
A „Vasárnapi UJság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú iven jelenik meg. 
— Elóflzrteal ilii július—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai uton a ..Politikai újdonságokkal" együtt rttupan raakSft .pp. Az előfizetési 
díj a „Vasárnapi Újság" kiadó-hivatalához (egyetemntcsa 4. sx.) bérmentve utasítandó. 

V Ö R Ö S M A R T Y H A L Á L Á R A . 
TISZA DOMOKOSTÓL. * ) 

Egyiptomfölde örökös nyarában 
Sugár pálmák árnyában ülök én. 

Lelkem a mult, a szebb, dicsőbb után van : 
— Szemem csodálva nyugszik remekén. 

Az óriás rom arczán csata látszik : 
— Sesostris és nyomában győzelem. 

Lelkem velem ködös mesékbe játszik, 
A jelent, s ottbont is elfeledem 

Midőn megszólal fónnt egy pálmaágról 
A hír gyászos hollója; — - fölriaszt. 

— (Villámsebessen, légyen bármi távol 
Prédáját bizton fölkeresi az!). 

Meghalt! meghalt! meghalt a fölkent költő. 
Ki a jövőnek múltról énekelt; 

Eltört a véglánczszem, melylyel ez öltő 
Apáival még öszvefügghetett. 

Gazdátlan a lant : mint a görög íjjá 
Feszítő kart melly többé nem talált. 

Nincs senki már, ki az égnek lehíjja 
S itt eldörögje intő Szózatát. 

S Egyiptom eltűnt. . . . Elém puszta Alpár 
Nyílik helyébe őshazám ölén. 

Rajta nem Rhamses : — haddöntő Á r p á d jár 
Futó Zalánt üldözve jön felém. 

Majd a síkból hegy lesz; cserré a pálma, 
S újabb csatáknak zaját hallgatom. 

— Mintha ott győző László herczeg állna. . . 
S Etelke véle, a szép hajadon. 

És felkiáltok : „nem halott a költő! 
Mig él nyelvünk nemtője, ő is él. 

Ki néma szűzből azt első felkölté 
Hogy rögtön zengett, édesen beszélt. 

Emléke állni fog; el nem enyészve 
Ezrek során, mint állnak e romok. 

Neve a nemzet templomára vésve 
Mig áll a templom, addig élni fog." 

— De jaj; meddig lehet igy halhatatlan? 
A roskadó szentegyház alig tart. 

És kél a kérdés, keljen bár hívatlan, 
— Hátán még meddig hord a told magyart?! 

E g y i p t o m i t á j k é p . 
TISZA DOMOKOSTÓL. 

Gyönyörű fönnségült vidék 
Mellyen az öreg Nílus foly! 

Fölötte, a felhőtlen ég 
Napfénye egy örök mosoly. 

A zöld vetés partmentiben 
Majd az andalgó páluialumb; 

S melly rajtok fátyolként pihen, 
Szent béke, enybe nyugalom. 

Messzebb violaszín begyek 
Ormóin játszik árny és fény 

( - u n , egy romba dűlt remek, 
- A táj védő tündéreként. 

Elhal az ámult ajk szava 
Mint egy bűvös mese felett: 

— Egy örök mese is maga 
Ezer csodájával Kelet! 

*) A nyiló virág megsiratta a lehullt édes gyümölcsöt, mi sirassuk meg a lehullt 
virágot. Tisza Domokos, ki e szép lelkéről tanúskodó dalt zengé, egyike volt azon ifjak
nak, kikben a sors hazánk jövendő napjainak fényt, és boldogságot igért, kinek jelleme 
buzdító példa leendett a következő ifjú nemiedéknek, és a kiben a halál elvette azt tőlünk 
a mit a remény igért. A kedves ifjú, ki mint költő és hazafi, egykor halhatatlan nevet ví
vott volna ki magának, alig tizennyolc/ évet korában tért meg a hazai földbe aluani. A 
trgtut a ktxdtt tlitt! Sírhalma fölött kevés szavunk van : a szív hallgat és érez. / M. 

De ez nekem nem élvezet 
Most; — testem beteg, lelkem fáj, 

— Annál szebben fog, fényes táj, 
Festeni az emlékezet. 

Régi képek. 
V A S G EK K B i: N-ti'.l. (Folytatás.) 

Ezen helység csodálatos gyorsasággal épült tol ,rutczái rendkí
vül tágasak, a lakok szépek; mert egyetlen házat sem volt szabad 
épiteui a berezegnek tudta nélkül, ki aztán náddal és fával mér
sékelt napszámért segített* őket. Igy épült föl a mai napig vi
rágzásban és vagyonosságban hires Lajos-Komárom, mellynek lako
sai rendkívül szolgalmasak, lakaik szépek és tiszták, lovaik pedig 
messzefoldön ösmeretesek. 

Ide járt le gyakran a herczeg, és gyönyörködött saját jobbá
gyainak szorgalmában és gyarapodásán, s utóbb aztán három ima
ház épült a különböző vallásfelekezetüek számára, természetesen a 
herczeg bőkezűségével. 

Egy alkalommal a herczeg még a kazalok közt is mászkálván, 
ugy elszalmásodott, hogy akárminek nézte volna az idegen, csak 
herczegnek nem. 

Hlyen szemetesen ment végig az utczán egészen a falun ke
resztül, s midőn már az utolsó házat is jól elhagyta, épen akkor 



fordult vissza, midőn egy főldesurféle ember lovainak időt enged
vén megállásra, megszóllitotta a herczeget. 

,Hallja, domine, maga talán ide való?' — kérdi a herczeget, 
tanitónak vagy jegyzőnek nézvén azt. 

„Mit tetszik parancsolni?" — kérdi a herczeg. 
.Nagyon sok kidobni való pénze lehet annak a berezegnek?' 
„Mi okból méltóztatik gondolni?" 

. ,Hogy háromféle templomot is segit építeni? -

„Hat kitől kéljenek a jámborok, ha nem a herezegtől?" 
,Nojsz csak én velem jöne szemközt az a herczeg, majd mon

danék én neki valamit.' 
„Tessék csak nekem megmondani, én is megmondom neki." 
,Dehogy mondja meg neki, barátom, — tudom mindjárt po

kolba kergetné.' 
„Bajos dolog lenne,tessék elhinni!" mondja a herczeg annyi ön

bizalommal, hogy az utas szinte csudálkozott. 
,Aztán, amice, megmerné mondani izenetemet?' 
„Csak tessék megmondani!" 
,Nohát azt mondja meg neki, hogy nincsen neki egy csöpp 

esze, hogy annyi templomot épitet, — épitessen inkább kocsmát.' 
„Majd megmondom, tessék elhinni, alásszolgája!" mondja a 

herczeg odább menvén néhány lépést, mire a másik utána kiált : 
,Megálljon, amice, hisz még azt sem tudom,hogy maga kicsoda? ' 
„Nagyon akarja tudni?" kérdi a herczeg. 
,Legulább tudom, bogy kivel beszéltem.' 
„De majd az ur nem mondja meg nekem a nevé t?" 
,Csak a magáét előbb, amice? hadd hallom, hogy hívják?' 
„Herczeg Batthyányi Lajos!11 

,Hajts!' mondja a másik elrémülve, hogy a szégyent könnyeb
ben kiállja, 8 a herczeg maga maradt. 

Mindez nem zavarta, zaj nélkül tette dolgait, mellyek környe
zetéből nem igen értek ki, nem lévén abban az időben hírlap, melly 
hasonló dolgokat köztudomásra juttatott volna. 

Nagyon patriarchális élet volt az, mit leggazdagabb uraink él
tek, s azon szerencséjük volt, hogy mindig és mindent saját szeme
ikkel láttak, s igv a hamis értesítéstől és keserű csalódástól meg 
voltak mentve. « 

Észrevétlenül járt a herczeg, néha két napig sem vették észre, 
s épen hasonló ok miatt történt meg a következő dolog. 

Szívesen hordozta magával bécsi ösmeröseit, különösen pedig va
lami báró Berget, ki a legderekabb ember volt, hanem nyughatat
lan szilaj vérű, és nagyon kedves mulatsága volt, ha valakivel el
lenkezhetett, f 

Mindig monda neki a herczeg, hogy majd egyszer emberére 
talál; de azért a báró mindig kötekedett, s rendesen tett valamit, 
mi másnak fólötlö volt. 

Egy ízben Enyingre ! is elvitte a herczeg, ki megint tudósítás 
nélkül érkezett meg, s minthogy a csöndességet nagyon szerette, 
az öreg Hegedűst, javainak igazgatóját megkérte, rendelné meg, 
hogv a kastély előtt lárma ne legyen, mi annál könnyebben meg
történt, minthogy a kastélynak átellenben levő nagy magtár a kas
tély körül minden legkisohb hangot viszhangoz, s ha valaki hango-
sabbau beszél, minden szobában hangzik. 

Az igazgató meghagyta a helybeli ispánnak az őrködést, mit 
az aztán személyesen vitt, s egész nap a kastély előtt járkált. 

Azonban ö tein látván a herczeget megérkezésekor, azt sem 
tudta, maga jött-e, vagy mást is hozott magával? tehát báró Berg-
röl sem tudott semmit. 

A báró alkonyat előtt valamivel, ki akart menni a kastély előtti 
térségre, de a mint a kapuulá ért, észrevette, hogy minden lábkop-
pantás ollyan hangosan esik ki, azért fokonkint nagyobbakat kop
pantott. 

Ezt a mulatságot mindinkább megkedvelte, s minthogy kifelé 
még zajosabb lön, most már nem elégedett meg a kopogással, ha-
Tiem mint az erdőben szokás, 'előbb gyöngén, később hangosabban 
kiálta : 

,Happ, happ!' 
A viszhang becsületesen viselte magát, s a két happot erősen 

visszaverte. 
Köváry uram, a helybeli ispán, rendkívül hirtelen haragú em

ber, a kastélynak alsó végén állt, s ugy is annyira elunta magát 
egész nap, hogy már szinte megóhajtotta, hogy az egész napi les-
keiődésért valakin kifoghasson. 

Az első happozást csak fülzengésnek gondola, de a bárónak 
megtetszett a mulatság, s most már teletorokkal kiabált, s a viszhang 
hasonlón, ugy, hogy Köváry már alig várta, hogy a kiabálót nyakon 
foghassa, nem is gondolván, hogy az idegen valami fontos személy 
legyen. 

Köváry egyenesen galléron csípte a bárót, s először magyarul, 
utóbb németül kérdezé: 

,Wer sind Sie?' 
De ezt olly ordítva monda, s olly kegyetlenül megrázta a ka

bátot, hogy már a báró is dühbe jött , de meg is ijedt. 
„ W e r sind Sie?" kérdi viszont a báró, nem akarván magát egy

szerre megadni a vad bikának. 
,Icb biu der fürstlicher Ispán!' mondja nagy tekintélylyel. 
„Lassens mich aus, Herr István, — mondja a báró, nem értvén 

jól a másikat, — ich bin B. v. Berg." 
De most meg már Köváry szerette volna, ha valaki öt fogná, 

mert majd hanyatt esett, midőn látta, hogy a herczegnek vendégét 
fogta meg, még pedig galléránál fogva. 

A báró fölment a szobákba, Köváry pedig az igazgatóhoz, ki
nek elmondá a szerencsétlenséget, mit épen hivatali buzgóságból 
vitt végbe. 

Hegedűs rögtön ment a herczeghez, ki ugyan átlátta, hogy Kö
váry t ezért nem érheti semmi; hanem mégis igen sajnálta, hogy 
igen kedves vendégét majdnem lefülelték. 

Vacsora alatt mindketten igen hallgatagok voltak; hanem 
utóbb Berg hangosan elnevette magát, mire a herczeg is derültebb 
lőn, kivált midőn a báró azt monda, hogy ember még ugy meg nem 
ijesztette, mint ez az — httán. 

Még aztán sok ideig emlékezetben maradt ez a kis kaland, s 
a herczeg gyakran monda, mikor Bergnek kedve megszilajodott: 

,Te, hanem maradsz veszteg, mindjárt elhivatom azt az Istvánt!1 

Illyenkor Berg rendesen megadta magát, és akárhányszor mu
togatta, hogyan kiabált ö happot, s az István miként csipte meg 
kabátja gallerát, — minek a két j ó barát bizalmas körben igen 
sokszor j ó izüt nevetett. 

De rég nyugszik már mindkettő a sírban; a herczeg épen öt
ven esztendeje. 

Enyingcn ha keresztül megyén az olvasó, ne röstelje megnézni 
azon gyönyörű szentegyházat, melly egy angol kertből emelkedik 
az ut mellett. 

Az öreg nyolczvan ezer pengő forintot hagyott ennek fölépí
tésére, mit a mostani herczeg, még százezerrel megtoldott , s lön 
belőle a vidéknek egy maradandó szépsége. 

Mindenesetre elég ez egy építmény, hogy két embernek, az 
apának és fiának emlékszobra legyen. 

Pap lopogalásal az orvosi kincses ládából. 
Irta E D V I ILLÉS P Á L . 

A szent evangeliomról mondja Péter apostol, azzal holtig sze
relembe esve, és vénségében is élezeskedvén, miszerint az olly igen 
szép és édességes, hogy annak titkaiba még az Isten angyalai is sze
retnek kíváncsian kukucsálni (I : 1, 12). Én viszont ezt csekélysé
gemről, u minden emberi tanulmányokra, ismeretek- és művésze
tekre nézve mondhatom eb mellyeknek minden szakmányiba kissé 
bekukucsálni kívántam, házi szükségletemhez egy-egy morzsát 
lopogattam is mindenikből, előbb azonban a magam osztályát min
den mélységei szerint lehetőségig átbuvárkodván. Mert ugyanis. 

Az emberi tanulmányok összesége tenger, pedig megmérhetlen 
tenger. Némi kis fogalomadásul csak legfőbb osztályaikat léptetem 
el itt a t. olvasók szemei előtt, mellyek népszerű neveiken imigyen 
következnek : vallástan, bölcsészet, nevelés- és iskola-ügy, termé
szettan, emberisméret, orvostan, nyelvészet, könyvek és irodalom, 
csillagászat, földtan, nemzetek ismerete, mérés- és számtan, történe
lem és régiségek, jogtan, országigazgatás-tan, gazdászat, hadi tudo
mányok, tengerészet és hajózás, bányásztan, vadászat, gépészet, mü-
vészségek,kézi mesterségek, kereskedés és kalmárság. í m e ! mennyi 
tömérdek tanulmány. Pedig ezek csak az öreg ágok, mellyeknek 
minden egyike ismét számtalan kisebb ágokat tartalmaz, mint meg
annyi rendszeres tudományokat. Igy a gazdászat magában foglalja 
a foldrnivelést, bortermesztést, méhészetet, erdészetet, fával-bánást, 
baromtenyésztést, selyemhemyókkali gazdaságot, a halászatot, ház
tartást és a kertmivclést. Mellyek közül csak egyet is alaposan kita-



núlni, egy egész emberélet kívántatik; mindnyáját tudni pedig nem 
halandó embernek való feladat, volna bár valakinek feje egy kápta
lan. Én például esak kissé néztem be mindenikbe, és az is sok 
időmbe és fáradságomba került. De azt merem ám mondani róluk, 
hogy minden osztályú tanulmány szép és dicső; kivált ha az iskola
formák salakjától tisztán állíttatik a gyakorlati élet elébe, ugy hogy 
ha valamelly tudós főbe akképen lehetne üvegtáblákon belenézni, 
mint a mesterséges méhkasokba; annál ékesebb rakott szekrény 
emberi szemekbe nem tűnhetnék. Ha mégis azokat, vagy csak közü
lök valamellyiket tanuló ifjak meg nem szerethetik; annak rendsze
rint nem a szaktudomány az oka, hanem az a tanár, ki a tudósság
hoz nem vette a közlésnek ajándékát. Egyébiránt az is áll itt, hogy 
terem az ember minden szakra. 

Részemről talán a vallástani szakra termettem, melly kenyér
adó szakmányom is. De ezenkívül az a szakmány, melylyel kiváló-
lag sympathizálok, és a mellyen kedélyem rokonszenvvel csügg, a 
természeti tudományok osztálya s ezeknek is viszont az az ága, 
melly az orvosi tanulmányokat képezi. Kora iljuságombnn már, mi
dőn a tanulás szomja bennem nöttön nőtt, ugy gondolkoztam, hogy 
embernek hozzá legközelebb álló, legérdekesebb és legszükségesebb 
tanulmánya : maga az ember teste és lelke szerint. A lélekröli tudo
mányunk fölötte parányi részben levén és csak tükör által, — 
annál több tanulni valót nyújt annak eszköze, az emberi test. Ezt 
használja a lélek minden akaratjának vég be viteléhez, teljes földi 
létezésünk folytán születésünktől halálunkig. A kezekkel tesz, vesz, 
működik, száut, mesterkél, ír, fest, vés, varr, hímez stb. efféle. A 
lábakkal mozgatja a testet és viszi egyik helyről a másikra. A sze
mekkel lát, a fülekkel hall, a szájjal hangot ád, beszél, dalol, eszik, 
iszik és lélekzik. Már ha egy ház lakójának szükséges tudni, hajlé
kának minden zegét zugát; annál inkább szükséges, hogy az okos 
lélek ismerje azon mesterséges hajléknak minden állató részeit és 
kamaráit, mellyben ö ur. Ha a molnárnak tudnia kell malma min
den kerekeit, hogy kisebb elakadásokban rajtuk ö maga is segíthes
sen : annál inkább illő, hogy a lélek az ö gépének egész alkotását 
ismerje, hogy csekély bajokban azon tudjon is valamit orvosolni. 
Azért valamerre vándor életemben utazgattam, mindenütt főleg az 
emberi testtel ismerkedésre és az orvosi szakra fordítattam némü 
előszeretettel figyelmemet. Igy például : 

Bécsben tartózkodván, megnéztem azon híres viasz-készítmé
nyeket, mellyekkel az emberi test minden külső belső részecskéiben 
és a méhmagzat minden hónapi alakjában ki van ábrázolva, és a 
mellyek császári megrendelőjük nevéről Josephinum czím alatt isme
retesek. 

Szinte Bécsben megnéztem a testbonczoláshoz tartozó egyetemi 
teremeket. Bűztől, vértől vissza nem borzadva, láttam a tanuló ifja
kat, mint metélgetik asztalkáiknál a testet, és mint studirozzák a 
számtalan húsizmoknak összefoglaltatását, az emberi testnek 260 
csontokból álló gerebét stb. effélét. Láttam a mellékkamarákban az 
emberi bolttestek hulláit, egészben és darabokban, vízzel tele nagy 
kádokban tartatva, készletül a tanulóknak, a melly rész belőlük kí
vántatik, rögtön kiszolgáltatva. Mutattak embereket is — ispotály-
beli koldusokat többnyire, kik már életökben testeiket a bonczoló 
intézetnek áruba bocsátották és lekötötték. 

Jénában laktam folytán az orvosi akadémia tereméit vendég
képen sokszor látogattam és többféle műtéteteknél jelen voltam. 
Hallgattam Dr. Galln&k koponyatanját is egy tanártól előadva; ki 
egy előtte feküvö kaponyán ennek homorodásaiból és völgyelésiből 
mutogatta, hogy hol és merre keresendő a lopás-, érzék- és férjzsar
nokság és részegség, érzék-, szelídség- és hálaérzék, szerelemérzék 
stb. Melly szónál egy valaki a teremben önkénytelen kupájához ka
pott, megtapogatván, nem hiányzik-e nála ez az érzék? — Itt láttam 
a villanyos orvoslást is. Aztán a kandiság rávitt egykor, hogy még 
a vikieres nagy diáknök termeihez akartam volna tolakodni, és a 
bábamesterségból is profitirozni valamicskét; de itt ugyan pórul 
jártam, mert a tanár előttem a teremajtókat bezáratta, udvarian 
elutasított és azzal a vigasztalással kifizetett, hogy ne búsuljak, e 
titkokkali ismerkedésbe nyakam másképen is majd bele szakad 
előbb-utóbb. Es úgy is lett. Ellenben nagy készséggel megmutatni 
parancsolta az arany csinál áshoz régenten használt fazekakat, lombi
kokat és más egyéb rozsdás konyha-bútorokat: de abba bizony nem 
•szakadt bele nyakam még máig is. 

Igen fúrta fejemet az is , hogy láthatnám valahol egyszer 
azon tapasztalási kísérleteket, mellyek szerint az orvosok, midőn va

lamelly beadandó uj gyógyszernek hatását kipróbálni akarják, azt 
előbb állatokon szokták végbe vinni, melly kegyetlen mütételekhez 
a szegény kutyák és szamaraknak kell tenni a szolgálatot; noha az 
emberi testnek belsejéhez nem ezeké hasonlít leginkább, hanem a 
sertés-állaté. Azonban az efféle kísérletekkel orvosok és tanárok se 
Bécsben, se Jénában nem bajlódnak; csak a francziáknak levén 
ehhez kiváló kedvök. Mivel pedig a francziákhoz Parisba utat tenni 
candidátusnak nincsen pénze, tehát azt tettem, a mit tehettem hely
ben, szabadon, ingyen és sok kérés kuczorgás engedélyezés nélkül, 
azaz olvastam drága orvosi könyveket, ellátva mindennemű képek
kel és ábrákkal, meUyek az állatkínzó párisi kisérleteket is ugy 
élőmbe mutatták, mintha ott lettem volna a hely szinén. Tudniillik 
nemcsak az ujdon feltodözött gyógyszerek hatásai, hunem mind 
azok az orvostani állítások, mellyeket most már kétségtelen igazsá
gok gyanánt tartunk : csak többszöri kísérletek és tapasztalások 
által valósultak meg, a mellyek viszont sok állatéletbe kerültek. Egy 
csekély példát hozok fel itt, a mi épen eszembe jutott, e sorokat 
ebéd után irván, a fekete káné italáról, melly nemcsak a nagy Napó
leonnak és Schillernek kedvencz itala volt, hanem máig elcsúszik 
ollyik-ollyik írónál is, miszerint annak különös erő tulajdoníttatik a 
tele gyomor emésztési processusának elősegítésére. Ennek kipróbá
lása végett választva lön két kutya, egyenlő fajú, korú és nagyságú. 
Mindkettő kiéheztetve, egy napon déli 12 órakor egyenlő mértékű 
hússal jó l lakoztatott. Jól lakás után az egyiknek víz- és kávé ital 
adatott be, a másiknak egyedül víz és más semmi. Az állatok őrizet 
alatt tartatva, két óra múlva leölettek, gyomruk megvizsgáltatott 
és az eredmény az lün, hogy a kávézott ebnek gyomrából az étel 
már ki volt mozdítva a belekbe emésztetlenül, mig a nemkávézott-
nak gyomrában akkor is még emésztés állapotjában hevert minden, 
a mit beevett. 

Ha én orvos volnék, vagy természeti tudományok tanára, üres 
óráimban a physiologiából írogatnék egy egy czikket az áldott nép 
kedvéért a „Vasárnapi ujság''ba, melly illy tárgyú ismereteket ter
jeszteni szép kis ábrákkal, a legvonzóbb olvasmány lenne és olly 
tápláló életkenyér, mellyet mohón kapna szegény, gazdag. Mert hisz 
itten mindenikünknek bőrkéjéről van a kérdés. Azonban igy is, 
mint nem orvos, ártatlan lopogatásaimból közlök ime izlelöt. 

A vérforgásról a i emberi testben. 
Az az Isten csudája, melly hozzánk legközelebb, sőt mindeni

künk saját testében vitetik végbe, szakadatlan renddel születésünk
től halálunkig, a Térkeringés, mint minden életnek, táplálásnak, erő
nek és egészségnek kútfeje. Ehhez t. i. és a testnek minden többi 
belső működéseihez a léleknek sem köze nincs, sem hatalma, hogy 
ezt vagy igazítani erre arra, vagy szinte megállítani tudná, hanem 
az önereje által létesül lankadatlan pontossággal. 

Testben a vérnek nem szabad álló tócsaként tespedni, mert ugy 
az hamar megsürüdnék, sőt büszhödésbe és rothadásba is esnék. Ke
ringeni és mozogni kell annak testünkben éjjel-nappal halálunkig 

szünet nélkül. Fömüszere pedig a 
vérfogásnak a sz-ir, mellyet mért. 
ime itten leábráaolva felvezetünk, 
a vért be- és kivívó föcrekkel 
együtt. 

A szív egy körte-alaku erős 
mócsing, vagy húsizom, belől üres. 
Fekszik a mellüregben balfelöl, a 
két szárnyakból álló tüdő alatt és 
között középen. Rézsut balfelé 
nyúlik el, a verését is ott érezhet
jük, hol csúcsa a bal oldalcsontok
hoz koezódik. Nemcsak a vért moz
gatja a szív, hanem önmagát is. 
Hogy pedig a szív illy önerejéből 
müködö nyomó műszer lehessen, 
a végett annak belseje ugy van 
alkotva, hogy nagyon ingerlékeny 
és csiklandós, mint a tenyér. Melly 
tulajdonánál fogva a szív, minden
kori vérbetódulá&sal magát össze
kapja; de rögtön ismét kitárulván, 
a vért azonnal visszatöcskendi az 
erekbe. Es e czélra együtt dolgo-



zik vele a tüdő is, mint lélekzés műszere, fujtató, és ezzel vért ki s 
behajtó eszköz, melly a friss levegő által a vért felfrisiti, neki uj 
rugalmaságot és bibor piros színt szerez; másfelől a vért szellőzteti 
és kígözölgését vezeti. 

Ábránk a szivet belseje szerint mutatja, mint az hosszában 
ketté van szelve. A szívnek két főürege van DE.,mellyek szirkama-
ráknak neveztetnék, és egymástól választófallal elkülönitvék. Min
denik főkamrának van fölfelé egy mellékürege vagy elökamrája BC, 
mellyek az ő illető fökamrájokkal hő n y í l á s n á l fogva állnak kap
csolatban 

Az erek kétfélék, úgymint a vért testből a szívbe vezetők, be
felé nyiló billentyűkkel a kamarákban, és a vért szívből kive
zetik, kifelé nyiló billentyűkkel a kamarákban. Amazok neve : 
vérerek (véna), emezeké Uterrk (artéria). Az üterek mindenütt mé
lyen feküsznek a hús között, hogy meg ne sértessenek; csak néhutt 
felszínen a bőr alatt, például nyakon, halántékon, kézfej-hajlásánál, 
melly helyeken vérünk mozgását magunk is érezhetjük, és ez az 
úgynevezett érlüktetét, deákul pulsus. Érvágáshoz, de a mit tétetni 
sohasem kell másként, mint valóságos orvos doctornak (nem ám 
sebésznek) rendeléséből, nem az ütcreket szokás megnyitni, hanem 
a vérereket. 

A vérkeringés tehát imigyen történik. A testben szerteszét 
áradozó vér, négy vastag vérér utján bevezettetik a szívnek elö-
kamaráiba BC, ezekből átfoly mind
járt a fiikamarákba DE, mellyek a 
vért kifócskendik két vastag ütérbe, 
s ezek aztán mind-mind vékonyabbra 
szerte ágozván, elvezetik a vért a test
nek alsó-felső minden részeibe. A z 
igy szétárasztott vér a vérereken ismét 
visszavitetik az elökararákba, innét a 
fökamrákba, és ez igy megy szünet nél
kül. Olly sebesen jár pedig a vérkerin
g é s , hogy néhány perez alatt keresz
tülárad oz a szíven az egész vértömeg, 
mellynek mértékét egy felnőtt ember 
testében középszámmal 20 fontra lehet 
tenni. A keringés utja 70 réfnyi. A szív 
minden perezben hetvent ver; de gyer
mekeknél, lázasoknál még többet, vé
neknél ellenben kevesebbet. 

S e tárgyról e lapban nein-orvo 
soknak és nem-orvostól tdég lesz ol
vasni — ennyit. 

A fekete királyné. 
E l b e s z é l é s , irta J Ó K A I M Ó R 

I F a l y U l i * . ) 

A hü alattvalóknak nem kellett 
felhívás, az első zajra összecsoportosul
tak Gengira körül, elhozták kőfejszéiket, körül-szigonyos halborda 
lándzsáikat: előkerültek a vasfából faragott éles pallosok, a csont 
törő fürészes csákány, és a gyorsröptü nyilak éles kavicscsal he
gyükön. 

A fegyverzet készen volt mindig. 
A kisebb fiúk, kiknek még nehéz 

bőrrel fedett szalmapaizs, parittyáikat 
madarat leütik röptében, s sima kövecseket kerestek a folyók part
jain azokhoz. 

Lőszer is volt tehát elég. 
A gengirai nép nem volt a legerősebb a többi fajok között, még

is a győzhetien nevet viselte, mert a hadi tudományokban fensöbb-
sége volt szomszédai felett. 

ÍJgyes hajítok, lövők voltak, értettek a pányvavetéshez, mely
lyel a csapat közepéből ki tudták rántani az ellenség vezérét, meg
futamodni az erősebb elótt s a vigyázatlan kergetőre hirtelen 
visszacsapni; hasoncsúszva megkerülni az ellen táborát annak sze
mehittára, észrevétlenül, s két oldalról csapni reá, hegy torkolatokba 
csalni, 8 ott kövekkel agyonzúzni; szilaj bölények szarvára égő nád
kévéket kötve azokat az ellen táborára bocsátani; s egyéb lelemé
nyeiben az ős eredeti hadviselésnek kifogyhatlanok voltak s ez által 
bírták magukat ellenségeik közepette fenntartani. 

A betört ellenség zajára ők is meggyujták a harczi tüzeket 

Gengira alatt s mezítelen melleikre festenek veres napokat,- a had
viselés jeléül s a lángoló tüz körül eljárták a fegyvertánezot vad 
harczi dalaikat rivallva. 

Azután a két legöregebb férfi elment a hatalmas szellem, a 
Puma, barlangjához,mellynek nyílása nagy fehér kövei volt lezárva. 
Abban a barlangban tárták a súlyos veresréz pallost, a mit maga 
Puma ajándékozott a legelső királynak, ismeretlen jegyek írva mind 
a két lapjára. Ez volt az egyetlen érezfegyver az országban, és ezt 
mindig maga a király viselte a hadban, harcz után visszatették azt 
a barlangba, egy nagy fagygyúval tele tömlőbe. Abból nagy veszély 
támadna, ha e szent kard ellenség kezére jutna 

íme azonban, a mint a vének kinyiták a fagygyús tömlőt, a 
kardot nem találták benne. Eltűnt az onnan, senki sem tudta hová? 

Jajgatva futottak le a vének a nép közé s kiáltozok : elveszett 
a Puma kardjai • 

Minden férfi, minden asszony egész Gengira népéből sikoltozva 
borúit a földre : elveszett a Puma kardja. 

Csak Szennahámi nem rettent meg. 
„Ha elveszett, meg kell találni : keressétek föld felett és föld 

alatt!" 
Ekkor a. kiállított őrök egy vén niámniámot vezettek a királyné 

a nagy Hok-tah király követe, ki öt a elé, a ki azt állítá, hogy ö 
gengiraiakhoz küldé. 

Matyii* kiráh !ri i . . ik, Oorvinu* J a n n s n a k n e j i ' iiltul épitvlvtt történeti 
•nil.'ii a horv8t-inii<Mar h a t á r o n . 

volt a kőbalta és a bivaly-
vivék elő, mikkel a sebes 

A vén követ egyike volt a legrú-
tabb állatoknak, a mik valaha emberhez 
hasonlítottak. Fején nem volt már sem
mi haj, sírna volt az és fekete, mint egy 
serpenyőiének: szemöldökei megnőttek, 
elöreállva szálankint, mint egy vén kan
dúr macskáé, egész bőre ollyan rán-
czo3, mint a legjobb kordován; piczi 
benyomott orra alatt hosszú széles száj 
vonult el, mellynek felső fogsora egé
szen hiányzott már, s e miatt az alsó 
fogak kifelé agyarkodtak, mint a bull
dog kutyánál. Egész termete sovány 
volt és reszketös, hosszú farka, e rút 
váljegye fajának, a földön húzódott 
utána. 

Hok-tah király kiválasztá a leg-
nyomorúbbat követnek, a kiért nem 
kár, ha ott vész. 

A niamniam öreg szava undok 
nyávogás volt inkább, mint emberi 
beszéd. 

— Gengir népek. Ne keressétek ti 
Puma kardját sem a földön, sem a föld 
alatt, mert azt Puma elvévé tőletek, 
minthogy ti asszonyt választottatok ki-
rálylyá, és átadta azt az én királyom 
ő legyen a ti király tok, mert a kard öccsének Kirráknak, hogy 

férfi kezébe való. 
A gengiraiak még jobban megrémültek e szavakra. Szörnyű el-

fogódás lepett meg minden szivet. A bátorság eltávozott tőlük e hírre. 
Csak Szennahámi szivét nem hagyta el a nyugalom. 
— Térj vissza uradhoz, szólt a vén követnek; én ez éjjel elme

gyek a nagy szellemhez, Pumához és tanácsot fogok tőle kérni; 
majd a mit ő felelni fog, holnap tudatom veled, ha visszajösz. 

A vén követ eltávozott, Szennahámi pedig bement a Puma bar
langjába s ott lefeküdve arozczal a köre, reggelig tanácskozott a 
nagy szellemmel. 

Reggel előjővén, egybehivatá népe vezéreit, mind a legtekin
télyesebb férfiakat és így szólt hozzájuk: 

— Az éjjel megjelent előttem a nagy szellem, és ezt a választ 
adá: nem Puma vette el a szent kardot mi tőlünk és adta azt Kir-
ráknak, hanem a gengirai nép vezérei közül egy, a ki maga akart 
király lenni s bosszúból lopta el a kardot és adta azt az ellen
ségnek. 

Az elszörnyedés zúgása hangzott az egybegyűltek között. 
— Hogy pedig megtudhassam azt : ki volt a szentségtörő tol

vaj ? azt parancsolá nekem Puma : vegyem e dárdát és hajítsam azt 
fel a levegőbe. A ki a kardot ellopá, a dárda hegye annak a szemé
ben fog megállani . . . . 



Szennahami megcsóválta feje fölött a kopját s abban a percz-
ben egy a vezérek közül ijedten takarta el szemeit kezével . . . . 

— Te voltál a tolvaj, Morhu ! kiálta rá mutatva Szennahami. 
Az ember ajkai egyszerre fehérek lettek és térdei remegtek. 

A többi vezérek dühödt ordítással rohantak rá s leteperve a 
földre megkötözék őt szíjakkal erősen, hogy mozdulni nem tudott. 

— Az átkozott! kiáltanak. A szent ereklyénket az ellenség
nek adja. 

Tanácsot ültek, hogy minő halálnemével öljék meg ő t 
"* Egyik tűzbe akarta őt vettetni, másik elevenen eltemetni, har

madik darabokra széthasogattatni; végre a bünöí tulajdon édes 
apja azt az ítéletet monda vétkező fiára : „Ássák be öt megkötözve 
a fehér hangyák fészkébe, bogy a föld legutáltabb férgei egyék meg 
a még náluknál is utálatosabbat, s ne egyszer, hanem ezerszer 
érezze a halál gyötrelmeit." 

— Hallottad Morhu az Ítéletet, a mit atyád mondott reád.-szólt 
a bűnöshöz Szennahami. Megérdemletted azt.Es most én feloldozom 
kötelékeidet és azt mondom, hogy szabad vagy. Kegyelmet adok 
neked . . . . 

— Mit cselekszel! kiáltanak rá a nép főnökei. Elbocsátod a 
kígyót, melly megharapott. 

együtt laknak az emberrel, felengedik öt ülni hátukra, s korma 
nyozni engedik magukat vékony szíjak által. Mint szeretett volna ő 
is illyen csodaállatot bírni. 

Közelire hozzá, s látta, hogy a délezeg állat nem fut el midőn 
öt meglátja, miként más vad, hanem nyugodtan legelész a fűben. 
Néhány szolgájának parancsot adott, hogy kerítsék meg azt és fog
J Á K el neki. 

A paripa azonban észrevette a csúszva közeledőket s hirtelen 
odább futott. Kirrák maga is üldözni kezdé, de a mén csak játszott 
vele. Megállt, közelre várta, megint elkerült előle, mig messze elcsalá 
a táborból. 

Kirrák most könyörgésre fordította a dolgot. Beszélni kezdett 
a I N N A K okosan. 

— Édes testvérem, rokonom. Állj meg egy kicsinyt. Igen szé
pen kérlek, engedj a hátadra felülni. Látod, én királyfi vagyok; 
millyen nagy méltóság lesz az rád nézve, ha én ülhetek a hátadon. 
Nálam van a Puma kardja, ha én azzal a te hátadról vághatom a 
gengir fejeket, uz igen szép fog lenni. Én igen szépen bánok veled; 
meg nem ütlek soha, és akármiilyen a húsod, nem eszem meg. 

A paripa ugy látszott, hogy hajlék a szép szóra, mert most 
már közel engedte jönni Kirrákot. 

A p<vtv:iro«i gáivilágitus épüli-t" i kerrpe-i k»pun túl. 

— Legyetek nyugton, szólt a királyné. A kegyelmet nyert 
pártütőből lesz a leghívebb barát. Többet ér az elkövetett bűnt 
jóvá tenni, mint érte megbűnhődni. Morhu! te elloptad Puma kard
ját, eladtad az ellenségnek, most eredj és hozd vissza . . . . 

Morhu magán kivül rohant Szennahami lábaihoz és kötiyekkel 
áztatva azokat, esküvék, hogy visszahozza neki az elorzott kardot, 
és ha vissza nem hozná, ne engedje neki a nagy szellem a más 
világot más alakban látni, mint egy futó nyál alakjában, mellyet 
minden állat üldöz. 

A vének fejüket csóválták és kétkedtek benne, ha Szennahami 
helyesen cselekedett-e? 

Kirrák herczeg azonban a niámniám király testvére jó l sejté 
azt, hogy a gengiraiak majd megkísértik elorzott ereklyéjük vissza
szerzését, e miatt azt tevé Puma kardjával, hogy vékony szíjakkal 
a kezéhez kötözte azt, hogy még mikor alszik, se ejtse ki kezéből. 

Még azon este, midőn a hold feljött a tűzhányó hegy mögül, 
beezüstözve annak örökké füstölgő ormait, a niámniám örök hírül 
hozák Kúráknak, hogy táboruk közelében a zöld folyő partján egy 
délezeg paripa legelész : bizonyosan a gengirektöl szabadult el, a 
kik ez állatokat emberviselésre és harezra tanítják. 

Kirrák is sokszor hallá már hírüket e mesés állatoknak, mik 

— Fogsz-e engemet odavinni, a hova én akarom? kérdé tőle 
Kirrák hízelegve. 

— Viszlek, a hova nem akarod! kiálta ekkor nagy bámulatára 
a ló, azaz, hogy nem is annyira a ló, mint a ravasz Morhu, ki mind 
ez ideig a ló hasa alatt fülelt, kezével és lábával annak sörényébe 

) és farkába kapaszkodva s szüntelen ugy forgatva a lovat, hogy Kir-
; rák öt meg ne láthassa. 

Most egyszerre felpattant u ló hátára; n bámuló Kirrák azt 
vette észre, mintha valami fekete kigyó repülne végig a levegőben, 
melly az ő nyaka körül tekerőzik s lerántja a földre. A szőr pányva 
volt az, mellyet Morhu ráfojtott Kirrák nyakára 8 azzal vágtatott 
paripájával a mezőkön keresztül. Kirrák még sokáig küzdött szök
delt, kapálózott a kötélen, a mint a paripa árkon bokron keresztül 
ragadta; végre egy folyamon hurczolta át Morhu, mellyben végkép 
megfúlt a szörnyeteg. 

Másnap megjelent Morhu a királyné és a vének előtt, s letette 
a királyné lábai elé Puma vörös réz bárdját, mellyhez még akkor is 
hozzá volt kötözve Kirrák levágott j o b b keze . . . . 

— Miathogy kezéből nem adta ki, elhoztam kezével együtt. 
A vének, a vezérek fejeiket hajtogaták e tettre és azt mondák, 

hogy Szennahami bizony mindnyájuknál bölcsebb, ^ . I ^ M S i , „ k . , l k , 



T r é f a - ö t l e t e k . 
B E R N Á T G Á S P Á R T Ó L . 

Jelenleg fehérhajó-utczában ütem fel föhadi szállásomat. 
.Ezen magány dolgot azért dobolom ki, mivel : 
1. Békés időben is éjjel nappal csatatéren vagyok. Harczolok pedig : fá

tum, prókátor, uzsorás ellenimmel, ékesszólási és türelem fegyverekkel. 
2. Mert azon másfél arasznyi átmérőjű utczában, hová a sors kónysze-

ritett: magam vagyok, ki nem trombitálok, és nem pokróczczal kereskedem. 
Csendet imádó poétaféle ember, ha klarinét és trombita raktárral ölel-

tetik, . . s huszonnégy óra alatt maga magát agyon nem puskázza, vagy meg 
nem szökik : az megérdemli a halhat bánságot és flegmaordót. 

És Én mind a két minémüségre igényt tartok, miután klarinétország-
ban lakom; . . trombita harsogást ozsonnázom . . és ae ki nem szöktem a 
muzsikavilágból; se öngyilkos nem levek. 

Sőt a mi több illy fülrepesztő hangzűrben még ábrándozni is tudok. Igaz, 
hogy mikor az ember olly gyönyörű variátión merenghet, mint : Rozi, Róza, 
Rózsika és Rozclla . . s e négy bimbó egy szál rózsatőn fakad : akkor trom
bitálhatnak sz én fülembe akár Ítéletnapig is. 

Nos hát ábrándozom. 
Költői álmaimból prózai valóra ébredek. 
Különbféle levelet kopogtat kezeim közzé a postaember. 
— Ebbe a pohos gyomrú borítékba tán pénz van? 
— Nincs. 
— Ugy nem kell. . retonr.. Nézzünk egy másikat. Hibás czim. Részeg 

betűk. Bravó. E szerelmes levél. Felbontom., mit kell látnom ?..nőirás az igaz; 
hanem, lángoló szerelmi vallomás helyett freskó instánczia kalendáriumhoz. 

Égből földre zuhantam. 
Sorra töröm, rontom, zúzom összevissza az előttem ülnöklő levélpe

cséteket. 
Sehonnan semmi vigasz. Tizenhárom levélben kérnek tőlem, mielébb 

kiállítandó kalendáriumi grátis tölteléket. 
Tollat ragadok, s néhány freskó kérelmezőnek következőleg válaazolék. 
„Miután e sivatag földön existált magány örökömnek utolsó porszemét 

is elpusztítani;.. nagybátyai successióimból vagy hét darabnak nyakára hág
tam ; . . hódbeli birtokomat nagyon olcsón kéri egy csillagász . . (a mennyi
ben egy ujolag fölfedezett csillagfénnyel akar kifizetni) . . irni pedig olly 
lassan tudok, hogy minden két hétben vetek egy betűt: ezeknél fogva belát
hatja ön tisztelt húmorkérelmező, hogy hozzám intézett levelére kedvezőleg 
nem indoraálhatok. 

Nem indoraálhatok pedig először, mivel szűk jövedelmem a bő generó-
zitásnak halálos ellensége. 

Másodszor, mert hátralevő éveimet nem szeretném grátÍ9 freskófir
kákra kárhoztatni. 

Harmadszor, tudja meg ön . . és ha tán nem tudnák, tehát tudassa az 
illetőkkel, hogy vidékre már csak azért sem ajánlhatom fel irodalmi csekély
ségemet, mivel a nemzet szívének kötelezem el magamat,. . a nemzet szivét 
pedig Budapest képviseli, hol jelenleg csak két iró nem szerkeszt naptárt: 

Egyik már meghalt; a másik még meg nem született. 
Minthogy majd mindenik naptárszerkesztőnek szavamat adám, . . a 

irodalmi tekintetben ultra pontos vagyok, . . bocsásson meg ön, hogy kalen
dárium-hizlaló kérelmét ezúttal nem teljesíthetem. 

K a k n - M á r t o n a *z in h á z b a n . 

Ködfátyolképek mozgó alakokkal. 
De már ezt megnézem, ha akármibe kerül is! Azt már csak szeretném 

látni, hogyan mozognak nekem a festett képek? A színlap rettenetes dolgo
kat igér; velem együtt roppant közönség gyűlt össze. A mi derék rendezőink 
nagy lélekbúvárok, meghajlok emberismeretük előtt. Holmi eredeti dráma 
Carrion után üresen hagyta volna a azinházat; a ködfátyolképek csordultig 
tölték azt. Az előrebocsátott vigjáték után az ügyelőnek egy „légyen sötét
ség" szavára kialudt minden csilár és lámpa s fekete lett az egész nézőhely 
világa. „No most, gondolám magamban, ha valami szép hölgy szerelmes be
lém éa közel ül hozzám, az ugyan csak megcsókolhat, de még ha valami mér
ges drámaíró ül közelemben, az meg ugyan pofon vághat; soha sem tudom 
meg: ki volt?" Szerencsémre nem ült mellettem sem szép hölgy, sem drá
maíró ; hanem ott ült az én négy szemüveges szomszédom, a kire ugyan nagy 
szükségem volt ez órában. 

Mert hát, a mint a sötétség kezdett megvilágosodni, láttam én, hogy 
valami négyszegletűt mutatnak a színpadon, a mi alul zöld, feljül kék és 
néha-néha píros, közbe-közbe meg fekete; de nem tudtam, hogy mi az? — 
„Ugyan kérem szeretettel édes szomszéduram, fordulók e szókkal derék 
ismeretlenemhez; több szem többet lát; nekem csak kettő van, uraságodnak 
van vagy öt; mondja meg nekem, mi ez az izé?" 

A derék úr ollyan jó volt, hogy megmagyarázta. „Lássa ez ott egy 
hajó, melly a tengeren úszik; most el kezd villámlani az ég; szélvész támad, 
a hajó kősziklához ütődik, szétszakad, a matrózok csónakra ülnek, a hajón 
nem marad más, mint egy öreg angol, a ki azt állítja, hogy külön szobáért 
fizetett a nem bolond, hogy a közös csónakra üljön. Három matróz a vízbe 
esett, azt elkapta a czápa, a többi egy puszta szigetre menekül s ott felkeresi 
Robinsont, az ifjabbikat." 

Nagyon szép volt. Azután jött valami más; feljül sárga, alul kék. 
„Látja, ez a moszkaui Kreml, az orosz czár palotája. Odabenn tánczol-

nak éa vigadnak, a fényesen kivilágított teremben jelenvan háromszáz her
czeg és herczegasszony, az utczán egy nagy szakáin lengyel alszik, éa horkol 
erősen ; a palotaőr odamegy hozzá és azt mondja neki : hogy keljen fel, nem 
szabad többet álmodni." 

Ejnye de jó szemüvege van az urnák, hogy még ezt is meglátja. 
Azután jött valami, a mi egészen piros volt; ez nagyon tetszett nekem 

is, kivált midőn szemüvegesem tudtomra adá, hogy ez a Gertrúd kápolna, a 
hamburgi nagy tűzvész alkalmával. A,.Vasárnapi ujaág" elveihez illően meg
kérdeztem, hogy volt-e tűzkármenteaitve ? de ezt már nem tudta megmondani. 

Megint jött valami egészen fehér. Ez a tél Hollandban. Csodálatos, 
bogy a hó ott is fehér, mint minálunk. Ettől még jól meg sem fáztunk, már 
megint egy másik zöldet mutattak, utoljára egy tó is jött elő, mellyen vala
mi furfangos hattyú úszott, a ki a fejét a vízbe mártogatta, vártam, hogy a 
hattyúdalt is fogja énekelni, de annyira nem ereszkedett le. 

A második szakaszban már resteltem magamnak magyaráztatni a dol
got; inkább azt kértem, hogy adja ide az egyik szemüveget kölcsön. Illyen-
formán azután én is úgy jártam, mint az egyszeri palócz, a ki azért vett 
szemüveget, mivel azt hitte, hogy azon keresztül tud olvasni, ha a betűket 
nem ismeri ia. 

Szomszédom azt olvasá a színlapról : „gőzhajó, mellyet éjjel fűtenek, a 
kéményből fűst szál fel; a holdat a víz visszatükrözi, a parton czigányok 
hevernek a tüz körül." 

„ A füstöt érzem uram, a szalonnazsizsrrgést ia hallom, a mit a czigá
nyok a tűz körül pirítanak, de a gőzhajót nem látom." 

Hiába, fájdalommal jár minden élvezet : a szomorú játékban megfájdul 
a szívem, a vígjátékban az állkapczám, az operában a fülem; ezúttal megfáj
dult a szemem; és ez mind kedves élvezet, mellyért megszenvedni édes 

Kakas Márton. 

Irodalom és művészet . 
y.— Elméleti és gyakorlati útmutató úrbéri ügyekben, irta Tóth LŐ-

rinez. b. ü. és m. akad. tag. I. és II. fűzet. Pesten, kiadta Heckenast Gusz
táv. 1856. Az egész munka ára 2 ft. pengő, a következő fűzetek mielőbb 
fognak kiadatni. — 1848-ban az úrbér és pótló szerződések által meghatáro
zott tartozások eltöröltettek, az ekkor kimondott ebbeli elveket az 1853-ik 
mártius 2-iki nyilt paranca is felkarolván, ez elintézendő nagy ügynek rész
leteibe bocsátkozik, Az ezen nyilt parancsban foglalt elvek s azoknak mikénti 
alkalmazása körül forognak e füzetekben foglalt értekezések. — Az e nyilt pa
rancsban megígért s a megváltozott birtokviszonyok végképi szabályozására 
rendelt 8 1855-dik év végén felállított úrbéri törvényszékek feladata-, az 
előbbi úrbéri tartozások-, élvezetek-, viszonyok-, állapotokról hoznak e fü
zetek magyarázatot. Előadják továbbá az úrbéri viszonyok kifejtését, el
kezdve onnét, hogy kik voltak a legelső foldmivelők a hazában őseink be
költözése óta, micsoda elemekből, és mikép alakult a jobbágyi osztály s 
micsoda változásokon ment át a jobbágy és földesúr közti viszony, mik voltak 
kölcsönösen, kötelező tartozásaik egymás irányában eleitől egész a legújabb-
időkig. Ezek mellett számos a jelen birtokviszonyrendezésnél előforduló-
kérdésekre nyújt e munka felvilágosító magyarázatot. 

Mindezek már magukban véve is olly érdekes dolgok, miszerint nincs 
a hazában egyetlen ember, kit ne érdekelnének, a vonzó, világos előadás 
pedig alkalmas arra, hogy kik e füzeteket olvassák, habár nem szakuk ie a 
törvénytudomány fölébred vágyuk annak tanulmányozáaára. Óhajtandó is : 
vajha minden törvényeink hasonló magyarázatban részesülnének. 

Jelen füzetek olvasása után egy régtől táplált óhajunk nyilvánítására 
határoztuk el magunkat, melly abból áll, vajha találkoznék vállalkozó egy 
folyóirat kiadására, melly czélul tűzné ki a törvények magyarázatát a nép 
számára, mellynek szerkesztésére a jelen füzetek irója különösen hivatva és 
küldetve lenni látszik. A vállalat terjesztésétől bizonyára a felsőbbség sem 
vonná meg segédkezet. J. L. 

M i n J s á g ? 
/ (Reál tanoda.) A zöldkert- és ezukor-utezát hajdan egy dísztelen 

épület mocskolta, most annak helyén egy pompás a nagyszerű épület emel
kedik, melly reál tanoda leend. Építészi kiszámítás szerint a jövő őszre az 
előadások ia megkezdetnek benne. 

£ (Jaj a férjeknek!) A lombardi aelyemgubótenyéaztéa nagyon roszal 
ütött ki az idén, minthogy azoknak nagy része elrothadt s drágák lesznek a 
selyemszövetek. Jaj a férjeknek mondám! de csak a papucshős férjeknek, 
mert a derék férj tud uralkodni nője szeszélyein, ha nem karhatalommal 1-
de szellemével. 

/ (Könnyű mosási rendszer.) A kerepesi uton lévő Beleznai kertben 
néhány nap óta próbamosás szemlélhető golyőkkali mosógéppel. E ruhátis/-
titáai módot ahhoz értők igen ajánlják, s az egész gép megszerzése ha jól 
hallottuk 18 — 20 pengő forint minden járulékival. 

/ (Üdvös intézmény.) A cselédrendszer épen moat jelent meg, nem lesz 
érdektelen olvasóink figyelmét egy intézetre vonnunk, melly Boroszlóban a 
szolgálók erkölcsi állapotuk emelése végett alakult a mult évben, a melly 
azóta is a legnagyobb sikerrel működik. Szabályok ezerént az egyletbe olly 
szolgálók vétetnek fel, kik egy helyen legalább egy évig szolgáltak, s jó bi-

T Á R H Á Z . 



zonyitványnyal bocsáttattak cl, vagy kik hiteles egyének által ajánltatnak. 
Az egylet jelenleg 1050 szolgálót számit, fenállása óta 570-nak szerzett be
csületes szolgálatot. Hogy a veszedelmes éji szállásoknak eleje vétessék, 
mellyekben annyi becsületes leány ártatlansága hajótörést szenvedett, az egy
let lakást bérelt ki, melly 12 egyént befogadhat. Egy év alatt 153 leány 
nyert valláskülönbség nélkül szolgálatnélküli ideje alatt szállást, tápot és 
foglalkozást ezen menhelyben. A szolgálót kereső asszonyok ezen intézetben 
tudakozódnak, s az innen ajánlott leányban ritkán csalódnak. Olly szolgálók, 
kik ellen panasz intéztetik az intézethez, kitöröltetnek. Ezen intézet egy 
részről a szolgálók erkölcsi sülyedését gátolja, más részről menhelyet ad ne
kik. Az intézet magános jóltevők adakozásai után alakult, most minden fel
vett szolgáló évi béréből egy tallér után egy ezüst garast fizet. Az intézet 
saját lakot akar épitetni, s már 2000 tallérja van ezen czélra. 

/ (Aratás). Szegedről irják hogy az aratást igen kedvező időben kezd
ték, s igen szép reménynyel biztat, mellyet a később bekövetkezett esőzések 
sem képesek meghiúsítani. De bezzeg keserű panaszok hangzanak Fehérmegye 
egy részéből hol a sok zápor a learatottat kévében, az aratatlant lábán rot
hasztja el. He sok ellensége van a falusi gazdának! — Uj Becséről szinte pa
naszos hang, hogy mióta az aratással foglalkoznak, három nagy eső verte ki 
munkájokból, melly óráig is eltartott, s iszonyú vihar kíséretében jött. Az 
illyen idő csökkeszti a mennyiséget, de azért az aratás tűrhetőnek mondható. 
Az is csak jó. — Nagy Kanizsán jól megy az aratás, s az őszi vetés reményen 
felüli. Ritka nyilatkozat mai időben. A repeze is olly jó, hogy semmi kivánni 
valót nem enged. Talán c* ik a kanizsaiak mondhatják ezt ezen repezesovány 
évben? — Egy Maros vidékéről irt levél szerént felső Bánátban jó, az alsó
ban közép termést lehet várni, a Maros vidékén pedig non plus ultra búza
termés lesz. — A nagyváradi közigazgatási kerületben a legközelebb beálló 
siratás a középszerűnél jobb eredmény nyel biztat.s teljes biztossággal számol
hatni, hogy a fogyasztáson kivül eladni való is marad. Kell is! 

/ (Vetések), A sopronyi közigazgatási kerületben az őszi vetés átalá-
ban jónak mondható. Sopron és Vasmegyékben nem emelkedett feljül a kö
zépszerűségen; de a tavaszi Sopronban is jó. 

/ (Jótékony hangverseny). Nagy-Váradon hangverseny rendeztetett, 
mellynek jövedelme 250 forint a helybeli koldusápoló, és kisdedovó intézet 
közt osztatott el. 

/ (B * * * műlavagot), vagy talán hitelezőit nagy csapás érte. Bras
són Kolosvárt, s Debreczenben tett 18,000 forint adóssága miatt csűd alájött 
szegény feje. De miből kapnak elégtételt hitelezői, miután a ravasz lovag hi
hetőleg érezve a rántásbűzt, c'eve túladott jobb lovain, s csak a gebéket 
hagyta hitelezőinek. Azokon bizony nem messze mennek. 

/ (Uj faiskola.) Kellerman János a Lipótmezőn nagyszerű faiskolát 
szándékozik állítani. 

t (Gyászhír.) Idősb Zichy Miklós gróf 58 éves korában Badenben 
elhunyt. 

/ (Mozgó éfház.) Hlyet alakitottak legközelebb Lyonban. Tagos föde-
les kocsiból áll ez, melly konyhára s étteremre van felosztva,s bizonyos órák
bán bejárja a vi ros azon részeit, hol legtöbb munkás foglalkozik. 

/ A „Délibáb" után furcsa svájezi történctkét közlünk. C . . . gazdag 
moldvai bojár fteiburgi fiatal leánykát fogadott gyermekei mellé dajkául, ki 
felette szép lévén, a bojár apa beleszeretett s ajándékokkal halmozta el. A 
leány észrevévén, hányat ütött az óra, haza költözött : dc a bojár Svajczba is 
utána ment, s egv berni pénztözsérnél tetemes összeget tett le szerelme 
jeléül a leánynak fizetendőt. Az alatt Moldvában válópert kezdett nejével. 
A leány ezt is meghallván, tanácsot kért a papoktól, kik nzt mondák, hogy 
valláskülönbség miatt nem lehet a bojár neje, s ennek következtében eddigi 
szeretőjéhez ment nőül. Midőn ezt meghallotta a bojár, azonnal Freiburgba 
a leány hazájába sietett, s pert kezdett ellene a freiburgi törvényszék előtt, 
a neki adott ajándékokat, mellyek 400,000 frankra mentek, vis-zakövetelvén. 
A bojárnak nem lévén kötelezői, természetes, hogy a perét elvesztette : de 
bezzeg megnyerte a válóperét, mert neje el választatott tőle, s hogy két szék 
közt pad alatt ne maradjon, hirtelenében egy belga nővel esküdött meg. 

£ (Jogos kérelem.) A Sandwichs-szigeteken lévő Honolulu kerület asz-
szonyai kérelmet nyújtottak a parlamenthez a színházak, és minden mulató
helyek eltörlése végett, mert férjeik ezen helyeken töltik az éjszakákat. 

— Méltóságos gróf Ráday Gedeon intendáns ur által kitűzött 4 0 darab arany 
pályadíjra következő vígjátékok adattak be : 1. „Gyámság, agság." Jelige : Vészelt íny 
fzénék a nyele, — 2. „Urak leszünk." J. : Semmi utánzás, semmi szójáték! t>ummi frivo
lu l - : — 3. „ A cholera 1831." J. : A régi j ó táblabírák. - 4. „40 darab arany." J. : En
gem caak egy láncz köt a világboz, s ez, a szeretet édes hazámhoz. — 5. „Jenő és Jenke." 
J. : A világon minden vígjáték házassággal végződik, ugy látszik e katostrof hozza meg 
az élet komolyabb fordulatát. — 6. „Férjem színész." J. : 11 n'cst pas si diable qu' il est 
noir. — 7. „ E g y nö kinek elvei vannak." J. : Végre megakarom tudni, hogy szeret-e? — 
8. „ A jó házi barát." J. : Az idő, az öröm legszebb színeit elhervasztja. — 9, „ M é g nem 
késő." J. : Jótét helyébe jó t ne várj! — 10. „Veszedelmes j ó barát." J. : Inter duos liti-
gantes! — 11. „Meglepetések.", J. ; Ábrándozás az élet elrontója. — 12. ..Szívbajok." 
J. : Szöget, szöggel! — 13. . .A megjátszott gyámatya." J. : Ne gúnyold a szegénységet I 
— 14. „Spadille. Manille a Paszta." J. : Éljen gróf Ráday. — l ö . „Nevelő kerestetik." 
.1. : Negyven aranyéri! — 17. „ A megbukott vígjáték." J. : Szerencse próbálva j ó ! — 
18. „ A műkedvelők " J. : Várjatok egy kissé, s szavaimnak lelket adandók. — 19. ...Sálon 
világ." J. : Ha ki színmüvet akar irni, lépjen a nagy világba, s maradjon olt éjfélig: ta
nulmányozza Moliert és Shakspearet. — 20. „ A bölcscség próbaköve." J. : Fiatal sziv, 
öreg fő. — 81. „Dolgom van.'' J.: Komoly az élet,derült a művészet. — 22. „ A p r ó félre
értének." J.: Győzzön a jobb! — 23. „Geriicze sziv." J.: Szegény tatár! — 24. „Becsület 
szó." J. : Gyakoroljuk erőnket és erősodUnk. Kamlouu Ferenc*, könyvtárnok. 

Nj ilv á i i o n köszönet. A nagy és nemes tetteket köztudomásra hozni, 
nyilvánossá tenni, már csak azért is szükséges és illő, mert a nyilvános tér 
egy olly csodás magasságban függő tükör, mellyben megláthatja ma'g.it az 

orias, meg a törpe egyaránt; de szükséges azért U, hojy az erény a hálás 
megismerés által arassa legszebb s legédesb jutalmát, s intő például, vagy 
buzdításul, vagy tanúságul szolgáljon egyebeknek. 

Hly szempontok által indítatva kedves kötelességüknek ismerik a 
nagy-szokolyi község elöljárói, nyilvános úton is hálás köszönetüket kife
jezni, herczeg Eszterházy Pál ő nmltga abbeli kegyelmes tette felett, hogy 
a folyamatban levő úrbéri legelőelkülönzések alkalmával felmerülhető ked
vetlen peres utat mellőzni óhajtván : azon nagylelkű ajánlatot tevé, hogy a 
szokolytaknak saját kívánságukra 10 hold legelöilletőség adassék ki minden 
egész telek után, s egyéb uradalmniban is békés kiegyezkedés utján basitas-
sék ki volt jobbágyainak illetőségük. — Midőn e nemes tetteért ő kegyel
mességének az egész haza színe elfitt legőszintébb bálánkat kifejezni sietünk: 
ugyanakkor nem mulaszthatjuk el abbeli reményünket is nyilvánítani, hogy 
ő herczegsége illető tisztjei és urodalmainak igazgatói volt kegyelmes és 
mindenkor tisztelt földesurunk e jószívű indulat-nyilatkozatát, irányzóul 
használandják arra is, hogy szűken dotált egyházaink és iskolánk javáról is 
meg fognak a kihasitás alkalmával emlékezni, és ez által ő herczegsége nagy
lelkű tettének örökre fenmaradandó emlékoszlopot emelni. — Kelt Szokoly-
ban, július 6. 1956. A nagy-szokolyi község elöljárói. 

Vidéki hírek. 
Rárzkeve. Július 8-ára szívfájdalmat és mély bánatot hozó vész napra 

viradtunk tel, melly napon délutáni V, 2-re csaknem a város közepén tüz üt
vén ki, a feltámadt forgó szél segedelmével 37 házat, egy urasági istállót 
és egy kovácsmübelyt, több rendbeli élelmi czikkeket s más fanemüeket ham
vasztott el. A szerencsétlen leégettek között van vagy 8 tehetetlen öz-
vegynő, kiknek házukkal csaknem inindenök elégett. Ezen leégett 37 ház 
közöl, mint értesültem, csak egy volt biztosítva, fájdalom! de ez igy van. A 
mindig tovább-tovább harapódzó veszély olly nagynak mutatkozott, hogy 
még a szomszéd falubeliek is, mint a becseiek számos kocsikkal és több 
rendbeli oltószerekkel, a peregiek hasonlóul vizipuskával és oltószerekkel 
elég jókor jelentek meg a vész helyén, kiknek közreműködésével és a helybeli 
szinte jókor jelen volt segélylyel a rémült nép megnyugtatására, a tüz dél
utáni 5 órára eloltatott. Különösen kiemelendő a városi éa uradalmi vízi-
puskák jókor érkezte, nem különben a helybeli két izraelita kereskedő kocsi
val es gyors vizhordással mint mindig, ugy most is tanusitott hü szolgálata, 
— megemlítendő még a helybeli cs. kir. és uradalmi tisztikar, a helybeli gya
log és a szomszéd kerületbeli cs. kir. lovas csendőrség la, valamint a helybeli 
elöljáróság, kik a veszély elhárítására erélyesen közre működtek. A kár kö-
rül-belöl (50,000 pftra becsülhető. 

F ü l e k . Nógrádmegye Fülek-püspöki helységben, mellyet a tűzvész olly 
gyakran szokott színhelyévé választani, most újra ismét folyó évi jun. 30-án 
déli 12 s délutáni l óra között, egy nagyobbszerü tűzvész pusztított; 8 ház, 
14 csűr s istálló, ez utóbbiakban már betakarított, nevezetes összegre rugó 
takarmány, a töldmivelönek c majdnem legkedvesebb terménye, lett a dü
höngő lángok mártalékja. — Fájdalom! a leégett házak annyival inkább a 
gazdasági épületek közül tűzvész ellen, mindamellett, hogy általa e község 
olly gyakran látogattatik, biztosítva egy sem volt. M. G. 

Szi'iitistván. Folyó évi június 17-ik napja Szentistván községre 
nézve a legnevezetesebb nap volt. — E napon köttetett ugyan is meg a köz
ség, és a nagyméltóságú kalocsai érsekség mint földesúr között, a még lem
állott volt úrbéri viszonyok végkiegyenlitésc iránti barátságos szerződés. — 
Ezen egyesség szerint a nagyméltóságú érseki uradalom mintegy 500 hold 
legelőt, és még a legelőilleték helyett 300 hold (1200 Q ölével számítva), 
volt úrbéri fóldön kivül az egész határból többet nem követelvén, ezen kivül 
a legelő mintegy 2000 hold a község birtokában maradt. — A szöllőkilenczed 
15,000, a felesleges volt úrbéri földek 25,000, összesen 40 ezer ezüst ftért 
örök időkre megváltattak, ezen öszvog érsek ö nagyméltósága kegyességénél 
fogva 15 évek alatt 5% fog letörlesztetni. — A többi egyezkedési részletek 
elhallgatása mellett állithatom, hogy az egyesség a községre igen kedvező. 

Tagadhatatlan az, miként a község ezen részére fölöttébb előnyös kötés 
sikerültét főleg jelenlegi érsek nagyméltóságú és főtisztelendő Kunszt József 
ur ő kegyelmessége valóban atyai jóságának köszönheti; miért is kedves kö
telességének tartja a közönség volt tisztelt földesurának legforróbb háláját 
nyilvánítani. 

Az egyesség létrejötte után, felfogva a közönség, hogy annyi darabban 
szerteszét a határba lévő földjeit ezután már használni nem fogja, a tagosí
tást azonnal elrendelte, Papp Zsigmond urat mérnöknek felfogadván, a vele 
kötött szerződés szerint a szentistváni volt úrbéri földbirtok másfél év mul
tával tagositva leend, adja a mindenható, hogy igen sok község Szentistván 
községének nyomdokát az egyezkedés és tagositás tekintetéből kövesse. 

Tessényi József, jegyző. 

Kgyveleg. 
A fában talált fiu. Szathmármegye Erdőhátnak nevezett részén 

H . . . . községben egy 14 éves pajkos kanászbojtár, sertésnyájávai tetemes 
kárt tétetvén, házsártos özvegy gazdasszonya üldözései elől az erdőre mene
kült. — Biztosabban töltendő a félelmes rengetegben az éjt, egy vén tölgy-
tetejére felmászott. — A fa koronaága régen le volt vágva; s midőn ennek 
bemohult felszínére hágott: a fa belső odus üregébe végig foldszinig lecsú
szott. — E kínos és kétségbeesett helyzetben, kínoztatva az éhség és fábani 
férgek álul, két egész napot töltött el; — hasztalan törekedett sötét börtö-
néből megszabadulni. — S midőn már szinte elsírta mardosott teste minden 
erejét, midőn érezte, hogy szük ürege koporsójává válik: 3 kútbodont kereső 



A pátriái Illáik iáiI i .:• li • : Angel henek bikák es magyar inerino kosok. 

férfi döngeti meg különböző oldalról a százados fa oldalát. — Alkalmasnak 
találják a felhasználásra, s tarisznyáikat lerakva a fa levágását megkezdik.— 
A szerencsétlen siheder nem tudatta fogságát. — Félelem és öröm közt várta 
fogháza, leromlását. — Félt az erősen sújtott fejszék élétől, s a taür átellenes 
oldalába vonta magát, örült midőn a bevágott oldalon a kedves napfényt 
megpillantá. — Végre nagy zuhanással földre terül a tölgy. — A fogoly fel
egyenesedik, s midőn a munkások a fa moha, reve és porával elborított s is
meretlenné tett torz külsejű suhanezot mozdulni látják : ész vesztetten meg
zavarodva futnak be a faluba; honnan midőn kevés idő múlva fegyveres erő 
kíséretében visszajőnek elejtendők a csodaállatot, nagy bámulattal látják, 
hogy az X-né asszony megszökött bojtárja, tarisznyáikat már kikutatva, há
rom napi éhezése után étkeikből jóízűen falatozik. — Az ujságvágyó érke
zőknek elmondja a megszabadult a rajta történteket. — A megszaladtak so
káig pirultak gyáva felénkségökért. — A sihedert balesete jobbá tette;a nép 
okult és Istenben! hite szilárdult. 

Jogkérdés egy hal miatt. Köztudomásra van, hogy a viza tengeri 
hal de a Dunában feluszkál szintén Esztergomig és halászhálókba kerül. 
Nemrég a Duna bal partján lakozó nagy-marosi halászok voltak szerencsések 
egy olly nagy vizát fogni, melly két mázsát nyomott. E halat ők elszállították 
Váczra és az ottani haltözséreknek jó pénzért elárulták. A viza, noha fejére 
erős kötél hurkoltatott, ezzel együtt elszabadult és a Duna árjaiba visszame
rült. Azonban alig mult egy hét, azon kötelestül a zebegényi halászok háló
jába került, kik aztán jobban gondját viselték, mint a váczi haltözsérek. Es 
most pör foly a vácziak észebegényiek között,hogy rrtellyiké legyen ex a viza? 

A d o m a . 

— Ila tudnám, hogy a „mondanivalókba" ki nem kapok, inegirnlm a 
„Vasárnapi Újság" adomái közzé, miszerint egyszer D.-be Nagypéntek 
Nagyszombatra esett, még pedig a szó legigazabb értelmében véve. 

Lehet, hogy elkoptatott avas újság, még gyerekkoromban nagy
apámtól hallottam, — de azért csak elmondom. 

Péntek István, nemzetsége közt legnagyobb termetű s jómódú gazda 
ember lévén, minthogy István néven többen is voltak, rendesen csak a Nagy
pénteknek nevezték ösmerösei. 

Néhány darab szarvasmarhát adván el Szombati Jánosnak, ki szinte 
nagy ember lévén, ösmerösei Nagyszombatnak nevezték el, megkötvén az 
alkut, magyar szokás szerint betértek a „Bárányba" áldomást inni. 

Borozás közben megegyezett a két nagy ember, hogy birkózni fog, 
össze is Ölelkeztek, húzták, vonták egymást, míg egyszer Szombati Jánosnak 
lába botolván egy lóczában, nagy zörgéssel a földre esett, magára rántván 
Nagypéntek uramat. 

H a l l v á n a korcsmáros a zörejt, kiszól a szomszéd szobából, tudakolva, 
mi történik a borivóban, mire a szolgáló megjegyzi, hogy Nagypéntek Nagy
szombatra esett. 

Ha a „Vasárnapi újság" elkoptatottnak találja, lehet hogy va lame l ly ik 

kalendáríum-csináló hasznát veszi, ha történetesen lel találj* cserélni a kát 
napot, lesz mire hivatkoznia. 

Jobban leírni nem tudtam, mert én kalapácsforgató ember vagyok. 

A d a k o z á s . 
A pesti nemzeti színházi nyugdíjintézet pénzalapjának növelésére f. 1856. april 

20. jelentés óta, következő kegyes adakozások folytak be, u. m. : 
Tek. Temesváry Antal ur nevére kibocsátott 99-ik számn gyüjtóiven aláirtak t. ez. 

Fehér János 2 ft., Fábry József 1 ft., Halus József 2 ft., KörreiFerencz 2 ft., Vidovics 
Antal 1 ft., Temesváry Antal 3 ft., Bamberger Sándor 2 ft., Ónodi Károly 1 ft„ Hnlinyi 
2 ft., összesen 21 ft. pp. 

Továbbá a rozsnyói mukudveló társulat által a f. 18ó6. évi martin* 24-én rendezett 
jótékony előadás jövedelme fejében, a nyugintesetnek tek. Kalmár Imre ur mint megbí
zott által kézbesitetett 60 pft. 

Tek. Concha Károly és de ltivo Sándor urak által Részvét naptára czimü évkönyv 
tiszta jövedelme fejében beküldetett 14 pf). 

A somogy'-lengyeltóti műkedvelők által rendezett szini előadások jövedelméből, a 
műkedvelő társulat pénztárnok* által egy 1856. június 6-zán kelt levél kíséretében ba-
küldetett 88 pft. 

A debreczeni ref. főiskola tűzoltó társulata f. é. májún 29-ki közgyűlés alkalmával 
a nyugintézetnek 20 pftot szavazott, melly Öszveg t. Oláh József jegyző ur június II-kén 
kelt levele mellett beküldetett. 

És igy az intézet tőkéje ismét 20.1 pftlal szaporodván, midőn az intézet a nemes-
keblü adakozók s gyűjtök neveit közméltánylat tekintetéből ezennel kihirdetné a leg
kedvesebb kötrlességének tartja irányunkban az intézet részéről legőszintébb háláját 
nyilvánítani. - Pest. június 80-án 1856. S*igeli Jótirf, nyugdijintézeti jegyző. 

•Szerkesztői mondaniva lók . 

622. Figyelmeztetünk mindenkit, hogy a szerkesztőségbe* névtelenül irt levelek 
olvasatlanul »eniitti»iteluek meg. Álnév alatt irt levelek ki nem adatnak, s választ nem 
nyernek. Az irók, levelezők neveit a szerkesztőségnek „magán tudomás végett" ismer
nie kell. 

623. „Zengj o h lant húrodon litézö éneket." Valljon beküldő úr azt hiszi-e, 
bogy mi ezt a verset sohasem olvastuk, hogy mint saját müvét meri elénk hozni? 

624. ( hiithy Lajoti urunk. A mondottakból nem tudhatjuk, hogy kiről van fzd? 
Kérjük vagy a szerző, vagy a mű nevét tndatni. A puszta dátumról cl nem igazodunk. 

625. M. J. urunk. Szent-Jakab czi'mU munka nem érkezett hozzánk. 
626. Dorendo dittrimuH stb. Helyesek és jók ezek; de annyi már nálunk a ven, 

hogy a csupán subjectiv tárgyú költeményeket nem szaporíthatjuk. 
627. Ab Iszákos. Térjünk ki az útjából. Tudjuk, bogy az illyen elől még a szénás 

szekér is kitér. 
628. S z o m o r ú fii/, és adomák tisztelettel vistzaadatnuk. 
629. Krattznaborka elfogadtatik. 
630. W . K. Madarasra. Kegyed indítványa szép, de lehetetlen. Ollyan lapot, a 

minek ára egész évre két forint legyen, nem lehet létrehozni. Maga a postaköltség és bori-
tékozás minden példánynál 48 pkrajezárt tesz, a fennmaradó 1 ft. 12 krból hogy fizethetné 
valaki 52 ív nyomását, papírját, a beleírt munkákat, képeket, az expeditio és szerkesztőség 
személyzetét, bármilly nagyszámú előfizetői lennének is? 

631. A váró leány. Szerzőben sok tehetség látszik e munkából; de ne siessen még 
a föllépéssel. Hibái az idővel és tanulmányozás által elenyésznek. 

632. A borosjenöl vár közöltetni tag. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Ueekrnast Gaastáv. — Nyomtatja Laadrrer és Hrrkenaat, egyetem-ateca 4-dik szám alatt Peateo. 




