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B á r ó R a (1 á k I g t V á n H é» 

A hazafiságnak, férfiúi tetterőnek és jelleniszilárdságnak 
annyi buzdító példái után, mint e lapokban már küzlöttünk, bizo
nyosan szívesen veendik olvasóink, ha koronként a női erények 
magasztos példányait is 
bemutatjuk. 

Az ide mellékelt arcz
kép a kis Erdély, s mond
hatnám Magyarországnak 
egyik legnagyobb leányát 
báró Kadák Is tvánnét , 
szül. gróf Rbédey Klárát 
ábrázolja. 

Azok, kik ősanyáin
kat kezökben karddal sze
retik képzelni, lehet, hogy 
e szende anyai tekintetben 
eszményképüket föl nem 
találják : de kik a nőben 
földre küldött angyalt, a 
háziasság és jótékonyság 
nemtőjét keresik, tiszte
lettel fognak itt kalapot 
emelni. 

Báró Radák Istvánná 
ez utóbbiak közé tartozik. 
A Rhedeyek fejdelmi vé
réből származva, ugy lát
szik, örökölte azon nagy 
lelküséget és titokban 
működő jótékonyságot, 
mellynek méltó párját 
nővére férjében grófMikó 
Imrében mindinkább cso
dálja a két haza. 

Sokan, igen sokan 
lesznek, kik e kitűnő höl
gyet névleg sem ismerik; 
de épen ebben is fekszik 
egyik nagy érdeme. — 
Nem hiúság, nem dicsvágy 
a rugók, mellyek a nemes 
gróf hölgy szivét jótékony 
tettekre ösztönzik, — ha
nem belső ösztön, melly 
önmagán kivül nem keresi jutalmát. — Láthatlan ö, mint 
mellyböl életünket szívjuk; névtelenül keresi föl a szenvedőket 
s hálára nem számítva tűnik tova a jó tett után. A grófné min-

B Á R Ó R A D Á K I S T V Á N É 

denek fölött anya. Anyja gyermekeinek, anyja az árváknak és sze
rencsétleneknek. 

En még jól emlékszem azon szegény papoktól hátrahagyott 
árvákra, kik ünnepi napo
kon, egyszerűen öltözve 
követék a nemes grófné 
szent egyházba vezető 
lépteit. 

Ezeket a grófi hölgy 
maga kereste föl snégyen-
ötönkint erkölcsös j ó 
gazdasszonyokká nevelte, 
anyailag gondoskodván 
róluk czélhoz jutásukig. 

Hány szegény ifjú 
köszönheti e nagy hon
leánynak iskoláztatását, 
előmenetelét? . . . . Az a 
földön nehezen lesz följe
gyezve; de él a boldogok
ká és derék polgárokká 
lettek szivében; - fölírva 
az égben! . . . 

A grófné ősi szoká
sainkat szigorúan tartja. 

Ha betegségből gyó
gyul föl, az örömet egész 
körzete megérzi. — Első 
tisztjétől a helység utolsó 
koldusáig mindenki ré
szesül kegyajándékaiban; 
mellyek mindig ugy vá-
lasztvák, hogy az ajándé
kozottnak necsak örömöt 
szerezzenek, de egyszers
mind szükségén is köny-
nyitsenek. 

Az ó év utolsó nap
ján ebédlőjében hosszan 
fölteritett asztal áll, melly
nek egész hosszában uj 
évi ajándékok feküsznek 
egész udvara és körzete 

a lég, 
számára. Minden darabon 

a birtokos neve. És a grófné, szemében örömkönyükkel áll az asz-
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S a milly jótékony ő a hatáskörébe jutottak iránt, ép olly 



nagy pártolója az irodalom — és hazafias vállalatoknak. Azért ne-: 
vét itt vagy ott nem nehéz volna föltalálni. 

Tollam elfáradna, ha a nemes vonások mindenikét ecsetelni 
akarnám, mellyek együtt a nemes grófné jellemét alkotják. Azért 
legyen elég, e sorokat azon óhajtással rekeszteni be: — Adjon Isten 
hazánknak mentől több illy áldott jóságú nőt! P. Ss. K. 

C s i k ó s é 1 e t. 
PETÓPI ISTVÁNTÓL. 

Csikós v a g y o k , tágas puszta királya, 
Birodalmain az alföldnek rónája, 
Dombja , halma, a meddig csak szemem lát; — 
Tengerem a rengő tündér délibáb. 

Szerény lakom kis cserényem s tetejét 
Képezi a csillaghimes hajlott é g ; 
Nap, hold, csillag váltva adnak világot : 
Sötét éjben czikáznak a villámok. 

Puha ágyam harmatos fű és subám, 
Fejpárnám a báránybőrös nyeregfám; 
Nem kell nekem ennél nagyobb kényelem, 
Tollas ágyát senkinek sem irigylem. 

Virágillat jár itt szellők szárnyain, 
Nehéz gondok nem zavarják álmaim; 
Piros hajnal üdvözöl, ha ébredek, 
S a pacsirta zeng felettem éneket. 

A nap ellen karimás kis kalapom, 
Elegendő árnyat-adó sátorom, 
S ha fergeteg nyargal végig a pusztán; 
Legyűröm azt s kiforditom a subám. 

A z ég alja szentegyházam s oltárom, 
l ieggel este megemelem kalapom, 
S mit anyámtól tanultam, egy éneket, 
Eléneklem s áldom „az t" , ki teremtett. 

Bársony lovam régi szolgám, hü pára, 
Sejti hová . . . ha felülök hátára, 
S ba szorítom czombjaimmal oldalát, 
Elhagyná az ég kilökött csillagát. 

Birodalmam leggyönyörűbb virága, 
, .Puszta-gazda" szép hajadon leánya : 
O egyetlen feltett kincsem, gyémántom, 
Kivel szivem s királyságom megosztom. » 

R a g y o g a nap, leng a szellő csendesen, 
Vágtat lovam, mint a villám, sebesen; 
Üldözőbe vett engem a szerelem, 
Csak babámnál, sehol másutt, menhelyem. 

Véres tajték foly le lovam oldalán 
Fáradságtól arezom bágyadt , halavány; 
He j ! de szívem ugy megdobog , ugy örül, 
Majd kiugrik, majd kiszökik belyébül. 

Közel vagyunk, nosza rajta! j ó lovam! . . . 
Galambomnak, tudod hogy rád gondja van; 
Kipihenünk . . . . és arezom is kipirul; 
Tüzes csókjait ha szedem ajkirul. 

Kapy György uram leányai. 
Történet i b e i i í l y , irta P. S Z A T H M Á R Y K Á R O L Y . 

(Foljrurtií.) 

III . A koldus -tarisznya. 

Csak akkor hült még el Balassa Imre uram, mikor a dolog 
egész állását megtudta. 

Dühöngött és átkozódék magában a könnyelműségért, mely
lyel magát e játéknak átadta. De üthette már bottal ő kegyelme 
a jószágai nyomát. 

Kapy bátorságban bitorolta az ebül szerzett vagyont; neki 
csak szín kellett, melly alatt azt elfoglalja; sokkal jobban ismerte 
a fejdelem gyöngéit, mintsem attól téljen, hogy az majd feleleltre 
vonja. De meg joga is volt azt kivánni, hogy a nótázott vagyona, 
mellyet törvényszerüleg a fejedelem úgy sem tarthatott meg, épen 
r ^ szálljon, ki a nótáz tatást eszközölte. :im . 

Mert az illy föladás hazafi erényül járta akkor Erdélyország
ban és a föladó mindig bizton számithatott az elitélt jószágaira. 

Mindezekre azouban keveset számithatott volna, ha azon har
madik körülmény közbe nem j ő , hogy Teleki Mihály uram két 
fia szemet vete a Kapy leányokra, s a szerető atya örömmel nem néz 
a fiúk ízlése felé. Ez aztán a leghatalmasabb villámhárító, volt, mit 
akkoriban Erdélyben fóllodözni lehetett. 

Egyet azonban Kapy György uram is kihagyott a számításból. 
És ez egy a Balassa Imre jelleme vala. Balassa határozott em

ber volt. Midőn Magyarországon mindenét a túlbuzgó hazafiúság 
egyetlen merész koczkavetésére tevén, elvesztette, Erdélybe futott, 
hol e csapást lassankint kinyugodni reményié. 

De a mint Kapy uram itt is olly gonoszul kirántotta alóla a 
gyékényt, több veszteni valója nem volt; azon volt tehát, hogy leg
alább boszut álljon megrontóján. 

Elvetette az ezüstgombos fekete mentét s koldus-rongyokat 
szerzett helyette, mellyek hősies termetén úgy függöttek alá, 
mintha valami márványszoborra lennének aggatva. 

Ekkor a nyakába vett egy óriási koldus-tarisznyát, melly 
egészen a térdét verte, kezébe vett egy faragatlan furkósbotot s 
illy öltözetben indult meg a jussát keresni. 

Ebben az öltözetben, mellyet a madár ijesztők sem irigyel
hettek volna töle, először is Aranyinak tartott, hogy Kapy György
nek egy áldjon Istent mondjon. 

Kapy György uram kinn ült a Marosra néző bástyán s tere-
pély gesztenyefa alól nézte a vidám népet, melly épen napnyugta 
lévén, az aratásról tért haza. 

Leányai mellette ültek, épen nagybúsan, szomorúan, mert az 
öreg-úrnak megint a házasság járt eszében; e kedvencz eszméje, 
mellyet azon emlékezetes éj óta napról napra gyakrabban emlegetett. 

— Milly szépen áldozik le a nap- monda, nyugotra tekintve... 
hajh vájjon hányszor látom még illy szépen lemenni ? . . . öreg
szem gyermekek, és még alig éreztem az élet igazi örömét. . . Csak 
bennetek lelném föl már igazán! 

— De hát nem jók vagyunk-e mi? Nem szeretjük-e édes atyá
mat eléggé? kérdé a szeretet hangján Anna. 

— Nincs panaszom, kedves gyermekeim. De több kellene ne
kem; nem látlak még elhelyezve.No de a mi halad, nem marad. ... 
Igen, hát hogy tetszenek a Teleki fiúk? csak helyre egy gyerek ugy-e 
mind a kettő. . . . Aztán meg azt venni föl, hogy ki fiai? . . A Te
leki Mihály uraméi; a fejdelem első tanácsosáéi. Igazabban szólva 
ö kegyelme a fejedelem; ö a kormány feje s az ő feje a kormány.... 
No szólj csak te kis bohó — folytatá, Anna arczát megcsípve, mely-
lyik tetszik jobban? . . . László úgy-e? . . . Mindjárt gondoltam. 
Tüzes szemei vannak, mint az ördögnek. . . He he! Az épen neked 
való, ollyan túlhajti, senki sem mondaná, hogy Teleki uram fia; 
neked meg Mihály tetszik ugy-e Mariska? . . No nem is ok nélkül. 
Olly ifjú s már kővári kapitány. . . Ugyancsak földicsértek ám ti
teket az atyjok előtt; és az öreg komoly úr, ugyan szereti ám, 
hogy erre járnak. . . De szóljatok hát, — monda végre türelmet
lenül és boszankodva, hogy kedves eszméjében nem gyámolitják. 

— Fiatalok vagyunk mi még ahhoz édes atyám — monda ha
bozva Anna. 

— Fiatalok ? . Mariska (fel van írva a bibliám hátára) született 
Anno 1652, te pedig 1654; most irunk Anno 1670-et. E szerint 
Mariska 18, te pedig 16 esztendős leszesz az őszszel. Elég nagyok 
vagytok, hogy ne búsítsátok a fejemet. Választanotok kell. Teleki 
Mihály már kérdezte, hogv miként osztoztatok meg a fiúkon. Ne 
higyjétek, hogy szerencséjének ne tartsa. Én hunyadi főispán va
gyok, van is mit apritni a tejbe . . ollyan két helyre leány pedig, 
mint az én kis tubicskáim,nem minden bokorban terem. . . No Ma
riska, te nagyobb vagy, menj jó példával elő. . . Mellyiket válasz
tod ? . . No feleljetek már, mert aztán megharagszom. . . 

— Nézze csak édes atyám, miféle koldus ember ez, a ki itt 
jő ? . . szólt Anna másra fordítva a beszédet. 

- Vigye el az ör . . . akarom mondani, mi bajod most a kol
dussal? . . . Menjen kend a konyhákhoz, ott majd adnak valami 
hulladékot! . . kiálta a koldusra Kapy György s újra gyermekei
hez fordult. 

— No gyermekek,lesz-e már felelet vagy sem? Vagy mindjárt 
megharagszom. 

— Nézze csak édes apám, az a koldus még mind közelebb jő. 
Millyen izmos egy ember, miért nem tud az illyen dolgozni? 



— HejhPéter! — kiált hátraKapy — kergessétek ki ezt a szem
telen embert. Ma nincs is szombat, még is ide tolakodik a nya
kunkra. 

— Millyen szemeket mereszt reánk — monda most már igazán 
komoly rettegéssel a leány; nem jóban jár ez, édes atyám. 

Kapy még mind nem akart kedvencz tárgyától megválni, azért 
hátra sem nézett, de oda pillantott Mária, ki abban a pillanatban 
föl is sikoltott. 

— Jézus Mária, hisz ez Balassa Imre! . . Hogy jut ez igy ide. 
— Kevés figyelemmel van a vendég iránt Kapy György uram, 

vagy nagyon elhagyta az emlékezete, hogy a nekem szánt meny
asszonynak kell nevemet megmondania. Ugy-e hogy csak elvál
toztam. 

— Miért jött kend, mit akar itt — hebegi Kapy György elké
pedve. 

— Mit akarok? . . Jószágaimat gazember, mellyeket elprak-
tikáltál tőlem. Azt gondolod, nem beláttam az észjárásod végét? . . 

— Én a kegyelmed jószágait a fejedelem megegyezésével bi-
rom, s már készítteti Teleki Mihály uram az adománylevelet — 
monda Kapy neki bátorodva. 

— Készíti ugy-e? .Mert rablók vagytok mindketten. Előbb be
adtatok s aztán kiszalasztottatok, hogy gyanúba essem, ugy-e? Hej 
csak azt a levelet el ne téptem volna! 

— Koszul gyanakszik kegyelmed, különben nincs feleletem 
reá. Inkább azt kérdezem, hogy merészel kend ide jöni a fejedelem 
egyik leghűbb tanácsosához; nem fél, hogy megfogatom s lánczon 
küldöm Fehérvárra? 

-— 0 ne félj, vén gonosztévő, elmegyek én oda magam is. Lefes
telek, hogy ki mi vagy. 

— Csak menjen kend, ha az élete kedves. 
— De nem kedves, érted-e? Miért volna kedves? Látod e ta

risznyát, meg ezt a botot itt, ennyi minden örökségem. Kiforgatta
tok mindenből, ugy áld meg érette a magyarok Istene. 

— Azt várja kend, hogy cselédeimmel lökessem ki? — kérdi 
Kapy György, kinek sehogy sem tetszett, hogy gyermekei a jószág 
titkát hallották. 
S5á~ •—Ig e ib vettess ki. Tetézd még ezzel is többi büneidet,gonosz-
tevő. 

— Húzza meg kegyelmed magát, Balassa uram. Itt ez a pár 
arany s menjen vele Isten hírével, mig meg nem bánja. Folyamod
jék oda künn a német császárhoz s valamit talán visszaadat kegyel
mednek. 

— K'ityának kell az alamizsnád! — kiáltá Balassa szikrázó 
szemekkel, majd elmegyek oda, a hol igazságot tesznek s a hol a 
kegyelmed képét is lefestem. 

— N« fenyegetőzzék kend, mert bizony kivettetem. 
— Tedd ha van lelked I — kiáltá fenyegetve Balassa. 
— Hej Péter, János, vessétek ki ezt a szemtelen koldust a 

várból. 
Az előrohant cselédség kész volt a kegyetlen parancsot telje

síteni. 
Mária és Anna atyjok lábaihoz rohantak, könyörögve, hogy 

ne tegye e gyalázatot az egykori főúron. 
De Kapy György otthon érezte magát s mint minden gyávát, 

öt is kegyetlenné tette a biztosság érzete. 
.« i — Nem — orditá — ha fenyeget, hadd lássa a gyümölcsét, 
menjen Fehérvárra; meglátom bebocsátják-e a fejedelem elé . . . 
Vessétek ki! 

A hajdúk közeledtek, de Balassa vasökle szétvert közöttük s 
mcgtámadói véres arczczal tántorogtak vissza az ur-koldus előtt. 

— Ezt megkeserülöd, Kapy György! — kiáltá aztán öklével 
visszafenyegetve, s méltóságos léptekkel hagyá el az aranyi várat 

Kapy György még azon estve irt Teleki Mihálynak, hogy Ba-
lassát ne engedje a fejedelemhez jutni. 

A két leány pedig tele sirta párnáit atyjok gonoszsága és a sors 
mostohasága fölött. ''*9u MÜ' 

» 
* * 

Már egy hó óta áll a nagy tarisznyás koldus Fehérhárt a feje
delmi kapuk előtt, de egy rövid perezre sem sikerült bejutnia. 

A hányszor kilépett a fejedelem s a hányszor belépett Teleki 
Mihály uram, Balassa mindig ott volt a küszöb előtt kiabálva, hogy 
a z ö ügyét vizsgálják meg s ne hagyják ollyan gonoszul elveszni 

Ennek csak a lett a következése, hogy a szegény embert a da
rabontok mindannyiszor elűzték. 

Balassa azonban nem tágított. Különösen a szegény fejedelem
nek tökéletes kínzó szelleme volt. Mem mehetett a templomba az 
öreg ur, hogy a nagy tarisznyás ember útjába ne állott volna, ha ki 
kocsikázott, lovai elé vetette magát, ha gyalog, eléje rohant s elő
keresve tarisznyájából vagy 10 fontnyi füstös írást,oda tartogatta, 
hogy olvassák el az ö igazságát. 

Egy szép vasárnap reggelen, aratás végén épen ujbuzai urva-
csorájához késztilt a fejedelmi udvar. A fejedelem kétszer is kiüzent 
már, hogy a tarisznyás embert kergessék el, hogy kegyes elmélkedé
seiben meg ne háborgassa. 

Balassa ment egynéhány lépést és aztán újra megállt. Villogó 
szemeiből látszott, hogy mindenre el van készülve. 

A nagy harang megkondult s a fejedelem csakugyan kiindult 
követve egész udvarától, mély ünnepélyes öltözetben, de kard nél
kül és gyalog, az egyház úgyis alig pár lépésre levén. 

Apafly uram fejét a Bánfy Denés balála fúrta, ez okból egy 
nemes csatlós által ugyancsak szóratta az alamizsnát a koldus nép 
közé. 

Ö maga legelöl ment gyalog, feje föld felé horgasztva, mintha 
aranysarkantyús csizmáit vizsgálná; sötét zöld mentéje taktusra 
fityegett rajta. Balkézt a derék, de sógora halála óta igen megütő
dött fejedelemné ment s ezt Teleki Mihály uram követé, kinek rö
vid ezime ez időben következő vala : fejedelmi első tanácsnok, or
szágos fötábornok, tordni és máramarosi főispán, Csik-Gyergyó és 
Háromszék, a huszti és kővári várak főkapitánya stb 

Hlyen sok ember volt ő kegyelme; azért nem csoda, ha büsz
keségtől égtek kisded fekete szemei s nem látszott helyét lelni a 
párduezbörös dolmányban. 

A hetyke országnagy nyomában Bethlen János uram az orszá
gos korlátnok lépett. Hogy léje nem üres, meglátszott rajta. Hom
lokán mély ránezot vertek az országos gondok, fejét nem horda 
magasan; nyájas szives ember volt ö kigyelme különben is, pedig 
ö volt ám az a hires historicus, a ki azt a hires krónikát irta. Ezek-
után jött aztán egyremásra a sok főispán és tanácsos ur; ezek között 
Kapy uram ö kegyelme is. 

Lépdel lépdel Apafy uram áhítatos magába-vonultsággal. 
Isten előtt annyira megalázkodva, hogy lelkében magát vallotta or
szágában a legcsekélyebb embernek; no de volt is ám a dologban 
valami. 

Egyszerre csak valami zuhan sarkantyús csizmái elé s a mint 
oda néz, — hát újra a nagy tarisznyás ember. 

— Keljen föl kegyelmed a lábam alól, Balassa uram; legyen 
annyi becsülettel, hogy legalább illy szent foglalkozásban ne bot
ránkoztassa az embert. 

— Jókor jövök én nagyságos fejedelem; illyenkor van ideje az 
istenes tettnek. Tekintse nagyságod siralmas állapotomat s ne en-
gedje,hogy a gonoszok nevessenek rajtam,ki ártatlan vagyok, mint 
a ma született gyermek. . Vizsgáltassa meg ügyemet nagyságos 
uram s ha vétkes vagyok, im itt a fejem. 

— Ugyan menjen kegyelmed, ne botránkoztassa ö nagyságát, 
holott a sakramentumokkal akar élni — monda elutasitólagTeleki 
Mihály. 

— Ismerjen Istent kegyelmed is — rimánkodék a koldus, fet
rengve a földön — bizony jobban meghallgatja a kegyelmed imád
ságát is az igazságos Isten. 

— Menjen, menjen jó ember, nincs ennek most ideje. 
— De hiszen ezt hallom már én egy hónap óta mindig, pedig 

azóta nincs ám folyvást istenitisztelet. Már én nem kelek föl in
nen : gázoljanak által rajtam kegyelmetek. r'rftf.MJ,-

— Nagyságos uram! — mondja a fejedelemnek Teleki — ré
szeg elől az Ur is kitér. . Ne hagyja magát nagyságod zavartatni 
elmélkedései közben. 

A fejedelem kikerülte a földön fetrengő Balassát s az egész fő
úri menet tovább haladott. 

— Nincs hát igazság a földön! — kiáltá a tarisznyás ember, 
kétségben; talán az Ur is levonta szemeit e bűnös földről! . - . 

Az áhítatos nép, melly a jelenetnek eddig néma tanuja volt, 
botránkozva hallá az átkozódást. 

Bethlen János uram, ki az uraktól észrevétlenül hátramaradt, 
mind ezt ballá, s Balassa vállára téve kezét, megszólalt. s$ ái yl 

— Ne átkozódjék Balassa uram, hanem menjen lakásomra, s 



várja meg, mig az Ur házából visszatérek; meglátjuk, lehet-e segí
teni a dolgon. 

— Istenes dolgot cselekszik kegyelmed — monda Balassa el
érzékenyülten, íme akkor jö a segítség, mikor legkevésbé vélnők. 
A levelek itt vannak. Minden vagyonom itt van e koldustarisz
nyában. 

Másfél óra múlva a tarisznyás ember Bethlen János uram dol
gozó szobájában állott, szemben a házi gazdával, ki könyvekkel ra
kott asztalán, a Balassa uramtól átvett iratcsomót vizsgálgatá. 

— Nem jól indult kegyelmed — monda kutatás közben 
furfang emberek ezek; nem lehet ezekhez az egyenes uton jutni 
. . . Itt, ezek közt, kell valami ollyasra találnunk, a mi czélhoz 
vezessen . . . 

— Adná az Isten — monda reménylö arczczal Balassa — tu
dom én, hogy nehéz a keresete koldusnak a nagy urak ellen; ha 
meg patvarkodom, még ki is adnak Magyarországra; ott meg elve
rik a port rajtam. 

— Megálljon csak kegyelmed. . . Hiszen a sibóthi részjószá
got kegyelmed Török 
juson birja. 

— Ugy ám, de mi 
köze ennek a dologhoz? 

— Mi-e? . . . Igen 
sok; a kihalt Török-
család javaiban nem a 
Telekiek kaptak-e do-
natiót? 

— De igen. 
— S még sem érti 

kegyelmed. . . . Annyi 
mint nyerve van. Van-e 
kedve koczkára tenni 
ezt az egy jószágot? 

— Csak valamit 
kapjak vissza, hol ma
gamat megvonhassam. 
De nem értek ám én 
ebből semmit nagysá
gos cancellarius uram. 

— Hát cessáljon 
kegyelmed Teleki szá
mára. Hisz ez világos. 

— Még sem értem. 
— Hallja hát ke

gyelmed. Megmondjuk 
Telekinek, hogy a Ka-
pytól lefoglalt jószágok 
egy ikéhez neki van 
jusa. 

— Ezt értem. 
— Ekkor Teleki 

követelni fogja azt Ka-
pytól. 

— Ezt is értem. 
— Ugy de Kapy nem fogja adni. Ismerem telhetetlen fös

vénységét. 
— És aztán ? 
— A többi aztán önként jö. Teleki megindítja a pert az erő

szakos elfoglalás ezime alatt, s ha kegyelmed nem is jut egy könnyen 
hozzá, de legalább majd ő sem bitorolja. 

— Ez kell nekem cancellarius uram. Csakhogy boszut álljak 
ez álnok gazemberen. 

— Nini! — kiáltá Bethlen János — de még más is van itt. 
— Mi volna ugyan jó uram ? 
— Egy zálogos szőlő Czelnán a Bornemiszáktól. Nem örvend 

kegyelmed. 
— Nem tudnám minek. 
— Itt meg a fejedelemnek eedálunk. Tudja kegyelmed, hogy 

Apafy uram szereti a szőlölevet; fele a czelnai hegyeknek már 
ugy ís az övé. Mf^Hjí 

r»a « -7.'.i,-,„ m&tr npm telt le. 

Racz Tőfcny és dudás. (Fifer és gnjdás.) 

— Mindegy; csak szín keU most ide. Annyinak vegye, mintha 
nyert pörünk volna. Holnap beszélek Telekivel s holnapután föl 
lesz véve a pör. 

Másnap két ollyan párbeszéd volt, melly történetünk folya
mára eldöntő hatású. 

Az elsőt Bethlen János uram folytatá Telekivel az udvari 
cancelláriában. 

— Láttad már Mihály ennek a szegény Balassának a leveleit? 
— Ejh mi közöm ezzel e féleszű részeges emberrel. 
— Kár pedig meg nem nézned, mert a mint tudom, ő sokat birt 

a Török juson s ha jól emlékszem, még a Bornemiszáéknak is 
van zálogjok nála. 

— Hogy Török juson? 
— Nem tudod, hogy az utolsó Török szerencsétlen lenyakazott 

felesége Balassa leány volt. 
— A biz igaz. Bezzeg Kapy uram hallgatott róla. De millyen 

gazul is beleült annak 
a szerencsétlennek a jó
szágaiba; jó, hogy még 
a donatio nincs kiadva 
róla. A fejedelem ugyan 
rég neki igérte. No hi
szen majd teszünk róla. 

A korlátnok olly-
formán kacsintott, mint
ha ezt mondana : no 
hiszen jól van már min
den! 

A másik párbeszéd 
Teleki és Apaffy között 
folyt, még pedig ebéd 
után. 

— N a g y s á g o s 
uram! Ezt a Balassát 
csak le kellene már va
lahogy rázni a nya
kunkról. Tegnap is mil
lyen komédiát csinált. 

— Már egy hónap 
óta kérem kegyelme
det, hogy kergesse el 
kapunk elöl; még imád
kozni sem merünk töle. 

— Én bizony meg
vizsgálom, miben áll a 
dolog. Mert hisz ha kém 
lett volna, azóta mód
jában volt kiszökni és 
meg sem tette. Aztán 
meg akkor nem foglal
ták volna le oda kinn 
mindenét. 

— Persze, persze. 
Kegyelmed jobban tudja. Csak a nyakunkra ne küldjék. De hát mi 
lesz vele, ha ártatlan jószágait már a hunyadi főispánnak Ígértük. 

— ígértük, de nem adtuk. S ez nálunk nagy különbség. 
— A mint kegyelmed gondolja. Csak meg ne haragudjék. 
— Haragszik nem haragszik; az igazság az első. Fiat justitia ! 
— Fiat justitia! — dünnyögé Apaffy uram s öreg karszékéről 

fölkelvén, jót húzott egy még öregebb ezüst serlegből. ^ra^^r.) 

N é p - é s t á j r a j z o k . 

A római sánezok vidéke. 
ÍFoljttUi.) 

A hosszú faluba minél beljebb értem, annál szebb, ujabb for
májú, téglából épitett, cseréppel fedett, és tűzvész ellen biztosított 
házakat láttam, nem tudtam a dolgot mire magyarázni, mig a 
deszkakerítésen keresztül egy udvarba nem tekintek, mellyben egy 
széles kalapú, posztó nadrág-, s ujasban, térdig érő csizmában, ba
jusztalan, 8 trágyával foglalkozó embert láttam, egy másikat széke-



ren szántó eszközökkel, egy harmadikat trágyás szekérrel, és 
ekkor reá ismertem a szorgalmas svábokra, kik a munkásság ál
tal gyarapodnak, s gazdagodnak; mig az itt századok óta lakó 
törzsfajok, mint magyarok, ráczok, bunyeváczok, és sokáczok, 
többnyire a dologtalanság miatt elszegényedésre, és elpusztulásra 
jutnak. 

Vannak még most is különösen rácz falvak, mellyekben közös 
erővel vétetnek meg áruba bocsátott házak, földek, csak hogy a 
svábok a falukba be ne költözhessenek! — pedig mind hiában. 
Vajha ezen haszontalan eröködés helyett szorgalmasak, s a gazdá-
szatban előrehaladok lennének; mert vannak rá példák, hogy da
czára a mult szomorú eseményeknek, a kik el nem csüggedtek, a 
kik a dologhoz amúgy igazán hozzáfogtak, nemcsak hogy el nem 
szegényedtek, de az elpusztulástól épen nem félhetnek. 

Midőn egy izben a kedves családban, mellyet látogatni jöttem s 
melly igaz magyar vendégszeretettel fogadott, tölték néhány ked
ves órát, egyszerre csak megszólal a faluban a kisbirók dobolása, 
tudtára adván minden lakosnak : hogy a ki bizik magában, s jószá
gában , csikajával jelenjen meg. mert volt fóldesurok, a falu leg
szebb csikaja tulajdonosának 5 darab aranyat ajándékozand. 

Egy negyed óra múlva, tele lett a kastély nagy udvara. 
Uraim! szólt a házi úr, egy kis mulatság, de némelly lakos

társamnak a lóte
nyésztés körül tett fá
radozásait jutalmaz
ni, a vetélkedést köz
tök előidézni óhajt
ván, tűztem ki ezen 
jutalmat, mellynek 
odaitélése végett önö
ket felkérem. 

Mi tehát „in cor-
pore" — az udvarra 
mentünk. 

Itt egy czigány 
Bucefalusával (tapló 
lehetett *a fülében, 
mert rázta fejét, s 
nagyon rugdalózott) 
minden áron figyel
münket egyedül ma
gára akarta i j fordi-

A házi úr, miután magának is számos vendégei voltak he
lyettesítését Ígérte, s azzal mosolyogva reám nézett. 

Beestellett, midőn a kastély termébe vonultunk, reggelre aga-
rászat volt rendezve. A vadászok, cselédek, nyergelt paripák, bő
rükbe alig férő vadász-kutyák tarka seregével elindultam út
közben már a jóslatok is hallatszottak. — A házi úr fövadásza 
semmi jót sem remélt a mai naptól; mert a négy mázsás kulcsár-
néval találkozott, és ez még hozzá, neki jó reggelt és sok szeren
csét is kivánt. — A lovász-mester nem szereti a dolgot; mert a 
nyereg-hevederek nagyon ereszkednek, látom már, monda, az a 
fakó jövevény megszokta a buczkákat, még talán csúffá teszi a mi 
szellőnket sat. — Nem sokára a nyulakat ide s tova már a római 
nagy sánczokig hajhásztuk, mellyek Kátytól innen, az az a Duná
tól kezdődve Csurognál a Tiszáig húzódnak, s a Csajkás kerületet 
alsó Bácsmegyétöl elvágják. 

Itt állottam tehát lovammal azon sáncznál, meliyhez 1697-ik 
esztendőben Eugen herczeg az akkoroni magyar sereget Zentától 
egyhúzomban 6 óra alatt levezette. — Igen, ezen sáncznál nyertük 
meg a nagyszerű zentai csatát! — 1697 september 11-én. 

Illy dicső emlékek közepén azt, hogy agarászaton vagyok, 
majdnem elfelejtem, de a nyereg-kápák nyulakkal mégis megteltek 
8 mi haza tértünk. — Ezután a lakodalomhoz készültünk. 

(tol,ny„i ) 

tani, ott egy vastag 
nyakú alig 12 mar
kos szilaj mén, két 
ráczfiú által is vezet
ve, amott egy fiú nem 
birván a mokánnyal 
hason húzódik, s leg
hátul állottak a kék 
ujasak, győzelmüket 
nem feltök; mert végre is az igazság úgy hozta magával, hogy az 
5 aranyat a kék mándlis vigye el. 

— Hogy az a csikó? 
— Sechshundert Gulden! 
Hatszáz váltó forintért, a földmives nálunk földet, és nem lo

vat vesz, gondoltam magamban. — Itt majdnem minden tizedik 
háznak van a tenyésztésre alkalmas ménje, holott nálunk községek
nek sincs! — Oka ennek nagyrészben a közös legelő, majd a tago
sítás behozatalával, e tekintetben is jobbat remélhetünk. 

Nem bocsátkozom azok leírásába, mellyeket a gazdaság körül 
tapasztaltam, itt csak a néppel s szokásaival akarom olvasóimat 
kissé megismertetni. 

— Hah! sajátságos zenét hallok? 
— Az új bor, monda egyik a vendégek közül. 
— Hegyen völgyön lakadalom. 
— íme a fifer (vöfény) gajdásával (dudás)! — hangzék a tár

saságban. 
A fifer kulacsát megemelvén kereste a társaságban a házi 

urat, s azután, börsapkáját leemelvén, azt monda : 
— Uram! a goszpodine knéztöl (a biró úrtól) küldve vagyok, 

hogy téged, s vendégeidet fiának lakadalmára. melly holnap kez
dődik, s akkor végződik, mikoron neked tetszik, — meghívjalak." 

Kálmán király é t a dalmaták. 

Kálmán király 
v s a dalmaták. 

Európában min
den országnak volt 
tengere, csupán Ma
gyarországnak nem 
jutott. 

Erre őseink nem 
gondoltak, midőn ha
zát foglalni jöttek, ők 
beérték a gazdag me
zőkkel, az édes vizű 
folyamukkal, tenger 
mellett nem laktak 6o-
ha (a Kaspiu mi tó nem 
érdemelvén e neveze
tet). Ezért nem volt 
Magyarországnak vi
rágzó kereskedése, 
külországgal össze
köttetése, s szorult
ság idejében men
helye. E hiányt ész
revette Kálmán ki-
rály.g.a körülménye
ket századokkal előre 
tudva becsülni, hozzá 

foglalá országához a dalmát tengerpartot. — E foglalása példányul 
szolgálhat bármellyik ujabbkori státUBférfiunak. 

Először mint interveniáló hatalom jelent meg Dalmácziában a 
pusztitó szomszédok ellen; — azokat leküzdve, mint védő és párt
fogó hatalom foglalt befolyást az országban, — később e felsöbb-
sége megtagadói, mint lázadók ellen fogott fegyvert, s mikor 
legyőzte őket, akkor elhalmozta őket szabadalmakkal, kiváltságok
kal, adómentességgel s a trónról származó minden kegyosztással, 
mig önként elfogadták öt uralkodójuknak; akkor közös alkot
mányt adott nekik Magyarországgal, s végre olly csínján keblezte 
be őket Magyarországba, hogy nem volt módjok azt ellenzeni, s 
azontúl e czim helyett : „magyarok királya", nehogy megsérteni 
láttassék az idegen nemzetiségeket, igy nevezte magát : „Magyar
ország királya." 

Busilla grófnőt, kit Kálmán király a szicziliai Roger gróftul 
kért nőül, mint királyi menyasszonyt már dalmát nemesek fogad
ták hódoló tisztelettel a partokon, vezérök Vinkur, ötezer nemes
sel kisérte a szép és szellemdús normán hölgyet Kálmán királyi 
székvárosáig. 

Jelen históriai képünk azon jelenetet ábrázolja, midőn a derék 
almaták meghódolnak bölcs Kálmán királyunk előtt s a hűségi 

fogadást leteszik kezébe. 

l 
i 



V2-2 

Uiii'M-ji hármasbeszéd . *) 
(Az ottani szólásmód szerint). 

A szőlőbirtok iránti panasznak barátságos uton leendő elintézése végett 
az elém rendelt felek Göcsejbül megérkezvén : illő köszöntés és elfogadás 
után „Én" mint akkori szolgabíró, — „Az" mint kereső, s „Amaz" mint pa-
naazlott, — inűgy beazélgeténk : 

A B : (vörös csákósan, dolmányban és pőrében) A degradált (decretált) 
napra ime beálltunk t. biró ur parancsolatja szerint; elhoztam a pert is, (mit 
a fejérül levett csákóbul húzott ki.) 

En : Szép, hogy együtt jöttek önök,—jele a czélba vett egyesség sike
rének. 

Amaz- : Csupán a szélső háznál ért be n. bátyám. 
Az : Pedig én az igaz uton lovagoltam ide, — mig te öcsém, mondás

ként, ma is a görbét j á r tad . 
Amaz : Mi tagadás benne, torony iránt jöttem gyalog; — sántikáljon 

paripán, ki teheti; az én utam különösen ma, egyenes volt. 
Az : Csapásod (nyomod) aligha mégis a rókalyukhoz nem vezetne? 
Amaz : Jába (hiában) zegcálódik (vexál) bátyám uram, avval nem nyer 

a törvény előtt. 
Én : Ne böstörködjenek; az e féle szóváltások nem vezetnek czélhoz. Ü l 

jenek le, s csendesen legyenek, mig a pert áttekintem. 
Az : (a nagyitő tükrömbe nézvén : kitörő nevetésre fakadt.) 
Amaz : N o no, vezteg (békén) legyünk, t. hiró ur megharagszik. 
Én : Nem látott még ollyan tükröt? 
Az : Féreg (farkas) marja meg a csinálóját, — alig ám hogy rá ismertem 

magamra; — vájjon ha nyeregben ülést (ülve) mindig ebbe a boszorkánytü
körbe néznék : e lb í rna e lovam? —Nézz bele öcsém, — volt e illyen fia apád
nak, mint a millyent benne látsz? 

Amaz : Huj be ocsmán! illy nagy feje a Góliáthnak sem vol t ; — hogy 
a macska morogja meg feltalálóját. 

Én : ( tovább olvastam, a telek euttogva mulattak és nevettek, sa jná lom, 
hogy a tükör fölötti természethű élezeskedést végig nem hallhattam.) 

As : Derék egy botra tettél szert öcsém; — azonban j ó lett volna ám 
kivül hagyni. 

Amaz : Igazság, — de biz a kézbelit hamar kézben felejti az ember. 
Az : A z illyen eszköz gazdaság körül óra gyanánt szolgál, mert ez is üt, 

és repetái; — hanem kurtább lehetne valami vek 
Amaz : Sajnálom elvágni, igen j ó fogantékja van. 
Az: A z akó végibül mess le egy darabot. 
Amaz : Alatt nem hosszú, lám épen csak a földig ér. 
A* . - B o h ó ! 
Éa .- A pert átnéztem, s azt veszem ki belőle, hogy némileg mind a két 

télnek igaza van. N . . nek a kérdéses szőlőbirtok két harmada ösiségnél fogva 
visszajár, — egy harmada pedig mint szerzemény és újra ültetett, P . . . nél 
marad. 

Az : En is ugy tartom. 
Amaz : Hát a gyarapitás? 

*) Lásd a „ V . ü ." mult számában közlött : „Göcseji párbeszétT-rt. 

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

X L I . Levé?.. Gabriela, irta Fortis L e o , az erős oroszlán. 
Tisztelt szerkesztő barátom.Adramaturgusok régen megvannak akadva 

azzal, hogyan osztályozzák a drámákat? ime segítek rajtok : Nro. 1. vannak 
drámák, a mik azért Írattak, hogy a kritikusok által magasztaltassanak, a 
közönség által tiszteltessenek; az igazgatóság büszkeségét képezzék, s elő-
adatásuk ünnep legyen a színházban, még pedig ollyan ünnep, a mikor a 
kritikusok elmennek sétálni, a közönség otthon marad, a az igazgató szomo
rúan nézi az üres padokat; azért neveztetnek ezek szomorújátékoknak; Nro. 
2 . vágynak ismét drámák, mellyek azért születtek, hogy a kritikusokat dühbe 
hozzak; ámde a közönséget megríkassák, s miknek előadásuk a színházra 
nézve vasárnap; tudniillik ollyan nap, a mikor a színház megtelik; azért ne
veztetnek ök színjátékoknak. Nro . 3. vannak ismét darabok, mellyek nem a 
kritika, nem is a közönség kedveért Írattak, hanem azért, hogy tündöklő 
szerepeket adjanak színészeknek és szinésznőknek, mikben azok dicsőséggel 
mutathassák meg; hogy mit tudnak? azért híják ezeket drámáknak. Nro . 4. 
vannak továbbá darabok, mellvek a fentebbi virtusok egyikével sem dicse
kedhetnek; ezeket csupán azért irják, hogy a kritika mulathassa magát raj
tok, s a közönség, melly gyönyörködik a kivégeztetésekben, három napig ta
lálhasson örömet abban a gyönyörű executióban.a mint egy illyen árva delin-
i(uen.-t a halál mindenféle nemeivel megöldösnek, itt levágják, ott kerékbe 
törik, megnyúzzák elevenen s szétbonczolják és mutogatják, hogy miben halt 
meg? Azért híják ezeket nézőjátékoknak. 

Azt kegyelmed könnyen kitalálhatja már most e tudományos dcfiiiitió-
IM'II. hogy a fentisztclt Gabriela tartozik a Nro. 3 alá; mint ollyan mű, mely-
lyet szerzője Kistorí számára készített; s mellyben ragyogó alkalom adatik a 
személyesítő művésznőnek minden szinpadon elképzelhető a l a k o t és szenve
délyt bemutathatni; szerelmet, csalódást, önfeláldozást, gyalázatot, leveretést, 
nemes elhatározást, erőt, gyöngeséget, élezés kűlönczködést, őrjöngést, ée 

Én : A z előbb becsüsök által bebizonyítandó. 
Amaz : Minek oda becsüs? — maga jól tudja bátyám uram, hogy mily-

lyen volt hajdan és millyen most: — hat tőke nem ért benne egy jó t . — De 
aztán a megszakitással csak én lennék a vesztes. — Mit csináljak én egy har
maddal hajlék nélkül? nem vagyok én bális (füszeráruló kosaras) hogy a ter
mést puttonyban czipeljem el róla a másik hegyre. Fizessen ki az egészből 
bátyám uram, vagy én fizetem ki az ősi just. 

Az ; Be j ó vize jött a malmodnak öcsém! könnyű ám kimondani azt a 
fizetést, de bajos teljesiteni, mikor pénz nincs. 

Amaz: Kurkálja (kutassa) elő a talp alul penészes húszasait és tallérjait, 
mellyeket valamellyik ősapja — talán még Mátyás király idejében sötétre 
dugott. 

Az : Oh be puruttyán (alaptalan) beszélsz! Elvitte biz a bátyám, ha mi 
volt, — mikor anyádhoz beházasodott. 

Én : A pénzbeli kifizetést akár az egyik, akár a másik részre szintén 
ajánlanám. 

Az : Tudod mit, öcsém? Bocsásd vissza az enyimet a téged illető rész
szel együtt, — mellvér t a bizonkott (erősített) javitást is betudva : odadom a 
a „pi tyer-mezőn" levő hat hold szántó földemet. 

Amaz : Csak hadd szántsonak azon tuább ( tovább) is a pityrek, — hi
szen bátyám uramnak megboldogult sógora eltagadta, hogy az övé, mert 
árgyilus (agilis) ember levén, nem tartotta érdemesnek porcziózni róla. 

Én : Mi t érhet azon föld átalában ? 
Amaz : Semmit, mert haszonvételien, még fű sem fogja. 
Én : A z nem lehet, hogy semmit se érjen, — már maga a hat holdnyi 

térség is érhet valamit. 
Amaz: Arra főnek az égfelé még nagyobb a térség, még sem adnak érte 

egy krajezárt sé. 
Az : N o pedig mondásként jába (hiában) alázod földemet, vóna csak 

egy Kránitznak módja, azt a birtokot piribizálnya (privatisalnia), fogadom, 
hogy idővel sáfrányt termesztene rajta. 

Én : Mit ad hát a másik fél a szőlő ősiségének megváltása fejében? 
Amaz : Isten neki; — átengedem érte a pergyászlói (prijászlói) szőlő

birtokomat, mellyért épen t. biró urnák vagyok köteles dácziával (hegyvám
mal) de azért pervátusom (privatum). 

Az : No öcsém, most az egyet megfogtál; — köszönd, hogy t. biró urat 
tetted a latba; — álljon hát a csere, — adj kezet, — szent a békesség! 

Én: (mint egyességbe szövött,bort tetettem a felek e lé ,mondván:) Igya
nak áldomást — épen „pergyászlóiból" — az alatt én az egyesség tartalmát 
perbe iktatom. 

Az és Amaz : (poharat emelvén a szolgabirót és hegy urát együtt éltet
vén : mig én az irást bevégzém, ők a kupát kiüritették.) 

Én : l m hallják; (felolvastam a perbeli egyességet,) — most irják alá 
neveiket, s én megerösitem, aztán vigyék el a pert segéd eskütt úrhoz, ki mind 
a két részre külön példányban kiadandja. 

Az : Pedig inkább mondásként ki légyen az ázinktusa (adjunctus)? 
Amaz : i lát nem tudja bátyám uram ? — T . T . az a termetes, zabált 

(nagy, kövér) ur. 
Az : Köszönjük t. sz.biró urnák a vesződségét és szivességét, — 8 te 

öcsém, adj hálát, hogy ismét j ó lélekkel a mások szemébe nézhetsz. f. e. 

H Á Z . 
végre plasticus meghalálozást; játszani herczegnőt, szinésznöt, jósnőt, Írónőt, 
törököt, görögöt; ragyogtatni plasticaiés szavalati tanulmányait stb. stb.stb.. 
mind e feladatnak tökéletesen megfelel Fortis L e o müve, s mint a szinészi 
erőt és tanulmányt kifejtő mü betölti az maga helyét színpadunkon; teljesít
vén a példabeszédet, hogy „fortes creantur fortibus." Kakas Márton. 

Iroda lom és művészet . 

— „Mátyás diák könyvesházának" második füzete megjelent. Kiadja 
Vahot Imre. Vannak benne gazdászati, növelési, természettudományi, törté
nelmi czikkek, egy elbeszélés s néhány dal, rajzokkal vegyí tve .—Ara 10 pkr. 

— Nagyváradról egy 16 lapnyi kis verses müvet kaptunk, mellynek 
ezime : „Zr ínyi I l lona." Ballada. Irta Nagyszapi A. Károly. 

| ( , —• Minap szólottunk a sárospataki irodalmi mozgalmakról, a legfonto
sabbat azonban csak most emlithetjük meg. E napokban érkezett kezünkhez 
egy előfizetési felhívás egjy uj protestáns és tudományos folyóiratra. Czitne : 
„Sárospataki /YisefeA." Évnegyedes folyóirat. Egyház és neveléstudomány és 
irodalom körében. Kiadják : Hegedűs László, alsózempléni esperes, Szeremley 
Gábor hittanár. Szerkeszti : Erdélyi János bölcsészet és nevelés tanára, a m. 
t. társaság tagja. Olly nevek, mellyek az olvasó köziínség bizalmát nagy mér
tékben képesek igénybe venni. A kibocsátott programmban ki van mondva 
azon meggyőződés, hogy soha sem volt inkább érezhető egy protestáns fo
lyóirat hiánya, mint épen most, midőn az átmenetel korszakát éljük, s midőn 
nemcsak eszmékkel van közünk, hanem azok kivitelével is. E prot. folyóirat
ban fő hely lesz szánva az egyház és nevelés ügyének s ezek mellett a tudo
mány- és irodalomnak. A folyóirat évnegyedes. E g y évi folyam 4 füzetből, 
összesen legalább 60 erős ivbŐl fog állani. Meg fog jelenni minden 3 hónap
ban, 15 magas nyolczadrét iven, főlappal és tárczával.Ha a cantionalis összeg 
kilátásba helyezett letétele (mit az előfizetők részvéte is képes eszközölni; 
sikerűlend, akkor heti vagy napi lappá fog változni a folyóirat. A d d i g i-



rcményli a szerkesztő, hogy az évnegyedes „Sárospataki füzetck"-kel is ha-
laszthatltmul szükséges j ó szolgálatot fog tenni a prot. egyház ügyének. A z 
első (april—júniusi) füzet június végén fog megjelenni 15 iven. Előfizetési ár 
Sárospatakon évenkint 5 ft., félévre 2 ft.30 kr., vidékre postán évenkint 6jft., 
félévre 3 ft. pp. A bérmentett előfizetések május hó végéig küldendők be a 
szerkesztőséghez Sárospatakra. Gyűjtőknek minden 10 példány után egy tisz
teletpéldány jár. 

91 f ú j s á g ? 
— Ő cs. k. Apostoli Felsége és Császárné ő Felsége legmagasb megérke

zése alkalmára Budapest téréin mindenfelé a legnagyobb előkészületek foly
nak s minden arra mutat, hogy meglepő fénynek és pompának leszünk tanúi. 

• — Ó cs. kir. Fensége Albrecht föherczeg, Magyarország főkormányzója 
és fenséges neje Hildegard föherczegasszony mult héten Bécsbe utaztak, hon
nan csak ünnepek után térendnek vissza. 

— Mart. 30-án ő eminentiáik : herczeg Schwarzenberg prágai herczeg-
érsek, Szitovszky herczegprimás és esztergomi érsek s Rauscher bécsi her-
czegérsek szerencsések voltak délutáni 1 órakor ő cs. s Apóst. kir. Fölségének 
átadni a concordatum megkötése emlékére vert nagy arany érmet, mellynek 
egyik oldalán FölségesUrunknak a püspöki karhoz intézett szavai vannak, má
sikán pedig a boldogságos sz: Szűz előtt a szent atya I X . Pius és ő Fölsége 
térdelve ábrázoltán. Alul e szavak : Via, Veritus, Vita, 

— Szász-Koburg-Koháry Ágost herczeg f. hó 3-án Bécsből magyaror
szági jószágaira utazott. 

— E g y felsőbb rendelet tétetett közzé mult heteken, melly igy szól : 
„Tapasztaltatván, hogy némelly helyeken a nép-, fő-és alreál-iskolák tanitói, 
sőt néha az altanitók is tanároknak (professoroknnk) neveztetik magukat, 
melly czim őket meg nem illeti, sem tekintélyűk fentartására nem szükséges; 
— e végből rendeltetik, hogy a felügyelők őrködjenek a felett, miszerint jövő
ben a népiskolákhoz tartozó tanitó-egyén se föl ne vegye a tanár-czimet, se 
meg ne engedje, hogy a tauitványok, vagy ezek szülei által igy neveztessék, 

— Lapunk irodalmi rovata megemlítette minap Irinyi József legújabb 
becses munkáját: „ A z 179'/,-iki 2f3-ik vallásügyi törvény keletkezéséről.'4 

Kiket e munka érdekel, örömmel veendik a hirt, hogy pesti nagykereskedő 
Frötich Frigyes ur olly czélból, hogy a munkát a magyar nyelvben nem jár
tas bel- és külföldi protestánsok is olvashassák, most saját költségén fordít
tatja németre, s ki is fogja adni, még pedig ugy, hogy a német fordításból 
várható minden haszon is a szerző, Irinyi Józsefé legyen. A német kiadás a 
szerző felügyelete alatt már munkában van. (Megjegyezzük itt, hogy német 
lapok Irinyit Zrínyinek irják.) 

— A V . U. f. évi 5-ik számában ,,Kuruzslások a vidéken" czim alatt 
egy tudósitás jelent meg Tokajból Székely József orvos úrtól, mellyben Sza
bolcsmegyei K—lő helységben fölmerült több nagyszerű és szomorú példája 
a kuruzslásoknak s több e nemű szerencsétlen eset volt felemlítve. Azóta 
nyiregyházi járási orvos dr. Szabó Dávid úrtól, ki azon járásnak, hol K. (Ke-
nyizlő) helység fekszik, hivatalos orvosa, hiteles felvilágosítást nyertünk e 
tárgyban, mellynek lényege következű : A z emiitett kuruzslási eset a járási 
orvos ur által a hely színén hivatalosan megvizsgálva, sőt az illető fensőbb 
cs. k. hivatal által tárgyalva s a bűnösnek találtak elitélve lőnek. A lapunk
ban közlött eset a hivatalos tényállás után ennyire devalválódik : K. hely
ségben élt B . M. , 34 éves férfi éa H. Gy—né 48 éves nő, köszvényben szen
vedtek régibb idő óta, s mind ketten ágyba estek, egyik m. é. novemberben, 
másik decemberben. Különféle tudós orvosi és együgyű köznépi szerek nem 
használván a sínylődőknek, végre czinóberrel is megfüstöltettek. A czinóbert 
kerítették egy szomszéd hclységbeli zsidó boltostól, ki ezért az illető törvény
szék előtt bűnhődik is. A füstölés után az első három, a másik két héttel 
meghalt, még pedig — mint erre vonatkozólag a hivatalos orvosi vélemény 
nyilatkozott — a czinóberfűst által ezek halála ha okozva nem is, de hihető
leg siettetve lön. — Ennyit mondanak a hivatalos adatok, mcllyekből öröm
mel olvassuk ki a baj csekélyebb terjüségét, semmint azt lapunk első közlésé
ből netalán némcllyek képzelhették. Más részről pedig épen olly örömmel ra
gadjuk meg az alkalmat, kimondani teljes elismerésünket mind az illető cs. k. 
hatóság.mind a járási orvosi hivatal irányában, mellyek*- mint a fentebbiek
ből is kitűnik — a nép testi jóléte felett is folytonos éber figyelemmel örködnek. 

— Boross Mihály „Boldogházi estéiből" három fűzet jelent meg eddig. 
A z utóbbi „Zsiga bátyám és én" czimü vig regényt hozza. 

— Benkő Kálmán színészt tudósítja a n. színház igazgatósága, hogy az 
előbbeni teltételek mellett a n. szinházhoz szerződhetik. 

— Sárközy Ferencz pesti népzene társasága nem sokára Nagyváradra 
fog utazni, hogy egy időre felvidítsa az ottani kedélyeket, ha t. i. szükségök 
volna a viditásra. 

— A miskolczi színház részvényei folyvást j ó keletnek örvendenek. Leg
közelebb gróf Erdfídy István borsodi földbirtokos egymaga 100 részvényt 
vett meg. A megnyitási ünnepély közeledik. A színházi választmány két tagja 
a fölszerelés végett már is Pestre érkezett. A vidéki színigazgatók már folya
modnak a kibérlésért. Szivünkből örvendünk a nagyra törő, életerős Miskolez 
emelkedésének. A város nemzeti irányú csinosodása hangot, példát fog adni 
az egész felvidéknek. De még az alföld némelly hatalmas városa is gondol
kozóba eshetnék az itteni lelkesség láttára. 

— A szabadkai színház viszonyai néhány évi fennállása óta mindig 
kedvezőbben alakulnak. H o g y az nem puszta nyerészkedés tárgya s nem csu
pán múlékony élvezetül szolgál, hanem mindinkább a nemzeti ügy előmozdí
tására hivatott közintézet lesz, tanúsítja azon változás, mellyröl a hírlapok 
tudósitnak. A szabadkai színházat ugyanis a tulajdonos várostól jövőre öt 

lelkes férfiú vette bérbe u. m. Rudicr József, Rudics Mór, Vojnils Barnabás, 
Vojnits Gábor és Mukits János urak. fi'.zen vállalkozás egyedüli czélja: a nem

zeti művelődésünkre annyira fontos magyar színművészetnek e vidékeni tneg-
szilárditását eszközölni. Midőn e nemes vállalkozási buzgalmat teljes méltány
lással fogadjuk, egy perezig sem kétkedünk, hogy Szabadka és vidéke közön
ségének ismeretes közérzülete teljes erejéből ne gyámolitsa u vállalkozókat 
nemes törekvéseikben. Adja az ég, hogy a fényes sikerről mielőbb tudósíthas
suk olvasóinkat. 

— Komlóssy Idát Kolozsvárt „ I l d ikó" dráma adatása után fáklyászené
vel kiséré szállására a kolozsvári ifjúság. Maga » művésznő gróf Kemény 
Sámuel f> lovas fogatán érkezett szállására. 

— Május 14-én lesz a pesti műegylet ez idei sorsolása. Ez alkalommal 
sorsolás alá kerül 73 olajfestvény, 14,041 pft értékben, 20 mellszobor és 207 
vizfestvény, metszvény és kőrajzolat. Összesen 300 nyeremény 15,206 pft. ér
tékben. E sorsolásban részt vesz mindenki, a ki 5 pft. lefizetésével az egyesü
let tagjává lesz.Ezzel a fentebbi tárgyakból is nyerhet s azonkívül bizonyosan 
megkapja a szép műlapot, melly Barabásnak. „ A meny megérkezése" czimü 
eredeti müve után készült kőrajzból áll. 

— Pályázati felhívás, jutalomdíj nélkül. A z igen tisztelt szerkesztőség 
engedelméből legyen szabad hírlap utján a mezei gazdaság érdekében utasítást 
kérni a hozzá értőktől a fe lő l :„Miként lehetne a lak környékén elhatalmazott 
házi poezokat, vagy patkányokat minél sikeresebb módon kiveszteni? Macs
kát alig találni, melly poezokat öldösni vágyó természettel bírna. — Vas, 
vagy más tőrbe kerítés olly ritkán kivihető, hogy a patkányok illy utoni 
kivesztése nem igen látszik eszközölhetönek. Mérgezett eledeleket pedig kike
rülni tudó bámulatos szaglási érző tehetséggel látszanak felruházva lenni, s e 
mellett lak- éa élelemtár körül annyira kártékonyak, hogy a közönséggel leg
nagyobb jó t közlene, ki ezen tekintetben sikeres utasítással szolgálhatna; s az 
illyen valójában a gazda-ember háláját, söt a vagyonosbaktól illő jutalma
zását is, méltán megérdemelné" * ) . Püspökiből : Egy gazda. 

— Szttthmármegyében 34 jutalomdíj osztatott ki a mult télen elejtett 
ragadozó állatokért; köztök 33 farkas, 1 medve volt. 

— Bakony-Tamási, april 2. ö n n e k általam egy év óta hozatott iker 
lapja nálunk sem téveszté hatását, hanem olvasó egyletet alapított, miről már 
a mult évi V . U . 51-dik számában előleges tudósitás adatott. — A 15 pftnyi 
részvény alapon létesített olvasó egylet tehát áll s örül a nép, hogy ollyak-
nak jöhet tudomására, mellyek eddig előtte zárva valának. Legkedveltebb 
olvasmányok a történeti adatok. Jókai Mórnak „Magya r nemzet története" 
nálunk is közkedvességben részesül. A kis kezdet szép haladásnak örvend. 
Találkoztak a szellemi haladás barátai közül, távolból is, hová a V.U.o lvasó-
egyletünk alakulásának hirét megvivé, olly nemes lelkű pártfogók, kik sze
rény válalatunkat szellemileg j ó tanácscsal, anyagilag segélylyel gyámolitják, 
befizetve az egyik három szegény j ó szorgalmú iskolás gyermek részére, a 
másik 10 pftot küldve olly czélból, hogy a rendes díj mellett, a tagok névso
rába ö is felvétessék s a fennmaradott rész olly tagok felvételére használtas
sák, kik óhajtanának ugyan olvasó egyletünk tagjává lenni, de szegénységük 
miatt arra nem képesek. — E szép példáknak vidékünkön is találkoztak ne-
meslelkü követői. N.-Démről Ihász János ur 5 pftot, egy évi Néplapot és 
négy jeles könyvet, Hathalomról pedig Ihász Imre ur szintén 5 pftot adomá
nyoztak egyletünk számára. Vegyék tőlem a szellemi művelődésnek és nem
zetiségünknek ezen lelkes barátai, olvasóegyletünk nevében nyújtott legfor
róbb hálaköszönetünket. — Tatát/ Sámuel. 

— E g y borzasztó eseményről értesülünk Czcglédről, Pest közeléből. 
Ugyanis Göndör Károly, ottani evang. iskola-tanító, folyó hó 6-a és 7-e 
közti éjszakán saját lakán — magános ember volt — irgalmatlanul agyon 
gyilkoltatott! — Köz volt a rémület, midőn ma reggel uz egész városban e 
gyászos eseménynek hire futamodott! — Nyomban törvényes vizsgálat téte
tett a rettentő tény kikutatására. — Mi lesz eredménye? a jövőben rejlik. — 
Ma esteli, 4—6 óra közt, a szerencsétlennek szétroarczangolt holttestét el is 
temettük. A z egész városban nagy részvétet ébresztett e rémítő esemény, mi 
a temetésen nyilvánult is. — A reform, testvér-rokonok szokott iskolai ének
karukkal és jeles harangjaik hangjaival kisérték a gyászmenetet. — Czeglé-
den, april 7-én 1857. — Közli Zámolyi József, evang. lelkész. 

Nyilvános köszönet. T . cz . Auer Lajos, Dobsa Lajos, Grosschmid Gá
bor, Harsányi Ignácz, Hupf Ágoston, Kovács László, Kürcz János, Szekré-
nyessy József urak, mint az 1857 évi farsnng folytán az Európa szálloda ter
mében január 14., 21 . és 28-án tartott tánczvigalmak rendezői, az e bálok j ö 
vedelméből fennmaradt 400 pftot a magyar nemz. szinházi nyugdíjintézetnek 
készpénzben olly czélból voltak kegyesek átadni, hogy az említett összeg ka
matai évenkint nyugdíjazásra fordíttassanak; maga a tőke pedig örökös ala-
pitványképen fenntartassák. — Minthogy pedig az említett bizottmány ha
zafias nagylelkűségét, s kegyes jóindulatát a nyugdíjintézet irányában már 
két éven át, s igy jelenleg már harmadik izben kegyeskedik illy fényesen ta-
nusitani, ez okból a nyugintézetet kormányzó választmány kötelességének 
ismeri, a fenntiaztclt bizottmánynak az intézet részéről legőszintébb hála nyi
latkozatát megkülönböztetve is nyilvánítani. — Pest márt. 23-án 1857. — 
Szigeti József, nyugint. vál. jegyző. 

Egyveleg . 

Az idei üstökös. Június 13-ára várják ezt az ártatlan viiágháborítót. 
m e l l y tol annyi balgatag ember fél, mellynek földünkkeli összeütközésétől 

! várják a tudatlanok és babonások a világ végét, ítélet napját sa j ó Isten tudja, 

* ) E tárgyra vonatkozó rövid közléseknek örome*t engedünk helyet. — Szerk-



miféle pusztitó dolgokat. Pedig még az sem bizonyos, meglátjuk-e már junin 
13-án? A csillagászat tudománya bámulatra méltó fenséges tudomány, melh 
évszázadok óta bebizonyult csalhatlan számításokon alapszik, de vannak mé;. 
is tárgyai, hova számításaival be nem hat.Hires csUlagászok állítják, hogy az 
első feltűnés napját, még a legismertebb üstökösöknél sem lehet meghatá
rozni. — M e g azután az az alaptalan félelem, hogy az üstökös a mi földünk
kel össze fog ütközni! Mintha bizony az a Mindenható, ki „kezdetben teremte 
a mennyet és a földet", nem szabta volna ki minden égi testnek az ő útját, nem 
mérte volna ki saját pályáját, mellytöl az örök rend szerint egy hajszálnyira 
sem szabad eltérnie! S mióta e nagy világ fennáll (pedig nem tegnaptól fogja 
áll fenn), volt-e már arra eset, hogy illy üstökös a mi földünkkel összeütközött 
volna? H o g y közel járt hozzá, közelebb, mint ama millió égi test, az igaz; s 
hogy a mostani üstökös is illy közel járhat majd hozzánk, az is meglehet. 

D e hát ollyan égi test-e az a rémületes üstökös,mint a többi? Ollyan tö
mör , szilárd,test-e az, mint többi ragyogó csillagaink, a bujdosók és egy he
lyen állók? Épen nem. A z üstökösnek csak a hire nagy, csak a félelem és kép-
zelödés teszi olly veszedelmessé, maga pedig jámbor, ártani nem képes valami. 
A z üstökös nem is test, nem is csillag, hanem csak póra .' Igenis, köd és pára. 
M é g pedig olly vékony éa átlátszó pára, hogy a csillagászok annak anyagán 
keresztül olly kisebbrcndü csillagokat is megláttak, mellyeket különben a leg
vékonyabb telhőcske is észrevétlenül el szokott takarni szemeik elől. S ha 
van is ez üstökös párának némi keményebb, sűrűbb magva, az olly cse
kély lehet, hogy ha valóban össze is találkoznék földünkkel, ez bizonyosan 
észre sem venné a hozzá nem méltó jövevényt. — Bizvást elmondhatjuk te
hát, hogy nincs j ó dolga, a ki az üstökös miatt búsul, s ha itt ott netalán ta
lálkoznánk illy jámbor atyánkfiával, világosítsuk fel, vigasztaljuk meg s osz
lassuk el lelke aggodalmát. Régi időkben megjárta az illy félelem, midőn a 
természet törvényeit és tüneményeinek okát még nem ismerték olly hiven, 
mint napjainkban a a mi keveset ismertek is, annak csak néhány tudós férfiú 
örvendett a maga dolgozószobájában. Akkor inkább ki lehetett magyarázni 
az Uly rettegést s még azt is elhihetjük, a mit a historia-irók mondanak, hogy 
épen ez a most megjelenendő üstökös s az attól való félelemből származott 
kétségbeesés birta rá egy részt ama hatalmas nagy Károly császárt is arra, 
hogy koronáját letévén, zárdába vonuljon. Az akkor megjárhatta; de a ter
mészet dolgaiban ma már a szegény fóldmivelőnek is több ismerettel kell bír
nia, mint a mennyivel akkor a császárok bírtak. 

Málka-gyüru. Ezt, rendszerint a haszon-keresés adja, s a szeretet fo 
gadja el. Szégyenünkre meg kell vallani, hogy csaknem mindenkor a férfiak 
részéről van a szégyenség, házasságban pénzt, jószágot tekinteni. H ö l g y gaz
dag férjet kevésbé keres, mint ollyat, kit szerethessen. Honnét van ez? A 
kor-szellemtől, uraim. Mert majdnem minden férfi, mikor nősül, szivére nézve 
a szerelem dolgában már elavult; mig a női szív még rendszerint, uj .De hogy 
a mátka-gytiriire térjünk : 

Ennek váltása igen nevezetes a párok kőzött, és nagy figyelmet érde
mel. Ugyanis, ha a férj a gyűrűt mátkájának ujjába akként teszi, hogy az a 
második uj-bögnél megáll : jele : hogy a nő fog lenni parancsoló az egész 
háznál. Ha pedig a férfi nem elég gálánt, s a gyűrűt tövig a szokott helyérc 
dugja:már akkor bizonyos, hogy ö leszen az ur a háznál. Epen azért a finom 
modorú kisasszonykak méltán ügyelendnek illyenkor gyűrűs-ujocskájokat j ó 
inerőn meggörbíteni, midőn épen a mátka-gyürü ujokba illesztetik, ugy hogy 
az csak ujok végén maradjon; és ennél fogva (ám ha pajzán módon is) nagy 
titkos gyönyört élveznek azon előjelben, melly jósolja, miszerint férjök ka
lapját fogják hordozhatni. e. í. 

Physikai mütéttl macskával. Sokan és gyakran olvasnak emlitést a 
villany osságr ól, mi felől nem-iskolázott egyéneknek sem fogalmuk, sem érzési 
tapasztalásuk nem lehet. Mind azoknak ajánlhatnók azon műtéteinek utáno-
zását, mellyet nemrég egy párisi tanár e tárgyban tett, és a mellyet igy ad 
elő. „Választ az ember e czélra egy derék fekete macskát; azt néhány óráig 
meleg szobában tartja, hogy belőle a nedves gőzek kipárologjanak. Aztán 
veszi azt az ember ölébe, mellyet előbb egy darabka kék selyemmel kell be
borítani. Ha az ember igy egyik kezével a macska hátát néhány perezig dör
zsöli, másikkal illy dörzsölés közben a macskának orrához ér; tehát ekkor a 
villanyütést mind a két karjában érezni fogja. De mivel ezt érezni fogja, maga 
a négylábú electriva machina is, azért épen e pillanatban ideje ám, hogy azt 
futásnak ereszszük, nehogy a fájó sérelemért, mellyet ő is kapott, ellened 
körmeit vagy fogait felhasználja." e. i. 

A nadály, mint időjósló. A közönségesen ismert nadály (vérszipó, piócza), 
melly fölül fekete, alul olajfa-zöld, igen derék időjósló állatocskának bizo
nyult be. Melly végett azt olly palaczkban kell tartani, melly három negyed-
nyi részéig tóvizzel megtöltetett, és szájázata egy darabka vászon vagy 
gyolcs ruhával befödetik. Nyáron minden egy , télen minden másod héten fris 
vizet kell adni neki; táplálékául pedig néha-néha vért is. Azonban éhezni 
sokáig elbir. A nadály tehát igy tartva 

1) tiszta kies idővel az üveg fenekén mozdulás nélkül vesztegel, csiga
vonalban meggörbedve feküvén; 

2) ha eső közelget, akkor pár órával előbb, a viz fölületéig felszáll, s 
ott fekve marad mind addig, mígnem az idő viszont kezd kiderülni; 

3 ) midőn szél van készülőben, akkor az edényben ide s tova futos se
bességgel, és nem szűnik meg mozogni, mignem a szél elkezd fúni valósággal; 

4 ) ha mennydörgés közelget, akkor előre több napon át vízen kivül 
van szüntelen, nyughatatlan s görcsös vonaglásban szenved; 

5) tél-szakra huzamosan az üveg fenekén marad, épen azon fekvésben, 
minőben derült időkor ; 

ti) esős és havas időben egészen az üveg szájáig felhúzódik. e. i. 

A d o m á k . 

x. Mult ősz folytán a dömötöri juhászgyülésre, távolabb vidékről, egy 
bojtár magán vándorolt a Vértes erdőn át Fehérvár felé. Vol t nála tarisznyá
ban kenyér és szalonna; hátán kedves hangszere a duda, és kezében egy fé
nyes balta. Útját rövidítendő egy gyalog ösvényen, sűrű fák között haladott, 
hol egy dűlt fatörzsökre leült, pihenni és falatozni. Iszákjából tehát előhúzta 
kenyerét, szalonnáját és mit sem sejditve, teljes bátorságban eddegélt. D e 
zörgést hall és ime! a préda szagára, előtte tiz lépésnyire két éhes farkas tör 
ki a sűrűből, feléje fordulva és fogaikat csattogtatva; melly jelek az utazót 
bizonyossá tették arról, hogy ezek is részesülni akarnak az ő csekélységében. 
Illy váratlan föllépés kétségkívül nem kis ijedtséggel töltötte be a vándorlót, 
kí nem bírván más módon megszabadulni a kelletlen vendégektől, az egész 
útra valót darabonkint nekik hajigálta. De a farkasok ezzel nem elégedvén, 
mind-mind közelebb vonultak hozzá, elannyira, hogy a szegény utas — nem 
tudván, mit tevő legyen — kínjában előhúzta dudáját és szóllaltatta. E han
got a farkasok alig hogy hallani kezdték, azonnal futásnak eredtek, alkalma
sint elijedvén a puffadozó hangszernek visitásától. Mit látván dudásunk, fel
kiáltott : „ E j , hogy a mirigy lepjen meg. Ha tudtam volna, hogy ennyire 
szeretitek a muzsikát, már a falatozás előtt hozzá fogtam volna." e. i. 

x. — Jó reggelt Tamás! köszöntem a L . E. agarászát, egy talpraesett 
öreg czigány legényt. Hát megjárta- e már ma a reggeli ? 

— Igen is szolgalatjára, még pedig villás. 
— H o g y hogy? 
— Csakúgy hogy a béres-biróval összevesztem, s olly paraszt volt, 

hogy engem a hires peczért keményen megvasvillázott. Nézze meg csak a 
hátamat. . , 

x. Ugyanezen Tamásra nem régeri a principális ur megharagudtott, 8 
hogy négyszem közt végezzen vele, reggelizés ürügye alatt a szobába ren
delte, ahol aztán se kanál se villa, hanem a helyett egy rakás „vette adta" a 
mire aztán Tamás udvarias hideg vérrel igy válaszolt: 

— Köszönöm alássan a reggelizést, — 
A pártfogó ur még jobban megharagudt, a bot keresésbe elegyedett. 
— Igen szépen köszönöm : ez az ebéd. 
Haragra lobbantotta a komor urat az elménczkedéa, s a botot csakugyan 

előrántotta, de már ekkor Tamás az ajtón kül válaszolt. 
— AhI m á r a vacsorát nem várom meg. — És odább állott. 

Szerkesz tő i m o n d a n i v a l ó k . 

1135. F . . P . . . kisasszonyhoz. Igy kezdődik : 
.Barna hnju kis lány Szeretlek I 
Barna haja kis lány Elveszlek 1" — 

Vá lása : Még egyszer illy verset: Megeszlek I 
1136. Egy s i rm a fűltnnunak. Egyházi gyűlésekről csak lényekre szorítkozó 

rövid tudósításokat használhatunk. Egyházügyi vitáknak helyet nem adhatunk. 
1137. Szászvárosra. Az ajánlatot elfogadjuk. Jelszó : röviden és hiven. 
1138. Sérelem és adoma. Az első csak a helybeli és személyes viszonyokat isme

rők elótt bit-hai komikai hatással; az utóbbi nem adható: 
1139. örzsikr és Örzse néne. Ilonka. Adhatók. 
1140. Keletid)it.-k Legfólebb „Kis Károly" érdemel némi figyelmet. 
1141. K -*/.<'• i t-.uk. A kívánt tárgyról szólani fog lapunk. A kérdezett plébános 

arról nines tudomásunk. 
1142. Aradra S. K. A „Színházi naptár" ügye el levén döntve, a felszólalás felesle

gessé vált. 
1143. Zara. Rajz cs szöveg elfogadtatik. 
1141. Én a bút is ollyan igen kedvelem. Szebben kell azt még elmondani tudni. 
1145 Sz i rák ra . A vitát befejezettnek tekintjük, annál inkább, mert Paulinyi István 

tanitó időközben az örök nyugalom helyére költözött. Béke porainak. 
1146. Glz* Józsefnek. „Bors a Kárpátokon" tehetségre mutat, de terjedelménél 

fogva nem közölhető. A többi apróság fiatal kísérlet; nem használható. 
1147. A berl szikla. Gyenge compositio, ámbár folyékony előadás.Tárgyánál fogva 

sem nekünk való. 
1148. A drága kovrkról stb. Mihelyt a rajzok elkészülnek; a többi még annál 

is elébb. 
1149. Mályás király trónra lépte. Nemcsak hogy jelen nem volt azon gyűlésen 

az ifjú Mátyás, mellyen megválasztották, hanem még az országban sem volt akkor. A mit 
ön elbeszél, még „népregének" sem járja. 

1160. Az rinbrri elei. Azt irja ön, ez első munkája. Elhiszszük, de saját érdekében 
kérjük, legyen az utolsó verse, mit valaha irt. Bizvást leteheti örökre a versirói tollat, ki 
8 illyen sort képes költészetnek tartani: 

„Röptyü gyanánt enyészetének 
Siet el — előlünk 

És szeretetünk hivségéról 
Szól még csak hév szivünk,; 

S emlékünk, milly rendesen roszat 
Mint sem a jót felejt 

A kebelben e drága kincset 
örökre hiven rejt 1 — 

Önnek nem szabad többe versre gondolni. — Azt is írja ön, ha nekünk nem kell, adjak a 
„Napkeletnek". Eztmár tenni nem merjük. Ránkgyujtanáczt a kétemeletes házat. 

1161. Y—O. Egy tudósító már megelőzte, lásd : P. U. 14 szám. 
1152. Mikor . . Babám tekintete rs az a r/.ini. mellyet nem lehet kiirni. Te

hetség nyomai, de kitűnő pongyolaság verselésben, kifejezésekben, otthon megjárja, de igy 
•em lehet az utczára kilépni. 

1163 Maros-Vásárhely ; TAbbrn — és 
1164. Tompára B. K. — a P. I*. 12 számát eddig olvasták önök, melly a kérdéses 

Ugvbeni felszólalásukat megelőzte. Többet Önök sem kívánnak, mint a mi már ott ki van 
nyilatkoztatva. 

1165. Azon t. hazánkfiait, kik az általunk ajánlott tanitó özvegy ügyében szives 
ajánlataikkal megtiszteltek, köszönetünk nyilvánítása mellett kérjük tudomásul venni,hogy 
az ajánlatok egyike iránt közel megállapodás van kilátásban. 

1166. 91. Serénybe. Vettük a küldeményt, át is adtuk. Jövő számban s magán le
vélben bővebben. 
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A husvéti tojásfestés. 

E tárgy magyarázatához elő kell bocsátanunk a festékek, vagy 
inkább a szinek jelentését költészetben, izléstanban; — és a tojásét 
természettudományban 

Mind a föhangok, mind a föalap-«3/7jefr száma hét : miként 
ezek a szivárványban szemeinkbe tükröződnek. A hét szín, a leg-
rikitóbbről alá a legszendébbre, fokonkint imígy következik: vörös, 
narancs-szín, sárga, zöld, kék, indigo-szin és viola-szín. A fekete és 
fehér, megannyi két szélsősége a színeknek; amaz elnyelése, emez 
visszalökése minden színnek. Költészeknél jelenti : fekete a gyászt 
és szomorút, fehér az ártatlanságot, — piros .az örömet és szerel
met, — zöld a reményt, — kék az állhatatosságot, — sárga a fél
tékenységet. Minden szín között a kék tartható legszebbnek azért, 
mivel az Istennek dicső ege is ollvatén. 

A tóját viszont jelképe az életre kelésnek, mint már a régi 
görög bölcsész Aristoteles kimondotta : „Mind, a mi él, tojásból 
kél." Minden egy tojásban pedig, picziny minta szerint, be van fog
lalva, a belőle kikelendő állat egész alakja, mint azt nagyító üvegek 
(górcsövek, mikroskopiumok) nyilván bizonyítják. Azért, midőn az 
ember egy tyuk-tojást megeszik, azzal egy egész parányi tyúkot 
vesz gyomrába. S be van bizonyítva, hogy a tojás a legtáplálóbb 
eledelek egyike. — Példázza azonkívül a tojás : a földcsillagot, 
melly körülbelöl olly hosszúkás gömbölyű, mint a tojás; — vala
mint végre az anyaföld termékenységét, miszerint az, méhében 
mindig viselős miriádnyi leendő állatocskával, mellyek tavaszon-
kiut a nap melegétől életre kelnek. A sokféle tojás példányait 
pedig egybegyűjtve, többi között a magyar nemzeti múzeumban 

is nngy gyönyörrel és csudálkozással szemlélhetjük. Ott láthatjuk, 
hogy a tojások mindenségében a tyúkoké a középnagyságú és leg
helyesebb; mellvért festéshez is épen e házhoz világszerte befoga
dott madár tojását szokás használni. De ugyanott mutatnak Isten-
föstötte minden színezetű tojást, névszerint : átlátszó, fényes fehér 
héjút, minő a harkályé, — világos zöldet, minő a fülemileé, — sár
gát, minő a struezé, — kéket, minő a szajkóé és hollóé, — hamvast, 
minő a fogolyé, — fekete tarkás szürkét, minő a szárcsáé, — vöröst, 
miitöa héjáé, — pirossal pöttögetettet, minő az ökörszemé; tég
laszínűt, minő a vörös-lábu vércséé stb. Tiszta pirosat alig tojik 
állat e földön. S most már térjünk a felvett tárgyhoz. 

Valamint a farsangnak, szent Iván-tüznek, és a keresztyének 
között máig divatozó egyéb szokásoknak, ugy a husvétkori piros 
tojás-készítésnek eredete is az ősrégipogányságban keresendő, melly-
ből a népek Krisztushoz megtéríttettek. Hajdan a népek, ugy az 
európaiak, mint az ázsiaiak, átalán tavasz beállásakor, szokták 
kezdeni az újévet, melly alkalommal örömük kifejezésének jeléül, 
különféle színekre megföstött tojásokkal kedveskedtek egymásnak 
ajándékul; — simán, vagy reá virágokat, verseket és neveket ki 
karczolva. Legdivatozóbb volt a tojásokat pirosra fósteni, azért, 
mivel a görög és római nemzetnél ez tartatott minden egyebek 
fölött legszebbnek. 

A ssidókriál is szerepelt a tojás Jeruzsálem pusztulása óta, 
mennyiben a Páscha *) ünneplésekor a többi étek között ke
ményre főtt tojásokat is szoktak feltenni asztalra. Melly ünnep szin
tén tavasz kezdetén, a természeti uj évnek beállásakor, esvén : a 
kemény tojással példázni akarták részint kemény sorsukat, részint 
az örvendetes kitavaszulást. 

* ) E zridó szó annyit tesz, mint á t m e n e t e l , :. i. hajdan Egyiptomban nz öldöklő 
angyalnak átmeneteiét a isidó házak fölött. 

Vasárnapi Újság 1857. évi 15-dik számához. 



Illyen előzmények után a keresztyéneknél is, kik tudnivaló, 
hogy zsidók és pogányok közül váltak ki, önként következett az 
utánozás és a hasonló szokás gyakorlása; vagyis csak folytatása 
más változatban. A keresztyének húsvétja évenkint tavasz kezde
tével fordul, és Krisztus feltámadásának, mint másodszori életre 
kelésének öröm-ünnepét jelenti. E nap örömét pedig nem kissé ma
gasította az a körülmény, hogy előtte 40 napig minden keresztyén
nek böjtölni kellett, a görög hitüeknek eleitől fogva máig olly szi
gorral, hogy böjt folytán a tojás is a tiltott eledelek közé számít
tatik. Böjt tető-pontja a Nagykét, épen a Húsvétot megelőző. Melly 
bőjtölési tilalom alól a keresztyéneket végre felszabadítja a Húsvét 
napja. A hosszas sovány böjti koszt után tehát tojást, — e regényes 
étket is bátran élvezhetni; és azzal, örömszinre megföstve s kiczif-
rázva, egymást, — névszerint ifjú szerelmeseknek és gyermekeknek 
megajándékozni : méltán kellemes dolog lehet. Hazánk némelly 
vidékén, a fiatalság piros tojásokkal görgető játékot is szokott 
űzni. 

Mellyekhez adalékul én, kinek minden tárgynál azonnal 
könyvre fut eszem, — megjegyzem azt is, hogy az ajándék és ked
veskedés jelentéséből kiindulva, minden nyelven, keresztyén népek
nél könyvek is jöttek napfényre, mellyeknek iróik Piros tojás czimet 
adtak; de tartalmuk egészen más tárgyú, és bennök a czimről egy 
jóta sem fordul elő. Magyarul p. o. Gegó Elek adott ki 1835-ben 
gyermekek számára illyen czimü könyvecskét, de a melly belől 
vallást tárgyal. Hanem e csábító czim alatt néha nem jóféle könyv 
is lappang, mellyböl az olvasónak nem madár, hanem mérges 
skorpió kél ki, millyenre azonban példákat felidézni nem akarunk. 
Mert az ám aztán az igazi gonosz tojás. 

Mostan tehát a piros tojásokat meghozott ünnepeknek örül
jünk a gyermekekkel és a szerelmes fiatalsággal mi öregek is. Fes
sünk esztendőre is tojásokat; csak az Isten képét, az emberi arczokat 
ne fessük be, mert azok (akár pirosak, akár halaványok) ugy szé
pek, a mint megteremtve vannak. S ezzel t. olvasóinknak boldog 
Húsvétot kívánunk. Edei Illés Pál. 

E m l é k e z é s A r a n k á i m r a . 

S Z A B Ó D Á V I D T Ó L . 

Még sem pihent le küszködő csatája 
A veszteséget érzett szívnek, észnek. 

Ez igy szól : e fóld fájdalom hazája, 
H o l tört remény s hiu vágyak tenyésznek; 

Aranka már ment. — Fáradatlanul 
Nyöszörg amaz mást s bubán elszorul. 

S bölcs szókra bölcset nékem mit tetéznek? 
Apának illy csapása ellenében, 
K i feddhet érte? — búvihar ha zajg szivében. 

Elzenge rég, kis lányom, a szelid da l , 
Melly szenderité bölcsőd kis siralmát; 

Megindulál szép apró lábaiddal, 
Emelve nékünk s égnek angyalorczát; 

Gyöngéd szavakra nyelved ia kele, 
Bájlóbb zenével, mint a fülmile, 

S atyád szivét Örömláng reszketé át. 
A dajkaöl, bölcső és némaságnak 
Rabsági, hála égnek! szépen elmulának 

Csak nőj tovább már, ékesen, nyulánkan, 
Mint szent bereknek ifjú pálmnfája. 

Hajnalt mosolygnak arczid, ajkaidban 
Tavasz dereng; pilláid éjszakája 

Selymével olly léleklángot fed e l . 
H o g y színaranyként olvad a kebel, 

Ha egy sugárt villantasz őreája; 
S lágy fürtid árnyán, homlokod márványa 
Az alvó tenger mennyet tükröző simája. 

Oh mennyi báj ! — mint szökken lángba vére 
A z ifjúnak, láttán e kellemeknek, 

S ha hangazaj hivó örvényletére 
Végig röpülsz tükrén a tánezteremnek, 

Mint tünde álom május — hajnalon, 
Mellvből fölébredésünk fájdalom : 

Mi kin enyészni e csábképzeteknek! — 
És hajh! eltűnniök kell! — mert ki őket 
Valósitná, lánykám, nem ér illy szép időket. 

Most látta harmadszor, szirmait kitolni 
Mását, a hóvirágot, s vész leverte! 

Húsvéti kis fiuk jönek locsolni, 
Néznek, kezükben illatos vizecske. 

Nincs k i t locsolni, kis fiuk, hiszen 
Aranka elvirult, földben pihen. 

Pihen , mig a p j á t űzi élte terhe. — 
Csak már, ha földgyomorba eldugának, 
Ne volna lelke, éjbe l á t n i , bus atyádnak. 

De ölnyi föld van bár föléd tetézve, 
Miként ha élnék bűbájos szemirral, 

Belátok én koporsód rejtekébe : 
Ott a viasz f ő hervadt rozmarinnal, 

A szép kebel márványhült halmain. 
Miként te, kisded é l t ü k a n k a i m . 

S olly á t l á t s z ó fehér vagy , mint az angyal. 
Csak padlanod ja j ! olly rideg sötéten 
Ne rémlenek! mi szörny az é l ő képzetében. 

Á m csak nyugodjál, édes kis leányom, 
S nyugodni hagyd szüléid Bzenvédését; 

Kiket különben is nagy életsuly nyom, 
A d d vissza nékik n törött szivbékét; 

S kinél angyal vagy , kérd az égkirályt, 
K i elhívásodban kedvet talált, 

Ne bántsa már családunk szent füzérét. 
Mert a ki szivünkből kikelt virág, azt 
Porlasztó simák adni, égő könyet áraszt. 

S nem ugy lőn! — ah te páratlan maradtál 
A z Ur kis angyalkáinak sorában — 

Hat éven; s bár minden hajnal hasadtán 
Száz uj szent nyert helyt a menny sátorában , 

Nem vol t , ki hozzád i l l ő pár legyen. 
D e végre megszállt az Ur-szem egyen : 

S u j a b b A r a n k á m ment f ö l , s benne pár van. 
Oh majd ha lelkem is, nyűgeit lehányva, 
Felszáll , mosolygva vártok a menny pitvarába ! 

Miken épitsftk fa lán háza inkat . 

Hazánkban igen sok csinos helységet lehet találni; ellenben több az 
ollyan, mellyek rondaságuk miatt szánalmat gerjesztenek az utazóban. 

Valamint azok a nép művelődéséről tesznek tanúságot, ugy ezek a tu
nyaság, szegénység és legalább is tapasztalatlanság félreismerhetlen jeleit 
viselik. 

E tekintetben a magas kormány is intézkedett, midőn a gyúlékony 
anyagokbóli építést megtiltá; de ez csak az épületek külsejére vonatkozik : 8 
azért az uj kőhazakban ia ugyan azon visszás elrendezést fogjuk közönsége
sen föltalálni, melly az ó épület sajátja volt . 

H o g y tehát az a földmivclö, a ki már most akar uj hazat épiteni, ennek 
a belsejét is ugy rendezhesse el, mikép az csinos, kényelmes és olcsó is legyen, 
őt a következőkre akarnám figyelmeztetni. 

Azt már maguk is tapasztalhatták T Ö l d m i v e l ő hazámfiai, mülyen ro-
szul esik az embernek az, ha külsőleg szépen fölépített éa cserép-zaindelylyel 
fedett kőházba l é p v é n , benne csak ugy találta az idomtalan s nagy helyet el
foglaló kemenczét, tőle kezdve pedig a fal körül egész az ajtóig elnyúló faló-
czát, és végre egy asztalt a szoba egyik szögletében, mint akármellyik roska
dozó házban. Ez ugyan magában véve nem tett még olly nagyon rosz hatást, 
ha csak meg nem gondolta azt, hogy bizony a külsőleg illy csinoa épület, 
belől ia azebben és jobban rendeztethetett volna el ; de főleg az okozhatta a 
rosz érzést, ha benn lugzókádat, rosz és egészségtelen gőzt , füstöt, és azon
kívül még egy nagy kiterjedésű szövőszéket t a l á l t , mellynek lármája mellett 
beszélhetni is alig lehet. 

Itt van néhány szóval leírva a magyar földmivelő szobájának a belseje. 
U g y hiszem, hogy földmivelő atyámfiai között sokan lesznek ollyanok, 

a kik azt fogják mondani : bizony átlátjuk magunk is, hogy igy nincs rend
ben lakó-szobánk, de hát fundusaink kicsinysége miatt nem terjeszkedhetvén, 
annál kevésbé épithetünk több, vagy csak egy olly szobát is, melly kényelmes 
és csinos is legyen, minthogy szegények vagyunk. Aztán ha apáink illyen 
házban tndtak lakni, miért ne lakhatnánk mi is ollyanban?" 

Erre meg én azt mondom, — csak figyelemmel kisérjék szavaimat — 
eltekintve attól, hogy apáik hibáit kikerülni kötelességük, igen csinosan s ke
vés költséggel lehet elrendezni uj lakházaikat, és pedig : 

Vegyük fel, hogy kigyelmetek egy szobát akarnak elől az utczára, há
tul egy hálókamarát, a szoba és kamara kőzött egy pitvart, éa ha lehet, mel
lette még egy kis hálókamarát, már csak ugy mint ezt eddig szokták. 

E tehát még mind jól van! 
De nem volna e j o b b , ha a lakószobából a fónebb említettem nagy sütő 

kemenczét kiküszöbölnék s helyette egy kályhát tennének; az asztalt — 
melly megvan — az utczára nyíló két ablak között ugy állítanák fel, hogy 
előtte a fal mellett egy karos lócza álljon; a kályha és a szoba szélességét 
képző fal között levő téren a hálókamarából az a gyönyörűséges tulipántos 



két ágy tétetnék, hasonlólag az utczára és az udvarra nyíló ablak között, ezen 
ágyaknak átellenében, ugyancsak még egy ágy helyeztetnék, ez után egy 
tulipántos láda vagy más szekrény jönne, mellyben az edények tartatnának ; 
végtére minden ágy előtt két vagy egy karszék fából, a kályha körül egy 
lócza, az asztalnak átellenében a falon egy tükör, valamelly szögletben egy 
falóra, és minden ágy felett, nem különben a tükör mellett két kép? — 

Nos mit mondanak ehhez? — 
De még nem vagyok készen, azért még kevés türelmet kérek! 
Az elől levő szobát igy elrendezvén, menjünk a pitvarba. Ennek egy 

részét közfallal kellene elkiilönözni. Az ekkép elkülönzött helyen a szobá
ban levő kemenczét tennők, és lenne belőle egy tűzhely, mellyen főzni le
hetne, de egyszersmind sütő-kemencze is volna az, ha előtte deszkával elfe
dett négyszögű lyukat készítenénk, hogy a kenyeret könnyen betehessük és 
kivehessük. 

E szerint meg volna a konyha és a pitvar is. A karaarát pedig, mellyet 
már mostan kisebbre lehetne azért hagyni, hogy a konyha és a pitvar na
gyobb lehessen, és hogy belőle még egy élőskamara kitelhessék, hasonlóké
pen ugy kellene elrendezni — kevés kivétellel — mint az elől levő szobát. 

Ugy-e, ekképen két csinos szobájok, egy tágas konyhájok, egy pitvar-
jok és egy élőskamarájok volna? 

Már most vegyük tekintetbe a nyereséget: 
1. A hátsó szobában lehetne mindent dolgozni, tehát szőni is, a pit

varban és konyhában pedig lúgozni. Ez által mind a két szoba tisztán tart -
tatván, sokkal egészségesebb volna. — 

2. A kályha föl nem emésztene annyi fát, mint a kemencze, és mint
hogy nyáron át nem fiittctnek.it szoba nem volna olly kiállhatatlan gőzfürdő 
akkor, a midőn ugy is meleg van. 

3. Konyha létezvén, a szalonnát, sonkát, kolbászt és oldalast szépen 
füstre lehetne tenni; avas szalonna- és sertéshússal tehát nem élvén, sokkal 
egészségesebbek is lennének. 

4. Nagyobb kényelmet nyernének minden tekintetben. 
5. Nem kellene télen a hideg ágyba fekünniök, és viszont a meleg ágy

ból a hideg kamarába lépniük, mi által a meghűtéstől mentek lennének. 
6. Esténként összeülvén, csinos szobáikban jobban éreznék magukat s 

elmenne kedvök a korcsmázástól, ekkép pedig megtakarítanának sok pénzt. 
De hogy ne unják magukat — főleg a téli estéken — vagy dolgoznának va
lamit, vagy uj és olcsó újságokat s könyveket olvasnának, mikből sokat ta
nulván, igen nagy hasznuk lehetne, ha az oktatásokat gazdaságuknál s csa
ládi életükben alkalmaznák. 

Igy lassanként mindinkább felvilágosodottak leendvén, a csinosságot 
nemcsak szobáikban,hanem ruházatjuk, udvaruk, kertök,iskolájok s templom
jukban is szeretnék. Továbbá magok-viselete sokkal kedvesebb, szerényebb 
megelőzőbb b nyájasabb volna mint eddig, olly annyira, hogy minden mű
veltebb ember örömest társalogna kegyelmetekkel, b szívesen meglátogatná 
házukban, holott a legnagyobb rendet s szép családi életet találván, kigyel-
raetek iránt nagy tisztelettel viseltetnék. Hát a rendetlen szomszéd vagy más 
ismerős nem kapna-e ösztönt az utánozásra? nem kapná-e le azonnal kalapját, 
mihelyt illy csinos szobába lépne? — 

E tekintetben sokat lehetne még mondani; de elégedjünk meg most 
ennyivel, raellyért csak arra hivom fel bezárólag az illetőket, miszerint te
kintetbe vegyék az emint olvasottakat és kezdjék meg tétovázás nélkül azok 
alkalmazását. Hisz! egy vagy két kályha ára, — melly a ház belsejének elren
dezésénél némi különbséget tenne — csak egy vagy két télen át megtakarí
tott fa által is kipótoltathatik, és a kályha húsz vagy még több évig is el
tarthat! — Szomor Károly. 

T a l á l t régiség. 

T. szerkesztő ur! Az 1856. évi „V. U." 22. számában „Mi újság?" ro
vatban Csokonai Vitéz Mihály néhai koszorús költőnk kedvencz pipájáról 
olvasván, bátorságot veszek, egy már több év óta birtokomban levő régiséget 
illető hozzám intézett levelet önnel közleni; remélvén, hogy ennek tartalmát 
becses figyelmére méltat and ja a régiségeket becsülni tudó közönség. — A le
velet Csongrádmegyében kebelezett Békés és Csanádmegyékbe szögelő Puszta-
Szőllösről Veidenfeld Zsigmond ur hnszonbérlőnél gazdászati hivatalnok ro
konomtól 1851-ik évi augusztushó 25-én vettem s ennek előadásomra vonat-
kozó tartalma következő : 

„Ezen kocsisunkkal küldök neked egy gombot, melly — Isten tudja 
hány 100 év óta — a föld alatt hevert. Homok-ásás alkalmával 7 láb mély
ségnél a földben találtunk egy tetemet, mellynek minden váza, hiány nélkül 
együtt feküdt, 32 foga mind meg van, egyetlen kéz- vagy láb-ujja nem hibá
zik. Ezenkívül a mint hanyatt feküdt és a melle valamikor régen berogyott, 
a gerincz-csont belsején, ki rajta, ki mellette illyen 7 gomb — amiilyent 
egyet itt küldök —találtatott, lehet, hogy a többiek a homokkal kihányattak. 
Nem különben szintén a melle alá hullva, a mint mellén a dolmánya kap
csolva lehetett (fent hosszabb, lent rövidebb), 6, 5, 4 vagy 3 ujjnyi hosszú
ságú, és 1 ujjnyinál bővebb szélességű, illyen forma érczből, gyönyörű mun
kával készült kapcsok is találtattak, mellyekből mutatót nem küldhetek, 
mert Veidenfeld ur hova tette? nem tudom. — Körülötte igen szép csatok is 
voltak, mellyeket kard-szij csatjainak gondoltunk, de kardot raeüette nem 
leltünk, hanem a fejénél feküdt egy igen kis tetem, ennek gyermeknek kellett 
lenni, s ennek a jobb kezénél volt egy rozsdától elett vaskard. A nagy tetem 
nem csekély ember lehetett, mert ha koporsót nem adhattak is neki hirtelen, 
legalább egy barom-váluval le volt borítva, minthogy a hely partos, az eső 
mindig lefolyt, a homok igen száraz volt, a tölgyfa-válu sarkai még most 

is épek valának. Isten áldjon mindnyáj ttokat, kivánja testvértek Polyák 
János s. k." 

Én mind eddig azon meggyőződést tápláltam, miszerint Veidenfeld ur 
azokat az illető helyen legott kézbesítette, m i n t á n azonban e felfedezés felől 
több tudakozódásom után ís mindeddig m-m értesülhettem : alázatos kérésem 
oda járul, minélfogva kegyeskedjék t. szerkesztő ur Veidenfeld urat ez előt
tem igen érdekes czikkek közlésére — nemzeti történeti tapasztalataink terjesz
tése tekintetéből — ujságilag barátságosan felszólítani; mindenek előtt pedig 
engemet Csongrádra intézendő igen becses tudósitása folytán, azon helyről 
értesíteni, hova kézbesítsem én ezen feljelentett gombot * ) , mellynek mintáját 
természeti nagyságban viaszba nyomva ezennel küldöm * * ) , s melly szerény 
meggyőződésem alapján, a történetbúvároknak nem megvetendő éldeletül 
fog arra szolgálni : melly évben? és mi nemű ellennel kényszerültek eleink 
Békés és Csanád megyékbe ezegelő PuBZta-Szőllősön a római sánezoknái, hol 
az általam körül irt levélben érintett holttetem találtatott, háborúskodni? — 
Csongrád, febr. 2. 1857. Polyák Gergely, szabómester. 

A bndai m a g y a r sz íntársulat 1 7 0 2 - b e n . 

A sokáig melengetett eszme végre létesült. A hazafiu-buzgóság végre 
legyőzött minden akadályt és ármányt, 8 a mngyar ezinézet ez évben meg 
lön alapítva. A nemzet nagyjai közül többen lelkesen knrolák fel ez ügyet, 8 
igy lehetővé lőn téve, hogy az 1790-ben megbukott magyar-társaság ez év 
tavaszán ismét megkezdhesse előadásait, Protasevicz Benedek ideiglenes igaz
gatása alatt. 

E társaság tagjai, érdem szerint **•) igy következnek: Sehy Ferencz, Láng 
János. Varsányi Ferenez, Kelemen László f ) Bózsa Marion, Bagoly Antal. 
Fülöp István, Peslhy László, Pap Gábor, Pataky Benedek, Temesi, Tessenyei, 
Moór Anna t t ) . iÁplhay Mária, Termeczky Francziska, Török és Kelemen 
leányasszonyok. Jakab Mihály, sugó, Birsch Jakab, karmester. 

E társaság kezdé meg tehát működését egy ideiglenes nyári színházban, 
május 5-én, a ez első előadás szinlapját érdekesnek tartom ideigtatni : 

A Felsöségnek Engedelmével. 
Ma Szombaton , Májúi 5-dikén 1792-dik Esstend. 

A Magyar Játszó Színi Társaság, a Budai részen a hídhoz által ellenben levő 
Teátromban fog játszatni egy vigjátékot, illy nevezet alatt: 

A t n I á I t t g y e r m e k . 
öt Fel-vonásokban.-Szabadon fordíttatott Bárány Péter által. 

A Játszd S z e m é l y e k : 
Ződi, egy öreg Oberster Varsányi ur. 
Ennek Urna Láng ur. 
Tisztesi, az Úrfi Nevelője Pap ur. 
Gondost Udvar-birtf Rózsa ur. 
Dórgényi Kapitány Kelemen ur. 
Fitzondi Oskola-mester Sehy ur. 
Ferkó az Úrfi Inassá . . . . Bagolyi ur, 
Zsódos Falusi Biró Pesti ur. 
Zsófi, Zsódosnak felesége Tenneezky I.. a. 
Trézsi, ennek véltt leánya Modr L. a. 
János, egy szegény Paraszt . . . . Pataky ur. 

Tudósitás. A Lózséknak kulcsai, nem különben a Bilietek, találtatnak a 
Director urnái mindennap, a mellyen játék adatik, reggeli 8 órától fogva, 
egész délutáni 5 óráig, Pesten az ó Tokaji borral kereskedő boltjában, a T. 
T. Serviták piattzán. 

Mind enkori bemenetelnek árra. Egy lózsé 4 szeraéllvekre 4 forint. Első 
Partér 40 kr. Második 20 kr. Utolsó hely 10 kr. 

Kezdete lészen 7 órakor. 
• • . Ime ez azon első rendezett társaság, melly a küzdelmekben erős 

lelküleg fenn tudott 3 évig állani, s csak akkor oszlott fel, hogy — iámét más 
társaság alakuljon belőle, t t t ) B—i. 

V i d é k i h irek . 

S a j ó - H i d v é g , mart. 22. (Úrbéri egyezség.) a „ V . U." egyik minapi 
számában érzékenyen meg valánk róva azért, hogy mi Zemplénracgyebeli 
Sajó-Hidvég lakosai a nm.-földesasszonyság részéről egyik fia m. gróf Er-
dődy István ur által ajánlott, a reánk nézve felette, előzékeny és kedvező 
egyezségi feltételeket el nem fogadtuk a a fóldesosszonyi kegyességet magunk
tól mintegy elutasítottuk. — Megvalljuk őszintén, hogy e megrovásra érde
mesek valánk, de nem azért mintha az igen méltányoa feltételeket elfogadni 
nem akartuk volna, hanem azért, mert 2—3 laktársunknak a helység kárára tett 
tanácsát s fonák okoskodásait — háttérbe azoritani elég erősek nem voltunk, 
Ámde ennek is meg van a maga oka, mit e helyen elősorolni feleslegesnek 
tartunk. Most örömmel hirdethetjük, hogy a józan gondolkodás, és földes
asszonyunkban vetett bizalom — a roszakaraton diadalmaskodott. — Ugyan 
is helységünk komolyabban gondolkodó része az elöljárósággal egyetérve,ki-
nyeré a már fentebb emiitett gróf úrtól azon Ígéretet e biztosítást, hogy a 

*) A nemzeti múzeum igazgatóságának Pesten. 8»erk. 
**) A viaszmintát vettük s kösaonjtűc Szerk. 

***) Lásd „Magyar hírmondó" Girtf és Kereket által szerkesztett ez évi folyamát. H . 
f) A társaság" összeállításában legtöbbet fáradott derék tag, ki később annak igaz

gatójává lón. 1 ' 
t t ) Később Kelemen neje tón. H. 

f t i ) A tagok közül néhány bucsut vőn e pályától, a többi pedig a Kolosvárt fennálló 
(1792-től) társulathoz csatlakozott. H. 
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már tavai megajánlott feltételeket jelenleg ia azon módosítással kész meg 
ajánlani, hogy az alkemelyi urasági pusztán a község által földesúri tet
szésig használt 80 ember vágé réteket saját majorsági birtokához fogja csa
tolni, minden visszapótlás nélkül. — Mi ezen biztosítást véve, az egyezséget 
folyó hó 16-kán Zemplén-megyei úrbéri törvényszéki tanácsos t. Neszre-
betzky Sándor ur jelenlétében megkötöttük, s aláirtuk, — vélünk együtt 
aláirtak az egyezséget eddig ellenzett laktársaink is. — I g y lett reánk nézve 
e nap felette nevezetessé, mert nemcsak azt nyertük meg, mit törvény utján 
elérnünk lehetlen vala, — hanem annál igen sokkal többet, — jelesen úrbéri 
egész illetőségünket, — az azonfelül birt 487 hold maradék földeket egészen 
— az azokért járulandó körül-belül 9000 pengő pftot tevő megváltási ár fele 
részének elengedésével. Minden egyes zsellér, kik öszvesen 91. számmal van
nak, fejenkint 200 Q ölnyi földtérrel, — nem különben 18 laktársunk, kik 
hajdan évenkinti szolgálat mellett majorsági birtokot béreltek, fejenkint 
2000 • öles földtérrel, helybeli helv. hit. vallású egyházunk hat, iskolánk 
szintén a gyümölcsöskert beleszámításával hat hold földdel ajándékoztattak 
meg, — melly kitűnő kegyelemért fogadja a nm. grófné legmélyebb tisztele
tünket, s hálás köszönetünket. Egyszersmind nem mellőzhetjük el, hogy nyil
vános köszönetet ne mondjunk a grófné rendes ügyészének Tomka László 
urnák, ki ezen szerencsés egyezség létrehozásában főtényezőül tekintendő, — 
ki nemcsak tanácsával vala kész bennünket okositani, — hanem olly bölcsen 
tudta párosítani az urasági érdekkel a nép iránti emberbaráti szeretetét, hogy 
a midőn amannak érdekeit hiven őrizve védi, ugyanakkor ennek is boldogi-
tásában leghathatósabban működik; ki ezenfelül iskolánk gyümölcsöskertje 
számára, maga válogatott gyümölcsfajaiból 40 darab oltványt ajándékozni 
sziveskedett. Vegye érte szives köszönetünket. 

Most hozzátok szólok, a hazában még olly számos rendezetlen helysé
gek lakosai — hogy helységtek úrbéri rendezése alkalmával, ne hallgas
satok a maguk hasznát többnyire a ti károtokkal kereső ál Mózsesek és pró
féták biztatgatásoira, — tanuljatok a mi példánkon. — Legyetek bizalommal 
a törvényhez, nemesen gondolkodó földes uraitokhoz, s azok képviselőihez, 
ltagadjátok meg az alkalmat az egyezségre, mert higyjétek el, a legsoványabb 
egyezség is többet ér, száz zsiros pörlekedésnél. Több hidvégi lakos. 

I e l ső - I \yá rnd (Borsod),mart. 23. (Régi közkönyvt.és keletkezése. Józan 
nézetek.) Tudtommal helységünkről eddig ujságlapokban semmi más nem 
közöltetett, mint a mult évben az, hogy itt egy 109 éves vén zsidó él. Ez bár 
maga is elég ritkaság, mi a mostani, élni siető korunkban nem minden hely
ségből közölhető; de van még ezenkívül helységünkben ollyan, mi — bár nem 
olly ritkaság is, — de mivel szellemi clőhaladást tanúsít, nézetem szerint, in
kább megérdemli a megemlítést. 

Még mielőtt a „községi könyvtárak" eszméje a Vasárnapi Újság által 
megpendittetett volna, még 1851-ik évben községünkben olvasó könyvtár lé
tesült. Eredete ez : helységünknek több értelmes, józan gondolkozású, tudo
mányosan kiművelt polgárai, belátva azt, hogy a ki a gyorsan haladó idővel 
nem halad, utólérhctlenül elmarad, s c haladás csak a j o b b könyvek olvasása, 
s általa lehető tökéletesedés, szóval a tespedéséből akkoriban felébredt nem
zeti irodalom pártolása utján eszközölhető : örömmel karolák az indítványt, 
melly körükben egy olvasó könyvtár alakítása iránt tétetett, 8 a j ó rend vé
gett bizonyos szabályokban állapodván meg, eredetileg csak tizen, két-két 
pengő forintot tettek össze, 8 e 20 p . forint volt alapja azon, jelenleg több 
mint 300 darab csinosan bekötött könyvet tartalmazó könyvtárnak, melly az 
illetőknek ekkorig — a könyvkötési költségekkel együtt 635 pengő forintjuk
ban van. Részvényesei jelenleg a helybelieken kívül — minden a környékben 
lakó, olvasni szerető müveit uri egyének, számszerínt 25-en, ámbár még töb
ben is lehetnének. Afélévenkint befizetendő dij minden egy-egy olvasó tagtól 
2 pengő forint, ezen felül a könyvek bekötésére 16 kr., s e csekély díjért 
válogathat az olvasó, nemzeti irodalmunk minden nj és régibb termékeiben. 
Ugyanis feltalálhatók ittBerzsenyi, a két Kisfaludy,FáyAndrás,Vörösmarty, 
Jósika Miklós, Jókai, Degré. Petőfi, Tompa, Arany. b . Eötvös, Kuthy, gr . 
Teleki József, P. Szathmári Károly, és a többi jeles irók szép'rpdalmi s tör
ténelmi minden müvei. — Vajha követnék példánkat más községek is; kivált 
azok, mellyek — mint mi — várostól távol esvén, a kölcsönkönyvtárak jó té 
konyságában is, ritkán vagy bajosan részesülhetnek. Bizony higyjék meg, e 
félévenkinti csekély áldozat (ha ugyan áldozat?) bőven meghozza gyümölcsét. 

— Kinek Isten módot adott : vegye meg maga a j o b b könyveket; de kinek 
ez módjában nincs : álljon társulatba, s igy pártolja a nemzeti irodalmat, 
melly minden magyarnak szent kötelessége. (Bo ldog azon község, hol illy 
felvilágosodott nézetek uralkodnak. Szerk.) 

Jár ezen kivül helységünkbe a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonsá
gok , Magyar Néplap, Napkelet, csak egy-egy példányban ugyan; de ez is 
j o b b , mint semmi. Hány helységet tudnánk nevezni, hol pedig becsületes, ér
telmes honoratiorok is laknak, hova csak egy folyó-irat sem jár I — A Vasár
napi Újság — mult évi utóbbi egyik számában, „az olvasó közönség slalisti-
kája" czim alatt közli azon helységek neveit, hová a „Vasárnapi könyvtár" 
j á r ;—én ha szerkesztő volnék, inkább azokat közleném, mellyekbe egy folyó
irat, vagy egy irodalmi vállalat sem jár ; hadd hallanák meg a kiáltó szót ők 
is, s ha máskép nem, legalább a világ előtti szégyentől melegülnének fel ők is 
a nemzeti irodalom iránt. (Előbb utóbb ki nem kerülik, hogy ujjal ne mutas
son rajok a világ. Mi azonban nem szeretünk erőtetni senkit a maga hasznára 
és gyönyörűségére. Itt önkint kell felcsapni, szabadon, meggyőződésből, a ki 
az olvasó közönség diszcs sorában helyet akar foglalni. Csak igy lesz e lépé
sen áldás és tartósság. Szerk.) Debreczeni Gábor. 

Ki.-iflo-rnUj.ionos l lerbmast Gnaztnv. -

M o n d o k (Szabolcs) , mart. 24. (Balesetek). Vidékünkön e hó elején 
tavasz kezdetét hirdető gyönyörű meleg napokra 11-én olly roppant zivatar 
következett, hogy a házak között az utczákon s a mezőségen is embermagas-
ságnyi hófuvatagokat képezett, melly zivatarnak áldozatai is lettek. Egy Cs. A . 
nevü, az idén nősült, még a 22 évet is alig betöltött egyén, ki a tőlünk alig 
egy órajárásnyira fekvő úgynevezett Fényes-Litkiben létező szeszgyárban 
dolgozott, a zivataros nap délesti óráiban jól bepálinkázva többed magával 
útnak indult haza felé. D e az útba eső erdőnek még túlsó szélén társaitól, kik 
magukkal a szeszgyárból hoztak pálinkát, kért és ivott, s hihetőleg j ó ada
got beszippantván, tovább nem jöt t . Társai odahagyták, gondolván, hogy 
majd utánok j ö n ; és hazajöttek, itthon tudtul adván apjának és ifjú nejének 
az esetet. A nő másod magával a nevezett hely felé sietett, de többször ismé
telt kiáltozás után is férjére nem talált. Naponkint többen keresték, mindig 
hiában. Végre mártius 22-én a sertéseket őrző pásztor sertései altul (mellyek 
a szerencsétlent kitúrták a hóból) fedezék fel. Tegnap kiséré a szomorodott 
özvegy és számos népcsoport a koporsót a temetőbe. Meghatva állottunk ott 
a vigyázatlanság e szomorú áldozata felett. — Nem különben egy lónyi lakoe, 
java korú izraelita tanitó, ki farsangi mulatságot élvezendő a Mogyorós nevű 
szomszéd helységbe indult többed magával szekerén s egy az útba eső gya
log útnál, melly szintén abba a helységbe vezetett, leszállt és gyalog indult, 
biztatván társait, hogy előbb ott lesz, mint ök. De biz ő szegény csalódott, 
mert társai, a kijelölt helyre megérkezvén, hasztalan várták, ő többé sem 
előbb, sem utóbb élve meg nem jelent, mert csak a következő nap találták 
meghalva a helységhez közel, özvegyet és töhb gyermeket hagyván ár
vákul. — D. K. 

M a k ó , mart. 26. (Farsang eredménye.) Kondítsuk meg még egyszer a 
harangot az enyészetbe ment vigalom napjai emlékére, hiszen megérdemlik 
azt, különben is a kedves és j ó napok olly soká felejthetők. Megbocsátnak e 
lap kegyes olvasói, hogy azokról bár későn, el nem mulasztjuk tudósitani, 
ugyanis : Makón ezen évben a farsangi vigalmaknak özöne volt, mulathatott 
minden mulatni vágyó , e vigalmakból kiemeljük a casinói két s városházi 
egy uri táncz vigalmat, úgy a városházi két néptáncz zene-estélyt. A casinói 
bálok fényesek és vigak voltak. — A városházi uri tánczvigalom jan. 13-án 
kielégitŐ, csinos, solid, fesztelen és igen vig volt, s olly jó l ütött ki, hogy kik 
e vigalomban részt vettek,az egész farsangi mulatságok közt legjobbnak tart
ják, mig mások elmaradásukat sajnálják. A z egész mulatságnak legszebb ol 
dala az : hogy 75 pforintot jövedelmezett , melly összeg a vigalom rendezése 
czéljához képest a mult évben a makói tanyák közt az illető lelkész urak ser
kentésére minden hatósági befolyás nélkül a tanyai lakosok által saját költsé
gükön felállított két tanyai iskola némi belső felszerelése a a szegényebb ta
nyások és béresek gyermekei számára tankönyvek megszerzésére levén fordí
tandó — fele a rom. kath., fele pedig a reform, helybeli tanodái igazgatósá
goknak kézbesittetett.—A néptáncz zene-estélyek egyike a legközelebb felállí
tandó kisdedóvó-intézet javára, a másik a helybeli kórház javára rendeztetett, 
bár elég vígan, de azért j ó renddel mentek végbe, igen helyesen egyedül ma
gyar néptáncz lejtetett lassú frissel felváltva, 8 az első nép-vigalom 154 pfo
rintot, az utóbbi 65 for. 35 krt ppben jövedelmezett. — Ezen nem megve
tendő eredmény mellett érdekesnek tartjuk az utóbb említett mulatságok 
erkölcsi következéseit megemlíteni. — A tanyai növendékek kezébe könyvek 
adatnak, és ezzel alkalom nyujtatik s kedv serkentetik a pusztai j övő nemze
dék művelődésére. — A nép romlásra vezető korcsmai mulatságok helyett 
díszesebb és megrovás alá nem jöhető társaskörbe csődül. — Továbbá a nép 
közt a kisdedóvóintézet, kórház stb. beszéd tárgyává válván, egymásközti fel-
világosit ásókkal az emberiség érdekében felállitnndó azon intézetekkel meg
ismerkednek, és előlegesen megkedvelik, emlékükben levén a kisdedóvói * 
kórházi j ó mulatságok. — Végre , jótékony czélokrn eddig nagyobb részt csak 
nz uri osztály áldozott, mig most a földmivelő népség is a mulatság csábere
jével a közjóra való áldozatra be lőn vezetve. 

Előfizetési fölhívás 

és 

Poli t ikai Újdonságok 
április —júniusi évnegyedi és április — september félévi 

folyamára. 

Előfizetési feltételek, postán bériiientesen küldve: 
évnegyedre, azaz ; április—júniusra . . . f ft. 3 0 kr. 
félévre, azaz : április — septemberre . . . 3 ft. — kr. 
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. — Tiz előfizetett 
példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedünk. 

A V a s á r n a p i Új ság és Po l i t ika i Ú j d o n s á g o k 
kiadóhivatala (Pesten, egyetem-uteza 4. sz. a.) 

Felelős szerkesztő : P á k h A l b e r t . 

Nyomtatja l.anderer és llrrkenast. egyetrmutera 4-dik szám alatt Pesten. 




