
A ..Vasárnapi ujság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétü ivén jelenik meg. 
Előfizetési dij július-decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai I I t O H a,.Politikai újdonságokkal" együtt rsnpan rsak 3 ft. pp .Az előfizetés 
dij a „Vasárnapi ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó 

Báró Jósika Sámuel. 

Jósika Sámuel (báró), Erdély kitűnőbb fiainak egyike szüle
tett Kolosvártt 1805. jul. 7-kén Atyja b . Jósika János,val. b. t. tan., 
erdélyi kormányszéki elnök s az 1841-diki erdélyi országgyűlésen 
kir. biztos ; anyja gr. Csáky Rozália esill. ker. hölgy. Szüleitől örök
lött fényes elmetehetséggel s 
a természet dus adományaival 
felruházva, tanulását a koloa-
vári lyceumban dicséretesen 
végezvén, 1823-ban a kir. kor
mányszékhez, 1824-ben pedig 
a kir. itélö táblához törvényes 
gyakorlat végett felesküdt. Itt 
a szokott vizsgálatot kiállván, 
1825-ben az erdélyi udv. can-
celláriához számfeletti fogal
mazóvá, 1827-ben ugyanott 
számf. titoknokká, 1829-ben 
pedig Tordamegye föisp hely
tartójává neveztetett, s igy a 
még csak 24 éves ifjú Erdély 
egyik legnagyobb megyéje kor
mányzásával bizatott meg. In
nét midőn a megye osztatlan 
szeretetét dús mértékben él
vezné, 1831-ben a magyar udv. 
cancelláriához számfeletti udv. 
tanácsossá emeltetett. — 1834-
ben a sok tekintetben olly igen 
nevezetes erdélyi országgyű
lésre, mint kir. hivatalos meg
jelenvén, itt kezdődik sajátké
pen b. Jósika Samu nevezetesb 
politikai pályája. 

A fels. udvar iránti hű
séggel lángoló hazaszeretetet 
kötve össze, a köztanácskozá
sokban olly érett megfontolás
sal vett részt az ifjú államférfi, 
olly hatást gyakorolt, az ellene 
intézett, akkor napi renden 
volt csipös megtámadásokra olly átható eleven észszel, és gyors 
felfogással válaszolt, hogy barátait ugy mint elleneit bámulatra 
gerjeszté, s a közfigyelmet legnagyobb mértékben magára vonta. 
— Ez országgyűlés után, 1837-ig Bécsben előbbi hivatalát foly
tatta, ekkor az udv. kamarához tétetett át hasonló minőségben. 
Ugyanez évben a szebeni országgyűlésre ment, feladatát az 1834-iki-
eknél nem sokkal kedvezőbb körülmények között hasonló ügyesség-

Báró Jósika Sámuel. 

gel fejtette meg, s bár folytonosan kevesebbségben volt a hatal
mas ellenzékkel szemközt, az országos végzések hozatalába mégis 
minden pártok előtt kivivott tekintélyénél fogva, igen nevezetes 
befolyást gyakorolt, s az ország rendéinek becsülését annyira meg
nyerte, hogy ugyanazon évben titkos szavatolás utján (107 szava
zattal) erdélyi udvari cancellárságra jelöltetett ki. 1838-ik év ta

vaszán Bécsbe visszatérvén, ott 
Sz. István m. kir. rendét nyerte, 
s az udv. kamarától az erdélyi 
udv. cancelláriához tétetett át, 
mintreferendár.Azl839-ki pos. 
magy. orsz.-re meghivatván, 
ott fényes elme- és szónoki te-
tchetségeinek ujabb tanúságait 
mutatta, a tanácskozásokban 
hatályos részt vett, s elvba
rátainak hatalmas támasza 
volt. 1841- s 42-ben a büntető 
törvénykönyv kidolgozásával 
megbizott orsz. választmány
ban vett munkás részt az or
szág legjelesebb egyénei sorá
ban. Az 1841-diki kolosvári or
szággyűlésen az ürességben 
volt erdélyi íökormányzói hi
vatalra, titkos szavatolás ut
ján, olly roppant többséggel 
jelöltetett ki, minőre Erdély 
évkönyvei sohasem emlékez
nek, ugyanis 233 szavazat kö
zöl 216-ot nyert. 1844-ben Nop-
csa Elek erdélyi cancellár nyu
galomba lépése után az erd. 
udv. cancellária alebiökévé, s 
val. b . tit. tanácsossá nevezte
tett. E hivatalt vitte 1846-ig, 
midőn a kolosvári országgyű
lésen, ismét temérdek többség
gel (213 szavazattal) másod Íz
ben jelöltetett ki erd. udv. can-
cellárnak , melly hivatalban 
ezúttal az uralkodó felség ál

tal is megerősíttetett. E hivatalra, lépése nagy reményekkel ke
csegtette a tőle sokat váró Erdélyt; í azonban közbejöttek az embe
reknél nagyobb események, s Erdély Magyarországgal elvileg 
egyesíttetvén, a kapcsolt részek pedig Erdélytől elszakasztatván, J. 
S. april 10-kén letette cancellári hivatalát, s azóta a politikai pá
lyától visszavonulva, tudománynak s barátinak él, kik nem szűn
nek meg tőle most is sokat várni. A. 



kender, len. gyanjuHroiiásHgzové»-festés. 
I. Czikk : Az ipaziizlet előnyei. 

A fonás, szövés és ke lmefes tés , mint sz élet e l sőbb szükségei . 

Nyitvák érzékeink a világosság és melegség hatályának. Megérezzük 
a légnek leggyengébb vonatát. Ki vagyunk téve a nedvesség bántalmainak, 
melly gyenge lepelkint úszik a légben a hulló harmattól egész a záporig. 

Egy érző idegszövet vagyunk, mellynek érzékei sóvárognak mindazon 
változatokért, mellyek által a kényelem, a rend, a csinosság kellemérzete táp
lálkozik : és mellyek szünetlenül irtóznak mindazon hatásoktól, mellyek szer
vezetében a rendet megzavarják. 

Egy érző és gondolkozó lény. vagyunk, melly az iparüzlet számtalan 
terményeinek fogyasztásához épen olly igényt tart, mint szervezete táplálta -
tásához, s mellynek emez iparüzleti czikkek épen olly közönséges, olly bő fo
gyasztási czikkjei, mint a táp-czikkek. 

Mulhatlan feladata egy-egy államnak, hogy mindazt, mit önmaga elő
állíthat a gazdászat és iparüzlet terén, előállitsa. 

Milly arányban legyen az iparüzlet a gazdászattal? Meghatározni fölös
leg, mert hiszen az iparüzlet, bármint túláradjon is, csak jóllétet hoz; termé
nyei egész világra könnyen és olcsón elszállíthatok, piaezuk s kelet ük biztos, 
nem úgy, mint a gazdászat terményeié, mellyek nehezebbek, kevesb értékűek, 
könnyen romlandók, nagyobb helyet igényelnek. 

Milly aranyban van nálunk az iparüzlet a földmivelésscl ? Milly arány
ban van nálunk a keresetmód a nyugat európai államokhoz, ime Párizs váro
sának, melly pedig nem épen kiválólag gyárváros az „Assemblée constituante" 
által kimutatott statistikájából commentár nélkül is megérthetjük, megje
gyezvén előlegesen, hogy nálunk a tápszerek jelenleg alig ha nem drágábbak, 
mint ama fővárosban, meily az élvezetek középpontja. 

325 iparág gyakoroltatik Párizsban. Ezen 325. iparág 04,816 iparos 
vállalkozó által igazgattatik. 

7 ,117 alkalmaz több, mint 1 0 munkást. 
25,116 „ 2-től — 10-ig. „ 
32,583-nál egy-egy foglalkozik. 

Ezek összes gyártmányának értéke volt 1847-ben 1,463,628,350 frank. 
Ezen 325 iparmütéren foglalkozik összesén 342,530 személy, vagyis az 

igazgatókkal együtt 407,34(1 munkás, kik fejeukint 3593 frank, 8 cent. érté
ket termelnek évenkint. 

A munkások közül 204,925 férfi, 112,891 nő, 24,714 gyermek. 
Ama 204,925 férfi közül 740 a vállalkozóknak fiaik vagy rokonaik lévén 

keresetük nem jegyeztetett külön fel. 
9,123 havi, évi s más szerződés szerint kap fizetést. 
195,062 napontai szokás szerint megállapított dijt nyert. 
Ezen 195,062 munkás közt naponta 739,424 frank oszlik meg. A tag

kevesebb 50 cent. (12 p. kr.) a legtöbb 32 frank, s közé]) 3 frank 80 centim. 
27,453 munkás dija kevesebb 3 franknál. 

157,216 „ „ 3 — 5-ig. 
10,393 „ „ több 5 

112,891 nő közül 7,108 leánya, vagy rokona lévén a vállalkozóknak, 
keresményök nem vétetik külön. 

4,157 hetenkint. havonkint, vagy év számra fizettetik. 
101,626 napontai megállapított dijt kap; 165 ,428 frank oszlik meg ezek 

közt naponta, s igy közép keresetük 1 fr. 63 cent. a legkisebb 15 cent- a leg
nagyobb 20 frank. 

950 nőnek van kevesebb fizetése 60 centnél. 
1 0 0 , 0 5 0 nőnek 60 centtől 3 frankig. 
626-nak 3 frankon felül. 
Azon 15 centes jövedelmek 70 éven felüli nőké, kik kegyeletből élnek 

s mégis varrogatnak pénzért. 
íme 1400 millió pengő forintnyi értéket termel évenkint egyetlen város, 

melly pedig nem kizárólag gyárváros Olcsóbbak ott a ruházati czikkek, 
olcsóbbak az élet kellemeit kielégítő iparüzleti czikkek, dc áruk végkép el 
nem vesz, mert piaezuk a nagy vUág, vevőjük minden nemzet, s igy hasznuk 
aránylagos az iparral, jövedelmük aránylagos a fogyasztók pénzerejével. 

Es mit termelünk mi? E széles sivatag országban, mellynek nem úszik 
3 0 — 4 0 ezer hajója eoloníákra, hogy azokat kizsákmányolja, és meUyben nem 
működik 3 — 4 százezer ló erőnyi gőzgép, hogy milliók kézmüveit helyettesítse. 

I 25.596 mesteremberünk dolgozik, ki jól, ki roszul, s talán nem egy két 
segédje van egynek-másnak, de a legtulcsigázottabb számítás utján sem mér
legelhetnek felényire országszertei iparunk értékét s eredményét Párizs vá
rosáéval. 

Es túlszárnyalták igényeink tevékenységünket, túlszárnyalták óhajaink 
azon korlátokat, mellyeket betölteni képesek volnánk. Eldobjuk vagy elado

gatjuk ama táp- és öltözék anyagokat, mellyeket, nyugat népei Ízletesekké 
tudnak tenni, hogy tőlök drágán vásároljuk vissza! . . . 

Éhezzük és szomjúhozzuk az iparüzlet ama számtalan terményeit, mely -
Iyek élvezetet nyújtanak testünknek, lelkünknek, igényeink olly megrögzöttek, 
hogy azoknak élvezetét a becsület fogalmával azonosítjuk és képtelenek va
gyunk azokat megkésziteni. 

Ügyetlenség, hanyagság, erőtlenség, vagy mi ennek oka? 
Hazánk faldmitelő" ország. Mondjátok, b „a fóldmivelés gyarapítása vet 

alapot jelen boldogságának, s azon épül jövő nagysága." (L. Mezőgazdasági 
statistika előszavát. Galgóczy K.-tól 1855-ben.) 

Csalódás! . . Vagy olly kiválón jó-e éghajlatunk, s olly nagy-e aránylag 
termékeny földeink szama, hogy e téren, hogy a földmivelés által csak ruhá
zatunkat is kellőleg beszerezni képesek legyünk? 

Oh nem! hisz épen azon statistikai adatokból olvassuk, tniUy sok fajta 
növény és állat tenyészik honunkban, melly vegyületi, légelyi s más változé
konyságokon alapszik; eme nagy változékonyság, a ma nagyon hő, nagyon 
hideg, nagyon száraz, máskor igen is záporos és zivataros időjárat miatt sok
féle növényeket, északi és délieket tenyészhetünk, de diszleni egyik sem fog 
kellően. És ugyan ezen adatok közt látjuk, mikint honunknál aránylag több 
termőfölddel bír Dalmatia, Morvaország, Szilézia, alsó Ausztria, Csehország, 
Krain, Bukovina, a tengerpart, Stájerország, felső Ausztria, Galliczia, Karnio-
lia, Horvátország és a Szerb vajdaság? . . . 

És most emezektől várjuk-e hogy számunkra az iparüzleti ezikkeket 
gyártsák? Honnan csinálunk elég pénzt ezek bevásárlására? Ama 10—12 
millió értékű gabonából, mit néha eladogálunk? Elég-e cz csak arra is, hogy 
belőle ruházkodjunk? holott 30—40 millió értékű gyapotkelmét fogyasztunk 
évenkint? És hol van még mindezekbe/, a jövő nagyság? 

A nemzet szellemi és anyagi nagyságnak mérlege az iparüzlct, melly 
szereplésének s hatályának is leginkább tényezője. Mi nagyságot ígérhetünk 
Riga, Odcsaa,Egyiptom, vagy Kanada buza termelő lakosainak? Es, hiszen, 
ha jövő nagyságunk alapja cz, akkor is csak 15-ik leszünk e monarchiában, 
mert amaz államrészeknck aránylag több termő földjük van, mint nekünk. 

Vagy azt véljük, mert népességünk aránytalan kevés, tehát egyenkint 
több értéket árulhatunk el évenkint? Gyermekség! Nincs és nem volt gabna-
termelés által csak anyagilag gazdag gyarmat sem. Nálunk 5—6 forintnyi 
ingó érték jut egy fejre, holott Spanyolországban is egy fejre 8%, Norvégiá
ban és Svédhonban 17%,Dániában 25; Francziaországban 26'/5Belgiumban 
49 4 / 4 ; Angliában 68'/ 5 stb. jut. Ezeknek anyagi jóllétét akarjuk mi elérni gaz
dálkodás és fóldmivelés által?! 

Csalódás! Ügyetlenek, hanyagok és erőtlenek vagyunk,s mert iszonya
tos sérelemnak tartjuk ön hibánkat bevallani, legalább magyar írónak meg 
nem engedhetjük, ha saját fajára ezt mondja, tehát örökösen csak a foldini-
velést szorgalmazzuk, örökösen csak a földmivclö osztályt zaklatjuk, hogy 
termeljen sok gabonát, holott annak, ki jóllakott, ezen első életszükség után 
ama második szükséglete lön elsővé,miszerint ,.jól ruházkodni" óhajt. Már pe
dig, hogy ruháit nagyobb és jobb minőségben kiállíthatja önmaga, mintha 
mástól pénzért veszi, s e pénzért gabonáját fuvarozza el, természetes, mert a 
gabna ára legrendkivülibb esetekben is mérséklett, minősége meg nem hami
sítható, az iparczikkek ára pedig valami olly kitanulmányozhatlan, melly sze
rint bár mennyire okoskodunk is, gyakran csalatkozunk. 

Francziaországban az élelmi szerek ára : 
'/,„ hiánykor y i n részszel emelkedik. 

I(> " /to « » 
3 / 16/ 
y t o " * / t o " >» 
/ t o » ^Vio " " 
/ t o »» 4 y j 0 ,, ,, 

És már tele van Európa panaszszal, ha ez utolsó eset 20—25 évben 
egyszer beáll. 

Az ipartermények értéke nincs meghatározva, igen gyakran fizetjük 
azokat 25—50 százalékkal drágábban, és ama kereskedők, a szakállas atya
fiak, nem egyszer adják cl azokat 2—3-szoros áron. 

Szemmel látjuk, milly rendkiviili gyors egy íparüző, vagy kereskedő 
anyagi gyarapodása, és látjuk mint marad ugyanaz a fekvő-birtokosok sorsa 
egész életkoron át, és még sem akarjuk érteni mennyire erélyesb tényezője 
az iparüzlct az anyagi jóllétnek, mint a gazdászat, kivált ott, hol már egy
mással kezetfogva haladhat mindkettő. 

Mindenik államnak, melly önmagát már illyennek nevezheti, első feladata 
gondoskodnia, hogy olcsók legyenek a fápezikkek, a hus, a gabna, és pedig, 
hogy minél olcsóbban szerezhesse be élelmi szikkeit a legszegényebb osztály 
a termelöktől, és ezt eszközölni legszebb, legemberibb feladata; ámde egyik
nek sem lehet feladata, hogy minél inkább olcsóbbá tegye a gyári terménye
ket, ezen téren szabad nyerészkedési engednek az iparos szorgalmának, értel
mének és engedik, hogy méltán lakoljon a kiváncsi, a hiu, n gőgös fényűzé
séért. 

Minémü lisztté kellene gyártanunk 19 forint áru búzát, hogy annyit ki
árulhassunk belőle, mint 10 forint áru vasból? És mennyi búzát kell elado-
gálnunk, hogy két hold föld len termését felgyártása Után kibírjuk fizetni, 
im e két gyakorlati számításból ki látszik. 

1. Az „hdustrial sesource" szerint 10 forint értékű vas : 
1. Patkónak gyártva ér 23 ft. pp. 
2. Rendes gépanyagul 40 „ ,, 
3. Asztaü késekül. . . \ . . . . 360 „ „ 
4. Czifrázatokképen 450 „ „ 



5. Tőnek gyártva 710 ft. pp. 
6. Tollkés és borotvának 6,570 „ „ 
7. Oraláncz s u. n. Berlini mód. . . . 6,660 „ „ 
8. Fényes gombok s ékszerekül . . . 8,970 „ „ 
9. Nyaklánczokul 13,860 „ „ 

10. Inggomboknl 58,960 „ „ 
11. Óra-hajszálingókul 500,000 „ ., 

Es pedig ezek nemde mind napi fogyasztási czikkeink, számtalan szer
számokkal egyetemben! 

Mesének sem rosz mondjátok, ámde mntassatok elő mezőgazdákat kik 
tiz forint értéket csak százra is felfokozhatnának, habár a legnemesb állattal 
a lóval etetik is fel terményüket. Mutassatok példákat, hogyan gazdagodha-
tík meg 3—4 hold föld termékéből egy család, mig én példákat mutathatok, 
miként lett milliós úrrá egy-egy gyufagyárnok, egy fényes gombgyártó, egy 
aczélpenna-, egy tügyártó stb. és miként gazdagodhatik meg némelly ember 
néhány hold fold terményeiből, ha azokat nem táp -, hanem öltözékül ad
hatja el. 

M. Montgomcry szerint : 
„ 2 hold földöni lentermeléshez kell 7 férfi napszám, 54 női, 4 ' / , ló 

napszám." 
„Terem legalább 8 mázsát." 
Ehhez kell 12 hóig 158 fonó napszám (ha nem géppel fonatjuk,) heten-

kint 3 % ftpp. díjjal; miszerint összesen kell 13,690 ft 13,690 ft 
Kell 18 szövő 10 hóra 120 ft. havi dij 4,320 „ 
Kell 40 varrónő 52 hétre 2 ftjával 4,160 „ 
A len ára 2 holdról 750 „ 

22,920 ft 
Mielőtt tovább mennénk, mi magyarok csudálkozunk ugyan, hogy Iz

landban 2 hold föld terméséből ennyi ember képes a gyáros tápot, s kerese
tet nyújtani de elborzadunk roppant kiadásaitól s irtózva kérdjük, ki fizeti 
meg ezen 216 személy egy évi munkáját? 

Igaz, ez Y4 erővel is kiállhatott volna gépek által, de nem fél megfizetni 
ezek árát az angol, mert ő ezeken felül még szép összeget nyer csak eme két 
hold terméséből, és pedig nem másokon, hanem épen rajtunk, mert hiszen 
ezek zsebkendőket csináltak számunkra .- pedig jutányost mert gyönyörű 
munkájok 12 darabját csak 25 ftért adják, holott selyem zsebkendőink 12 da
rabja 36 ft. s nem illy szép, nem illy tartós, nem illy czélszerű, ámde 1050 
tuczat zsebkendő került ki a 8 mázsa lenből s igy összesen 26,250 ft. jött be
értük, mellyből levouatván a 216 személy élelme és dija marad tiszta haszon 
3,220 ftpp. 

Legyen c pár példa elég az iparüzlet előnyei kimutatására. 
Nihil est agricultura melius, nihil dulcius, nihil homini liberó dignins. 
De hasznunkat s függetlenségünket valóban mindig inkább biztosíthat

juk az iparüzlet terén mint a gazdálkodásén, mert hiszen mihelyt tápszükség
leteink kielégitvék, azonnal az iparmüvek élvezetét szomjazzuk; és ne keressük 
az élet I"' n az édes cs kelleni es p á lyákat, a földmives nemegyszer adja oda kÖny-
nyedén aratott terményeit egy-egy öltöny darabért, maga vagy családja szá
mára, nem egyszer jön igen-igen szorult állapotba, mig az iparos, ha kell, na
ponta ujabb-ujabb terményt hoz világra és könnyedén beszerzi ön s családja 
szükségleteit. 

Kellemes és könnyű életmód a gazdálkodás, de bár iparüzletre neveltet
nék ama sok tős gyökeres hét szilvafás nemes, ki az ipmriizlet terén idővel 
családja támasza lehete, mig a gazdászatin, csttk elrTárftíwi sülyedésnek megy 
eléje. 

Ama 325 iparág közül, melly Paris városában gyakoroltatik, mellyik 
legszükségesebb, eommentár nélkül kitalálhatjuk,ha államéletünkre, s család
életünkre egy pillantást vetünk. 

Országos kiadásaink legnagyobb számai 1. a pamut-kelmék, 2. a gyap
júszövetek 3. a kender- és lenszövetek. 

Gyapotba öltöznek e széles Magyarország gyermekei, női és leányai 
közül legtöbben. Gyapjú, len- és kenderszövetet fogyasztanak legtöbben a 
birtokosok közül, mert hiszen öltözeteik, bútorzataik számtalanféle czikkci 
im' ezekből gyártvák. 

A fonás, szövés, és mert az izlet már illetni szabály,a szövetfestés tudo
mánya az, mely helyzetünkbe/. legszükségesebb. 

3,400,000 font jó gyapjút adogatunk el évenkint és 593,713 font hit
vány gyapotért adjuk oda árát, holott önmagunk sokkal czélszerübben dol
gozhatnék fel, és tantalusi szomjjal esvén a töldmivelésnek, hogy eme gyapot 
fogyasztási igényünknek eleget tehessünk, elhanyagoljuk az élet második fo
kozatát, a mivelődés második fokát, az iparüzletet, melly pedig csak addig 
marad második, mig az első meg nem tétetett. 

Tanuljuk meg tehát a fonás, szövés, a selyem-, gyapjú-és gyapotfestés, 
a len- és kenderfehérités és a szövetszinezés mesterségét ugy, mint azt a nagy 
nemzetek gyakorolják, állitsunk gyárakat, mellyek saját szükségeinket kielé-
gitendik, s mi is, ha nagyok nem leszünk is,legalább megismerjük az élet kel
lemek, mellyet amazok élveznek. 

Tanuljuk meg kielégíteni életszükségletünk legátalánosb s a táp után 
legelső igényeit, állítsuk ide belföldre ama gyárakat, mellyeknek ezikkeit nél
külözni nem vagyunk képesek. Megbírjuk szerezni ezeket nyers terményeink 
lírán, midőn földeken drága kenyéren dolgoztatnak fel? Valóban akkor még 
inkább megfizethetjük itt helyben, hol a fuvart,a drága munkát, és ama nagy 
nyereményeket, mellyeket nyugot Európa gyárai a keleti vadonokból búz
nak, önmagunk megnyerjük. 

Ne várjuk, hogy ama gazdag nemzetek dolgozzanak miránk, ne várjuk, 
hogy azok hozzák ide gyáraikat, elég anyagunk, elég időnk van,.- ha nagyobb 
birtokosaink a bérrendszert megismerik, penzök is elég lesz, hogy gyárakat 
állítsanak, s munkát nyújtsanak azoknak, kik a földmivelésre nem alkalma
sak, és igy ön gyáraikhan készíttessék meg ama czikkeket, mellyekért jövé-
delmök legtöbb része szivárog külföldre. ...... k » . , : k . 

A P /. p <-i l a K i l e l k e s i . 
Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL. 

(Folvutás.) 

A megszorult kisértet dehogy merte azt mondani, hogy ő iry-
lyen meg amollyan elkárhozott lélek a pokolból, sót inkább attól 
félt, hogy most mindjárt lelket csinálnak belőle, s igazán a pokolfa 
küldik. 

Egy ideig azon törekedett, hogy kiszabadítsa magát az rfjú 
vas kezei közül; annyi volt az, mintha valaki a gőzhajó gépeit 
akarná puszta kézzel feltartóztatni; Bertalan úgy megkötözé őt 
saját vaslánczával, mint egy gyermeket. 

Akkor oda állitá egy szegletbe, meggyujtá a gyertyát s lehúzta 
a lepedőt a kisértet fejéről. 

Az ember arcza be volt festve korommal és mészszel szép tar
kára. Ollyan volt rá nézve, mint a legeslegszebb ördög, a szeme 
körül fehér, az orra fekete, és igy tarkázva az egész pofa. 

— Ki vagy? Mi neved? kérdé tőle most már csendesebb han
gon a lelkész. 

A rém sajátságosan elváltoztatott hangon válaszolt. 
— Kérem szépen, én a Juliska leányasszony szeretője vagyok. 

Igy szoktunk összejönni, hogy rajta ne kapjanak. 
A kísértetet ezúttal csak az irgalmas Isten kegyelme őrizte attól 

a rettenetes pofoncsapástól, a mi a pap tenyerén már utalványozva 
volt számára ezért az undok hazugságért. Bertalan legyőzte ma
gában azt az emberi haragot, a mi e szóra támadt szivében s még 
egyszer nyugodt hangon szólt az ismeretlenhez : 

— Egy bünt kettővel akarsz takargatni. Elébb rosz hírbe hozod 
a fogadót, aztán el akarod lopni a legártatlanabb hajadon tiszta 
becsületét. Ez hazugság. Azonban folytasd. Mondj még akárhányat, 
hogy ki fia vagy : en elhallgatom; de a mig azt mondom rá : ez 
hazugság volt ; addig el nem bocsátalak. Ki vagy hát? 

A megnyomorított gonosz lélek nagyot fohászkodott erre a 
vigasztalásra s más hangon kezdett beszélni. 

— Megkhövetem, thiszteletes uram. Nem vagyok én senkhi 
egyéb, mint a zsidó khocsmáros a szomszéd faluból. Azért thettem 
ezt, hogy a vendégeket elijeszszem innen. 

— Ez megint hazugság! — szólt a lelkész. A szomszéd kocs
máros derék, becsületes ember, nem vetemedik illyen dolgokra. 
Mondj mást. Ki fia vagy? 

A kisértet most már mérgesen felelt. 
— Én vagyok az ispán, a ki lelke van! 
— Hm. Ez úgy látszik, hogy reggelig itt akar hazudni, monda 

a pap. No majd végit szakítom én ennek egyszerre. Mindjárt meg
tudom én, hogy ki vagy jámbor lélek ? 

Azzal megfogta az árva lelket, odavitte a mosdó tálhoz, melly
ben reggelre e lvol t készítve a víz; a nyavalyás bekent pofáját min
den kapálózás daczára beledugta a vízbe s egy darab szappanynyal 
lemosta róla a kormot és meszet szépen, meg is törölgette azután a 
kendövei. 

A z utolsó szava igaz volt a kisértetnek. Csakugyan ö volt az 
ispán. 

Ollyanforraa kicsapott ispán, a kit minden tisztességes helyről 
elkergettek, a kit sehová be nem fogadtak, a kivel semmi uradalmi 
tiszt nem akart együtt szolgálni, s a ki utoljára egyik úrtól a má
sikhoz tolakodott, s engedte magát mindenféle szolgálatra hasz
nálni, s föl sem vette, ha innen-onnan kikergették és viselte az 
ispánnevet valamennyi pályatársa méltó botránkozására. 

A tiszteletes úr leöblité a kezeit ezen csúnya foglalatosság 
után, s meg is törülgeté szépen. 

— Bögöly uram — szólt azután. Minthogy már megismertük 
egymást, jelentem, hogy én egy kézzel sem fogok kegyelmedhez 
többet nyúlni. 

Ennek Bögöly uram esak örült. 
Hanem a lelkész ezt mondván, a somfa suhogót a hóna alá 

vette, a miből megint Bögöly uram azt u siralmas következtetést 
kezdte húzni, hogy kézzel nem akar hozzá nyúlni, fianem bottal. 



tom a kísértettől elvett gúnyát, a min az urasági czímer is rajta 
van. Most elmehet ön. 

Bögöly uram kapott az ajánlaton. Váltig azt hitte ugyan, hogy 
a pap még akar egy párt ütni a hátára, s majd csak akkor áll azzal 
elő, mikor ő félig kinn lesz az ablakon; hanem a mikor azután 
tapasztala, hogy biz a tiszteletes úr békével engedi öt kimászni a 
nyilason; megszállta az érzékenység, még egyszer visszadugta a 
fejét az ablakon s odasúgott. 

— Tiszteletes uram. Én nem akarom Kalaposak veszedelmét. 
Mondja meg annak az embernek, hogy ne bolondozzon az urfival. 

— Azt mondom most kegyelmednek, hogy mondjon el énne
kem mindent szépszerével: miért csinálta ez alakoskodást?ki kérte 
fel rá? és mit akart az által elérni? Ha szépen megvall mindent, 
sző nélkül eleresztem; ha pedig hazudni talál, látja ezt a somfa 
botot : először ezt a hátán összetöröm; másodszor a hivek előtt 
vasárnap meg fogom inteni; harmadszor a vármegyére feladom és 
becsukatom, és negyedszer a nagyságos ár is el fogja csapni. 

Bögö ly uram saját ábrázatjában lévén, nyájasan kezdett 
beszélni. 

— Ereszszen ei, tiszteletes uram. Ugy segéljen mindent elmon-. 
dok az utolsó szóig, s forduljak fel, ha egyet hazudok. A nagyságos Az úrfi hóbortos ember; ha azt egyszer magára haragítja; az majd 
úrtól ugyan épen nem félek, a mint majd megtetszik érteni, a vár-1 meglássa, még felgyújtatja a kocsmáját. Nyugodalmas j ó éjszakát 
megye tömlöczétöl sem; nem ollyan rosz hely az, mint gondolják; kívánok. 
hanem azt nem szeretném, hogy a tiszteletes úr kiprédikáljon; a Nyugodalmas j ó éjszakát! Oh ez gonosz éjszaka volt Berta
somfabotjából pedig már elég volt, a mit kóstolóba kaptam. Ha- lannak. Órahosszat járkált alá és fel a szobában, és ezer meg ezer 
nem kérem, vegye le a kezemről ezt a lánczot, mert szorít. | gondolat űzte egymást lelkében; gyertyája fenékig leégett, az is 

Bertalan leoldá a lánczot foglya kezeiről, s azután szorgalma- sötétben hagyta, lefeküdt az ágyba : az álom ott is kerülte szemeit, 
san bezárta az ajtókat, s a kulcsokat zsebébe tette. Oh ez a harcz az égi őrszellem terhes küzdelme volt a hatalmas 

Bögöly uram látta, hogy nincs merre elszaladni; s rászánta csábitóval egy veszendő lélekért, 
magát, hogy elmondja a kis történetecskét. Senki sem véd meg illyen veszedelemben, egyedül az igaz 

— Hát biz engem, tiszteletes uram, erre a kis tréfára; a miért Isten és az igaz Isten úgy véd meg, hogy ád törhetlen erényt és 
ollyan szépen kifize
tett : mondhatom, ha
talmasat ütött a há
tamra vagy hármat : 
az ember fel se tenné 
az illyen pap féléről; 
hát erre engem egye
nesen az ifjú nagysá
gos úr biztatott fel. 

Bertalan láthatókig 
megdöbbent e szóra. 

Bögöly uram észre
vette e megdöbbenést 
s hajlandó volt azt a 
maga javára magya
rázni s most már egész 
bizalmassággal kezde 
a lelkészhez beszélni, 
mintha csak valami 
vidám tréfás adomá
ról volna a szó. 

— De most csak 
igazat mondtam. Az 
ifju nagyságos úr meg
haragudott a vendég
lősre, mert az pima
szul bánt vele, azért 
hogy az ifju úr Juliska 
leányasszonynyal tré
fálni méltóztatott egy
szer - másszor. Az úrfi 
azt akarta, hogy majd így megtöri a bolond kevély ember büszke
séget; nem ám egyebet. Azt a világért sem akarta, hogy koldussá 
tegye e tréfa által, hanem csak azt, hogy ha majd egyszer a ven
dégek egészen elszoknak a fogadótól; a kocsmáros maga menjen 
hozzá könyörögni, és akkor az úrfi újra felakarta öt segíteni. 

Az ifju lelkész keble úgy elszorult e szavakra. 
— Tovább, csak tovább. 
— Bizony, tiszteletes uram, a nagyságos úrfi az illy énekben 

nem kíméli a pénzt, bolondja a fehérnépnek. Aminap is egy mol
nár leányávali ismeretsége tízezer forintjába került. Azt kidobni 
annyi neki, mint a semmi. Elhigyje, tiszteletes uram, ha esze volna 
a kocsmárosnak, az a kastély az övé lehetne. Hanem hát Kalapos 
uram bolond ember. Nagy bolond. Nem látja a hasznát. 

— Hallgasson ön; ne beszéljen többet 1 szólt a l e l k é s z undo
rodva, s sietett kinyitni az utczára nyiló ablakot. Távozzék. Itt 
ez ablakon kiugorhat. A lánczot és a lepedőt hagyja itt. Ha azt 
akarja, hogy én el ne mondjam a valót, siessen önmaga mindenki
nek elbeszélni, hogy a kísértetet én kiugrattam e házból. Gondol
j o n ki valamit, az az öndolga. Én tréfából sem hazudom. Ha ez a 
hír két nap alatt úgy el nem lesz terjedve a környékben, mint az 
a másik, a mit szinte ön költött; én kibeszélem a tényt és elömuta 

8 a r á n y . 

Különösen Komárom c's Győr tájékán kedves emlékezetben van Surány neve,Jm;nt a honnan a jó gazdasszonyok 
a legfinomabb lisztet szokták kapni; az ottani gőzmalmot gróf Károlyi Lajos állitatá fel, ki szinte az egész 

mezővárosnak is felében földesura. 

tiszta szivet annak, a 
kit kisérteni enged. 

— A d j , uram Iste
nem, erős lelket a sze
génynek. 

A lelkész imára kul
csolt kezeit ajkához 
emelve fordult a fal
felé, s igy imádkozva 
lepte meg az álom. 

Három fal válasz
totta el attól, kiért olly 
buzgón imádkozott, az 
pedig épen ugy aludt 
az Ur kezeiben, miként 
ő; tán kezei épen ugy 
imára kulcsolva, ajkai
hoz emelve, fejével ő 
felé fordulva, ajkaival 
felé sóhajtva, s bár há
rom fal volt közöttük, 
l e l k e i k megtalálták 
egymást azokon ke
resztül is s ugy be
szélgettek egymással, 
minthaarczaik egymás 
mellett fekünnének. 

Mind kettő egymás
ról álmodott és reggel 
egyik sem merte azt a 
másiknak megvallani. 

Bertalan reggel tudata Kalapossal az éjszaka történt dolgokat. 
A kisértettől megszabadult a ház tája, de annál nagyobb lett a ki
sértet benn a házban. 

Nem a vendéglő híre, hanem a család becsülete, a tiszta erény 
Van most fenyegetve. 

Jól őrizkedni kell. 
Kalapos nem engedte többé húgát soha kijárni a helységbe; 

nem engedte a vendégekkel foglalkozni; inkább maga végzett min
dent : ha kérdezősködtek felöle, azt mondta : nincs itthon. 

Szegény leány ollyan életet élt, mint egy elitélt rab és nem 
tudta, hogy miért? 

Egyetlen öröme volt, mikor vasárnaponkint a templomba me
hetett. 

Ti nagyvárosok elkényeztetett szülöttei, nem is sejtitek azt, 
micsoda öröme van szegény falusi embernek a templomban? 

Ti nektek van operaházatok, tánezteremetek : titeket hírhedett 
énekesnők, zenehősök, szemfényvesztők mulattatnak; ti arról szok
tatok előre beszélni, mikor kerül színpadra ez meg amaz uj dalmii. 
mikor lép fel egy világhódító tánezosné, mikor lesznek a várt hang-



versenyek, az előkészített dalidók? — Ott künn pedig az együgyű 
népnek csak egy öröme van : — ki fog jövő vasárnap prédikálni? 
az öreg tisztelendő-e, vagy az ifjú tiszteletes? megint ollyan szép 
beszédet tart-e, mint ma egy hete; megint fognak-e annyit sírni a 
hallgatók, és ollyan könnyebbült szívvel fognak-e ismét hazatérni 
utána? és azután este, midőn kiülnek a kapuk alá, ugy elmondo
gatják azt egymásnak; ki mire emlékezik belőle? semmi, egy szó 
el nem veszett abból, mind megtartották magukban. 

Soha egy vasárnapot el nem mulasztott Juliska, mellyen Ber
talan beszédeit hallhatá; a míg csak szólt, szemeit le nem vette 
róla; minden szavát elfoglalta magának, és az volt ránézve a leg
nagyobb gyönyörűség. 

Bertalan valami olly földön túli lény volt szemei előtt, a kit 
szüretünk a közelítés reménye nélkül, a kit szívünk magáénak vall, 
a ki lelkünket igazgatja és a ki iránt egy földi gondolatunk 
nincsen. 

A z ábrándozó leányka örömnapjai közé számitá a vasárnapo
kat, s ugy tetszék neki, mintha ollyankor minden ember arcza egé
szen más forma volna, sokkal kedvesebb és igazabb, mint egyéb 
napon. 

A kisértetüzés utáni vasárnapon ismét Bertalanon volt a sor a 
szent beszédet tartani, 
s szokás szerint meg- ._ _^ 
telt az egyház minden 
padja; még az az egy 
i s , melly különben 
üresen szokott állani: 
az urasági szék. 

Az öreg kegyes En
dreffy k é s z i t e t é azt 
magának, hogy midőn 
itt nyaral, ünnepna
pokon onnan hallgassa 
a buzgóság szavait; a 
nép ugy szerette őt 
ott m e g p i l l a n t a n i , 
buzgó Ősmagyar ar-
czával, és ihletten lé
pett nyomába, midőn 
a köznéppel egy sor
ban megindult elfo
gadni azUr vacsorájá
nak kelyhét. 

Ez úttal nem 'az 
öreg ur ült ott, hanem 
az ífju; és még valami 
fővárosi piperköcz. 

A z ülőhelyek ollyan 
formán voltak rendez
ve, hogy egyik olda
lon a szószék mellett
voltak a férfiak pad
ja i , másikon a nőké, az urasági ülőhely 

A helyzet valóban jól volt kiválasztva. Sem a leányka nem 
futhatott el a csábító szavak elöl, sem goromba bátyja nem jöhetett 
segélyére. Erre való az Isten háza. 

Az ének elhangzott; — az ífju lelkész csendes léptekkel föl
ment a szószékbe: ihlett,méltóságteljes arczczal megállt azon a he
lyen, a mellyről elmondhatni : „rettenetes hely ez : e kisded ölnyi 
tér senkié : egyedül az ur Istené." 

Az imádság alatt még volt az úrfinak valami suttogni valója: 
valami vidám enyelgő beszéd; csak az ámenre hallgatott el kissé s 
akkor azt a boszontó félszemüveget szeme elé csíptetve, ugy kez
dett a lelkészre nézni : mintha az valami hires komédiás volna. 

A lelkész pedig felnyitá a szent bibliát és felolvasá az alapigé
ket : a hogy azok meg vágynak irva Máté evangéliuma XXI. részé
nek l'-i-ik rerséhen : 

„Az én házam imádkozásnak háza; ti pedig tevétek azt latrok 
barlangjává /" 

Az egész gyülekezeten egy liideg borzongás futott végig e 
szavak után, — mindenki előre érzé, hogy ez rettenetes tanítás 
lesz . . . 

Endreffy is elsápadt e szókra,és nem tudott többé mosolygani, 
bármennyire erötette. 

D o b r a r á r a . 

E regényes romok a stájer határszélen fcküsznek, Vasmegyében, ós fenyó rengeteg közepében, melly a távoli 
hegyeket örökzöld lepelként fogja be, az alant tVkvó helység egyike legkissebb mezővárosainknak s' a róla 

nevezett uradalom feje. 

e kettő között, épen a szó
székkel, és az Ür asztalával szemben. 

Talán imádkozni, talán énekelni, talán az Úrnak áldozni jött 
ide a két ifjú gavallér ? 

Igen is : azért jöttek, hogy itt egy csomóban megláthassák a 
vidék szépségeit: a rézpataki hölgyek mind híresek voltak kitűnő 
szépségükről. Itt volt Juliska is; ott kellett ülnie az urasági szék 
mellett, csaknem szomszédságban az urfival. Endreffy ur nem lát
hatta öt másutt, mint a templomban, mert a leány csak ide járt 
látogatóba; tehát felkereste őt a templomban, és mosolygott, mikor 
őt meglátta, hogy a leány mélyen elpirulva kényszerült szemeit le
sütni előtte. 

A z ének megzendült, a hivek ájtatos hangja egy harmóniába 
vegyülve szállt fel az égfelé : az úrfiak is jó l tudták, hogy kell az 
embernek magát a templomban viselni; megtanulták otthon a hal
létben. Beszélgettek, nevetgéltek egymás közöt t ; Endreffy egészen 
áthajolt Juliskához s suttogott hozzá mindenféle édes szavakat; a 
miktől az ártatlan gyermek arcza égni látszott. 

És a hivek mindezt látták, és szíveikben romlás volt és botot-
ránykozás ezt látni, maga a vendéglős is kénytelen volt azt elnéz
ni, hisz az Isten házában megszólalni nem szabad. 

Olly csendesség tá
madt, hogy a lélekzet-
vételt lehete hallani. 

E földöntúli csend
ben; — mint a pusztá
ban harsogó Isten ha
ragjának szava, zen
dült meg a lelkész lé
lekrázó hatalmas be
széde : 

„Ez a ház imádko
zásnak háza, hova a 
nagyok magukat Isten 
előtt megalázni, a ki
csinyek Istenhez fel
emelkedni jönnek, ho
vá a bűnösök vétkeik
ért bocsánatot kérni, 
ellenségek kibékülni, 
világi örömektől m eg-
osömörlött szivek égi 
malasztot keresni já
rulnak, hol a porba le
borul mindenki, mert 
tudja, hogy por és ha
mu minden, — a mi 
a porból támadot t . . . 
Ki volna olly merész, 
hogy elfelejtené, mi
szerint cz a ház min
den palotánál felsége

sebb palota és ennek ura minden uraknál hatalmasabb Ur, a ki előtt 
a koldusok és a királyok egyenlők? Ki volna olly merész, hogy szive 
legbiinösebb gondolatjait e helyre behozza, s mutogassa Isten arcza 
előtt lelke fekélyek? Ki volna olly merész,hogy e rettenetes házban, 
melly az Úrnak temploma, emberek megrontására, ártatlan szivek 
megejtésére, a kárhozat útjaira ne átallana gondolni, a ki idejönne, 
adni és venni eladó portékát, és alkudni azokra, a mik pénzért 
nem eladók . . . . " 

A z egész gyülekezet ámultán tekinte fel a csudálatos bátor
ságtól átihletett szónokra, és senki sem mert az uri székek felé pil
lantani. Rettegés volt arra gondolni, hogy a föld hatalmasai imé 
meg vágynak fogva saját csapdájukban, imé bejövének a tem
plomba, hogy megszentségtelenítsék azt és imé támadt egy bátor 
szolgája Istennek, a ki megostorozza őket ott az egész nép előtt, 

nem szabadulhatnak a keresett büntetés elöLmert a templom nem 
komédiaház, a honnan akkor mehet el valaki, a mikor nem tetszik 
neki az előadás. 

Vég ig kellett nekik hallgatniuk az egész történetet; minő 
bűnök terhe alatt romlott meg az ős Jeruzsálem, hogy vétkeztek a 
phariseusok, a nép előkelői künn és benn az Úrnak templomában, 
hogy tolakodtak be a szent csarnokokba kalmárok és kufárok 



áldozatra vitt bárányokat, galambokat árulva, éa hogy jelent meg 
közöttük ama világrenditö szellem, a kinek neve Messiás, és kor
bácsot fonva kötélből, kiüzé üket az Urnák templomából. 

„El innen veletek, az én Uramnak tornáczaiból, ti szentség
törők, Istentkisértök, lélekbotránkoztatók, itt nem adnak és vesz 
nek galambokat és bárányokat /" iPtljIalilt WvMOA.) 

W é p cl a 1 o k. 
Irta IIORY FARKAS. 

VI. 
Rózsafának te szép patyolatja 
Mért nem vagyok lelked gondolatja, 
Ha lelkednek gondolatja volnék 
Mindig egy gyász-fűz ágon pihennék 

Árva szivem e gyász-fiiznek ága 
S gondolatod lenne szép virága 
Csodálkoznék az utas felettem, 
Hogy gyász-fűzből virulófa lettem. 

Édes anyám bánatra szült engem 
En a bánat planétán születtem 
Nyomorúság volt nevelő dajkám, 
Bús hang volt az altató dal ajkán. 

Illenék már végre valahára, 
A szerencse hogy venne karjára, 
Te vagy szép lány maga a szerencse 
Benned van m i n d a boldogság kincse. 

Nyújtsd ki karod értem szenvedőért 
Hü szerelmet adok legdrágább bért, 
S hű szerelmem tart a sir széléig, 
Ha bár élnék a víláír végéig. 

V I I . 

Nincs annyi csepp a záporban. 
Sem katona a táborban, 
Sem fortély a menyecskében, 
Mint bánat az én szivemben. 

Nézze meg az én szivemet 
Az én keserűségemet, 
A ki tengert soh' se látott, 
Ott Iát tenger nagy bánatot. 

Veszettül bár ha búsulok 
E tengerbe be nem fúlok, 
Be nem tulok meg lábolom 
Magyar vagyok azt gondolom. 

Nem ngy hagyott édes npám 
Magyar nevet fiára rám, 
Hogy ha rám tör búsulásom 
Tova hagyjam állomásom. 

Ha csak ollyan lábon állok 
Hogy olly könnyen retirálok 
A nevemről ma leteszek, 
Smajil megmondani hogy mi leszek. 

Magamot elhatározom 
Pej csikóm felkantározom 
Megkötöm a kapufához 
S betekintek a rózsámhoz. 

Keservesen elbúcsúzom 
S tizenkétszer megcsókolom, 
Megcsókolom, s egy pár pohár 
Ismét tizenkét csókra vár. 

Összeütöm sarkantyúmat 
Felgyűröm gyolcsingujjomat 
S jót rikkantok! minden megvan! 
Ide bánat ki lelked van ! 

Szőke Ökröm a kolompos 
Harmat-gyöngyös fiivet tapos, 
Barna babám a kertiben 
Virágot öntöz székiben. 

Mi gondom a szőke porán ? 
Ellegel ő mint a bárány 
Annál több a kis barnára 
Több mint neki virágára. 

Pásztor-tüzem felélesztem 
Magam mellé leeresztem 
Útra küldöm gondolatom 
S repülni ő hozzá hagyom. 

Nehemiás engem úgyse' 
Hiszem pap nem lettem ugy se 
Katonának ma beállok 
Es egy sergét verbuálok. 

Kinek ép a keze lába 
Beállitom a glédába 
Se nem kicsiny se nem magos 
Se ne legyen akaratos. 

Annak ki a gledába áll 
Ammen bajusz aminen szakái. 
Tiszta legyen az orczája, 
Csillag szeme, piros szája. 

Nó csak csupán a kellene 
Tüzes nyila ütne bele, 
Hogy elvegyem szeretőmet 
Lábon járó temetőmet. , 

A hogy égtem én érette 
Soha őt ugy nem szerette 
Edes anyja édes atyja 
Semmi némü pereputyja 

I X . 

X . 

Elgondolom : én teremtöm ! 
Millyen az az én szeretöm 
Keblemnek is van virága, 
Mit hervaszt bú szárazsága, 

Mért nem jön azt öntözgcttii 
Hervadtában élesztgetni 
Lelke égő vágyásával 
Szerelme gyöngy-harmatával i 

Barna babám szép szeretőm, 
Áldjon meg az én teremtőm 
Ha e virágbimbó fakad 
Reád piros pünkóst virad. 

Naponként ha tartok szemlét 
Czirogatást kap s lágy zsemlét 
A ki lészeu engedelmes 
S komandóra jó figyelmes. 

Nem lesz soha se vérontás 
Nem kell szurony se patrontás 
A harezban a két puszta kar 
Mindent kiviv a mit akar. 

Galambom szép rokolyásom 
Te leszel az adjutánsom 
Mert az egész regementbe 
Nem lesz olly szép legény mint te. 

Od' adám ha lelkem kérte, 
Meg is haltam volna érte, 
A csillagot ha kell néki, 
Botom egyig mind letépi. 

Az este nagy szerelmesen 
Megyek látni szép kedvesem. 
Hát ott lelem pitvarában 
Egy nagy svalizsér karjában. 

XI . 
Keserves dalt ver a harangütő 
Mit tett bele az a harang-öntő 
Bus szivből van tán öntve harangja 
Hogy ugy zokog, hogy ugy sir a hangja. 

Sirasd harang, sirasd e virágot 
Mellynél szebbet a világ nem látott 
Legszebb leány siri dalát zenged, 
Miólta csak dalra dalt zeng nyelved. 

Koporsóján hervad koszorúja 
A gyász sereg bús énekét fújja 
Nem lep senkit a száraz ut pora 
Elverte azt a könyje zápora. 

Szeretője zokogva kiséri, 
Egyik jajjá a másikat éri, 
Nem csoda : ha én helyébe volnék 
Bánatomban tüstént szörnyet halnék, 

Fejfájára ífty szavakat vése : 
E volt Isten legszebb teremtése 
Kinél szebbet a világ nem látott. 
Sirasd harang, sirasd e virágot. -

T Á R 
K a k a s M á r t o n a síinliáabaii. 

X X U I . Levél. A kisértet. Népszínmű, Szigetitől és Szigetiért. 
Szerkesztő ur én ugy meg vagyok rémülve, hogy ijedtemben azt sem 

tudom : kettőnk közül mellyikünk Kakas Márton? Kérem alássan, hadd tér
jek egy kicsinyt magamhoz. Az a fehér lepedő, meg az a turózsacskó; kérem 
alássan, az illyesmivel nem kell tréfálni : a eriticusok között lehetnek ijedős 
emberek; mint magam is, nem tagadom, aztán mikor én megijedek, nekem 
az a természetem, hogy akkor ütök. Tehát — jaj nekem is, neked is! 

Elmondom az egész történetet, úgy, a hogy volt, de ne tessék meg
ijedni tőle. Van egy derék becsületes csizmadia inas, annak meg egy ember
séges majszterje, annak viszont egy jólelkű leánya, annak ismét egy házsár
tos édes anyja, ennek ismét egy kiszemelt fiam ura, és végtére mindenki
nek egy jóra való földesura. 

Kérem alássan ezek mind derék emberek, csupán csuk a leánynak szánt 
vén vőlegény, az az egy a semmire kellő, pedig molnár. A csizmadiát játszotta 
Szigeti, az inast Szerdahelyi és ollyan valóságos derék csizmadia volt mind a 
kettő,hogyMiskolcztul Debreczenig leltet keresni párját.Az a köszöntő amit 
az inas a leányasszony nevenapjára mond,az igen jó: az a pogácsa, a mit a le
ányasszony süt az inas számára,az is jó, de mi nem kaptunk belőle; hanem az a 
kalács,a mit a molnár küldött, az nem jó, először azért, mert papirosból volt, 
kalács formára kifestve, másodszor pedig azért, hogy tulajdonképen nem is ka-

H Á Z . 
lácsot kellett volna neki küldeni a csizmadia majszterhoz, hanem papirost, a 
mire tudniillik a hatszáz forintról való kötelezvény volt felírva, a melylyel Sas 
uram tartozott Kallós uramnak, s mellyetaz ki ís hzetutt neki, de Kallós uram azt 
mondta, hogy nincs nála az iráa.Es itt nagyon jól volt rendelve, hogy maga a 
szerző volt a csizmadia, mert lett volna a helyében akármelly csizmadiája a két 
hazának, mindenik azt mondta volna Kallós uramnak hogy csak tessék hát 
visszamenni búzát aprítani a hatkerekii malomba, majd ha írás lesz, kap pénzt, 
a pénz nem kér enni. A szerencsétlen csizmadia azonban kiád hatszáz forintot 
irás nélkül s ebből támad aztán a második és harmadik felvonás. Igaz ugyan, 
hogy ha ezt a hibát, nem tenné, nem történnék az egész második és harmadik 
felvonás, nem lenne kisértet a darabban; de én ezért mégis jobb szeretném, 
ha nem tenné ezt az a derék csizmadia; az ollyan becsületes, okos, életre való 
ember, hogy én kevés hasonlóan jó alakot láttam még színpadon, s fáj a szír. 
vemnek, hogy illyen galibába keveri magát. A molnár perse eltagadja a fize
tést s exeeutiot küld a szegény varga nyakára, a jámbor inas hiába veri ki a 
dobost, meg a zsidókat a házból; azért ott künn megütik a dobot, szegény 
Sas uram e hangokra, meg a felesége átkozódásira kirohan éa bele ugrik a 
kútba; Miska inas utána, holtan fogják ki mind a kettőt, az egyik ugyan ha
mar magához tér, de » mesterről azt hiszik, hogy megholt, ki is nyújtóztat
ják s a torához ülnek; a midőn az orvos felfedezi, hogy még van benne élet a 
feléleszti; Miska inasnak ekkor az jut eszébe, hogy legjobb lenne, ha a holt
nak hitt mester megijesztené a molnárt, akkor az majd kivallaná a csalárdsá-



<rot. A földesúr, kinek házában mind ez történik, és az orvos elfogadják 
az Ötletet, odahivatják a molnárt, leülnek vele kártyázni iddogálnak s a mint 
ott pityizálgatnak, me.gjelen Sas Márton uram lepedővel a hátán, fején turó-
zsacskóval s mint Bankó szelleme odaül az üres székre az asztalhoz. Az 
agyonrémült molnár perse hogy kiadja rögtön a kontraktust, s végződik az 
egész általános boldogságon; Miska inas felszabaditntik s kilátásba helyhez -
tetik ránézve Juliskát nőül vehetni. En nagyon ezeretem az egész darabot és 
io-en örülök neki; de ezt a kisértet históriát ki nem állhatom benne. Hogy 
Miska inas erre az ötletre jött, azt megengedem neki, szegény csizmadia inas
tól ez elég,hogy a nagyságos ur is jónak találja, azt is menthetem; nagyságos 
urak nem szoktak a fejtöréshez; még a doktort is értein; a doktor urak is 
szeretnek lelket csinálni az emberből, de hogy szerző, ki annyi egészséges 
humorral tudott illy élethű alakokat elénk állítani, maga is ráállt Mihály di
áknak ez együgyű indítványára, azt nem bocsáthatóm meg neki. Mert vál
jon mi történt volna akkor, ha a molnár mester, a helyett, hogy megijedne 
Sas uramtól, azt mondaná neki : „nini, hát kend nem halt meg Sas uram? 
Igyék hát kend is egy pohár bort." Bezzeg, mit csinálnának akkor? Pedig ez 
megtörténhetnék ám azon esetben ha ketten Írnánk egy darabot : szerző csi
nálná benne a jó embereket, én pedig a roszakat. Fogadom, hogy mind va
lamennyinek elnyerném a pénzit, mert az én molnáraim ugyan meg nem ijed
nének egy egész hazajáró csizmadia czéhtől. Oh a molnárok nem ollyan ije
dős emberek. 

Különben mind végig igen jól mulattunk, s hogy az én becsületes láb-
tyü művészem legifjabb legényének szavait ismételjem : „gyönyörű darab ez 
uraim! nem való ugyan okos embereknek: — de ollyanoknak, mint mi 
vagyunk, fölséges!" Már pedig az együgyű emberek számára is áll ám a 
szinház. Kakas Márton. 

Megjegyzendő, hogy egy helybeli derék csizmadia mester szolgáltatta 
kölcsön az előadásban lényeges mühelyi szereket; maga betanította művésze
inket a mesterség fogásaiba a próbákon. „Hanem aztán, ha valami rosz csiz
madiát játszanak, hát én végig nem nézem ám a darabot-1 monda az érde
mes hazafi. Nemcsak végig nézte azonban a darabot, sőt úgy elérzékenyült 
rajta, hogy előadás után tőkét, csizmát, dikicset és mustát s minden egyéb 
készséget odaajándékozott a nemzeti színháznak, inelly e szerint egy egész 
lábtyükészítő nűihelylyel szaporodott az alkalommal. H. M. 

Irodalom es művészet. 
—y.Nemzeti képes naptár 1857-ik közönséges évre,szerkeszté, jeles irók 

hozzája ruhával Tóth LŐrincz, az astronomiui 'naptárt Brassai Sámuel, a 
lehető, legteljesb s kimerítőbb tiszti névtárt a útmutatót Galgóczy Károly 
szolgáltatja. Második évfolyam. Pesten kiadja és nyomtatja Landerer és 
Heckenast. — E naptár irányát homlokán viselt c.zime eléggé bizonyitja, 
ö hogy ennek a legnagyobb mértékben megfelel, szolgáljon bizonyságul a 
tartalom rövid közlése. A szépirodalmi kert rovatában olvashatók : A gyé
mánt király, Jókai Mórtól; Arany János néhány kisebb költeményei; A bajok 
halma (Addison után); adomák és élezek; emlékkönyvvirágok, legjelesebb 
költőinktől. A hazai rajzok rovatban : Balaton-Füred (Füred, Tátika és Cso-
báncz képeivel); Parádi fürdő (képpel): Esztergomi bazilika, (orgonája és 
Ambrus érsek síremléke képeivel); A fóti templom (kép); Az egri bazilika 
(kép) ; a fóti kastély (gr. Károlyi István és a fóti kastély képeivel); Sáros
pataki vár (kép); Szabadkai színház (kép); Ó-budai hajógyár (kép); a pesti 
nemzeti múzeum (kép); Erdélyi nemzeti múzeum (gróf Mikó Imre és c mú
zeum képeivel); török mecset Pécsett (kép). Történeti képek rovatban : A 
női öltözék darabok története, különös tekintettel a nemzeti viseletre (tizen
két képpel); visszapillantások Európa közel múltjába (II. Sándor orosz czár, 
Canrobert, Pelissier, Omcr basa, gróf Boul-Schauenstcin és III. Napóleon 
arczképeivel). Magyar Plularch rovatban : Vörösmarty Mihály (2 kép); Kis
faludy Károly (kép); Kölcsey Ferencz (kép); Berzsenyi Dániel (kép); gróf 
Eszterházy Miklós. Ezekután következnek ; Mezőgazdasági statistikai isme
retek, Galgóczy K.-től; az állambevételek és kiadások kimutatása; házi ügy
véd; házi gazdasági tanácsadó; állattenyésztés; postavonalak Magyarorszá
gon s a szerb vajdaságban; különféle útmutatók; cselédbér és kamatszámitó; 
osztrákbirodalmi névtár; vallási s közoktatási névtár; közigazgatási névtár 
Magyarországban a szerb vajdaság és temesi bánságban; pestvárosi útmu
tató; vasúti menetrend s ártáblázat; közönséges vásárok Magyar- és Erdély
országban; legvégül egy felszólitás : Biztositsunk! Ebből látható, hogy naj>-
tárírodalmunk tartalomdússágra nézve ehhez hasonlót nem bir felmutatni. E 
41 sűrűen nyomott ívre terjedő és a czímképen kivül 41 legszebb metszetű 
és nyomású képekkel diszeskedő naptár ára csak 1 ft. 12 kr. p. 

— Az „uj magyar múzeumból" mellyet a tudós társaság ad ki a (í, 7, 
éa 8 fűzet csaknem egyszerre jelent meg. A <>-ik fűzet igen érdekes ezikket 
hoz dr. Xriii.lt viili Károlytól, mellyben Eszakamcrika éghajlata, tenyészete, 
őserdei, mocsárjai, vizei, hegyeiről értekezvén sok ujat mond a magyar olvasó 
közönségnek, még pedig igen kedves, vonzó modorban. Érdekes olvasmány 
Podhrackytól .Jllésházy nádor életlcirása. Kemény József gróf az erdélyi 
oláh Hóra zendülése felett értekezik, ide vonatkozó, moat a ritkaságok közé 
tartozó iratokat is közölvén. Természettudományi becscsel bírnak Frivaidszky 
értekezései Magyar és Erdélyország édes vizeiről. A 7, 8-ik füzetben Györy 
Sándornak „ A z emberiség eszményi kifejlődéséről" irt nagyobbszerii érteke
zésével találkozunk. Atalában a régiség szelleme leng ezen füzetek fölött, mi 
különösen a történet búvárokat nagyon érdekelheti. 

— Megjelent a „Hunyadiak kora" czimü történeti nagybecsű munka 
V. kötete. Mint halljuk az elhnrryt nagy hazafi örökösei siettetni fogják a 
hátra lévő kötetek megjenését is. 

H l II ,j * H g ? 
Figyelmeztetjük olvasóinkat a lapjaink mellett megjelent előfizetési 

jelentésre, mellyben Jókai Mór szerkesztése mellett egy uj irodalmi folyóirat 
indíttatik meg kizárólag humorislirus, nevettető tartalommal. 

/ Folyó hó 18-án déli 11 órakor kezdődött az első fóti lófutattás. Első 
a kanczadij 2000 forint, melyért 2' / , angol mérföldre minden bel és külföldi 
kancza futhat. Kilenczen ajánlkoztak futásra. Birch főhadnagy, Hunyady 
József gróf, Kinszky Ok. grót, Lichtenstein Fer. herczeg, Alalszank báró, 
Pálffy Pál gróf, Sulkovszky herczeg, Szapáry Antal gróf, Venkhcim Iind. 
gróf urak. Második a hölgydij. Távolság 3 ang. mérf. Gr. Pálffy. Kinszky, 
és Birch urak jelentkeztek. A harmadik díjra nem találkozott futó. Negyedik 
dij földmivesek számára. Az első ló 200, a második (50, és a harmadik 40 fo
rint ott kapott. 

Pályázatról lévén szó, megemlítendőnek tartjuk, hogy azon öt ara
nyas pálya kérdésre „Mik a népiskolák nyári látogatásának akadályai?" — 
a „Tanodái lapok" szerkeztősége ítélete szerint Szeberényi Andor felelt meg. 

t Lelkünkből örülünk hogy a jó szó nem hangzik el pusztába; s az el
vetett mag mindenütt jó földbe esik. Bogyónion egy községi faiskola felállí
tása nemcsak elhatároztatott, hanem azonnal foganatba is vétetett. Milly szép 
látványt fog évek múlva nyújtani, ha minden község mellett egy-egy kertsze-
rüleg alakított faiskola fog előttünk feltűnni, s szemlélendjük, hogy nz iskolai 
ifjúság munkás hangyaként működik, kapál, öntöz, és olt ezen természeti is
kolákban. A fatenyésztés egyik előmozdítója a szív képzésének, és igy a köz
erkölcsiségnek is. 

t A dorosmai pusztán, Kis-kunságban f. h. 7-én nyittatott meg a ta-
nyaiakola, s az eddig jelentett tanulók száma ötvenre megy. Milly messze fog 
állani hazánk ötven év múlva a jelentől! 

f Egy Bodméron Fehérmegyében lakó gazdag asszonyságot 12 rabló 
megtámadván, 12<J0 pengő forintig rabolt meg. 

„Kényelem mindenek fölött" azt mondja a német* de mi magyarok ke
veset szoktunk adni a kényelemre, ha mindenben úszunk is. Egy Szakolcza 
felső nyitramegyei városból írt magánylevélböl ezt az érdekest lehet kivenni. 
Szakolcza 10,000 lakossal biró város, de egyetlen kiadó szállás sincs benne. 
Gazdag, kedvező fekvésű, dus szántó földei, jó bora, és temérdek gyümölcse, 
és még a majd éhen hal benne az idegen. A város legelső fogadójában za
varba jön a korcsmáros ha szobát kérnek, és ha enni kivan, akkor kellemet
len vendég, mert az idegenek magánházaknál szoktak enni. És mind e mellett 
hogy majd a zBÍrba fulad, nincs kereskedése. Boldog nép, és boldog ország! 

/ A Vágtnellékéről irják, hogy ha egy gazdától azt kérdik, hogv van? 
azt feleli : „Hála Istennek! gabonám, burgonyám, hüvelyes veteményem, 
barmom, baromfiam bőségben, de nincs vevőm." Ha egy másiktól kérdjük, 
hogy van? ezt feleli : „Hála Istennek! barmom, lovam, juhom elegendő, de 
nincs takarmányom." Ha egy harmadikat kérdünk, hogy van? azt feleli : 
Istennek hála! házam jó állapotban, földem rétem jó karban, borom eléo-, de 
nincs pénzem!" Ebből az látható, hogy a Vág mellett nem fog éhhalál dúlni, 
csupán a rugó, a pénz hiányzik. 

X Folyó hó 14-én Nagy Lakon gyászos eseméuy adta elő magát: Reg
geli 7 órakor egy özvegynő, 5 gyermek anyja a Marosba ugrott. Halála oká
nak azt gyanitják hogy egy férfiútól anyának érezte magát, holott egy másikkal 
akart házasságra lépni, s már két6zcs ki is volt hirdetve. 

/ Pécs és Mohács közt annyira haladt a vaspálya munka, hogy innen-
onnan a sineket rakják le. 

** Baranyamegyéből irják hogy az ottani bortermés jóság ós mennyi
ségre nézve a legvérmesebb reményt túlhaladja. 

ií A Terézia városban egy ablakredőny leesvén, egy 17 éves leánydaj
kát, ki egy kis gyermeket emelt karjain, annyira megsebzett, hogy a szeren
csétlent kórházba kellett vinni. 

X F . h. 15-én a Lipót városban egy épület-állásról leesett egy 27 éves 
napszámos, s mire borházba vitetetett meghalt. 

y — Figyelmeztetjük a szülőket és tanítókat, miszerint az 1855-ik július 
8-iki felsőbb rendelet erejénél fogva az iskola-köteles gyermekek, illetőleg 
azok szülői , ha gyermekeiket nem járatják rendesen iskolába, minden egyes 
kimaradásért 1 pkrt tartoznak fizetni büntetésül, mellyet a tanító feljelentése 
után a helybeli elöljáróság köteles behajtani. Továbbá még arra is figyelmez
tetjük az illetőket, hogy hol még azon szokás uralkodik, miszerint az iskolás 
gyereket magok hordják be hasábonkint az iskolába a fűtő-fát — ezen szokás 
eltörlendő, mert felsőbb rendelet szerint minden község köteles iskolája fűté
séről gondoskodni. 

Aradmegyében egy agarász egylet áll fenn. Az egylet Arad hatá
rán nagy gonddal és költséggel agárápoldát tart, mellyben egy Angolhonból 
hozott agárnevelö és képező tanítja az ífju agár nemzedéket, hozván magával 
Angliából e végre valódi jó fajtájú angol agarakat is. Az egylet tagjainak 
több napig tartott agarászati próbája s mulatsága e hó 14-én kezdődött meg. 

y.— A nemet term. vizsgálók és orvosok legközelebb Bécsben tartott 
gyűlése után, egy porosz bányatanácsos, ki tiz évvel ezelőtt is utazott itt, 
meglátogatá hazánkat s nem győz eléggé csudálkozni azon haladáson, mely-
lyet hazánk ez idő alatt az ipar és mezőgazdaság terén tett; különösen pedig 
a bányászat emelkedését magasztalja s nagy jövendőt igér annak. 

y. — Több török földbirtokos látogatá meg Pestet megtekintendő a gaz
dasági gépeket és több eszközöket vásárolandó. Várna mellett egy gazdáuati 
iskolát ia akarnak állítani, mint mondják magyar (mellyik?) rendszer szerint. 
Mind ez igen hízelgő reánk nézve, csak aztán el ne bizzuk magunkat — és 
különösen el ne higyjük, hogy a mivel a törökök mezőgazdasági iskolájukat 
magyar rendszer szerint akarják felálliuni, nekünk csakugyan van tanodák. 
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ban tudományosan megállapított mezőgazdasági rendszerünk. A törökök fel 
sem teszik rólunk, hogy ne volna — mennyire el fognak csudálkozni, ha meg-
csalatva látják magukat! 

y.— A 14 ezer lakossal biró R.-Komáromból irják, hogy ott nincs olly 
fogadó, hol az utas lovaival megszállhatna; mert metíy kocsmában lovainak 
talál is helyet, ott maga akár a kocsin háljon. Egy kocsmáros, kit egy na 
gyobbszerü vendégfogadó berendezésére ösztönöztek, azt felelte ; minek? 
mikor minden idegen ugy is valamelly ismerőséhez száll. E vendégszeretet 
dicsérctükre válik a révkomáromiaknak, de az is dicséretükre válnék, ha vá 
rosuk tágds, olcsó és kényelmes vendéglővel jeleskednék. 

Vidéki hirek. 
Réde, sept. hó 28. A fájdalom kinos érzései közt veszem kezembe a 

tollat, tudatni akarván a vészt, melly helységünket érte. Alig feledtük még 
a tűzvészt, mellynek mult májushóban 43 ház, és számos gazdasági épületek 
lettek áldozati, már is uj vészre viradtunk f. hó 17-én, meUynek • 0 ház, 
birkamajor, és számos gazdasági épületek ujjolag áldozati lettek. £ napon a 
szél nyugotról olly pokolilag dühöngött, olly irtózatos felbőszüléssel feszitette 
meg minden erejét, hogy nem csak az egész lát hutáit porfelhőkkel boritá el, 
láthatást és minden tájékozást akadályozott: de még a házak tetejét is megin
gatta! Mire minden jó lélek irtózva gondolt, az megtörtént; a helység nyu
goti részében tűzvész ütött ki, és néhány perez alatt nyugoti része közsé
günknek füstgomoly s csakhamar lángözönbe feküdt; mert a két házsor egy 
lánggá olvadott össze elannyira, hogy vagyon mentésről szó sem lehetett, 
hanem egyedül éltünk megmentéséről kellé gondoskodnunk a lávatenger 
borzasztó öléből. — Nem akarom én részletesen, de nem is tudom elszámlálni 
a szerencsétlenek kárát, kik porrá égtek mindenükkel, kik kisirt szemekkel 
néznek a közeledő télnek elébe, - Isten után könyörületes szivü embertársaik
tól várják vigasztalásukat; csupán azt akarom a haza előtt felhozni, mit tu
dok, s minek elmondására a lelkiismeret kötelez, ha bár meglehet szerényte-
lenBÓget követek el közlésemmel azok iránt, kiknek a többi közt a pusztitó 
elemek több épületeiket feldulák, — méltóságos gróf Eszterházy Pál és Imre 
urak ezek, kik a vészharang megkondulására a vészhelyen elsők jelentek meg, 
s erélyességöknek köszönhető, hogy az egész helység a tűzvésznek martaléka 
nem lett. — A méltóságos grófok — bár magok is az urbériség megszűnése, 
s a tűzveszélyek által igen sokat vesztettek — valamint eddig, ugy most is a 
szerencsétlen elégetteket szükséges épület-fával ellátják. Nem mulaazthatom 
el megemlíteni a méltóságos grófnőt és a két gróf kisasszonyt, kik mint vi
gasztaló angyalok jártak a szerencsétlenek között, kik nem tartották szégyen
nek a vész idején vizet hordani s igy példájukkal másokat is ösztönözni; 
s embertársuknak vagyonát a vésztől megmenteni. A méltóságos grófnő a 
szerencsétlen elégetteket másnap ruhával, pénzzel és több napig élelemmel 
is ellátta. Sokat Írhatnék ezen nemes szivü grófnő jótékonyságáról, de ismer
vén szerénységet, elhallgatom azokat. Most pedig midőn szerencsétlen Anber-
társaim nevében a mélyen tisztelt grófi családnak köszönetet mondanék, csak 
azt kívánom : hogy őket az Isten számos évig éltesse. V. S. 

Felsópeiicz. Közel Váczhoz, Kosd helységében, e hó 12-kén borzasztó 
napra viradtak a lakosok, mintegy 8 óra tájban reggel, tüz ütött ki, és meg-
semmisité ötven család véresvercjtékkel szerzett mindenét. — Leégett a re
formátus templom, oskola, jegyzői lak, a paplakot a közellévő helységek vi-
zipuskái mentették meg nagy nehezen; és ezen házak közül igen kevés volt 
tüz kármentesítve. 

Vajha megesne szivök a hitsorsosoknak, s résztvevőleg járulnának ha 
csekély összegekkel is a szerencsétlenek felé, hogy legalább azon házat építhet
nék fel, hol Istent imádni minden keresztény embernek legfőbb kötelessége. 

Ifj. V. G. 
Hálái-hír. 

O excellentiája nagyméltóságú btizini gróf Keglevich Ncp. Jánot, cs. k. 
kamarás valóságos belső titkos tanácsos pápai jeles Krisztusrend vitéze, ma
gyar királyi főudvarmester, régiségek Pozsony kerületi conservatora, éa több 
bel-és külhoni tudományos társaságok tagja. Született 1786 május 13-án, ne
velését a cs. k. Thcresianumba kapta, s korán tudományiing megérve, a ma
gyar udvari cancelloriánál vön szolgálatot, mellyet később elhagyván Bécs
ben magány életbe vonult, és egyedül tudománynak és művészetnek szentelé 
életét. 0 Felsége Ferencz császár 8 király kegye és bizalma által állami hi
vatallal tiszteltetett meg, mellynek következtében 7. évig mint főispány Bars-
megye kormányzatát vezete; melly hivatalnak nehezítve tökéletesen megfe
lelt. 1840 évben azonban midőn a gróf Rómába utazna a vármegye főispányi 
helyettessel láttatott cl : később pedig az udvari másod cancellar gróf Ap-
ponyi által behozott uj rendszer miatt ön akaratból tevé le a gróf fSispányi 
czimét. I. Ferdinánd császár s magyar király kegyelme által főudvarmester
nek neveztetvén ki, melly egyike a legkitűnőbb magyarországi rangoknak, 
noha előbb szintén mint királyi pohárnok viselte a zászlósok czimét s rangját. 

Gróf Keglevich János mindig egy hü és szent pietással ragaszkodó 
alattvalója volt a dynastiának, s hazáját teljes szivéből szerette, meUy érzel
meket az országgyűléseken, és egész élete folytáni tettei példásan tanúsítják. 
A tudomány és művészetek szenvedélyességének két remek példánya, mely Ív el 
hazáját feldiszité, egyike a barsmegyei kistapolesányi kastély (mellyben egy 
egész múzeum és 20,000 köteten felül lévő igen becses könyvtár) másik a nyit-
ramegyei nagy-ugróczi várkastély örökitendik nevét. Ő vala egyike, ki a 
régiségek fentartása és kikutatása tekintetéből néhány évek előtt egy társa
ságot állandósítani szót emelt, melly létesülve tagjáva vált, s olly meleg rész

véttel viseltetett ez ügy iránt, mikép 4 nappal kimúlta 'előtt 'még egy hosszú 
tudományos történelmi értekezést diétáit a központi bizottmány számára. O 
szentsége X V I . Gergely Pápa elismeréséül azon érdemeért, buzgalmaért, mi
kép a romai egyház ügyeit az országgyűléseken karolta s támogatta, s mely-
lyért a clerus által is kitűnő tiszteletben részesült Krisztus rendjével disze-
sité fel. Több kegyúri joga alá tartozó helységekben templomokat építtetett, 
jobbágyai iránt valódi atyáskodó szeretettel viseltetett, mit különösen az 1831 
évbeni cholera pusztításkor kitüntetett; midőn beteg jobbágyaihoz házról 
házra járván, személyesen osztogatta és adta be az orvosságokat, s vigasz
talta s gyámolította a szegény sorsú betegeket. 

A gróf egy 4 hónapig tartó vizibetegség következtében valódi keresz
tény alázatossággal s odaengedéssel a szentségek részesülése után 1856 évi 
october 15-én mult ki; hátra hagyván egyetlen fiút kinek nevelési czélja, 
hogy fejedelme irányában hü jobbágy, hazájának felvilágosodott barátja, s 
hasznos polgárává váljék. Mikolay László, számtartó. 

Szerkesztői mondaniva lók . 
766. Figyelmeztetjük azon szives jó akaróinkat, kik hozzánk rajzokat küldenek b e ; 

síiveskedjcnek egyúttal néhány sorban a rajzok magyarázatát is mellékelni, (nehogy, mint 
többször megtörtónt, kénytelenek legyünk a megjelent képekhez való szöveget későbbi 
lapokban közölni vagy azzal épen adósságban maradni, a mi az olvasókat szerfelett bo-
szontja. 

757. Ni iKV-Demrc B. urnák. Jókai szivesen adja önnek beleegyezését a kérdéses 
regény lefordítására; fegyelmeztetésül a továbbiakra tudatjuk önnel, hogy J. regényei kö
zül a „Török világ, a Magyar Nábob, Régi jő táblabírák, Halil Patrona és Jancsárok vég
napjai már le vannak fordítva németre; az első agyán elég roszul, de igen szép képes ki
adásban, a miitiik kettő pedig legjobb irodalom ismertetőink Dux és Kárffi által, azokkal 
tehát kár volna az időt hiába tölteni. 

758. Brllatiiirzrn. Tudósításait szivesen fogadjuk. 
759. Kiftyósrn. Értekezései a Tanodái Lapokban volnának helyükön. 
760. Miután mezAszentgyorgyi atyánkfiai, kik legközelebb közzétett tudósítá

sunkban magukat sértve érezték, e fájdalmuknak aként iparkodtak elégtételt szerezni, 
hogy lelkészüknek tisztelendő Kármán urnák méheséből egy pár kast. ellopának, sietünk ve
lük tudatni, hogy ama dorgáló levél irója épen nem a tisztelendő ur volt, hanem valaki 
más, a ki nem is abban a helységben lakik a ki ezentúl is meg fog irni minden csúnyaságot, 
a mit a tnezószentgyörgyi rokonok elkövetnek. Azért csak hagyjanak a tisztelendő ur mé
hesének békét. 

761. Hogy bátorságunkat bebizonyítsuk, íme közöljük e félclemgerjesztö verseményt. 

B o s s z ú . 
(A „Vasárnapi ujság" szerkesztői mondanivalók irója ellen, magam és többrendbeli társaim 

nevében.) 

Ki a füllel a toll mellől 
Bátran! . . majd én megyek elől . . . 
Borzasztó ez I . . 
Iszonyúság! . . . 
A hogy lefőz 
Ez az ujság . . . . 
Ideje már valahára 
Hogy kiálljunk a csatára . . . . 
Boszontása nem ösmer tért 
Határt, . . . . 
Még azt mondja . . verseinkért 
Elveri a j ég a batárt, — 
Sőt az embert úgy lefőzi 
Jó lesz talán babot főzni 
Eczet helyett vele, 
Ki eszik . . : elvesz bele . . . . 
Va^y állítsuk Szcbasztopol felé 
Kínjába öszvedől belé 
. . . . Ki vsgy te? . Költők szivvéréu 
Táplálkozó rém-óriás 
Kinek tora hideglelést okoz, 
Borostyán helyett csalán-füzért hoz. 
Nem, — dehogy lehet «nás, 
Mint az ifju költők egén 
Titkos czé.u nagy üstökös, 
Melly mint egy óriás fütykös 
Kíméletlen handabandáz, 
Minden lángészt 
Porba igáz . . . . 
. . . Lejárt napod . . készülj vég tusára 
Az enyészet vaskolompja 
Kiharangoz nem sokára . . . . 
Nem tudod a kesztyűt kinek veted 
Megsértetted az egész nemzeteti!. . 

Megmondom mért? . . . . 
A költészet ragadó nyavalya 
Sok vele a halandó baja. 
Tőke mellé ül a 
Csizmadia 
. . . És verset ír . . . . 
Mit tehet róla 
Ha mint motóla 
Jár a fejébe valami 
S a lángészszel nem bir . . . . 
Más is így van, 
Mindnyájan így vagyunk, 
A költészettel többet 
Fel nem hagyunk. 
Hiába küzd és hiába óvja 
Az ember magát 
Kihúzza a verset 
A költészet harapó-fogoja . . . . 

íme egy vers: 

Lejtve pislancs lég-hullámon 
Andalogva méla hold 

Szúm zefirként árnyadozza 
Mind azt, a mi mult és volt. 

. . . . Én írtam e bűbájos hangokat, 
S midón vártam tisztelet lapokat 
Azt mnndták . . . ne írjak bolondokat! . 
. . . Bosszúra hát! . . . ha magunkon 
Kikapni igy hagyunk, 
Még idővel ránk fogják, hogy 
Vadpoéták vagyunk — 
. . . . De hogy kezdjük? . . igaz . . . 
Szerkesztő úri . . . 
Ha nem idétlen külsejű 
Sárkányfejű, 
S szemet nem szúr 
Arcza, — metszetné ki, 
Hogy mindenki 
Ráösmernc, 
És ha merne 
Nyílt helyeken megjelenni, 
Alkalmunk lenne 
Véres bosszút venni. — 
Mert, ha nem! hát 
Nyilvánítjuk, 
Hogy a lapját 
. . . . Elbuktatjuk . . . . 

Ha ennyi ész 
Majd oszvenó 
Szent Teremtő 
Ugyan mi lé.-z 

Borzasztó felhívást teszünk, 
Hogy mi lapszerkesztők leszünk, 
Jaj akkor magyar irodalom!!! 
Se kegyelem ! se irgalom! 
Mellettünk minden lap kimúl 
Ez árnyékvilágbúi. — 
' r '.',i'f—'-9'A .itjXl' . '. Í'M\ t. 'I .'III .1 Mii I ii"*-
Igaz — majd az olvasónak 
Szíve szorul — feje szédül 
Mert bizony elragadtatik 
A nagy poétái széltúl . . . 

Minthogy pedig most mindenen, 
A mi új, hát nagyon kapnak, 
Fölkarolják vállalatunk, 
S Amen lesz a többi lapnak. 

rülbegyi. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kia.ló-tnlajdonos : Heckenast Gasztav. — Nyomtatja Landerer és Hrckenasf, egy etem-utcza 4-dik szám alatt Pesten. 
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