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A „Vasárnapi Uj••#;" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú iven jelenik meg. 
EtABaeteal dij július—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten bizhoz küldve vagy 

postai iiloii a ..Politikai ujdonnnKokkal" együtt mopsn csak 3 n.pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasitandé. 

ICSÉRÉTET 

N r ni « § v e t é l y. 

Meghozta hát Erdély viszont 
A gyáazoB véradót, 
Mit átkos belviszály nyomán 
Bal sorsa rája rótt. 

Szentpáli tér zöld pázsitod 
Miért ollyan piros ? 
S mit lengetnek hullámaid 
O nyugtalan Maros? 

Azt honfi vérrel vonta be 
A harczi fergeteg, 
Itt elvérzett csatározók 
Hullái lengenek. 

Két tábor álla szembe ott, 
Ez védte Bátorít, 
Tábor, mellyet küzdelmiben 
Jog, s törvény bátorít. 

Ama tévútra tántorult, 
Melly sirját itt leli, 
A trónra vágyó pártvezér 
Békési hivei. 
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Elzúg a vész, a felgyűltének 
A honnak atyjai, 
Higgadt tanácskozás nyomán 
A harczdijt osztani. 

„Szent nyugalom ringassa el. 
Kik híven haltának, 
A hon hálája kisérje 
Kik megmaradtának. 

Halál a lázadók fején 
Bitón és vérpadon, 
Kiknek miatta vérben áll 
A békehagyta hon." 

Ez ítélet hangzott ki a 
Hongyűlés termiből 
S a harczi díj kimondva van 
S az ige testesül. 

A bünhödők csoportja közt 
Két ifjú van jelen, 
Arczukon vesztés búja ül. 
Nem gyáva félelem. 

A két hű testvér Pókai 
Test s lelkikép rokon 
Olly ifjak még, s elvérzendök 
Legott a gyászpadon. 

n. 
Országos gondja közt ül a bölcs fejdelem. 
Midőn előtte egy halvány nő megjelen, 
Sötét a gyászruha, melly tagjain vala 
De sötét éjnél is sötétebb bánata. 

„ A z anya esd, könyörg : nagy lelkű fejdelem 
— Kétségbe esve szól — kegyelem kegyelem! 
A két IVikarnak ne oltsd ki napjait, 
Tekintsd a szenvedő anyának kínjait. 

A csáb szavára bár fegyvert ragadunak, 
De Istenemre ők hidd nem rosz honfiak. 
Kegyelmezz meg nekik, s ha vész dul a hazán, 
Leróják bűnüket békében vagy csatán." 

„ A honnak üdve bék — a fejdelem felel — 
Ez üdvöt dúlja fel, ki rája kart emel, 
Szülöttid pártütők, szánlak szegény anyát, 
ítélt a hon, s ez áU, kegyelmet Isten ád." 

„Isten bar — mond a nő — igaz, irgalma nagy. 
Gondold meg fejdelem te helytartója vagy, 
Elet s halál felett parancsol szózatod 
Kövesd őt, emeld fel megtérő magzatod." 

Mi kinosb látomány anyák fájdalminál 
Ha magzatuk felé enyészet éje száll f 
Elmélyed Bátori a nő keservinéi 
Az ember, s fejdelem keblén tusára kél. 

Ama könyört kíván, ez törvényt emleget, 
Élet s halál között közép út nem lehet. 
Gondolkozik, végez, és ir a fejdelem, 
S a nő keblében küzd remény, és félelem. 
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Melly honfi vérről hiresült 
Kolozsvár vártere, 
Tolongó népek ezrivel, 
Fegyverzett őrök sergivel, 
S bús arczokkal tele. 

Ott áll a vérpad rémesen 
Halál jelvényivei. 
Es rajta, és körötte már 
Tiz áldozat halálra vár, 
A vég perez olly közel. 

„Meg állj bakó"! a nő sikolt 
Zajgó tömeg kőzöl, 
A gyilkoló bárd már forog 
Midőn aléltan tántorog 
És két fiára dől. 

Fejdelmi kegylevél nyomán 
Mit nyert a bús anya? 
Egyik fiának életet. 
Másiknak zord bakó kezet 
Jelölhet ő maga. 

„ A kegy, mit esdék, — mond a nő 
Lett éltem éjjele. 
Én öljem-e meg egyikét? 
Nem . . . inkább veszszen mind a két 
Sőt hármunk élete. 

Hárman csak egy kint szenvedünk, 
S nem dúl több fergeteg. 
Lelkem szerelme gyermekim, 
Mind ketten egyaránt enyim 
Nem válok tőletek."] 

„Hármunknak halni nem szabad. 
Egy áldozat elég, 
— Mond Péter — én kisebb vagyok 
Kisebb a bú ha én halok. 
Igy végezé az ég." 

„Nem ugy anyám —[János felel — 
Keblem határozott 
A tartozást lerovom én 
Te sird le jó öcsém ölén 
Családi bánatod. 

S nem ugy öcsém, szivem szabad, 
S a föld érdektelen, 
Utánnad sir szerelmesed, 
S ha halsz, egy szívvel több reped: 
Ne légy könyörtelen." 

S válasz ha jő se hallja már, 
A bárd alá rohan, 
Intvén, hogy az alélt anyát 
S Pétert ki már a padra állt 
Tartanák távolán. 

Villant a bárd, szökelt a vér, 
S elhunyt mint társai 
S leroskadott hulláinál 
Testvér, s anya kövülve áll, 
Mint birok szobrai. Hóry Farkas. 



A fékeie császár. 

E l b e s z é l é s , i r t a J Ó K A I M Ó R . 

Most lássuk a kép fordított oldalát. 
Századok óta foly ama csodálatos kereskedés, mellyet rendes 

eszű ember könnyen mesének is tarthat, ólö emberekkel. 
Amerikai ültetvényes urak, a kik a czukornádat és a gyapotot 

termesztik, restellik u drága cselédet fizetni, a ki még azonfelül a 
munkában is válogat s a gazdájával felesel; hanem a helyett egy
szerre bőröstül, csontostul megveszik az egész embert, a ki illyen-
formán teljesen tulajdonukká válik. 

Gondolni lehet, hogy ollyan bolond ember nincsen, a ki maga 
magát eladja, valakit ott*helyben elfogni és elkótyavetyélni pedig 
egy kissé mégis minden amerikai levegőben is merész vállalat volna. 
Ez az émberkereskedés tehát igy tartatik fenn. 

Afrikában a sok aprócseprö nép szüntelen háborút visel egy
mással: hol az egyik, hol a másik fogdossa el ellenfeleit; akkor az
után jönnek emberséges fehérbőrű hajósok, a kik tükröket, bicsako
kat, üveggvöngyöket meg pálinkát árulnak : tükörért, bicsakért, 
egy korty pálinkáért becserélgeti a diadalmas nép hadifoglyait. 

Azután meg a feketék nagyon szenvedélyes játszók; némellyik 
elveszti koczkán teheneit, házi szereit, fegyvereit, utoljára saját 
magát is koczkára teszi : mikor aztán elvesztette a tételt, őt is nyu 
godt lélekkel viszik az emberséges hajóshoz, a ki megtölti érte a 
nyertes csutoráját szilvoriummal s az elkártyázottat is a többiek 
közé teszi. 

De még olcsóbban is lehet a portékához jutni. 
A furfangos hajósok oda csalogatják a fekete golyhókat ha 

jóikra, azt mondva nekik, hogy csereberélni akarnak velük; mikor 
azután a hajón vannak, lefülelik őket s azt sem kérdik : ki fiai vol
tak? hanem szépen hurokra fogják, bepréselik őket egy szük hajó
fenékbe, egymás mellé, mint a besózott heringeket s azzal szépen 
elvitorláznak velük a szabadság földére Amerikába, s ott eladják 
Őket rabszolgáknak. 

Ezek termesztik azután a dohányt, meg a ezukrot, gyapotot s 
más egyebet, a mire nekünk szükségünk van. •* 

Az amerikai uj Kanahánban volt franczia országnak is a többi 
között egy szép nagy darab földe a tenger közepén, a mit elnevez
tek Szerit Domingo szigetének; igazi neve pedig Otahajti. 

A franczia ezukorültetö urak azt a vigyázatlanságot követték 
el. hogy erre a szép szigetre sokkal többet összehordtak abból a 
fekete portékából, a mit rabszolga név alatt árulnak, mint a meny
nyivel vele tudtak birni; azok aztán egy szép napon rátámadtak 
gazdáikra, leöldösték a telepitvényeseket, s valami Toussaint Lou-
verture (Túszén luvertüre) hajdani kocsis vezérlete alatt elkerget
ték az egész szigetről a fehéreket. 

Franeziaország oda messze esik; oda nehéz volt katonákat kül
deni, aztán meg épen akkor nagy háború volt Európában; sok si
kertelen kisérlet után kénytelek voltak megnyugodni abban, hogy 
a szqi Otahai 'i szigetén ezentúl a feketék fognak uralkodni. 

Tehát van most a fehér országok sarkában egy valóságos ön
álló fekete ország. 

E sajátságos fekete népnek azonban egész nemzetiségéből mije 
sem maradt egyebe, mint a bőre. Jó, egyszerű erkölcsei a franczia 
befolyás alatt valami csodálatos vegyületévé váltak az erények és 
bűnök paródiáinak. 

Még nyelvüket sem bírják többé, a helyett valami elromlott 
francziát beszélnek, itt amott kirívó néger hangnyomattal. 

Azonkívül is mindenben szeretik a francziákat utánozni. Mi
kor a francziáknak nemzetgyűlésük volt, nekik is nemzetgyűlés kel
lett: mikor Napóleon szétverte a nemzetgyűlést nekik is kellett dik
tátor, a ki azt szétkergesse; mikor a francziák hódítani indultak, ök 
is háborút kezdtek a sziget spanyol részével. 

A latinai templom romjai Erdélyben. 
A természet bájaiban, mint történeti nevezetességekben és rit 

kaságokban egyiránt gazdag Erdély egyik épitészeti remekének 
romjait mutatom be az olvasónak, — halvány ecsettel — a radnai 
egvház romjait. 

Badna, Erdély éjszaki részén fekvő, jelenlegi tolosztás szerint, 
Resztercze kerületben, radnai járásban esik, hajdan gazdag, negyven 
ezer lakossal népes bányaváros, most egy kis oláh falu, de honunk 

leglátogatottabb fórdöhelyeiuek egyike, gyógyerejü ásványos sa
vanyúvíz forrásaival. Ha a vándor Radna elhagyott utczáin bolyong, 
több romon akad fönn tekintete, mellyek mind megannyi síremlékek 
gyászolnak a multak felett, de egy sem mérközhetik, sem szépség
ben, sem nagyságban azon templom romjaival, mellynek sanctu-
áriuma oláh imahelylyé van alakítva. Ott áll az egykor népes város 
nagyszerű egyházának maradványa még, tornya most is hét ö l ma
gasra nyújtja föl idö edzette fejét, ott áll még alatta a templom óri
ási ajtója, hajójának kőfala tiz öl hosszú; ott a sanctuárium, mellyet 
néhai Bab János, erdélyi görög egyestilt hitű püspök, csinos oláh 
imahelylyé alakíttatott. * ) 

Az ó német stílbe épült, colossalis mü, hat századon át daezol 
az enyészettel, s vasfogai ínég sem birták elporlasztani tornyát, a 
templom oldalíveit, most is összefolynak azok, s a kőfal, melly tég
lával nincs vegyítve, még sokáig fog daczolni, az idöviharaival. Es 
cz nem minden, mi a kebel fájdalmát fölkölti. 

A torony közelében egy boltíves üreg tátong élőnkbe, körö-
zete benőve zöldelö gyomokkal, öblében a meggyilkoltak ezreinek 
csontjai porlanak, s a fehérré aszott emberkaponyák olly sürüen 
csillognak, mint gyermek játszó csigái. Tapodva ez embercsontokon, 
mintegy alásülyedünk önmagunk előtt a megsemmisülés keserű 
érzetében. 

E város történetének egyik szomorú korszakát kívánom le
leplezni olvasó előtt, még a gyászos emlékű tatárfutás idejéből 
1241-ik esztendőből — Kútfő Szálai L. „Tatárjárás Magyarhonban." 

A mongolok cbánja Batu sok százezer emberrel Ázsiából kijő
vén, miután Muszka- és Lengyelhont, Sziléziával együtt elpusztí
totta, Magyarországot rohanta meg IV . Béla király uralkodása alatt. 
Batuval egy időben más oldalról más raongolsereg is nyomult elö 
magyar birodalmunkba, Kadán Galicziából és Moldovából, Erdélyt 
szállotta meg, hol pusztító fegyvereit nyugot és dél felé vivén,épen 
húsvét vasárnapján, ugyanaz nap, meUyen Pajdán Krakkót égette 
fól, Radna bányavárosra ütött, szász lakói vitézül védelmezték ma
gukat, Kadán visszavonulást színeit, minek örömére a németség 
tivornyázáshoz látott; a tatárok pedig megragadták az alkalmat, 
egyszerre több pontról a városra nyomultak, — a védárkok most 
is láthatók a várostól esak egy óranegyed távolságra fekvő Sáncz 
nevü falu közelében. Ellenállásról többé szó sem lehete, a polgá
rok megadák magukat kegyelmet nyerve jutalmul, a szászok is e 
helyt legyőzetvén. Radna bukása után alájaveték magukat Kadán-
nak. Eltökct meg mentendők, közülök 600 a mongol seregbe sorozta-
tott, ispánjok Ariskáld kényszerülve lőn kalauzul szolgálni Kadán 
vezérnek, ki innen útját Magyarországnak vette. 

Radna tűzzel vassal pusztítatott, lakosai ezrenként gyilkoltat
tak le, ez alkalommal égettetett föl tatárok által a gyönyörű tem
plom is, melly a legművészibb épitészeti remekek sorába tartozott 
honunkban, akár a nagyszerűséget, akár a kitűnő művészi ízlést 
vévén tekintetbe. 

A vad barbárok által szivtelenül, szentségtelen kezekkel szét
dúlt radnai templom romjait ábrázolja képünk jelenlegi állásában. 

Sokszor megjártam ez omladványokat, mindannyiszor egy 
fájó érzet fogta el keblemet, neme a fájdalomnak, melly a hajdani 
nagyság fölött szokott keseregni. 

A jelenkor is mutathat fól remek épitészeti müveket, de ollya-
kat, mellyek a vad rombolás és századok viharai után is büszkén 
mutassanak hajdani nagyszerűségekre, keveset. 

Magyarhoni testvérek, kik Erdélyt meglátogatjátok, ne mu-
laszszátok el e hajdani nagyságunk emlékét meg tekinteni, s áldoz
zatok vélem együtt egy résztvevő sóhajt a vandalismus által ön-
kényileg legyilkolt honfiak ezreinek. Pataki Ferenc*. 

A köszöntés. 
Minden emberi szokás és ilme között a kölcsönös köszöntés, 

melly bizonyos meghatározott modorban történik, a legrégibb és 
közönségesb. Egy népet sem tud a hajdan- és jelenkor felmutatni, 
mellynek szokásos köszöntése ne lett volna. A mi az embernél ál
talános, annak alapja az emberi természet nemességében rejlik. 
U g y az üdvözlés is a tiszta emberi vagy a mi mindegy az ember
ben lakozó isteninek terménye. Gondolni lehetne itt is, a mit Plató 
általában a nyelvekről mond, hogy azt az emberek közé valami fel
sőbb lény hozta le. Mert, nincs-e bizonyos csodásan közönséges és 

* ) Kutfó Kővári L. Erdély régi-é^r-i. 



hallgatva megegyező a népek közt divatozó és köszöntési modoruk
kal öszhangzó? Nem Isten szava-e itt a nép szava? — Az üdvözlés 
első mosolya volt az emberiségnek bölcsőjében, és minthogy az, az 
emberi gyermekség tiszta forrásából eredett, a késő utódokra is 
üdvösnek látszik lenni. 

A köszöntés származatában hasonló volt az italáldozathoz, 
mellyet ember az embernek, legkellemesb teremtményében, rep
deső lehelletének nyújtott — bokolat és elismerése volt az az em
berben honoló isteninek is, emberileg szemlélve, egyszersmind ott 
vendégszeretetnek volt jele, mellyet az egyik földi vándor a másik
nak ajánl t. 

Azért adtak a régiek a köszöntésnek olly nagy becset, mint 
Euripidben Égéus Médéának mondja, miután görögös modorban 
köszöntéssel üdvözli : „Szép szavat nem adhat barát a barátnak!" 
— A héber naplók ezen szétzilált képei a szentföld minden fönsége 
és szépségének, azon rendelvényt adjak, hogy éjjente senkit előbb 
köszönteni nem kell, mig nem bizonyos felőle, hogy a szembejövő 
ember-e vagy gonosz szellem; mert az által az üdvözlés megszent-
ségtelenittetik. — Nem volt-e a keresztényeknél is egyházi bünte
tés, hogy senki a számüzöttet köszönteni ne merje? 

És valójában egy köszöntés, ha nem mint közönségesen szokott 
lenni az ajkak garádján röppen el, de a sziv belsőjéből mondatik, 
bir valami felüdítő hatással. Különösen érezhető az, midőn falun 
korán reggel szétjárkál az ember és a paraszt erőteljes s barátsá
gos köszöntése elébe hangzik; vagy pedig a csendes éjjel egyedül 
utazik az ember és a mezőn találkozva a köszöntés hangja mondja, 
hogy a találkozóval biztosan folytathatni utunkat. Az ollyat legjob
ban a gyalogló tudja megbecsülni. 

Mint minden népnek megvan a maga pénze, ugy mindegyik
nek megvan a maga köszöntési modora is. Ha az üdvözlésben kö
zönségesen emberi mutatkozik, ugy a köszöntés különbféle modo
rából a nemzetiesség tűnik ki, melly az égöv, életmód, valamelly 
népnek sajátságos erkölcsi és anyagi raiveltségén alapul. Minden 
népnél a köszöntés mint folyópénz áll tekintetben. Mindenki meg-
ösmeri azt, érti és tudja becsét s egyik modort kicseréli a másikkal. 
Azért hát a nemzet jelleme egyik terményének kell lennie és annak 
meg kell, hogy feleljen. 

A keletieknél béke vagy nyugalom a köszöntés jele (a Hébe
reknél volt Saloml az Arabsoknál Szálam!) igy : béke veled! a kö
szöntés; veled légyen a béke! visszaköszöntés. — És ez épen azt 
fejezi ki, a mit a keleti legfőbb jólétnek tart, s egyszersmind nem
zeti jellemének egyik alapvonása. A béke és nyugalom szavával a 
jólét és boldogság minden nemét jellemzi. Midőn a szent könyvek
ben a héber valamelly népnek vagy királynak szerencsés helyzetét 
akarja vázolni, akkor igy fejezi ki magát : Jehova nyugalmat adott 
nekie. Mikor a próféták valamelly uj arany korszaknak reméllett 
boldog idejét ábrázolják, akkor nyugalom közt és békésen együtt 
laknak és legelnek a tigrisek és bárányok, az oroszlányok és bar
mok, a csecsemők és kigyók. (Jes. II.) Az erényesnek Elifás mon
dása ként Hiobnál „frigye van kövekkel a mezőn;" a vad állatok a 
pusztákon nyugodtan járdáinak mellette, és béke honol gunyhójá-
ban. Zavartalan pihen a pálmák árnyékában, a hűs patak partjain 
és a napot nyugalom és béke közt boldogul eltölteni, a keletinek 
legfőbb élvezete s minden boldogság képe. Ha egy Xiebuhr, Denon 
stb. nem mondta is volna vázlataiban, mégis megtanulhattuk volna 
a keletiektől kölcsönzött diván, pamlag kerevettek által. És magok
nak a keletieknek turbánja nem bizonyos neme-e a párnáknak és 
böruhájok nem neme-e az ágytakaróknak? Azért okuk is van reá, 
a nyugalmat szeretni. Meleg egáljuk minden keményebb munkára 
és fárasztóbb mozgásra képtelenné teszi, és ha szunnyadó szenve
délyük felébred, akkor áradat tör ki medréből, melly saját partját 
és közötte mindent szétrombolással fenyeget. Azért nincsen is a 
keletinek kedvesebb szava, mint „béke és nyugalom!" És azzal üd
vözli is egymást. 

A görögök köszöntése csaknem ellenkezője a keletieknek, 
mintszintéo a hellének nemzeti jelleme is több tekintetben a kele
tinek épen ellenében áll. Az örök alapon nyugvó, égfelé emelkedő 
loborjuk ez utolsóknak, temérdek és bámulást gerjesztő imoláik 
rejtélyes sajátságaikkal, a sziklák közé vágott sfrcsarnokjaik, 
nyugvó Sphinx és Cherubjaik a határtalan és fönségesnek rendki
vüli eszményére mutatnak, csendes magába-térést és önszemlét 
ábrázolnak. A keletieknél a jellem alapja négyszöghez hasonló a 
görögöknél ellenben tekeidomhoz. A eörög folytonos mozgás, ma

gából kifelé törő, mindig munkás, mindig alkotó. Azért köszöntése 
is cselekvést vagy tevést és alkotást jellemez és pedig : Jól éa 
szépen cselekedni! (/.V .Tparrn*) és azután, a mi az elsőnek mint
egy következménye : Örülj! (Xaíof). — Mit csinálsz, müködöl ? az 
üdvözlő kérdés. 

A latán vagy romai ellenben kivánatában vale és salve, az az 
légy erős és egészséges, és a kérdésben <|Uomodo vales, azaz hogy 
vagy! vagy miképen van egészséged? és az ave-ban (főkép, ha az 
a hasonhangzatu szótól származik, inelly mindennel birást jelent) 
nem kevésbé népének szelleme van meg. Mert a nép nem a munka, 
művészet és vidor kedély, hanem a hatalom, szigor és erő által 
emelkedett fel. Maga az erény — virtus szó is nálok eredeti em
berséget, férfias erőt jelent, midőn a görögöknél ellenkezőleg ösz-
hangzást — harmónia — teszen. 

Az uj idő népei között hasonló észleteknek adhatunk helyet. 
Méltányos leend legelőször is minmagunkat szemügyre venni és 
igy magyarosan magunkra vígadni. Nálunk magyaroknál tulajdon
kép csak a köszöntés modoraiból kiindulva igen bajos, sőt lehetet
len saját nemzeti jellemünkre következéseket vonni. Multunkra 
nézve keleti népek lévén,Európába jövetelünk alkalmával hihetőleg 
nyelvünkben is megvoltak mindazon sajátságos köszöntési alakok, 
mellyekkel a keletiek jelenleg is élnek, de azok a keresztény vallás 
felvétele és egészen európaiakká letelünk által részint kivesztek, 
részint pedig tetemesen módosultak. Annyi bizonyos, hogy a nép
ajakán itt-ott most is halhatni e köszöntési szózatot : Béke veled! 
mi nem kevésbé árulja el keleties hajlamunkat, a nyugalom és ké
nyelem szeretetét.Egyébiránt többi, nevezetesen :.Isten áldja! Isten 
vele! áldja Isten!-böl következtetve, egykoron igen vallásos népek 
lehettünk — mit különben a magyar huszár és alföldi betyár ká
romkodásai szerint épen nem gyaníthatni — mert az Isten neve és 
eszméje köszöntéseinkben igen gyakran előfordul. Az erény elneve
zése ámbár a latin virtus értelme szerint képeztetett, de mégis sa
játunk, mert emberies önerőnket, férfias bátorságunkat és ezzel 
járó vitézségünket igen hü jellemmel adja vissza. Leggyakoriabb és 
szokottabb társalgási nyelvünkben a „ H o g y van!" kérdő köszöntés, 
mellyet szószerinti értelemben a római „quomodo vales" és a német 
„wie befinden Sie sich!" felel meg. Különben pedig igaz értelemben 
mind a latin, mind a némettől elüt. Igaz értelme ugyanis azon mély 
és lekötelező vendégszeretetben rejlik, inelly nemzeti sajátságaink 
közé tartozik; ugyanazért nemcsak az anyagi állapotok tudako
zását, de a mások iránti gyöngéd részvétet és gyermeteg szeretetet 
is ábrázolja. A többi köztünk divatozó üdvözlésnemek, minthogy az 
európai in;is népekkeli súrlódás által jöttek közinkbe, nagyobb 
részt mint idegen nyelvekbőli forditvány tekintendő, itten tekin
tetbe nem jönnek. 

Velünk szomszédos nép a németek lévén, lássuk már azoknak 
is szokásos üdvözlő modorukat. Különös kérdésök : „ W i e befinden 
Sie s ich?" — hogy szolgál az egészsége — különös figyelmet és 
meggondoltságot jelent. Anyagi , mintha az által a magán tartott 
vizsgálat végeredménye szerint egy másikat kérdezne és attól testi 
állapotjának látleletét igényelné.! És ebben nemzeti jellemök is nyi
latkozik. Kevésbé heves főket, mellyek egy eszmét felfogtak es szi
lárdul tártának, termett német hon, kik egész sereggel lévén, az 
érvény és érvénytelenség s a czélok sokasága felett ide és tova fon
tolgatnak. Azért volt a Hermán idejétől egészen le korunkig olly 
könnyű minden idegen népekből, akkori szivélyességöknél fogva, 
köztök a pártosok és árulók tömegének feltűnni és a közérdeket 
megszaggatni. Azért alkották az erény nevet is Tugend — érvény, 
taugen — valamit érni igéből, s az újabb időkben azért mondottak 
olly hatalmasan ellene a boldogságtannak (eudaemonismus). — A 
köszöntésmódor is : „Lében Sie woh l ! " — élj boldogul — egy be
szédmód, mellyben a nem a faj helyett, az elvont az öszlet (concret) 
helyett áll; a közönséges élet az egyedi egészségben-maradás, amit 
tulajdonképen akar az ember, vagy máskép jólét helyett van. Ez 
az eszességnek a képzelet feletti uralkodására mutat. — Ide tarto
zik azon különös alak is : „leh wünsche wohl geschlafen, wohl ge-
speist zu habén" — kívánom, hogy jó l aludt, kívánom, hogy jól 
evett légyen. — Egy visszapillantást tartalmaz az elmúltra, a min 
változtatni már nem lehet; — vagy azon kivánatot, hogy az ember 
az elvégzett álom vagy a már élvezett eledel feletti komoly gondo
latokban magával és a jelennel, mint a múltnak következményével, 
megelégedett légyen. A megáldott eledel kivánatában is a követke
zés (az ételek áldása és szaporodása) a jelen helyett vétetik Mert 



az áldást előbb érzi az ember, minthogy mindent élvezve a nedv 
is vérré változott s a test által illetőleg kiválasztódott volna. „Ich 
wünsehe guten Appeti t !" — j ó étvágyat kívánok! — sokkal talá
l ó b b ; mert azonnal használatba hozatik, természetesen jól terített 
asztalnál. Különben a németeknek erre mint szintén több másra is 
igaz szavuk nincsen, mert 
appetit latin eredetű. 
Eszlust j>edig összetétel. 
Általában a vágytehetség 
a németeknél nem igen 
nyilatkozik élénkül, ök a 
természettől megelége
dettnek terem tvék és leg
nagyobb része, legalább 
is a finomabb konyhai 
készülék egy része és az 
ehhez tartozó mütételek 
az erre megkívántató mű
szavakkal együtt, a szom
széd más nemzetektől 
kölcsönöztettek. — Elő
deik, tiszteletreméltó ős
atyáik hanyagok voltak 
Azért rendelhették, hogy 
a férfi csak harmincz éves 
korában házasodhatik és 
épen azért volt olly rit
kaság is a más népeknél 
annál gyakrabban elő
forduló élvezetek kicsa-
pongásából származott 
terhes büntetéseknek al
kalmazása, melylyekkel 
az illy eket kinzották, a A radnai templom romjai Erdélyben. 

mint azt Tacit után tudjuk Mégis a magasabb miveltség és képzés 
által a jelen korban a többi népekkel egyenlöleg állanak. 

A modor : Gehorsamer Dienerl — alázatos szolgája! — min
den nemé- és változatával együtt, melly a jelen korban nálunk ma-
gyaroknál ép úgy mint minden más miveltséggel biró nemzeteknél 
közös, azon korszakból származik, 
mikor az emberek még urak, vagy 
szabadok- és jobbágyok- vagy szol
gákra voltak felosztva; épen azért 
felette' régi is. Már Ábrahám birt 
szolgákkal. Maga a szó különben 
olly hasonlatu, mint a franczia 
livre, melly tulaj donkép fontot, 
tudniillik ezüstét jelent, egyébiránt 
az nagy súlylyid bír; vagy mint a 
rómaiaknál a barát szó. melly ak
kor állsmdólag szájban forgott, mi
dőn Görögországot előbb belső 
viszályba, azután kéBöbb hatalmuk 
alá hoditák és végre egészen meg
semmisítek. Szó annyit ér, mint a 
pénz. 

Hogy semmi némethonit a fi
gyelemből ki ne hadjunk, meg kell 
itt még említenünk a tanulóknak 
köszöntését, a mint az némelly 
egyetemeknél divatban áll. Ez 
ugyan az, melylyel a polgár balla
dában : Európa, Neptun királyi 
testvérét, bikává átváltozott alak
ban tengeri utaztakor üdvözli. 
Mindazonáltal mégis a tanulóknál 
prosit egészen mást, tudniillik 
„Musát éa hazát" jelent. Némete
sebb ennél minden tekintetben, ha
tásosabb és jobban is hangzik a 
bányász köszöntése : Glück aut! 
Glück zu! — szerencse rád, sze
rencse rá! 

A franczia nemzet köszöntő és üdvözlő modorából sem lehet 
némelly jellemző vonásokat félreösmerni. Comment vous portez 
vous? Portez vous bien?— hogy hordja magát? stb. Testi üdeségre 
és tartásra mutat a mozgás állapotjára nézve. Es a hajlékony s 
könnyű testjártatás nem csodált és csodálatra méltó eszményképe-e 

a szeretetre méltó fran-
_ _ eziáknak? Nem épen ezen 

serénység által nyerik-e 
meg előnyöket a szom-

^ A széd angol és németek 
felett? — Ezenkívül a 
franczia köszöntésnek 
gyakran megvan azon 
sajátsága, hogy a csak 
közönséges és nem erős 
érzelmet is találós kife
jezéssel rajzolja. Je suis 
charmé, ravi (bájolni, ra
gadtatni) de vous-voir 
en bonne santé. Ilbyen 
alakok- és nagyitásokra 
nézve a franczia nyelv
nek különös gazdagságát 
és rendkívüli ügyességét 
kell bevallani, melly néha 
a Yorik parókájára emlé
keztet. 

Egy sem tett azon
ban olly szerencsés el
terjedést E u r ó p á b a n 
mint a franczia szócska : 
Adieu! — Hol nem lehet 
ezt mondva hallani? A z 
angol angolositotta, ané-

A fekete vtáitáv tia . l'ierrot prinrz: udvari díszruhában 

met ade-t, a magyar ágyö-t képzett belőle, és Németföld némelly 
In-Ivein egészen kicsinyítve — adeles -•- van használatban. — Ezen 
közönségessé tételét azonban nem annyira tiszta, értelmének mint 
rírvklségének köszönheti. Eredetét is nem abban, mint inkább ős
atyáik könnyű vérében és értelmében kell keresni. Akkor aztán töb

bet is fog mondani és jelenteni, 
mind amennyire maga a szó hang
zik. — Mégis — hogy az ártatlan 
szócskát egészen le ne tiporjuk — 
lehetséges az is, hogy a köszöntés 
a megáldott római földön szárma
zott, és mint több más is, Olaszhon
ból Francziaországba költözött át. 
— Ezen fontos tárgynak vizsgála
tánál azonban én csuk igazságot 
akarok szolgáltatni, különben a 
jóindulatú olvasóra bízom annak 
eldöntését. Mindazonáltal meg kell 
vallanom, hogy nékem a magyaros: 
Áldjon Isten! Isten veled! szivé-
lyesb és játnborabbul tetszik; de 
persze a termekben nem divatos. 

A brittek köszöntése erélyes
sége által tűnik ki : How do y o u 
d o ! szószeri nt — hogy teszia tényt! 
— Általag a tevés igen-igen nagy 
és fontos szerepet játszik az angol 
nyelvben; ez mintegy emeltyűk; 
melly a többi igéket mozgásban 
hozza. Es mit nem is tesz a kis 
csinos sziget az egész szárazon. — 
Nem volna jogtalanság, ha az uj 
világ ezen fönökjeinél a köszönté
sükben előforduló „ d ó " végszót az 
üzérkedés különleges kereskedői 
értelmében venni, és az egészet ke
reskedő köszöntésben: hogy áll az 
üzlet? fordítni. A kalmárság az 
egész világon nem könnyen ismer 



cl más üzletet, és a magáén kivül csak ollyképen kereskedni; leg
alább annak felsőbb értelmében mégis azt fogja tulajdonítani. Es 
boldogságtana ha nem is mély tiszteletet, de mély bókolatot páran 
caol. Azért olly illő a brit köszöntés egy kereskedő nemzetnek. Az 
üdvözle t : God bless you ! — Isten áldja meg — részint vallásos
ságra, vagy ha ugy akarni, egyháziasságra mutat, hasonlag jellem
vonása a britteknek; részint talán kényélvezet (comfort) is, mellyre 
John Bull a mint tudva van minden részben sokat tart. 

A hidegvérű cs szorgalmas hollandok fököszöntésénél : Hue 
vaert myn Heer! — tulajdonkép, hogy hajt uram! — az idegennek, 
ki azt legelőször hallja, ollyanképen tetszik, mintha a nemzet vala
melly szekerén vagy kocsin élne, és magát közönségesen helyröl-
helyre vitetné. Az angolnak, mint amollyan kétéltünek, ugyanazon 
szókép van bucsúköszöntésében, mellyben hasonlag j ó menetelt 
(Farevvell) kíván. 

Azon mély érzékiség, melly az olasznak heves égövénél fogva 
egész lényegén elömlik, köszöntési modorában is igen szépen nyil
vánul. A megszólító üdvözlet : Toine sta ella? — hogy érzi ma^át? 

babona, vakbuzgalom sőt ábrándozásig sajátságokká lett. — A 
hang kiejtésében is melylyel a köszöntés kiraondatik, szokott 
néha holmi jellemző lenni, melly a buvárlőnak kedélyt, hajla
mot, vagy ország kormányrendszerét, vagy valamellyik vidék 
egálját árulja el. 

Sokszor figyelmeztem a falura és parasztok közé való kirándu
lásaim alkalmával — mert ezek leginkább ugy ejtik ki, mint 
nekik azt közönségesen a lélek és természet adja vissza — arra, 
miként változik a köszöntés modora és hangja szinte a különböző 
vidékek tulajdonságaival együtt. A Székelyföldön általában a hang 
melylyel a napi köszöntés mondatik megnyujtátik; a palóczoknál 
közönségesen kettős hanggal ejtetik ki, minthogy ottan a szavak
ban a kétbetüség uralkodik. Kolozsvár vidékén rövid kellemes 
hangoztatással ejtetik ki. Máshol megint a hatásosság végett két 
melléknév is tétetik egymás mellé, p. o. szerencsés j ó reggelt, sze 
renesés jő napot kívánok! 'A mivelt városokban azonban az illyen 
epitheta ornantiá-k ép olly gyanúsok mint a millyen kellemesek 
azok a parasztnak és a kisvárosi egyszerű polgárságnak. - Sok kü-

Muroj-Vásárliely Htkcjiv. Erdélyben. 

— az öröm és harag szenvedélyes állapotát ábrázolja és annyit je
lent mintha azt kérdeznék valakitől, vigan van-e most és nem ha
ragszik-e? Sta ella bene? — Jól ébredt fel? — az az kedvre Örömre, 
nem búra, haragra vagy szomorúságra serkent-e fel? — A másik 
megszólító köszöntés : Dove andate? — hová megyén ön? — az 
olasznak szenvedélyes állapotjából származó jellemére mutat, mi
szerint önmagán kivül minden másnak léptét gyanú és kétség alá 
szereti vonni. A többi más köszöntésein pedig mindeniken végig 
vonul azon mély buzgó vallásos érzelem melly nekik egész a 

lünös mondanivaló volna még a különbféle tid vözlésiietttttkröl, de 
nekem is,hihetőleg a kegyes olvasónak még inkább, elegendő leend. 
A használat minden olvasónak tetszésére bizatik. Ha különben az 
jöue kérdés alá, hogy az iró mindezen köszöntési modorok közöl 
mellyiket választja, ugy szolgáljon válaszul az, hogy csak a két 
első, tudniillik a keleti és görög van ízlése szerint, Es azért teljes 
szivéből kívánja az olvasónak és minden nem olvasónak a „vissza
emlékezést," — béke és Öröm veletek! 

H'. A. 

T Á R H Á Z . 
Gazdákat érdeklő rovat . 

Sertésekről. A,,Vasárnapi újság" mult évi 47. és50.számaiban szóvolt 
a külföldön biztosabb kelendősegű inkább húsra hizó sertésfajok behozatalá
ról. Szabad legyen e tárgyhoz néhány szóval járulnom. Bakwel hírneves an
gol állattenyésztő a felföldi angol marha és juhfajokból olly fajtát állított elő, 
melly rendkivüli hizékonysága mellett aránylag igen csekély csontvázzal birt 

elannyira, hogy kibizott juhait lábaik nem birták. — A külföld vajjal zsíroz, 
és azért van neki szüksége inkább húsra mint zsírra, mi magyarok ellenben 
nem igen élünk vajjal, azért hizlaljuk sertéseinket zsírra; de ebből nem kö
vetkezik, hogy a magyar sertés csak zsírra lenne hizékony, hnsra pedig nem. 
Ezt részint a fajta, részint a tápszer s annak alkalmazása feltételezi. — Az 
úgynevezett mangoliczafaj (a fejér és fekete) kiválőlag zsírra hízik, s már 
ket éves korában tökéletesen meghizlalhatő, mig az e vidéken ismeretes é* 



kedvelt szalontai és ugrat ceres sertésfaj csak négy éves kora után hizlalható 
ki egészen szalonnára, a midőn egyes 5—7 mázsás sertések nem épen ritka
ságok. Fiatalabb korában e sertésfaj azonban inkább húsra mint zsírra hízik, 
s e tekintetből figyelembe ajánlom, különben is másik kiváló jelessége testi 
nagysága lévén. — Mi hatással legyenek pedig a tápszerek az állati test 
egyes részei gyarapitására, azt a vegytani ujabb kutatások s ezek nyomán 
tett számos kísérletek eredményei kimutatták, s a ki a szándéknak megfelelő 
fajtával valósággal czélt ís akar érni, még nagyobb gondot fordítson a táp
szerek megválasztására s okszerű alkalmazására, mire nézve egy Liebig, Bal
ling, Ottó, Knapp s mások jeles munkái biztos kalauzul szolgálandnak; mert 
u. o. magunk is gyakorlatilag ugy szoktunk elbánni a hizlalással, hogy elébb 
(mintegy 6 hétig) korpát s árpadarát adunk, hogy husi verjen magára a ser
tés s csak azután szoktunk (szinte 6 hétig) tengerit adni, hogy a szalonna 
reczéit zsírral töltsük meg. Már csak ezen körülmény is mutatja a tápszerek 
különböző hatását. 

Mnléhegy i szőlölevelek. 
III. 

Tegyük meg a kilátásban lévő világkereskedéere előkészületünket, ter
melvén ollyan bort, melly a külföldivel a versenyt kiállja, mihez jókor hozzá 
keU fogni, mert a szőlőátalakitás nem megy olly gyorsan, mint ez más gaz
dászati ágazattal történik. 

A mezőgazda ha valamelly jelesb, vagy jövedelmezőbb termény isme
retéhez jut, megszerzi a magot, s elveti; ha őszi : következő évben, — ha ta
vaszi : ugyan azon évben már látja az eredményt. 

A z állattenyésztő a neki megtetsző állatból megvesz egy pár tenyész
állatot, vagy ha nagyobb válalkozási szellemű, egy ideált állít fól magának 
a felöl: millyen legyen p. o. lova, juha, tehene stb., — ezt a megállapított 
állatideál létesítésére vezető párosítás, úgynevezett keresztezés által érhet
vén el, szerez néhány.czéljának elérésére valószínűleg vezető tenyész állatot, 
párosítja, s következő években caikaja, báránya, borja már gyanitni engedi 
kísérlete czélszerüségét, vagy ellenkezőjét. Nem illy könnyen megy a szőlővel. 

Bortermelésnél illy ideált hiában alkotunk. Jó volna a zöld dénka bő
ségét, a mézes szőlő édességét, a sárfehér finom zamatjával, a rizling fölséges 
illatjával egy válfajban öszpontositni, de ez párosítás, vagy beoltás által, 
ugy, mini az állatnál, nem megy. Lehet ugyan ezen szőlők mindenikét külön 
termeszteni, s levőket összeszűrni, de az igy Összeszűrt bornak nincs saját
szerű állandó jelleme, változik ez a szerint, a mint egyik vagy másik szőlő 
többet vagy kevesebbet termett, s jobban, vagy kevésbé érett meg; idegen 
nemzetek által is fölismerhető állandó jellemű bort csak azonegy fajú szőlő 
leve ád. 

Hogy pedig illyen bort állithasson elő a szőlész, ahhoz hosszú kisérlet 
vezet, mert az oltás, ültetés hamar megtörténik ugyan, hanem ez még nem 
elég, a tőke korosodásától, a fóld vegyület, s helyi viszonyok behatásától 
igen sok függ, mi csak sok évek után lesz észrevehető. Ha a szőlész mind 
ezeken keresztül hatott, s kísérletének eredménye kielégítőnek bizonyul bc, 
ismét uj, s nehéz akadály áU elő, t. i. az előítélet, mi költségének megtérülé
sét, fáradságának jutalmát teszi kétségessé. 

A vásárra kiállított mezei jeles termény, vagy állat felől senki sem 
kérdi : hol? vagy ki által termeszt et ett, vagy neveltetett, hanem a minő, 
ollyan gyanánt veszik meg; ellenben a borról, ha bár az eredeti rajnaihoz 
tökéletesen hasonlítson, mégis azt mondják, hogy jó ugyan hanem csak ide 
vagy oda való termés biz az, 8 az ottani irt szánják érte. Ezen előitélet le 
győzésére egyes emberi erő elégtelen, összesitett több erő kell ahhoz, még 
pedig alkalmasint hosszú időig tartó. 

De térjünk át azon kérdés tüzetes fejtegetéséhez : lehet-e valamelly 
szőlőhegyen az eddiginél nemesebb bort termelni, uj , nemesebb szőlőfajok 
által? — olly kérdés, melly fölött sok vitám volt kísérletem kezdetén mind 
addig, míg maga az eredmény meg nem czáfolta az ellenvetéseket. 

A természet működése, 8 ennek tényezője vagy eszköze : határtalan, 
számtalan, mig az emberi tehetség igen is keskeny, s az érzékekkel végződő 
határok közé van szorítva. 

A természet működésének — valamelly termény előállításánál — az 
emberi tehetség, vagy is az érzékek határai körébe eső része nagyobb, 8 hat-
hatósabb-e vagy pedig a fól nem fogható, a titokteljes? tudni nem lehet, én 
az utóbbit hiszem. Innét vau az, hogy az ember érzékei által fölfogható, s 
biztosaak látszó körülmények után is valamelly termelésnél az eredményben 
csalatkozván, ennek okát, — mi a titkos tényezők iszonyú változatosságu ha
tásának végnélküliségében oszlik föl, — megfejteni nem tudja. 

Ezen nézlet után előttem világos, hogy ha valamelly jelesnek ismert 
szőlőfajjal, p. o. a tokaji furminttal, rajnai rizlinggel valahol kisérlet tétetik, 
az emberi ismeret körébe eső tényezők megléte, s az érintett helyekéveli 
azonossága, minők p. o. a földvegyület, a hegy fekvése, hajlása stb. még nem 
elegendő arra, hogy a kisérlet eredménye a nevezett helyekéivel azonos le
gyen, hanem a természet titkos tényezőinek azonossága is elkerülhetlen 
szükséges, mik ha csakugyan szinte megvannak, az eredmény sem lehet más. 

De ebből az is világos, mikint csak egyetlen, akár ismerhető, akár tit
kos tényező legyen más, az eredmény sem lehet azonos. 

Miből ismét következik, hogy a mint ezen tényezők valamellyike a ter
mény valamellyik sajátságára nézve előnyősebben vagy hátrányosabban van 
meg, a szerint lesz a termény azon sajátsága jobb vagy roszabb. Bővebb föl-
világositásul vegyük például a rizling illatját; ha ezen szőlővel ollyan helyen 
tétetik kisérlet, hol minden tényezők épen ugy megvannak mint Rajna mel
léken, hanem az illatot eszközlő — az ember által nem ismerhető — tényező, 

még kedvezőbben van meg, kétséget sem szenved, hogy az uj helyen termelt 
rízlingbor még illatosb lesz, mint az eredeti helyen termett, valamint meg-
forditva. 

Még egy például szolgáljon maga a tokaji furmint. Tudjuk, hogy e sző
lőfajnak eredeti ős hazája nem Tokaj, hanem miként történetirók fóljegyzák 
Nagy Lajos királyunk idejében ülttetetett oda Formioból — vagy más honnan, 
minthogy sehol a fóldön e szölőfaj olly jeles bort nem ád — tehát még ere
deti ős hazájában sem — mint Tokaj vidékén, jele, hogy e szőlő jeles minő
ségét a tokajvidéki tényezők fejtették ki. Nem lehetetlen azonban, hogy van 
még a földgömbön ollyan pont, mellyen a természet tényezői a tokajival 
azonosok, ugy nem lehetetlen, hogy a tokaji borhoz hasonló máshol is terem
jen. A jó reménység fokán termő úgynevezett „Constantia"-bor, már is na
gyon megközelíti. Azonban ennek elérésére igen hosszú ideig tartó kisérlet 
szükséges. 

Nem bir ezek szerint semmi alappal, — s legfölebb a vállalkozási szel
lem szárnya szegesére irányzott állítás az, hogy valamelly vidéken az eddigi
nél nemesebb bort uj szőlőfajok ültetése által nem lehet termelni, hogy pedig 
ezen uj szőlőfajok a régiekké változzanak át, épen botor, s minden józan el
mélkedést nélkülöző állítás; ki ezt hinné, menjen az erdőbe, hol vad gyü
mölcsnél egyéb soha nem termett, a oltson be egy vadfát nemes gyümölcs
fával, s meg fog győződhetni, hogy ezen oltvány soha sem vad gyümölcsöt 
nem terem, sem vadfává át nem fajul. Fiat applicatio. Vasmegyei. 

K a k a s M á r t o n a sz ínházban. 

X U . levél. „Özvegy és proletár11, Beöthy Lászlótól és „Megcsaltak a ko
médiások" Szerdahelyitől. 

Ismerem ezt a taktikát! A körültekintő rendezőség jól sejti, hogy most 
a beközelgő nyolcz versenymű előadására valamennyi biráló kést, tollat kö
szörül, kalamárist tölt, ugy várja a csatát,jónak látta ezért egy kis népfelke
lést küldeni előre ágyútöltelékül. Nem szednek rá bennünket a dilettana hu
szárokkal! Daczból is kedvem volna megdicsérni ezt a két darabot. 

Az első egy fiatal párisi proletár, a ki már annyira jutott, hogy nem 
hiteleznek neki többé sem a Beleznay kertben, sem a Privorszkynál (illye 
nevü kerteknek és kávéházaknak okvetlenül kell lenni Parisban). Ez a derék 
ember a megfagyásig élhetetlen, az asztal alá buvasig gyáva, a telbetetlen-
ségig falánk, és még is annyira szerencsés, hogy utoljára kap egy ezép öz
vegyasszonyt, meg százezer dollárt. Szerzőnek könnyű lett volna őt megja-
vitani : egy kis szivet kellet volna csak neki adni (de nem ugy, a hogy a fiók 
baglyokat szokás szívvel megtömni), igy nem látunk egyebet benne, mint a 
gyomrát és a hátát. Prózai alkatrészek! Főbűne ennek a fiatal proletárnak 
az, hogy szerzővel elhitette, miszerint ő valami jó fiú! Ne higyjen neki, fiatat 
barátom! Ez egy korhely naplopó. Ön talán nem is tudja, hogy ez idegen 
hölgyek naplójában kutat, hogy pénzért szeret; saját bűneit másra fogja : 
szemtelenül dicsekszik,és kedvese testvérét elárulja, hogy magát megmentse? 
Őrizkedjék ön ezen ember társaságától; a ki annyival veszedelmesebb, mert 
mindezen gonosz tetteket ollyan mulatságos módon viszi végbe, hogy az em
ber nem tud reá haragudni. Különösen pedig azt ne higyje el ön neki, hogy 
ő Páriában lakik és franczia. Nem is látta Parist, valamint az a becsületes 
öreg ur sem, a ki azt állítja, hogy ő Parisban prókátor, még pedig tabuiaris. 
S maga hordja az irományokat a cliensek után. Kisül az időjártával, hogy ez 
is valami józsefvárosi pervesztő: még tán diplomája sincs. Szerzőnek szép 
talentuma van vígjáték íráshoz, de figyelmeztetjük rá, hogy ne társalkodjék 
ollyan emberekkel, a kiket nem ismer. 

A proletárt az ifjú Szerdahelyi remekül személyesítette. Egy tisztelt 
hazafi, a ki mellettem ült, aggodalmasan monda, miszerint fél, hogy ez a fia
tal tehetséges színész, ki olly szépen halad évről évre saját pályáján, elrontja 
a termetét a vígjáték írással. Ha Szerdahelyinek a most következő darabja 
meglehetős tetszésben talál részesülni, ez az ifjú is úgy jár, miként előtte 
mások többen, hogy egyszerre két pályát akarva megfutni, mind a kettőnek 
a közepén marad. Bárcsak ne tetszenék a darabja! 

Felgördült azonban a függöny, előjött egy gazdag öreg úr, a ki azért, 
mert térdig érő kaputban jár, nem akarja másforma emberhez adni a leá
nyát, mint valami hires művészhez vagy iróhoz. Hol lakik ez a derék ember, 
ifjú szerző, melly városrészben és sub numero hány? hiszen ha csak hír kell! 
Itt van Kakas Márton; a szerkesztő nem sokára kiadja az arczképemet *) . 
Elveszem azt a lyányt én! Az ifju színész azonban, a ki szerelmes a lyánkába, 
nem tud hírre kapni, mert három kritikus Hunyori, Kunyori ésGunyori min
dig ócsárolja a lapokban. (No isaen, a kit. még a mi lapjainkban is ócsárolnak, 
az azután el is mehet zabot hegyezni Arvavármegyébe) Jó barátja, a vén 
színész ekkor azt tanácsolja neki, hogy ha hírre akar kapni, előbb haljon meg. 
Úgy tesznek. Feleki lefekszik az ágyba, s ott marad a darab végéig fekve. 
Ebből a szerepből bámulatos keveset lehet csinálni, főfeladata az levén a mii
vésznek, hogy ne szuszogjon és cl ne találjon aludni. 

A vén színész azonban Mózsival, a szinházszolgával egyetértve, be
lármázza a várost, hogy meghalt az ifju talentum, mérgett ivott! 

Erre a hirre jön a három kritikus: Hunyori, Gunyori és Kunyori, s első 
dolguk nem az, hogy a szerencsétlen halottat megnézzék, a mikor mindjárt 
észrevennék, hogy az csak teszi magát, hanem előfogják az inast s egyik egy 
forintot, másik kettőt, harmadik négyet igér neki, ha ez esetet elmondja 
előttük — kapós újdonságul. — De édes barátom; lopni szoktuk mi az újdon
ságot, nem négy forintokért venni. Szegény kritikusnak egész havibére négy 
forint meg egy pár fejelés csizma, sok színésznek kellene addig mérget inni, 

* ) Már ki ia adta : lásd a túlsó lapon. S z e r k . 



még azért az újdondászok négy forintot adnának ki. A vén színész, a ki ter
mészetesen Egressy, azután mindenféle alakban visszajön, majd mint tót 
házmester, majd mint mészáros legény, majd mint zsidó sensal, s remek ala
koskodásaival rászedi a kritikusokat; azok megsiratják, feldicsérik a meg
boldogultat ; azután előjön a gazdag ur is, minthogy a szinész most már nagy 
hirre kapott, Felekit felköltik, kedves egészségére kivánják az éjszakai nyu
godalmat, s hozzá adják a gazdag kisasszonyt; a kit meg is érdemelt; mert 
nem bolondság ám az embernek másfél óra hosszat az ágyon fekünni és még 
a legyet sem hajthatni el az orráról A kritikusok pedig, méltó bűnhődésül 
átadatnak a közvélemény ostorának. 

Két érdeme elvitázhatatlan az ifjú szerzőnek; egyik az, hogy darabjá
ban nem dalokra és tánczokra építette a hatás reményét, hanem egyedül a 
• Iramai művészet alakító erejére; másik meg az,hogy nem írt benne magának 
czímszerepet, a mi különben szokás. Harmadik meg az, hogy nagyon megkí
vántatta az emberrel — a vacsorát. 

Mikor vége volt a játéknak, kérdezem szomszédomtól: 
— Hát remélhető-e, bogy lesz Szerdahelyiből jó — szinész? 
— De már lesz. Felelt ő egészen megnyugodva. 
Magam is azt hiszem. Kakas Márton. 

Irodalom e- művészet. 
— Megjelent : „Száz új költemény Tóth Kálmántól." — liurger Zsig

mond tulajdona. 1856. örömmel figyelmeztetjük az olvasó közönséget fiatal 
írónk nagy részben lírai költeményeire, annyival inkább, mert szerző szép hala
dásának tanúságául szolgálnak. 0 egyike legjobb fiatal lantosainknak, 8 dicsé
retére szolgál az is, hogy több költeményét dúdolja a nép, a nélkül, hogy 
szerző nevét ismerné; mert legjobb kritikus a nép, miután Ízlése természetes, 
s nincs holmi külföldi keverék által megrontva. 

— Gr. Kálnoky Dénes „Karácsai Indár" czím alatt,három kötetes törté
neti regényt írt, mellynek kiadója Müller Gyula, örvendünk midőn főrangú-
jaink közül ismét egy uj egyéniséget mutathatunk fel, ki képességét, s tevé
kenységét mind inkább fejlődő irodalmunknak szentelte. 

— Verebi Soma „Testvérhaza történetkincsei" —.czimű munkájára, 
mellv nem sokára elhagyja a sajtót, előre figyelmeztetjük olvasóinkat, mivel 

jól értesültek után mondva, e munka tetemes hézagot potoland a történeim" 
szakmában. 

— Mondjon bárki mit a népirodalom ellen, mi örömmel üdvözölünk e téren 
minden tüneményt, ba tárgya czélszerüen van megválasztva, s irmodora, elő
adása azon osztályhoz mért, mellynek mulattatására, vagy oktatására vau 
szánva. Hlyen uj tünemény a Gyürky által irt „Cseléd-barát" czimü köny
vecske, melly B. Gyarmaton Kek László nyomdájában jelont meg. E munka 
ára csak 26. kr. Nem tehetnének gazdagaink nagyobb jót, és áldozatot az al
sóbb osztálynak, mint ha ezen könyvecskét nagy mennyiségben megvásárol
ván ingyen osztanák ki a szegény cseléd és gazdaosztály közt. 

— Naptáraink annyira megszaporodtak ez évben, bogy sokan valósá
gos naptárdiihnek gúnyolják. Mi nem tudunk ezen gúnyolódó urakkal tar
tani, sőt ha minden megye külön naptárt adna is ki, örömmel üdvözölnénk, 
miután mostani naptáraink egészen ellenkező szellemet öltöttek, s ellenkező 
irányt követnek mint a hajdani lőcsei féle naptárak. Hajdan csak azért vett 
minden család egy naptárt, a ha lehetett a legolcsóbbat, hogy a névnapokat, 
farsang kezdetét, és hosszát megtudhassa : ma azért vesz, hogy okuljon, és 
mulasson. A mai naptárak mind meg annyi kézi könyvek, miért gúnyolódunk 
tehát ha a kézi könyvek „naptár" czím alatt jutnak az olvasó közönség ke
zébe? A ki csak naptárt akar, vesz egyet, a ki mulatni s tanulni akar vehet 
többet. Illyen uj naptárt mutatunk be, melly „Losonczi naptár" ezím alatt 
Tóth Mihály szerkesztése mellett jelenend meg f. évre. E naptárnak kettős 
érdeke leend. Gömör, Hont és Nógrád megyék helyi visszonyait s érdekeit 
fogja képviselni, s egyszersmind jövedelmével a losonczi ref. gymnázium 
nyilvánossági pénzalapját szaporítja. Ki az ki illyen naptár megjelenését 
gúnynyal fogadná? ki az, ki ezt pártolni nem sietne? 

— Dr. Ballagi Mór felszólítja azon irodalom pártoló hazafiakat, kiket 
„ A héber nyelv elemi tankönyve" czimü munkájára előfizetés gyűjtésére 
felkért, hogy az iveket mielébb kezéhez küldeni szíveskedjenek, miután mun
kája october hó elején okvetlen elhagyandja a sajtót. A pesti prot. semina-
riumi közvizsgálatoknak szemtanuja valék, s bámulattal szemléltem azon 
ügyességet s jártasságot, mellyet nevendékek nevezett tankönyvből szerez
tek. Több szakértők ritka jelenetnek mondák a hébernyelvbeni gyakorlott
ságot, jelesül Zilsz fő rabbi héber gyakorlatot mondogatott a nevendék keze 
alá, mellyet az héber betűkkel azonnal táblára irt, fordított, és a legnehe
zebb szavakat könnyüdséggel bonczolgatta: ugy hogy mind a fö rabbi, mind 
Zapbir a humorist teljes-megelégedésüket nyilvániták. 

I l i n j s á g ? 

. Ú es. k. Apostoli Felsége méltóztatott hadsegédét gr.Szapáry László 
cs. k. századost Trencsénmegyébe a tüz által Ínségre jutott Bicse és Hlinik 
helységekbe küldeni, a ki f. hó 19-én Bicsére meg is érkezett, és 21-én a 
nevezett helységekben a segélyt leginkább nélkülözők közt ő cs. k. Felsége 
megbízásából 3100 forintnál többet kiosztott. 

/ Folyó hó 25-én jobb létre szenderült Simoncsics János es. k. taná
csos. A derék talpig becsületes hazafi élte fogytáig szivesen áldozá tol mun
kásságát, a hol hon és emberiség ügyei igénybe vették. Ugyan is két első 
rendit nemzeti intézetünknek vezetésében nevezetes részt vett haláláig. A 

nemzeti színháznál mint pénztári igazgató, a pesti takarékpénztárnál mint 
igazgató. Áldás poraira! 

— E folyó hónap 25-kén takarékpénztári volt igazgató Simoncsics János 
ur halála következtében, Fáy András segédigazgató elnöklete alatt, választ
mányi ülés tartatott, mellyben az intézet folyamára tartozó rögtöni intézke
déseken kívül, ideiglenesen, a jövő igazgatóválasztási közgyűlésig, igazgatói 
helyettesül, nagy szavazat-többséggel, Hajós József ur választatott meg. 

/ E napokban utazott fővárosunkon keresztül Erdély Szécsényije Mikó 
Imre gróf, ki miután Bécsben az erdélyi múzeum, kolozsvári vaspályavonal, 
és közgazdászat ügyében több hetet töltött volna, most visszatért szeretett 
honfitársai közé, hogy Erdély haladásának továbbra is iránytűje, s minden 
nemzeti mozgalom szelleme lehessen. Boldog a hon, melly sok illy fiat szám
lál! boldog a férfiú ki egy nemzet s hazája boldogitását tűzte élte czéljául. 
mert arra a legdicsőbb jutalmak várnak. Eletében az öntudat nyugalma, ha
lálában az utókor hálája! 

.• A magyar akadémia jul. 21-én nagy ünnepet ült.Négy százados év-
napja volt a nándorfehérvári csatának, mellyben nagy Hunyadink olly fényes 
diadalt vivott hazánk, és a keresztyénség ekkori ellenén a törökön. Méltó is 
az apák nagy tetteit újra feleleveníteni. 

/ Tudják olvasóink, mert hiszen lapunkban is megemlittetett, hogy 
Koricmics László derék hazánkfia, ki nemzeti gazdászatunk érdekében any-
nyit fáradott, ő Felsége által a párisi állatkiállitásnál szerepelt jutalomitélő-
szék birájául neveztetett ki: ezen hírünkhöz azt csatoljuk jelenleg, hogy Na
póleon császár által értékes ezüst és arany emlékpénzzel ajándékoztatott meg. 
Igy méltányolja a külföld jeles hazánkfiait, midőn mi olly hidegek vagyunk 
mind jelescink, mind honi intézeteink iránt. Pedig ha önmagunk megfeled
kezünk magunkról, kitől várunk segélyt? ha mi nem szeretjük önmagunkat, 
hogyan várunk boldogulást? 

/ Két nevezetes, egyszersmiud szemtelen tolvajságról emlékeznek a 
lapok. Mult vasárnap egy a „Nádor vendéglőben" lakó írónak ágya fölött 
loggó óráját egy uri ember minden zsenirozás nélkül elvitte. Az óratulajdo
nos fél álomban lévén, látta a tolvajt, rá is kiáltott, de azt gondolván vala
mellyik barátja tréfál, nyugodtan tovább hevert ágyában. Nevezetesebb en
nél a másik. Az agteleki barlangot évek óta számos hazafi és idegen láto
gatja, kik egy vastag könyvbe szokták nevöket beírni. Mostanában két uri 
ember látogatta meg a barlangot, s azt a vastag vendégkönyvet köpeny alá 
rejtették. Ennyi szemtelenek! lopjatok órát, hamisítsatok váltót, csaljatok 
a kártyán : de mi hasznát veszitek azon albumnak, melly magába véve 
kincs, rátok nézve csak papír. Kein Pardon! 

/ A szép Fehérmegyéből, hazánk paradicsomi részéből, s egyik kana-
bánjából igen siralmas levelet vettem. Igy ir egy barátom. „Termésünk rosz, 
egy 28 kévés kereszt nem ád nyomtató részen kivül egy posonyit, vagy is 
két vékát, és ez csaknem egész Fehérben igy van. Az öszi repcze,a hol meg
hagyták, adott holdanként egy posonyit, a tavaszi repezét megette a hernyó. 
Lovas-Berényt tegnap, azaz 28-án koldussá tette a jég. Zabolay István ká-
polnás nyéki birtokos mintegy 2000 csomó nagy fáradsággal betakarított ga
bonája 215-án lángok martaléka lett, azon nap, mellyen a cséplőgépet udva
rába vitette." Barátom nem irja világosan a gép ügyetlen használata, vagy 
kész akarvai gyújtás által történt-e a tüz, csak gyanítom, hogy gyújtásból 
eredt, mert a levélben ez is áll „erre s arra, ba az urak masiuáznak, majd 
masinázunk mi is." Hallatlan elveteraedettség lenne, ha némelly nyomtatók 
csak azért tették volna, mert a gép néhány csomó nyomtatórésztől megfosz-
tandotta őket. 

. Csudálatos kis emberkéket, aztékeket mutogatnak az Európa szál
loda teremében egy valódi haraszti vad ember, s egy corána nő társaságában. 
Az aztékek közép Amerika ismeretlen vidékén találtattak,hol a majabooi in
dok által mint álistenek imádtatnak, sötét barlangokban sáskák, gyíkok, bo
garakkal élnek, s csak mutogatás által közlekednek. (Ha igaz!) 

t Mint a „M. S."-ban, olvassuk Felső Magyarországon legöregebb em
ber egy Mogyorós Péter nevü nyárádi izraelita, ki jelenleg 109 éves, mind a 
mellett lelkileg, testileg ép erős ember, ki száz éves korában akármi két em
bertől meg nem ijedt. Érzékei épek, emlékező tehetsége jobb, mint 63 éves 
fiáé, késő vénségét mértékletes és igaz életének tulajdonítja, mert bár hús
vágó létére elég alkalma lett volna, soha senkit meg nem csalt. Egy 109 
éves ember talán csak igazat szol ? 

/ Egy Miskolczról írt levélből következőket lehet kivenni : „Vidé
künknek több birtokasaival érintkezvén, képes vagyok aratásunkról kimerítő 
tudósítást adni. Búzaaratásunk mind mennyiség, mind minőség tekinteté
ben átalában jó; ugyan ezt mondhatjuk a rozsról is, s közép számítással 1 1 ., 
mérőt ad egy kereszt. Nincs kilátás nagy kukuriczaszüretre, valamint a zab. 
árpa sem bíztat valami gazdag fizetéssel. A hegyalja bő szürettel kecsegte-
tetett, de mint látszik aligha rá nem szedi a szőlős gazdákat. Gyümölcs ki
vált alma épen nincs, mi sok ember jövedelmét csökkenti." 

i? Bécs líosau nevü elővárosában egy öreg ur és neje pctrezselvem 
helyett bürköt ettek, s azonnal iszonyú mérgezési jelenségek mutatkoztak. 
A két öreget kórházba vitték. 

í Néhány nap előtt Genfben egy fiatal hölgy virágbokrétát s gyü
mölcsöt kapott ismeretlen kéztől, s ez utóbbiból ő és a szobaleány jóllakván, 
meghaltak. Egy Brunet nevü hajadonra esett a gyanú, ki minden tagadása 
ellenére halálra Ítéltetett. Midőn halálos ítélete felolvastatott, ő maga meg
vallotta bűnös tettét. 

/ Aradról irják, hogy olly kedvező idő jár, mi szerint a gabona nagy 
része betakarittatott, s nem sokára ki is nyomtattatik. Az eddigi tudósítások 



nyomán egy kereszt 1 és 1' , mérőt ad, melly minőségre nézve reményüket 
haladja. Az uj aradi heti vásárban 5 fl. 48 kr. és b" forint pengőn kelt az 
uj buza. 

/ Mező Berényböl ellenkező tudósítás. A sok eső miatt nem lehet nyom
tatni, a hol nyomtattak az tűnik ki, hogy alig adja meg a magol; szőlő, bur
gonya, kukuricza szép reménynyel biztatnak. 

/ Káczkeviben legközelebb 20 ház lett lángok martaléka. :• mint mond 
ják a tüzet egy 1-4 éves leány gyújtotta, hogy a ja az alatt szabadon rabol 
hasson. Lehet-e nagyobb elvetemedettséget képzelni, mint midőn a szüle saját 
gyermekével tanácskozik hogy,micsoda l.ünt.és mi módon kövessenek el ? Itt 
egyszerre két bűn koholtatik, a gyermek gyújt, hogy apja rabolhasson. Nép
nevelés jöjjön el stb. 

X Morvaországban iszonyú eset adta elő magát néhány nap előtt. 
Egy korcsmárosnak 40 éves neje éji 11 órakor mérget vett be, s másnap 11 
órára meghalt. Öt élő gyermek anyja volt, a legkisebb három éves leányka, 
kit halála előtt magához vitetvén csókjaival árasztott. Azt mondják tizenegy 
órakor egyik kezében a méreg poharat, másikban gyertyát tartva lépett fér
jéhez, ezt mondván „kivégzem magam" A férj ijedten kapott a pohárhoz, de 
a helyett a gyertyát ütötte ki neje kezéből, ki a sötétben akadálytalanul haj
totta véghez iszonyú szándokát. 

/ Folyó hó július 13-án egy svajezi 14 éves fiu egy másik pajtásával 
az Alpesekrc mászván miután ott jól palinkáztak volna, éjjelre ott maradván 
másnap megfagyva találtattak. 

/ Egy angol kiszámította, hogy a könyvnyomtatás feltalálása óta meg
jelent könyvekkel épen körül lehetne a fóld gömböt rakni. Azt mondja hogy 
33,000,595,200 kötet jelent meg. . . természetesen ide nem számítva az idén 
megjelendő magyar naptárakat. 

/ Báró Sina Simon szép lelkű neje Ghika Iphagenia Ő maga, hű társa a 
jótéteményekben gyönyörködő férjnek, 200 pforintot ajándékozott a pesti jó
tékony nőegyletnek. 

1 Máramaros szigeten kisdedovó alakult, mellynek neve „Erzsébet 
óvoda." Az ovonezok száma 301, mind magyar, kik közül 65 r. c. 19 ref. 
5 ev. 3 g. e. 7 hiber. Az egylet egyelőre csak 4 évre alakult, de ha átalá-
nos felszólítás hocsátatnék a megye nagyjaihoz talán örök időre meglehetne 
alapítani. 

2 Angliában egy Dove Vilmos nevü férj nejét megölvén a yorki tör
vényszék által halálra Ítéltetett, de egyszersmind a királyasszonyhoz ke-
gyelmezés végett felterjesztetett, mivel a gyilkos őrült. Es hogy a gyilkos 
őrült ebből magyarázza ki a yorki törvényszék, mert a tömlöcztartó egy ily-
lyen tartalmú vérrel irt levelet talált az elitélt szobájában : „Kedves ördög 
ur! ha adóságaimtól megakarsz menteni, s egesség, gazdagság, dohány, ser, 
bor, jó asztal, és hatvan évről biztosítasz; tudasd velem — alázatos szolgád 
Dove Vilmossal." Ez a levél nem mutat ői ületre, okos ember sem kívánhatna 
egyebet. 

/ St. Remiben Francziaországban egy torony épen akkor dölt össze, 
midőn a városi tanács annak kijavításán tanácskozott. Talán most már meg
győződnek, hogy a torony kijavítandó? 

Vidéki hír. 

Mamáról . A „Vasárnapi ujság" június 1-én [kijött számában szó volt 
bizonyos keresztúri eseményről, midőn valami csavargó egy szegény hanvai 
embert fojtó szeszszel itatott meg s pénzét elrabolta. Most ez esemény foly
tatása igy következik : Az emii tet t szegény fiú lelki és testi megrázkódtatá
sából felocsúdván: szerencsét próbálni földjére felvett pénzecskéjén, elment a 
szikszói július 21-én eső vásárra. Útközben, közte s uti társai közt sok be
széd folyt keresztúri szerencsétlensége felett, azon átalános óhajtással : bár 
csak az Isten megmutatná nekik azt az embert! S imé a mint a városba ér
nek, a fiú felkiált : Bátyám uramék! amott van az én emberem ! s egyszer
smind a rablót torkon ragadta, s többen is segítségére menvén , a gazembert 
megfogták. „Te vagy az, a ki engem Keresztúrban megitattál és kiraboltál 
ugy-e?" „Sem átmérlek, töltse láttalak barátom! én Gyomán lakom, métsárot 
vagyok, marhát venni jöttem; azért félre! boctáttatokfmert nem jó lesz belőle!'' 
Hlyen szóváltás kezdődött a két ember közt. Azonban egyik éltesebb hanvai 
ember tanácsolván hogy a szeszes edényt keressék nála : ekkor eszeveszett 
kapálodzást kezdett, félkezével nagy csillagos nyelű bicskáját kivévén : sza
badulására a végeszközt is megkísérté. Midőn a lapos edény megtaláltatott 
zsebében, azt nem csak ő igyekezett könyökével és felfelé rángatott térdé
vel összetörni : hanem egy hozzá tartozó asszony is, tán neje, kétségbee
sett elszántsággal rohant a dulakodók közé, minden áron csak a butykost 
akarván menteni vagy megsemmisítni. Azonban ez nem sikerülvén : az asz-
szony hirtelen eltűnt,csak darab idő múlva tért ismét vissza; hihető : bogy a 
szekerén vagy nála lévő holmit és pénzt tette el láb alól. A hamvaiak már 
épen bele akarták tölteni a drága italt, midőn a csendőrök megjelentek, s 
biztos helyre kisérték a szép madarakat. Csupán hat forint találtatott a fér
finál, bizonyosan az asszonynál volt a többi. A pénz lefoglaltatott, az üveg 
bepecséltetvén, az illetőkkel Kassára küldetett, hová már a hanvai ember is 
idézve van. Kevés idő alatt a csendőr-laktanyán több mint nyolcz ember 
ismert a zsivány ra, ezzel Egerben, a másikkal Tokajban, a harmadikkal De-
breczenben s másutt cselekedett vagy akart cselekedni hasonló módon. 
Atyámfiai! legyetek óvatosak, kivált idegen fóldön és pénzzel zsebeitekben, 
s erre a Icghatósabb segédszer : nem pátinkázni'. Gömör-Megyében italá

ban jól üti.ti ki az aratás ; sőt sok helyütt hasonlóra (kivált az őszi termé
nyekben) alig emlékeznek. De különös hogy az aggodalom még sem szűnt 
meg; azt mondják : bőség lévén; az élet árának okvetlen le kell szállnia, ha
nem a kereskedő és mesterember, ha fólebb nem emeli, de bizonyosan meg
tartja az eddigi magas árt; igy ismét szükség jön ki a bőségből. E körül
mény bizonyára figyelemre méltó! * * 

Á l l a t v i l á g . 
(F. l julát . ) 

Mielőtt tovább mennénk e történetben, még egy nevezetes személyt 
kell bemutatnunk. 

Ez monsieur Kakas; hires veszekedő, nevezetes párbajvivó, a ki [min
den vele találkozóba minden ok nélkül beleköt, a színházban látott darabo
kat kritizálja, az újságokban piszmálkodik. Egy szóval igen veszedelmes 
egyéniség. 

Ez nem csak hogy a magához hasonló tollas állatokba bclekapczáeko-
dik, holmi libákat, pulykákat megkerget a heliconi szemétdombról, de még 
annyira is vetemedik vakmerősége, hogy a hatalmi s arEzláLt magát Í8 meg
riasztja kritikus szavával. 

íme bemutatjuk élethiven talált arczkérét.[ a^ttmtttu 

A d o m á k . 

— Gróf A . A . ur Zemplén megyebeli Velejtc helységeién épitetett 
gőzmalmához szükségelt gépi szerkezetet Tokajtól volt jobbágyaival pénzért 
fuvaroztatta Velejtére. Elkészülvén a malom, megnyitásának híre több szom
széd lakosa között a velejtei lakcsfágot íb kiváncsivá tette, s igy e vidéknek 
közörömére épített malom megnyitásakor öröm, s kívánságtól élesztve 
beszélt egyik egy, másik mást. A mű, miután e vidéken illyes csudákat még 
nem láttunk, bároultatott, a kerekeknek mozgása kezdetével pedig még bo
szorkányságnak is neveztetett, mert a gépek 3 malomkövet, egy cséplő, más 
szecskavágó kereket késztettek mozgásra. Leginkább hatott pedig azon 
egyénre, ki a katlant ezállitotta Tokajból elég bajjal, miután meg magyaráz
ták neki azt, hogy minden kerek mozgását az általa szállított katlanbeli víz
nek tűz általi felmelegítése okozza, és a mennyiben az állítás valóságáról 
meggyőződött egész komolysággal mondi komájához menve ezeket: ,,No 
komám! ha én azt tudom, hogy azon nehéz katlan egy kis tüz és viz hozzá 
járulása után annyi kereket bir forgatni, húzattam volna-e lovaimmal Tokaj
ból olly nehezen ide, nem inkább raktam volna alá ott egy kis tűzet; millyen 
uri módon hajtotta volna haza szekeremet lovastól együtt." 

— Egy falusi asszonynak, a gyógyszerész vonakodott terjéket adni, 
mert — úgymond — ez altató szer, és fölösen adatva, tőle utóbb elbutul a 
gyerek. — Nem bánom feleié az asszony, ugy is azt mondta bíró uram, hogy 
nálunk nem szükséges az okos gyerek, mert sok bnj van vele. 

Cjf V . P . innak Kún-Sz .Miklósra . A fajsai égettek számára küldött 2 ftot 
megkaptuk, t rendeltetési helyére juttattuk. — Kiadd-hivatal. 
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