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K n I z F e r e n c z . 

Az utóbbi években a legtöbbet emlegetett nevek egyike lett 
azon férfiúé, kinek érdekes arezvonásait mai számunkban mutat
juk be olvasóinknak. Találkoztunk e névvel számos népszerű válla
latban, több izben láttuk Vasárnapi Újságunkban is, rendesen ott 
van a Gazdasági Lapokban s az első magyar „Kertészeti füzetek", 
az ö nevét viselik czimlapjokon, ezek az ö teremtményei. Azon szép 
emelkedésben, mellyet ujabb 
időben örvendő lélekkel ta
pasztalunk az anyagi téren, 
Entz Ferencznek kiváló része 
van, s midőn azok neveit je
gyezzük fel, kiknek hazánk 
jóléti és csinosodási fejlődé
sében maradandó érdemök 
van, Entz Ferenczet is ezen 
helyeken illik említenünk. 

Ama lendület, mellyet a 
gazdálkodás épen olly jöve
delmező, mint szép, épen ugy 
haszonra, mint izlésnemesi-
tésre és erkölcsfinomodásra 
jótékony ága, a kertészet kö
rül tapasztalunk, nagy rész
ben az ö nemcsak értelmes 
izgatásainak, tanulságos ira
tainak, hanem gyakorlati pél
dájának, sükerdus működésé
nek is tulajdonítandó. Nem 
lehet e helyen czélunk, ez ér
demeket külön taglalnunk — 
ezek előadása külön ismer
tetést igényelne, melly, hisz
szük, nem fog elmaradni; — 
itt csupán az érdemes férfiú 
személyiségének s eddigi élet
folyamának főbb pontjaival 
ismertetjük meg a szives ol
vasót. 

Dr. Entz Ferencz szüle
tett Sümegen. Atyja Pápáról 
származott s Zalamegyét mint főorvos szolgálta. Igen korán árva
ságra jutván, Pozsonyba került nagyanyja házéhoz és sokáig igen 
beteges gyermek volt, minélfogva csak későn kerülhetett iskolába. 
Azonban mint serdülő ifjú mindinkább erősödött s kitüntetéssel 
végezte Pozsonyban gymnasialis és bölcsészeti pályáját 1825-ben 
a pesti egyetemben kezdte meg az orvosi tanulmányokat s itt me-
rité azon hő vonzalmat a természeti tudományokhoz, melly hü ki-

Kntz Ferencz 

sérője lőn élete pályáján. A gyakorlati tanfolyamot Bécsben vé
gezte s 1831. aug. 7-én kapta ki a bécsi egyetemtől orvostudori di
plomáját épen azon időszakban, midőn a cholera dühöngése a biro
dalom népeit rémülésbe hozta. 

Az ujdon sült doktor, ki tanévei folytában sok sanyaruságon 
ment keresztül, ügyes és bátor föllépése által valóságos aranybá

nyára talált a cholerában, s 
a minden oldalról feléje ömlő 
gazdag diurnumok és tiszte
letdíjak diáksága számos nél
külözéseit elfelejtetek. A jár
vány alatt egy ideig Bécs 
egyik külvárosának osztályos 
orvosa volt; midőn a járvány 
Bécsben megszűnt, herczeg 
Batthyány Fülöp alsó-ausz
triai jószágaira hivatott s in
nét Csehországnak Szászor
szággal határos részeire gróf 
Bouquoyhoz. 

Kínálkozott e közben 
majdnem mindenütt alkalom 
állandó és díszes állomásokra, 
de Entz Ferencz csak hazájá
ban akarván orvosi gyakor
latát űzni, herczeg Batthyány 
ajánlatát fogadta el s e sze
rint a Veszprém-, Tolna- és 
Somogymegyékben keblezett 
enyingi uradalom rendes or
vosává neveztetett. Azonban 
a néhány ezer forint birto
kába jutott fiatal orvos, mi
előtt állandóan megteleped
nék, elébb egy rég táplált 
óhajtását akarta valósítani s 
a herczegtől engedélyt is 
nyert, hogy tapasztalásait bő
vítendő, elébb a külföld hí
resebb orvosi s természettu

dományi intézetett bejárhassa. Egy évet töltött tehát külföldön, 
gyönyörködve a legszebb élvekben, mellyeket müveit ember óhajt
hat, t. i. gond- és 8anyaruságtól ment folytonos tanulmányo
zásban. 

A külföld fővárosai zaját Mező-Komárom csendje váltotta fel, 
hol 16 évig egy részről széles körben űzte orvosi gyakorlatát, más 
részről pedig több holdra terjedt kertjeiben valódi szenvedélylyel 



fordult az annyi jutalmazó élvezettel kínálkozó kertészethez, melly 
élete későbbi szakában minden vágyai központjává vált. —Irodalmi 
munkásságra ez idö tájban nem sok idő jutott, azonban mégis szá
mos értekezése s tanulságos közlése jelent meg a „Magyar Gazdá"-
ban és az „OrvosiTárban." 1847-ben pedig aSió mellékének tájrajzát 
irta orvosi, statistikai és természettudományi tekintetben, melly 
munkájának Magyarország akkori főorvosa, Stáhly Ignácz által 30 
aranyban kitűzött pályadíj, a kir. orvosegylettöl oda ítéltetett. 

Az ezután következett éveknek volt fentartva, hogy az isme
retek- s tapasztalatokban dus férfiú munkásságának megfelelő na
gyobb tér nyíljék. 1850-ben történt, hogy Entz Ferencz Arányi 
Lajos egyetemi tanár, Frivaldszky Imre és Málnay Ignácz orvos-
tudorokkal egy vállalat létrehozatala végett szövetkezett, mellynek 
czélja volt Pesten, mint Magyarország középpontján, egy nagyobb-
szerS szőlő- és fanöveidét létrehozni, és nagyban eszközölni mind azon 
magvak termesztését, mellyek a haszonkertészet körébe tartoznak. 

1853-ban kapcsolatba hozá e vállalatot egy haszonkertészeket 
képző intézettel, mellybe három évi tanfolyamra évenként 8, tehát 
folyton s összesen 24 ifjú vétetik fel, kik a téli hónapokban min
den reál és gyakorlati, de különösen természeti tantárgyakban ok
tatást nyernek, — nyáron által pedig az általa a pestvárosi határ
ban, közel a városhoz, kezelt 20 holdnyi ültetvényeket kertészileg 
mivelvén, mind azon eljárásokban és munkákban gyakoroltatnak, 
mellvek által a haszonkertészet okszerű és sikerdus üzésére képe
sekké lesznek. Az intézet legnagyobb viszhangra talált az ország 
több részében s akadtak egyes községek, mellyek saját költségei
ken küldtek ide ifjakat kellő kiképeztetés végett. A szükséges tan
tárgyakat, három évi folyamra felosztva, Entz Ferencz maga adja 
elő tanítványainak s ö viseli egyúttal a fanöveldék igazgatóságát. 
— 1854 óta magára vállalta a „Gazdasági Lapok" kertészeti ro
vatának képviselését s többnyire itt látnak napvilágot azon érde
kes és tanulságos czikkek, mellyeket azután „Kertészeli füzelek" 
czim alatt külön gyűjteményben bocsát közre. Ezekből eddigelé 
6 füzet jelent meg. — Ennyit ezúttal Entz Ferencz közelebb megis
mertetésére s eddigi szép és hasznos működéséről. Csak azt tcsz-
szük még hozzá, hogy Entz Ferencz — a mit kellemes olvasásu 
ozikkei is bizonyitnak — teljes mértékben bir a természettel fog
lalkozó emberek legnagyobb istenadományával : derült lélek
kel s világnézettel és elöhaladott kora daczára ép erős testi szer
vezettel. Az ég hagyja meg ezek birtokában még igen sokáig! 

P I n c z é ni b e ii. 
SZEMERE MIKLÓSTÓL. 

D u l c e m i h i e s t f u r e r e ! 
Rajta fiúk', halljátok-e 
Mit mond HoratiuB apánk? 
„ I g y a t o k ! " igy parancsol ránk; 
Igyunk hát! Künn sötét az éj, 
Csillagra most hiába vár : 
A mennyről mind hozzánk szökött, 
Tüzes csillag minden pohár. 

C o e c u b a m tu b i b e s u v a m ! 
Tolcsvai bort isztok komám! 
Itt a pinczék, kiki lássa, 
Temetőben vannak ásva, 
Mellyben most víg dalunk zeneg : 
Pinczém sírok közt domborul, 
Itt hordók, amott koporsók, 
ű r ö m és bú összeborul. 

Hit- a n g u l u s m i h i r i d e t ! 
E zug boldogít engemet, 
E zug fiúk! ha meghalok, 
Engem ide kaparjatok! 
De mit fecsegek! messze még 
Messze tőlünk még a halál, 
Igyunk igyunk! a mélyben itt, 
A föld alatt, ránk nem talál. 

N e c d u l c e s a m o r e s s p e r n e ! 
Hej ha nyájas kéjtől verne 
Holtig a sziv! S komoly aggság 
Helyett örök víg ifjúság! 
Mi az élet öröme? bor! 
Ede*, tüzes, gyorsan f o g y ó , 
Kisded öröm : egy-egy borcsepp, 
A nagy öröm : telt caobolyó. 

L i n q u e n d a t e l l t i s et u x o r ! 
Mi végsorsunk? halotti tor! 
Válnunk kell a j ó baráttól, 
S a sirató leánykától. 
Eh élünk még víg czimborák! 
Fel a pohárt! fel a pohárt! 
Éljen a szép lyány, tüzes ki, 
A z édes bor , s a hü barát! 

R e d i t u m P a r c a e r u p e r c ! 
Vissza nem tér lakhelyére 
Többé a holt, más gazdára 
Süt góczának nyájas lángja! 
Szeretője más ölében; 
Barátja is elfeledi; 
Hü ebe nz, a mi ollykor 
Benőtt sírjai felkeresi. 

A b s u m e t d i g n i o r h a c r e s ! 
ti pinczének ura ki lesz 
Egykoron majd? ! száz év múlva 
Kik isznak itt öröm búra?! 
Ha fognak e gondolni ránk?! 
Ajkukról e dal ha zeng-e? 
Edes múlton, kétes jövőn 
Teli szivök ha mereng-e?! 

P l u s n i m i o ne d o l e a s ! 
De mit ér e bnslakodás! 
A bohóé : gond és sóhaj! 
A bölcsé : az öröm, kaczaj! 
Mienk a víg jelen fiúk! 
Még egy pohárt! még egy pohárt! 
Éljen újra : a l e g « e h b lyány, 
A legjobb bor, leghűbb barát! 

Az Istenhegyi székely liösleány. 
Elbeszélés irta J Ó K A I M Ó R . 

( T a l y U U i . ) 

A viczevajda el sem is hallgathatta a kudarezot, mert hiszen 
nagyon sokan látták; de nem is csinált belőle titkot, söt inkább 
minden embernek elbeszélte, hogy no akadt most ollyan asszony
emberre, tt millyet még nem látott soha életében; de esküszik, 
hogy boszút fog rajta állni keservesen : akár élve, akár halva — 
feleségül veszi. Annak a leánynak nem lehet más a férje, mint ö; 
megfordulna a világ tiszta rendje, ha azt más venné el nőül, mint 
ő, az asszony lenne az ur, a férj a szolga. 

Meg is izente Lőnának jó idején, hogy őt napjára várja, mert 
meg fog jelenni íziben az istenhegyi várban ünnepélyes káztűzné-
zés, leánykérés végett. 

Lóna visszaizeut neki : hogy jöhet, várják. 
Vasfejű Ribarcz rögtön felszereié násznépét, bivalyszekerekre 

czifra ruhás asszonynépet ültetett fel, azokat követé kaczagányos, 
kócsagos férfihad lóháton; elölhátul egész csoport kürtös és furu-
lyás léhűtő had tolakodott, szörnyen muzsikálva, a hol falun meritek 
keresztül. Az egész háztüznézö kiséret, asszonyát, férfiát és muzsi
kusait összeszámítva, mehetett vagy kétszáz főre. 

Az volt pedig a dolognak a fortélya, hogy mind ez a békes
séges kinézésű csapat a viczevajda legválogatottabb vitézeiből 
állott, a kik fel voltak öltöztetve kürtösöknek, asszonyoknak, a ro
kolyák és palástok alá pedig jó kardok és buzogányok valának 
elrejtve; hogy majd ha szép háztüznézési szín alatt bevonulának 
mind a várba, egyszerre elő kapják fegyvereiket; s akkor Ribarcz 
szomszéd azt mondja a szép mátkának : no most kincsein, akár 
tetszik, akár nem, én vagyok a te urad ! 

Jaj, de jámbor vajda, korábban kellett volna ám neked felkel
ned, hogy Lóna eszén túljárhass! — Hanem hiszen majd meglátod: 
csak te eredj oda szépen. 

A mint a veszedelmes nászhad megérkezett Lóna vára alá, 
illendően lehocsáták előtte a felvonó hidat; azok bevonultak nagy 
kürt és sípbeli zengedezéssel, a belső vár udvarra, melly szépen 
kivolt meszelve erdélyi mézgával rózsaszínűre, a kapuk és ablakok 
pedig szép fűzöld színűre; az udvar maga behintve gömbölyű ka
vicscsal. A lyányasszony várt a háztüznézökre. 

Midőn aztán az udvaron mind együtt valának, akkor egyszerre 
elhajigálták a zenészek a kürtöket, az asszonyok levetek a tarka 
viganót s pánczélos vitézek váltak belőlük kardokkal kezeikben. 
Itt az ellenség a várban! 

Ribarcz most leszállt lováról s odalépett a belső kapuhoz, hogy 
vaskeztyüs öklével, kardgombjával bezörgessen rajta; hát a mint 
oda lépett, akkor látta, hogy az csak festve van a falra, és nincs 
ottan semmi ajtó; a többi is mindcsak szemfényvesztésül van ottan; 
nincs itt semmiféle bejárás. 

A furfangos leány megtudta eleve Ribarcz gonosz szándékát 
a háztüznézéssel, s hirtelen befalaztatott a vár udvaron minden 
ajtót, azután az egész falat bemeszelteté rózsaszínűre s ide-oda, 
helyeiközzel egy-egy zöldkaput festetett reá. 

Ribarcz ekkor látta nagy boszonkodva, hogy rá van szedve; 
s akár visszamenjen szégyenszemmel. 

De még szép lett volna, ha visszamehetett volna; ámde akkor 
lett még csak nagy a vitéz násznép ijedsége, mikor észrevették, 
hogy a hátuk mögött még a fölvonó hid is szépen fel van húzva s 
ők bevannak zárva egy kijárástalan várudvar kerületébe. 

Minthogy ostromhoz épen nem voltak készülve; sem faltörő 
eszközeik, sem lábtóik nem valának kéznél, hogy akár rést verhet
tek volna a falon, akár a párkányokra felhághattak volna; körös
körül pedig látták felbukkanni az ormózaton a székelyek dárdahe
gyeit ; s a lőrésekből a nyílvesszők pislogó végecskeit, a mik mind 
azt bizonyiták, hogy van itt minden vendég számára evőeszköz 
is elég. 

Ribarcz meg vala szeppenve : ha ez a némber tréfát nem ért, 
onnan felülről mindnyájukat kővel nyíllal elölheti, hírmondó sem 
kerül haza belölök. 

Ekkor egy lörésen át kihangzott hozzá Lóna csengő szava. 
— Jámbor háztüznézök, hát hogy tetszik a házam? 
— Ördög vagy, nem asszony! Kiálta boszúsan Ribarcz. Ki 

látta igy fogadni a vendéget? 



— Ki látott vendéget fegyveres kézzel jönni? szólt visszaLóna. 
Farkas alá farkasverem! 

Ribarcz megadta magát; visszataszitá kardját hüvelyébe. 
Megfogtál : elismerem. Már most mondd, hogy mit akarsz 

hát velem? El akarsz-e velem jönni tisztességes feleségül, én hoz
zám Thoroczkóra, vagy megakarsz itt öletni? 

— Rendén, szomszéd, rendén Nem megy az ollyan röviden. 
Meg nem öletlek, mert akkor azután kihez mennék férjhez? Férjhez 
pedig nem megyek hozzád, mert még nem hóditottál meg. Várj so
rára : most az egyszer én fogtalak meg, s te fizeted a váltságot; 
majd ha egyszer te fogsz meg engem, akkor te szabod a váltság
dijat. 

— Mondhatom, hogy az pártád lesz! Kiáltott vissza Ribarcz, 
kinek most már százszor tetszett a leány, ha eddig csak egyszer. 

— No ha neked a pártám, nekem a süveged. Te mondád! kiálta 
vissza hirtelen a leány. Nem eresztelek el más különben, ha csak 
mind valamennyien itt nem hagyjátok a süvegeiteket. 

A vajda rettenetes dühbe jött erre a szóra; hogy ö hogyan 
menjen végig az egész falun valamennyi népével süveg nélkül? 
hogy ö inkább a fejét hagyja elvetetni, mint a süvegét, hogy ez 
gyalázat és istentelenség igy megszégyeniteni tisztességes embere
ket; a leány egyre nevetett rajta; mentül jobban dühösködött a 
vajda, annál jobban kaczagott ö oda fenn a párkányon. 

Ribarcz átlátta, hogy a lárma nem használ. Lejebb hangra 
forditatta a szót, : 

— Hát aztán mit csinálsz a süvegemmel? Kérdé mogorva gya
núval. 

— Viselni fogom! Kiálta vissza kaczagva a leány. 
— Ez a felelet meg is lepte, meg is vigasztalta a vajdát; go

nosz felelet volt. El is mosolyodott rajta 
— Nesze hát! Kiálta lekapva fejéről kalpagját s felhajitá azt 

Lónáig, ki azt elkapva kezével rögtön feltette fejére, szépen félre 
nyomva barna hajfürtein. Illett a gonosznak! 

Ribarcz fejet csóvált. Átkozott gonosz lyány. A buzogányomat 
már elvette, most meg a süvegemet is elvette; tartok töle, hogy az 
eszemet is el fogja venni, ha sokat járok utána. 

Azzal parancsolt kísérőinek : 
— Rakjátok le ti is azokat a süvegeket! 
A sok csákós kalpagból egész halom támadt az udvar közepén. 
Akkor azután lebocsáttatá Lóna a felvonó hidat. 
— Már most elmehettek. 
A megriadt násznép tolakodott ki a résen, nehogy még egy

szer itt fogják, vasfejű Ribarcz leghátul maradt magában: nehezen 
volt mehetnékje : akár ott is maradt volna. A mint ö is kiléptetett 
szégyenszemmel a várkapun, a hid közepéről még egyszer vissza
tekintett, ott látta az őrtorony ablakában állani hamis tündérét. 
Még saját süvegével köszönt neki a gonosztévő. 

Ribarcz megfenyegeté öklével: vaskeztyüs öklével; nem szólt 
semmit, csak egyre fenyegeté . . . . most már ezerszer volt belé 
szerelmes, ha eddig csak százszor. (? . i r . .n . . Mt**t«fM 

A paraszt és a imlvcltség. 
Népboldogitás! ez egyik jelszava jelen irodalmunknak. Intéz

mények és tettek, mellyek a nép javára czéloznak, méltó dicséret
ben és elismerésben részesülnek, — háttérbe szorul és hallgat, ki 
az alsóbb néposztály iránt megvetéssel, sőt gyűlölséggel viselte
tik; ellenben sokan önző czéljaik kivitelére a nép rokonszenvét ke
resve, s valódilag a nép boldogságát szivükben nem hordva, ké
szek olly kedvezményekkel kedvét keresni, mellyek élvezhetésére 
még az meg nem érve, csak veszedelmét eszközlik. — Félre a meg
vetéssel és gyűlölséggel, — félre a népszerűség hajhászásával; az 
emberiség boldogságára törekvő akaratnak nem kell megszűnni 
gyarló emberek hibái miatt, sem pedig azért, ha törekvésünk a 
népbeni csalatkozás miatt hajótörést szenved. Szilárdnak kell lenni 
az alapnak, mellyre czélunkat fektessük, szilárdnak és gyözhetlen-
nek a fegyvernek, melylyel czélunk felé törekedünk; legyen az 
alap a hit, s fegyver a szeretet. Hly alapon a nép boldogitására ki
indulva, nem lehet körülmény, melly földi tekintélyünkre leala-
csonyitólag és czélunkra leverőleg s hálátlanul hathatna. 

* '.*•' 

A paraszt név alatt átalában értem a szellemi és értelmi 
képzettség nélküli egyéneket, — mintegy ellentétét a valódi ne

mesnek; — szorosb értelemben közönségesen értjük alatta azon 
tanulatlan néposztályt, melly kevés vagy semmi anyagi vagyon 
mellett, leginkább földmivelési vagy más legegyszerűbb kézi mun
kával keresi élelmét. Ez utóbbinak érdekében veszem kezembe tol
lamat, nem kerülhetek ki azonban olly állításokat, mellyek az áta-
lánosságra is vonatkoznak. 

Hazánk jólétére és földmivelésének felvirágzására töreked
vén, a legnagyobb figyelmet, és átalános gondosságot igényli ezen 
paraszt nép-osztály hatalmas erejét mind a haza, mind a gazdálko
dás javára leghasznosabhan felhasználhatóvá tenni. 

Átalános gondosságot mondtam, mert ezen néposztály jóllétét 
elő nem mozdíthatják egyedül a velők közvetlen érintkezésben le
vők, ezeken felül mindenki hatást gyakorol reájok, ki ezen neve
letlen néposztálytól feljebbvalónak érdemesen neveztethetik. 

Vállvetve egyesült akarattal kell tehát az ö boldogságukra töre
kednünk, hiszen kapcsolatban van a mi jólétünk az övékkel, s kap
csolatban a haza jólétével. Ne vegye tehát tőlem senki túlzó phi-
lantropiának, ha előre is mintegy czimertil mutatkozik szerény 
értekezésemben pártolása azon néposztálynak, melly többnyire 
nem épen a legnagyobb részvétre tartatik érdemesnek azoktól, kik 
velők közvetlen érintkezésben vannak, és kiknek sokszor alkalmuk 
volt, ezen néposztály való vagy képzelt hibáit tapasztalni. Nem ta
gadhatja senki az ö hibáikat, de azt sem tagadhatni, hogy sok 
olly hiba hárittatik reájok, mellyek nem az ő, hanem a mi 
hibáink, vagy legalább okozói vagyunk; belátva hibás és sokféle 
vétkektől megterhelt gondolkodásukat, indulatukat és tetteiket, 
vájjon mit tart keresztyéni kötelességünk? Mit tart mindennapi 
imánk ? „Es bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbo-
tanunk ellenünk vétetteknek"? — E szerint nem megvetni és meg
törni, hanem inkább résztvevöleg megbocsátani, és e mellett javí
tani kell őket. Kit a keresztyéni kötelesség nem indit rokonszenvre, 
tekintse hazája jólétét, melly a parasztság jólététől nagy részben 
feltételeztetik, s a kiből a hazaszeretet kihalt, kiben a szeretet hiá
nyát baromi ösztön és anyagi érdek pótolja, ennek is önnön érdeké
ben van, ha számítani tud, a parasztság jólléte, hiszen a juhot hajói 
tartjuk, több gyapjút ad, a tehén jobb tartás mellett jobban tejel, s 
egyedül az embertől lehetne várni, hogy elhanyagoltatása daczára 
"kellő szolgálatot tegyen? Nem túlzó philantropia tehát, hanem az 
igazságszeretet, részvét és a közös boldogulásra törekvés inditott, 
nem pártolóul, nem a hibákat elpalástolni vagy szépíteni,hanem tol
mácsul szolgálni a paraszt néposztály mellett, melly úgy is irni nem 
tudván, maga panaszait elő nem adhatja, de tán maga sem tudja 
— mint a CBecsemős — hogy mi a baja, gondviselőjének kell lenni, 
a ki azt eltalálja; — és nem is hozzájok intézem soraimat, hiszen 
ök olvasni alig tudnak, őket az egész irodalom, — mint vakot a 
világosság — legkevésbé érdekli, a tanultabb osztálynak kell az 
irodalom gyümölcseit velők közleni, s kívánatos, hogy ez, káros 
terményeitől megtisztítva jusson el a néphez. 

Minekelőtte pedig tárgyam érdekében mélyebben beereszked
ném, szükségesnek vélem a tisztelt olvasót is felkérni, ne lakjék 
ellenszenv és egyoldalú ítélet keblében, hanem párt-érdek nélkül, 
jó indulattal és felebaráti szeretettel tekintsen a paraszt népo.-/.-
tályra, kiben szintén meg van a csirája a nemesnek, szépnek és jó
nak, s kit nem kell csak akkor néznünk, midőn tudatlanság, elke
seredettség, ittasság, dühösség, vagy más nemtelen indulatok, sok
szor pedig a szükség olly helyzetbe juttatják,mellyben kész minih'n 
hasznost és üdvöst letiporni, — hanem tekintsük akkor is, inidón 
testi és lelki átengedéssel hallgatják a jó tanácsot, és követik, 
— midőn vallási szertartásaik meghatván keblüket, egy egyszerű 
imádság hangjára földig borulnak a mindeneket alkotó imádá-
sára; — mondjátok ezt vakbuzgóságnak, — akár mi legyen az, de 
abból mégis kitűnik csirája a szelídség és alázatosságra mutató ne
mes indulatnak, s ha egyebet nem, legalább azt meg kell engedni, 
hogy ez által példát mutatnak az engedelmességre, s reményt nyúj
tanak, hogy Istenünk iránt viseltető engedelmességből készek az 
ö parancsolatjait követni, - s ez által mutatkozik a fő út, a mely-
lyen őket a közjóra, s boldogságuk előmozdítására vezetni lehet. 
De merem kérdeni, kit Isten törvényei engedelmességre nem von
zanak, s kik annál inkább a polgári törvényeket — mellyeknek 
Isten törvényein kell alapulniok — kevésbé tisztelik, mít várhatni 
ezektől? s miképen lehetséges ezen ön fejű seggel, elbizakodottság
gal s maguk legnagyobbra — becsülésével haladóknak az emberiség 
közös boldogságára szolgálniok ? Nem tehát a parasztság a legké-



vesbbé becsülendő emberi osztály, van számtalan egyén a tanul
tabb osztályokban, kik megvetve minden szentet, hasznost, jót és 
szépet, egyedül önérdeküknek és szenvedélyeiknek tömjéneznek, s 
kik annál veszedelmesebbek, mennyivel terjedtebb elmebeli ké
pességük s anyagi hatalmuk. 

Javítani és tanítani kell tehát a parasztságot, és ez által szik
rát gerjeszteni benne az önbecsülésre s a nemesebb hajlamokra, 
nem különben ezáltal módot nyújtani nekik anyagi jólétük gyara
podására; erre nézve pedig 1-ső teendő a keresztyén hitbeni alapos 
tanítás. Tagadhatlan, jólétünkre az anyagi munka elkerülhetetle
nül szükséges, de ez magában nem elegendő, még ehhez szellemi 
erők is kívántatnak; illyenek pedig a vallás oktatásából származot
tak. Nézzünk egy vallásos családot, milly tisztelettel, engedelmes
séggel viseltetnek tagjai a családfő iránt, és a családfő milly sze
retettel, jó akarattal s jó oktatással van alárendeltjei iránt; a hol 
szeretet, egyetértés van, ott kedv is uralkodik, a kedv varázserejét 
pedig a munkában mindenki tapasztalhatja,csak ezen egyetlen csa
ládi viszony nem fő rugó-e a család jólétére? A vallásosságból 
származó és az anyagi jólétet előmozdító tulajdonokhoz tartozik 
még : más embertársainkkal való békés élet, józanság, munkásság 
s becsületesség. — Ellenvetésül mondhatják; vannak családok, val
lástalanok, és még is 
gazdagok; ezt én is el
ismerem és magam is 
tapasztaltam, de ki 
mutathat fel családot, 
mellynek n a g y atyja, 
a ty ja és fia vallásta
lanok és erkölcstelenek 
voltak, és még is a fiu 
olly szabad renáelkezé-
sére álló anyagi va
gyonnal birt volna, mint 
nagyatyja? — Mondják 
ismét: Vannak vallásos 
emberek is elegen sze
gények, és a legnyomo
rultabb helyzetben. — 
Erre nézve először is 
azt felelem, ki tudja, 
tiszta vallásosság ve-
zérli-e őket, vagy csak 
szineskednek; és 2-or, 
a tiszta vallású embe
reket is érheti balsors, 
de azért ez nem sze
gény, van keblének egy 
kincse, melly minden 
földi vagyonnal fel ér, 
s melly öt a földi csapá
sok súlya alatt is bol
doggá teszi. 

De forduljunk csak meg és térjünk be egy vallástalan s er
kölcstelen parasztházhoz, már kívülről hallani a lármát és szitko
zódást, s bemenvén a szobába, mindenkit külön szögbe húzódva 
találunk; nincsen itt egyetértés a család tagjai közt, nincsen tisz
telet a fiúban szülői iránt, de a szülök sem tesznek arra érdemet, 
az anya emlőjén hordva a kisdedet, már is kenyérre önti a pálinkát 
és igy szoktatja magzatját a korhelységre, ha a gyermek kevéssé 
megnő, akkor a vallástalan atya fogja tanítás alá, először is örö
met tanúsít, ha a fia mentől czifrábban káromkodik, ez alapja a faj
talan beszédnek, továbbá az atya az anyával czivakodván, a gyer
mek hol az egyik, hol a másik szülőjéhez húzódik, és ennek pártfo
gasa alatt, sőt néha biztatására, másik szülőjét becstelen iti, innét 
származik a szülök iránti tiszteletlenség; vagy az atya a háztól el
menvén, az anya titkon süt, főz vagy a korcsmába viszen valamit, 
e miatt az anya gyermekét megtanítja a titkolózásra, és a gyer
mek mind ennek látásából szoktattatik a hazugságra, pákoszkodásra 
és lopásra; később az atya a gyermeket munkára alkalmazván, mind 
azon fogásokra pontosan betanítja, mellyeket ő tud a mások meg
csalására, szoktatja a mezei kártételekre, s bizony akad szülő, ki a 
lopásra is ad a gyermeknek elemi oktatást; felserdülvén a fiu, az 
atya rendesen megosztja vele pálinkáját, vagy borát, ha tán néha 

a gyermek vonakodik inni, az atyja még ütleggel is kényszeríti az 
ivásra. —• A gyermek igy felnevekedvén, kivált ha még az elha
nyagolt falusi iskolában legkevésbé akadályoztatott az eddig beta
nult erkölcstelenségekben, nem lehet tőle kivánni, hogy szülői 
iránt, kiktől minden roszat tanult, tisztelettel s engedelmességgel 
viseltessék; de nem is teszi azt a gyermek, hanem oda hányja az 
atyjának és anyjának a legundokabb szitkokat, mintha csak könyv
ből olvasná. Durva baromi módon viseltetik szülői iránt, nejét is 
kevésbé becsüli, és elalszik benne a szeretet szikrája olly annyira, 
hogy még a gyermekei iránti szeretet is kihal belőle. De ha már 
ennyire el vannak fajulva, nem lehet tölök várni a más ember
társaik vagy feljebbvalóik iránti tiszteletet, 8 jó akaratot, ök csak 
anyagi szükségtől kényszerítve — melly illyeneknél otthonos — 
hódolnak, de csak addig, mig szükség kényszeríti, s mig a törvényes 
hatalom büntetésétől rettegnek. Hogy az illy családnál boldogság 
és jólét lakjék, gondolni sem lehet. 

Sza tmár i s i c ' k p s e p r v n f l ' z . 

(Fol>i«U»a Itutcikeilk.) 

Szatiiiár-Néiiiet!. 

Egy a legrégibb s legnevezetesebb szabad kir. városok közül, 
fekszik Pesthez keletre 40, Debreczenhez 12 mérföldnyi távolságra, 

termékeny rónaságon. 
Környéke nem tartozik 
a regényes tájakhoz, 
ollyan egyszerű az mint 
minden róna vidék, nem 
gyönyörködtetik itt a 
vándort sem a dúsnö-
vényzetü hegyek válto
zatossága, sem a szirtek 
égfelé nyúló kopár csú
csai, e g y h a n g ú s á g á t 
csak ittott szakítja meg 
egy-egy csoport fa vagy 
erdő, s csak a keleti 
láthatáron kéklenek a 
szomszéd Mármarosmc-
gye magasabb hegylán-
czai; de annál jobban 
gyönyörködteti a gaz
dát az aranykalászok 
dús hullámzata, mely-
lyek tenyésztésére földe 
igen alkalmas. — Tér
jünk tehát a város neve
zetességeire át : Szat-
márt Németitől hajdan 
a Szamos választotta el, 
az elsőt már Árpád ma
gyarjai mostani helyén 
találták, a mellette ké
sőbb épült Németit, a 

szent István hitvesével Gizellával idejött németek szállották meg, a 
mint ezt II. András leveléből láthatni. 1715-ben Szatmár Németivel 
összekapc8oltatván, egy szab. kir. várossá lett. Nevezetes épületei: 
a kéttornyú kúpos róm.kath. székesegyház, melly jelenleg Magyar
ország legszebb s legdíszesebb templomai közé tartozik, 1 fő- és 6 
mellékoltárral, s egy remekmívű nagy orgonával, melly az 1852. 
év Űrnapján támadt iszonyú szél áldozatja lett, ugyanis a templom 
homlokzata közepén álló nagy kőszobor, melly Krisztus Urunkat 
ábrázolá, mivel a dühöngő orkánnak legjobban ki volt téve, leso
dortatott, melly roppant teher beszakitá estében a bolthajtást, s az 
épen alatta levő orgonára zuhant. Az orgona csakhamar kiigazit-
tatott, de a középső szobor helyét most csak egyszerű kökebely 
pótolja. A hol hajdan a Szamos vize Szatmárt Németitől elkülö-
nité, ott most egy pompás két emeletes apáczazárda díszlik, melly
nek közepén egy igen csinos templom is van. Van két görög egye
sült és két református temploma külön Szatmárban és Németibén. 
Továbbá megemlitendők : a nemrég épült püspöki kastély és pap
növelde, vármegyeház és városház, az irgalmas barátok csinos 
zárdája kórházzal Németiben, kik 1835-ben telepittettek ide, a 
városi kórház, katb. fögymnasium, reform, algymnasium, a püspöki 
convictus, hol évenkint 15—20 szegény árva gyermek neveltetik, a 



gyönyörű uj kálvária, egy pompá9 kápolnával, melly a hajdani 
szatmári vár helyén van épülve. Van itt katonanevelő-intézet, 
sóház, postahivatal, állandó szinház, melly tavai diszittetett fel, 
casinó, az apáczazárdában igen jeles leánynevelő-intézet, két görög 
egyesült tanoda, két vendégfogadó, sétatér stb. Szatmár városá
nak ujabb idökbeni épülése s kicsinositása körül nagy érdemeket 
szerzett magának e város lelkes és buzgó püspöke, Hám János, 
ugyanis ő építtette a nagy apáczazárdát, az irgalmasok csinos zár
dáját, a püspöki kastélyt és papnöveldét, a gyönyörű kálváriát 
stb. és most ismét épülőben van egy nagy zárda a Jezsuita-rend 
számára, ugyanazon helyen, hol a régi Jezsuita-zárda állott, melly 
később az ideiglenes püspöki lak volt. 15,000-nél többre menő lako

kik csaknem mind törzsökös magyarok, föld- és szölőmivelés-sai 
böí, kézműipar és kereskedés után élnek 

De lássuk már most a város történeti nevezetességeit és vi
szontagságait is : 1217-töl 1230-ig még királyi erősség vala (Ca-
strum Regium) 1230.11. András, aZothmári nemeseket, kik Gizella 
királynéval jöttek be, igen szép szabadságokkal ajándékozta meg. 
1261. V. István ifjabb királynak mulatóhelye volt, s a szatmárné
metieknek 1264-ben nevezetes szabadság-levelet adott. 1330-ban, 
hogy a németiek királyi vadászok voltak, irja Katona 8 köny, 517 
lap. 1411-ben a város 
több magyarországi he
lyekkel cserébe adatott 
György szerviai despo-
tának. 1464-ben Szat-
máron pénzverő kir. ka
mara volt. 1501-ben II. 
Ulászló fenyegető pa
rancsolatja által védel
mezte a városiakat, Ge
réb László erdélyi püs
pök ellen, ki a dézmák 
ki nem adása miatt, ami
semondást, gyóntatást, 
az egyházitemetést meg • 
tiltatá, s a halottakat a 
földszínen bűzhödni ha
gyatta. 1543-ban I. Fer
dinánd Szatmárt és Né
metit Báthory András
nak, Kristófnak, István
nak ajándékozta, kik a 
várat a Szamos szige
tén felépítették, s a 
hadi mesterség szerint 
jól megerősítették. — 
1558-ban Izabella Zá-
polyának özvegye a la
kosokat minden 20-ad, 
30-ad és más vámok 
fizetésétől felmentette, 
s Nagybányát három Balassa Menyhértet főkapitánynak tette, 

vármegye dézmájával neki adván, laká
sául Szatmárt rendelte; de ez a várkatonákat maga részére hó
dítván, a várat Ferdinánd részére elfoglalta Megboszank odván 
ezen Zápolya Zsigmond, Szatmárt török segítséggel keményen 
ostromoltatta, de Zay Ferencz kapitány vitézsége miatt, sikerte
lenül. 1564-ben Balassa katonáival Kassa vidékére rándulván, Bá
thory István Váradról szekereken vitt katonákkal a lakosok 
egyetértéséből, esteli csordahajtáskor a' várat hirtelen meglepé 
s visszafoglalá, lekonczolván előbb a német katonákat, s rabságba 
ejtvén Balassának nejét és gyermekeit. 1565-ben Schwendi Lázár 
és Báthory András a vár visszavevésére nagy erővel közelgetvén, 
ezt Báthory István felgyújtván odahagyta, s katonáival Váradra 
költözött, és igy Schwendi könnyen hozzájutván, a várat ismét erő
sen felépitteté. 1622-ben a szatmári vár Bethlen Gábornak béke
kötés szerint átadatott. 1646-ban Rákóczy György fejedelem elnök
lete alatt a reformátusok hires egyházi gyűlést tartottak, mellyre 
115 prédikátor jelent meg, s Géléinek az egyháziakban szabott 
rendje elfogadtatott.. 1657-ben június 26. a szatmáriak a Rákóczy 
jószágait tűzzel vassal pusztitó lengyelekkel egyezségre léptek, 
hogy pogány módra ne sarczoltassanak és elégedjenek meg 2600 
tallérral stb. 1668-ban I. Leopold megparancsolá, hogy a városban 

lakó nemesek, szintén mint más polgárok, adót fizetni, katonát tar
tani kötelesek legyenek; ellenben a városiak a vármegye gyűlései
ből ki ne zárassanak. Ugyanezen évben a vármegye gróf Nádasdy 
Ferencz országbíróhoz intézett levélben keservesen panaszkodik a 
szatmári várban őrködő német katonák sarczolásain, s kéri ezeket 
magyarokkal felváltatni. 1669 ben az elkeseredett nemesség a 
Gombás erdőben lesbe állván, a zsákmányra kirándult szatmári 
német katonákat visszajöttökben megtámadta 8 nagy részét felkon-
czolta, vagy a Szamosba fulasztotta. 1680-ban Apaffy Mihály 24 
ezer törökkel, erdélyiekkel, havasföldiekkel, a várat egy hónapig 
ostromolta, de sikertelenül. 1682-ben Tököly Imre fegyverszünés 
alatt a várat hadi fortélylyal kezére kerítette, de már 1684-ben 
katonái I. Leopold seregeinek feladták. 1686-ban az akkori időkben 
nagy hirnévre szert tett KarafFa Antal császári hadvezér Szatmá-
ron szállásolt, s egy év lefolyása alatt annyira adó alá veté a 
városi népet, hogy ez ueki többet fizetett ekkor (61,033 ft. 20 kr.) 
mint fizetett felszabadulása alkalmával, t. i midőn a két város 
szabad kir. városnak tétetett (41,713 ft. 33 dénárt fizetvén csak). 
1703-ban Rákóczy Ferencz vezérlete alatt nyughatatlankodó haza
fiakat, gróf Károlyi Sándor és Bekker hadvezér Szat.márnái elszé
lesztették; de későbben a vár gróf Forgács Simonnak Rákóczy ve

zérének, a német őrző-
katonaság által, alku 
mellett, hogy hadifog
lyokká legyenek, átada
tott, s ekkor részint a 
németek, részint a ku-
ruezok prédálásai és 
gyujtogatásai által a vá
ros végpusztulásra ju
tott, ugy hogy a la
kosok szőlőhegyeikbe, 
kunyhóikba költöztek 
ki. 1705—1706-ban Rá
kóczy parancsolatjára 
többizben sürgettetett 
a város, hogy a várat 
rontsa le, de sikertelen. 
Végre 1711-ben Káro
lyi Sándor csakugyan 
felégette és elhányat
ta. Ugyanezen évben a 
békesség, melly Deb-
reczenben kezdődött, 
Nagy-Károlyban foly
tatta tott, Szatmárban 
b e v é g e z t e t e t t , gróf 
P á l f f y János nádor 
hatalmas közbenjárá-
sára mellynek követ
kezteben Majténynál 

12,000 válogatott magyar, fegyverét letévén, I. József császár hű
ségére esküdt. 1715. január 20-án az egri szélesen kiterjedő püs
pöki megye felosztatván, Szatmáron is állíttatott fel egy uj püspök
ség, mellynek megyéje kiterjesztetett, Szatmár-, Marmaros-, Ugo-
csa-, Beregh- és Ungmegyékre, s 1828-ban számlált 5 fő- és 8 ales-
perességet, 73 plébániát, 5 szerzetes házat. Zombory Gttssiáe. 

A r a n r h e r o . ') 
Amerika melegebb éghajlatú földére viszem át az olvasó figyelmét. Me-

xico regényes táju mezei lakóihoz vezetem. Megkísérlem szokásait, öltözetét, 
szenvedélyeit vázlani. D e nem a régi Anáhuac földje őslakói ivadékairól, ha
nem a hódító spanyolok indus nőkkel nemzett néprajáról szólok. 

A ranchero visszahúzva a városok zajától, roldmivelésből él, nincs ki
téve az elfajultság veszélyének, s szükségeket nem ismer. 

A rancheró-k foglalkozásuk szerint két osztályba esnek: az egyik a 
földmiveléshez csatolva, a másik leginkább marha s lovak tenyésztésével fog
lalkozik, miért is majd mindig lóháton láthatni ezeket. 

A z elsők közé a tiszta vérű indusok számíttatnak. A földmivelésael 
egész nap pihenés nélkül foglalkozva; csak ünnepeik által fél beszakasztott 
egyszerű életet élnek. Sovány, többnyire növényi tápszer eledele, egy nyo
morult gunyhó lakása: de nem is kell neki egyéb : mert fl természet fia, ru
házatáról, kényelmességeiről s egészségéről ez gondoskodik. 

*) MonilH : ruaesero; a kaaoalitsd faszé a mi alföldünk népévei. 



A keresztyén hit elemei nincsenek annyim beléje öntve, mint azt az 
evangyéliom megkivánja : a keresztyén hódítók elrablák kincseiket s vagyo
nukat, szétromboltak templomaikat s bálványaikat : de a valódi hitet nem 
közölték velük; s azért most is a katholikus egyház szentjeit bálványokként 
imádják e a legnagyobb fanatismus alatt nyögnek. Szinte észrevenni arczvo
nalaikon, mikint igyekeznek, levert szomorú tekintetüket, helységük véd-
szentje névnapján vagy húsvétkor elűzni. Ekkor szintúgy, mint hajdan meg
takarított vagyonát áldozatként viszi az oltárhoz azon hiedelemben, hogy 
eleget tesz igy hite kötelességének; mitől a keresztyénség hirdetői őt szok
tatni el nem mulasztják. Mindemellett megelégedett s szerencsésnek érzi 
magát : de midőn az alcalde (biró) elszakítja családja keblétől egyetlen fiát 
s kötéllel fogja katonának, akkor kétségbe esik : mert a szabadságot s a 
békét szereti. 

A z indus vak szenvedélylyel viseltetik a zene iránt; a táncz egyike azon 
csekély élvezetének, melylyel szenvedéseit enyhíti. 

A magasabb s mélyebben fekvő földön lakó indusok, arczvonalaik s szo
kásaikra nézve különböznek egymástól. A z utóbbiak termékenyebb tájon élve 
nincsenek annyi sanyaruságnak kitéve, s ezért arczvonalaikon többnyire va
lami tökéletesebbet venni észre, mi a nyiltszivüséget s egyszerűséget jobban 
kiemeli. A z indusnők barna s élénk arcza, tüzes szemei, rendesen alkotott ajka, 
hófehér fogai, picziny lábai, gránát zsinórral ékesitett gömbölyű nyaka arra 
mutatnak, mikint nem csak egy szépség találkozik közöttük. 

Tehetségeik, hajói vezettetnek, igen hamar kifejlődnek s igen fogéko
nyak a művészet s tudományok elsajátítására. 

A másik osztályhoz tartozó mezei lakosok, mint már emlitém, a régi ha
ditok és indusnők vegyületéből származottak s az előbbiektől józan ész embe
reinek (gente dc razon) neveztetnek. 

Ezen osztály nagyon különnemű (heterogén) származása, szokása, élve
zetei s hibáira nézve. Különbözik az éghajlat mínéműsége, nagyobb városok 
közel vagy távolabb fekvése által; miért ís majd minden államban másféle 
viselet, szertartások s arczvonalak láthatók. 

A kisebb faluk s helységek lakói környékén letelepült rancherókhoz ha
sonlítanak viselet s szokásaikra nézve; a legnagyobb különbség csak abban 
áll, hogy ezeknek foglalkozásaik többnyire megkívánják lovas öltözetben 
járni. A nagyobb városokban leginkább európai disz uralkodik. 

A ranchero tehát szarvas vagy más puha bőrből készült, ezüsttel ékesi
tett, lábszára külső oldalain szinte ezüst gombokkal összegombolt, szélein 
posztó szegélylyel czifrázott nadrágot visel (calzoner.-i), mind a két lábikrájára 
kötött keményebb, különféle czifraságokkal kivarrt bőrrel (bota de campana). 
Széles karimájú kalappal. Egy négy röf hosszú s két röf széles, különféle színű 
szegletes alakokkal kiczifrázott gyapja szövetből készült felruhával (serapc), 
mellynek közepén egy eléggé hosszú hasadék arra szolgál, hogy fejét keresz
tül dughassa, s igy teste elől s hátul fedve, csak kezei maradnak szabadon. 
Kzzel| akár eső, akár hőségben mindig látható; néha ennek elejét vallóra 
dobja (mint a rajzban), hogy kezeivel szabadabban mozoghasson. Ezen
kívül lóháton a nyereg elejére erősítve egy kecskebőrös felnadrág kifelé for
dított szőrével; esős időkben lábai fedezésére szolgál sczachaparréra(mondd: 
csaparréra). Nyergük alkotásra nézve hasonlít az arabokéhoz, valamint zab-
Iájuk is. A gazdagabbak ezüsttel rakatják ki a nyereg kapáját s ezüst s arany 
fonalakkal bimeztetik bőrét. 

Azonban lószerszámaik s öltözetük, mint feljebb mondám, több helye
ken különbözik, többnyire a melegebb tájakon a melegséghez s a hidegebb 
helyeken megint ehhez alkalmazva. 

Átalában véve a ranchero igen hajlékony a hivékenységre, könnyen 
hisz el mindent a mit mondanak; nyíltszívű, alázatos, csendes, kifáraszthat-
lan nagyobb utazásokban, elszánt, hűséges, szerelemféltő s ekkor bosszúálló; 
bátor egész a vakmerőségig s legtöbbnyire nagylelkű. D e mindemellett ra
vaszsággal, hallgatagsággal s a szenvedélyekből eredő néhány hibával van 
ellátva, mit az indus vérből öröklött. 

Legnagyobb csapás a mi érheti az, ha elviszik katonának; mert itt is 
ámbár köztársasági törvények uralkodnak, a hatalmasabbak egymás közti 
czivodásai szükségessé teszik e rendszert, B minden párt főnöke, ha kell, erő
vel soroztatja a békét szerető töld lakóit. 

D e ha egyszer már katona, mintája a bátoraágnak anélkül, hogy a sa-
nyaruságok s veszedelmes helyzetek visszaríaszszák. 

Ha csendes lakában vizsgáljuk, akkor, midőn családi gondjai vagy szen
vedélyei nem vesznek rajta hatalmat : vígkedvű, mosolygó arczczal szivesen 
fogad mindenkit. Lelkesül ve földje s hazája iránt, leghevesebb rokonszenvvel e 
gyöngéd visszaemlékezéssel beszél szülőföldjéről. Eletének első éveiben a kor
nyék lombos helyeit, bárány vagy kecske után futkosva, össze vissza járta; 
minden fa, minden kő ismeretes előtte s szivébe vésve vannak, ez azon ha
zaszeretetnek csirája, melly leikében olly termékennyé vált. Napja csendesen 
folyik élte minden időszakaiban, s csak a szerelem ideje foglalja el legérdeke
sebbrészét; ekkor látni őt néha örömteljes arczczal s megint gondolatokba me
rülve, a szerint mint szeretője által viszonoztatik. Ekkor telve költői ihlettel, 
mert képzelődésében a szerencse álmai kecsegtető reménynyel lepik meg. A fan-
dangó-ba (táncz) szőtt dalok az ő költeménye s ezzel kezdi választottja szivét 
megnyerni, azután tánezrm hívja s ekkor ismét alkalom nyílik édes szavakkal 
köszönetét kifejezni. Később kezd neki ajándékokat küldeni, hol egy selyem-
kendőbea válogatott gyümölcsöt, hol egy olvasót, hol gyöngyöket. Ha sze
relme viszonoztatik, ö is birja kedvese zálogait; egy általa varrt inget, vagy 
egy arany gyürüt mellyet nyakkendőjére huz, s igy jelenik meg vasárnap 
a falu korcsmájában. Nem sokára elkezdődnek a megszólalások s néha a sze-

: relemféltés is, mert nem rendkivüli, hogy egy szép leánynak több imádója is 
• legye n » ennek természetes következménye a czivódások s néha komolyabb 
i boszuáUások. H o g y tehát mind ennek véget vessen, nyilatkozik atyjának vagy 

urának, mikép ő „en grácia de Diós" Isten kegyelmébe akarja magát helyezni; 
a mi annyit tesz, hogy meg akar házasodni. A z atya vagy ura többnyire ész
revételeket tesz, többek között „<jue no sean calentamientos de cabera", hogy 
ne legyen csupán agyláz, és ki tudja „ loque será" millyen lesz a választottja. 
Mind erre igyekszik kiclégitőleg felelni l nem gondol egyébre,csak házasodni; 
mert ezen szerencséje mellett elkerüli, hogy katonának vigyék; és kijátsza a 
biró (alcalde) fenyegetéseit, kinek megtagadá lovát eladni (mert a vevés ta-
lajdonképen donatio inter vivos lett volna). Megnyervén az engedelmet, a 
falu jegyzője által íratott levelet küld kedvese szülőihez, kik többnyire enge-
delmükct megadják. 

A menyegző előestéjén néhány pulykát (guacholote), bárányt, s egyéb 
élelem-szereket küld a vőlegény választottja házába. Másnap emez megmossa 
jövendő felének fejét. A menyegző mindig szerdára, mint szerencsés jóslatu 
napra határoztatik. Hivatalosak erre a környéken lakó ranchéró-k, s miután a 
„mole" , „barbacoa", „pulque" , „ tepache" P) s egyéb nyalánkságok és szeszes 
italok nagy vonzó erővel bírnak, mindig számosan jelennek meg. 

A z egyházi szertartások elvégezte után visszamennek mezei lakásukra, 
magukkal hozván a papot, a harangozót, a bírót s a falu előkelőit. Itt zene, 
táncz s egyéb mulatságok között folyik a nap; nem ritkán czivódások s ve
szekedések szakasztják félbe a vigadást. 

A z első gyermek kereszteléacnél elkezdődnek szövődni az atyafiságok s 
komaságok; nemcsak a keresztatyák, hanem ezeknek rokonai is komák 
(compadres) 8 minduntalan hallani beszédjükben a compadre, commadre, 
compadrito szavakat. A gyermeket vivő bábaasszony ex facto et jure az atya-
fisághoz tartozik. Ha a gyermek szülői gazdagok, a keresztelő pap s ennek 
segédje megtisztelik ezeket a compadre névvel. Sokszor keletkezik testvérek 
között komaság B ezután nem tegezik többé egymást. 

A rancheró-k között nagy tiszteletben tartatik ezen atyafiság B előbb 
összeesnék a világ, mintsem hogy roszat beszélne vagy kezét emelné fel ko
májára. 

A z elaggult ranchero a család patriarchája nagy tiszteletben részesül. 
O ad tanácsot a fiatalabbaknak. Ö a táj krónikája 8 elbeszéli! a spanyolok 
ellen viselt csatákat, az utolszor látott bolygócsillag ée egyéb tüneményekről 
jóslatokat mond. 

Más oldalról tekintve, a ranchero szeretettel viseltetik lova iránt, ennek 
fékezésére nagy ügyességgel bir, s legnagyobb óhajtása a legjobbat birni. Ha 
kérdezik töle, hol vannak a legjobban,mindig azt fogja mondani, hazájában; B 
itt azon tájon hol ő lakik, természetesen a magáét legkitűnőbbnek tartja. A 
rancberónak gyermek korában, még alig tud járni, már is legnagyobb kí
vánsága, atyja előtét a nyeregben ülni, nem fél a lótól 8 hozzá mint atyja leg
első barátjához vonzódik. Későbben egyedül is felmászik a nyeregbe, igy nő 
fel B erősödik. A mi eleinte C9ak mulatság vala, nagy korában szenvedélylyé 
válik. Ügyességét kitüntetni akarván, a legveszedelmesebb helyzetekbe bo
nyolódik, s abban találja dicsőségét, ha veszélyes ugrásokban s futtatásokban 
fölülmúlja társait. A betanított ló osztozkodni látszik ura kitüntetésén s a 
legnagyobb erőködéssel igyekszik szándékát s akaratját teljesiteni. Ennek 
elválhatlan társa, megosztja vele a veszélyeket, s hőségében, ura szeszélyeért 
áldozva lelkét kiadja. 

A ranchero nagyobb szeretettel viseltetik lova, mint felesége s gyerme
kei iránt. L ó nélkül tökéletlen lénynek tartja magát, mintha igy csak fél 
ember volna. Ezen állításom talán túlzottnak látszik: de látni kell, hogy nél
küle önmozgonyhoz hasonlít, élénksége hiányzik; szomorú s méla gondok
tokba merülve. Egészen ellenkező, ha lóháton van; s miért ? mert a szél 
sebességével juthat kedveséhez, mert elrejtheti s védheti irigy szemektől; 
mint a villám vágtathat, reményét 8 legnagyobb kincsét nyerge elé emelve, 
a rónaságon, bokrokon s meredekségeken keresztül. 

Ezenkívül foglalatosságai is megkívánják, hogy mindig lóháton legyen. 
Legkedvesebb mulatsága, ha hosszú kötéllel, mellynek egyik vége 

hurok módra van elkészítve (iasso), a marha után futhat, s a hurkot szarvai 
közé dobva megállíthatja vele. 

Olly ügyesen tudnak vele bánni, hogy akár szarvaira hányva, vagy 
akár melly ik lábánál megfoghatják, mindég előre kijelentvén, hova; a ritkán 
hibáznak. 

Nagyobb mulatságul szolgál még, az ökröt vagy tinót futtában, utánna 
nyargalva farkánál fogva földre rántani. Futás közben az állat farkát több
ny i re jobb lábára csavarja s ennek végét a kézben tartva előre rohan lová
val, s ez által a marha hátsó részét félre húzván, ez nagyot esik, s ez colear 
(farkalni). Nagy ügyesség kívántatik hozzá s j ó lovas. 

Végzetül megemlítem még, mikint a nagyobb városok dandy-ei között 
ritka az ki lovagolni ne tudna, sőt a lazar s colear művészetében jártasak ne 
volnának s ezt egészen rendezett szabályok szerint betanulják. Olly divattá vált 
átalában a lovaglás, hogy ezt Mexikó hölgyei legelső áldozatként követelik 
imádó ik tó l . A divat e mellett még megkivánja a la ranchero viseletet is. 

Mayerffy Utcán, ' 

*) Kole pulyka vagy egyéb tollas állat hasától igen Ízletes, a frantHa „ragout"-boz 
hasonló eledel. Bariacoa kivájt fold gödrében sült pecsenye a régi „boncánior" mód sze
rint, i'iili/ii,-. • eszes ital agavé americana nedvéből. Ttpackt, szeszes ital az ananász fel
forralt héjából. 



Ismét több szép példája az á ldozatkészségnek. 

Gyönyörű most az ut, mellyen a magyar ember halad, felséges és nagy
szerű a tér, mellyet elfoglalt! A leggyöngébb hitűek egyike volna az, ki e 
nemzet sorsáról kétségbe esnék! Midőn látjuk, mint törnek derék nagyjaink 
és gazdagabbjaink a magyar nemzet felvirulásán, midőn látjuk, hogy e nagy 
Magyarország gépezetében, dicsőén elhunyt hatalmas őseink méltó nagy uno
kái, egész életerővel mozognak, el kell hinnünk, hogy : egy szebb és j o b b jövő 
van beirva a sors Istene könyvébe a magyar nemzet számára! Egyik , mint 
a hangya fáradatlan szorgalommal éléstárt alkot, mellyben eleséget halmaz: 
másik erszénye kincseit fekteti e nemzet uj életet adó nagy épületeibe. Egyik 
a múltról lebbenti le a fátyolt, világot rázó hatalmas szózatával intvén ben
nünket teendőinkre : másik, átmelegülve a halhatatlan költő ezen örök igaz
ságú szavaitól : 

,,Szép sztS a haza bár : nyelv ftizi csak Össze szülöttét: 
Van haza nélküle, nincs nélküle nemzeti lét.11 

bökezüleg osztja a nemzeti irodalomnak kincseit. 

Itt — községi könyvtárak alakulnak, testté alakitandók egykoron : a 
vüágpolgárság magas eszméjét . . . , már-már lélekben elismervén sokan, 
hogy : mindnyájan egy édes atya, és egy közös haza gyermekei vagyunk : 
amott- a nevelés, s a legfőbb szeretet vallása, és az egyházak jobbléte nyer
nek uj lendületet. Így forr most a magyar nemzet ege alatt a munka minde
nütt : tenni azt, mit tennie kötelességül, dicsőén elhunyt őseitől sérthetetlen 
szent örökségkint átvett, egyetlenegy igaz magyar hazafi sem restül meg 
soha! V. nemes törekvést a két magyar hazában számos példák igazolják.Lel
kem lángörömével mutatom be e téren t. szerkesztő urnák, Szabolcsmegye, 
Mada mezővárosából t. Palay István urat, kinek áldozatkészsége, most egy 
pár hónap alatt, egyik a másikat éri. Mart. 10-dik s több napjain Eperjeskén 
tartott egyházmegyei gyűlésünkön, felajánlotta, hogy : minden másoknak 
terheltetésén kivül, minden évben kitartand saját házánál, egy egyházmegyei 
gyűlést, egész élte fogytáig; melly is a legmelegebb köszönettel elfogadtat
ván, jegyzőkönyvbe tétetett. Most, májushó ]8-a estéjén, születése félszáza
dos ünnepét tartván, számos barátai s barátnéi kedves jelenlétében, hol min
denki olly víg és vidám volt; hol „ki vi lágos, ki viradtig" szólt a zene, 
csengtek a tiszta magyarszivesség töltötte poharak! Mi jól esett lelkünknek 
hallani, hogy, midőn kedves vendégei másnap a magyar gazdag ebéd és 
ozsonna után eltávozának, Patay István ur, vele egy helyben lakó kedvesebb 
barátaival, elment a madai ref. lelkészhez, a holott is, szive legmelegebb su
gallatát, ezen jótékony szavakban nyilvánitá ünnepélyesen : „ A mit születé
sem e napján a barátságnak szenteltem, említést előttem nem érdemel : de 
lelkem örökre meg lenne szomorodva, ha Isten, legfőbb j ó atyám iránt is me
leg hálámat e nap emlékére nem tanúsítanám; azért ebben is, ha csak egy 
század részben is, hogy eleget tegyek, lelkemben nyugott maradjak; szüle
tésem e már-már leáldozandó napját azzal rekesztem be, s pecsételem meg, 
hogy : j ó Istenem dicsőségére, a madai ref. egyház fölsegélésére, szent ügyei 
előmozdítására, 5 magyar köblös földet ajándékozok örök időkre." 

Mind azoktól, kiknek szí vökön fekszik a legfőbb szeretet szent vallása, 
a nevelés szent ügye ; e valódi nemes tetteért, a derék hazafi, magyar ember
barát t. Patay István ur, kedves nejével Kállay Terézia ő nagyságával, fo
gadja legszivesebb köszönetünket, meleg hálánkat! — Menyhért János, refor. 
lelkész. 

A fentebbihez hozzáadjuk még a következő adatokat, mellyekrői a 
Tanodái Lapok tudósitnak : 

— Szerencsések vagyunk ismét nagyszerű áldozatokat hirdetni a tan
ügy s nevelés áldástárasztó terén. 0 excellentiája Szaniszló Ferencz tr. s 
nagyváradi 1. sz. püspök O cs. k. A p . Fölségeik legro. látogatása alkalmából 
az ottani ft. káptalannak különféle jótékony s különösen tanodái czélokra 
16,000 pftnyi alapítványt általadni méltóztatott. 

— Székesfehérvárott ngos és ft. királyhegyi Farkas Ferencz nagypré
post egy felsőbb leány tan- és nevelő-intézet alapítására már 1853-ban 
32,000 pftot adott, odaajándékozva e czélra saját szép, tágas lakházát is. A 
város, hogy az intézet életbeléptetését siettesse, az építkezésre szükségelt 
határos földalapot oda engedte 11,000 pftért; a ngos nagyprépost pedig a 
többi összes költségeket, mellyek legalább is 20,000 pftra rúgnak, magára 
vállalta. O cs. k. Ap. Fölsége, mint reménylik, maga fogja letenni az alap
követ, s az intézet legmagasb engedelemmel az ő nevét fogja viselni. 

— Ugyancsak a legmagasb körút alkalmával egy egyszerű földész 
hazánkfia a csurgói ujonépült tanoda javára ft. Venosz Imre ker. alesp és 
tanfelügyelő ur kezeibe 400 pftot tett le. 

— Kecskeméten özvegy Csernyus Zsuzsanna asszonyság 34,000 pft. 
értékű fekvő vagyonát olly czélból ajánlotta föl, hogy azon Kecskeméten 
gazdászati tanintézet állittassék föl. Ha pedig a gazdászati tanintézetek egyi
két az állam nem Kecskeméten állitná föl, a fönebbi nagy összeg ugyanott a 
kath. tanügy javára fordittassék. 

t — Nagy-Kőrös lelkes városa nagyszerű áldozatot tett le a népnevelés 
oltárára. Ugyanis april 16-án tartatott tanácsülési határozmány szerint 12 
ujonalapitott tanitói állomás rendes fizetésére évenkint 6000 pftot szavazott 
meg; jelenben pedig a szükséges tanodái építkezésekre 37,500 pftot utalvá
nyozott. 

Irodalom és művészet. 
— Lázár Miklós, mező-peterdi plébános előfizetést hirdet „Vallásos 

költeményeire". Ezek a lapokban szétszórva megjelent s ujabbakkal szaporí
tott műveinek gyűjteményét képezendik. A szerző — mint önmnga irja föl
hívásában — állásánál fogva a költészet által is Isten országának terjesztésén 
kívánván munkálkodni, költeményei vallásos jellemüek, tárgyaik a szentirás-
ból kölcsönözvék. A munka július végéig fog megjelenni, s addig előfizethetni 
1 pfttal, vagy Nagyváradra ft. Vinkler József püspöki titoknok urnái, vagy 
pedig Pesten a Szent-István-Társulat aligazgatójánál, Kádas Rudolf urnái 
(Lipót-utcza 46 . sz.) . A tiszta jövedelem egy része a nagyváradi püspöki 
megyebeli szegény papok és tanitók fölsegélésére tett alapítvány növelésére 
lesz szentelve. Gyűjtőknek 10 után egy tiszteletpéldány. 

— Greguss és Hunfalvy „Családkönyvének" folyó évi 111-ik füzete meg
jelent. Tartalma : Jégbarlangok Alsó-Fchérmegyében. Vass Józseftől. Német 
levente élet. Szeberényi Lajostól. A hold (rajzokkal). Dr . Menner Adolftól. 
Brune tábornagy. Urházy Györgytől . A z erie-vasuti hid. (Kőmctszetü kép
pel) . Pótlék a sz. jáki templom ismertetéséhez. Rosty Zsigmondtól. A z upaszfa 
(Rajzzal), 

— Kenessey Kálmántól egy érdekes röpirat jelent meg e napokban „ E g y 
két őszinte szó társadalmi viszonyainkat érdeklöleg." Óhajtjuk, hogy olly 
számos olvasóra s olly viszhangrn találjon, mint mult évben Mocsáry Lajos 
hason tárgyú munkája, mellynek ez mintegy kiegészítő részét, tovább fűzött 
fonalát képezi. Megjelent Müller Gyulánál. 

— Gróf Fáy István legújabb zenemüve. E napokban jelent meg Glöggel 
műárus urnái Bécsben (Tuchlaubeu, Musikhaus), magyar és német czimfel-
irattal, gróf Fáy István „ R é g i magyar zenegyöngyci" első füzete, melly igen 
tartalomdus; Lm-ólának egy nagy fantázia-magyarja van benne, e czim alatt: 
„A magyarok kijövetele Ázsiából"; tovább egy magyar induló Csermáktól, 
több szép régi magyar és pár ujabb szellemű fris csárdás is, különféle meste
rektől. Á füzet mély zenészeti tapintattal van 4 kézre szerkesztve, szalonok
ban vagy zenei körökben j ó hatást fog tenni, ha ügyes 2 zongorász kezébe 
kerül. A gróf, ki a haza legnagyobb művészeinél éveket töltött, azon nagy 
elönynyel bir, régibb eredeti darabjainkra nézve, hogy a mit közöl, tudni le
het, hogy eredeti! Ki bírni akarja, sietve irjon Glöggel urnák Bécsbe, vagy 
tegyen hozzá megrendelést, mert minden oldalról veszik e ritka becsű füzete
ket, és nem sok példány nyomatott. A másik füzet nem sokára megjelenik. 
Itt, ott, kis zenei bevezetések vannak a magyarok között, mellyek igen szé
pek, és az egészet zenei tekintetben igen emelik. A gróf e füzetet tavai a ro-
híesi fürdőben 4 kézre játszotta Epstein bécsi zongorász hangversenyében és 
nagy lelkesedést hozott a hallgatóságba. Lavota e magyarja, csupán egy he
lyütt létezett az országban, úgymintSzatmármegyében néhai hajnácskői báró 
Vécsey, a nevezett megye volt főispánjánál, kinek azt Lavota, szüret alkal
mával Tályán maga leírta. Báró Vécsey e magyart Liszt János urnák adta, 
az pedig a grófnak, ki azt zongorára 4 kézre most a világ elé bocsátotta, a 
e magyar nem csak zenészeti becsben, de nemzetiségben is páratlan szép; a 
frisset hozzá Csermák irta, melly munkáit Csermáknak némelly csalfa czi-
gány zenészek, maguk neve alatt játszották sok helyütt az országban, azt 
sokfélekép elváltoztatván, de itt megvan tiszta eredetiségében. Méltó e gyű j 
temény, hogy lelkesen pártoltassék, mert, tán az egész országban, nem aka
dunk többé a régi eredeti magyar zene olly igaz és bő kutforrására, mint a 
tisztelt grófnál. Csermák a most megjelent „ Induló t" már őrültségében irta 
Edelényben, néhai gróf Dessewffy Ferencznél. Lángelméje, még alkonyod-
tában is, itt arany fényben tűnik ki. Óhajtjuk, hogy a gróf ur, minél inkább 
igyekezzék a többi füzetekkel. X 

M l a J s a g ? 

í A „Hölgyfu tá r" egy igen becses műmelléklettel kedveskedik jövő 
félévi s évnegyedes előfizetőinek. Ez Barabástól van rajzolva s a „Család vi
rágai" czim alatt 4 gyermek igen érdekes csoportozatát tünteti fel egy cse
resznyefa árnyékában. 

— A jégverés ellen kölcsönösen biztositó magyar egyesületnél ez évi 
májushó 31-éig 239 fél 305,620 pftnyi értéket biztosított. 

t A hus ára a jelen hónapra, minap közlött hírünkkel ellenkezőleg, csak-i 
ugyan leszdllittatott 1 krral s most fontja 11 pkr. Pesten. 

— A jelen hétben ismét nagy összejövetele van Budapesten a vidéki 
közönségnek 8 idegeneknek. A medárdi vásár, a gazdasági kiállítás, a lóver
seny — mindmegannyi külön vonzerővel birnak. Mind ezen tisztelt közönsé
get figyelmeztetjük, hogy foglalkozástól üres idejében szánjon egy negyed
órát azon szép és természetnü látványoknak (Stereoscopoknak). mellyeket 
Csomortányi és Horváth hazánkfiai a váczi-utezai Nádor-fogadó 1-ső emele
tében 20 pkr. belépti díjért mutatnak. Azok az élettelen unalmas mázohUok, 
miket panoráma név alatt mutogatnak időszakonként vándorló spekulán
sok, gyakran nem érdemlett részvétnek örülnek; mennyivel inkább kellene 
látogatásunkkal szerencséltetni hazánkfiainak ezen természeti törvényeken 
alapuló, valóban plasztikai,a valót és életet hiven visszatükröző mutatványait! 
Nevezett hazánkfiai most 18 darab érdekes tárgyú rajzot állítottak ki s min
denki, a ki látta, kénytelen bevallani, hogy ez a legtökéletesebb, a mit e nem
ben étidig láthatánk. A kiállitó urak maguk magyarázzák nemcsak a szép 
képek jelentőségét, hanem az optikai hatások szabályait is. S a mutatványok 
egyformán érdekesek mind a tudomány, mind a szépművészet barátainak. 

T Á R H Á Z . 



— A kigyósi pusztán felmerült mult havi ünnepélyéé jelenetekről a kö
vetkező magán tudósítást vettük : Pusztánknak soha nagyszerűbb, ünnepiebb 
alakja nem volt, mint május 25-én. Ez nap jutott nekünk a szerencse, 0 cs. 
k. Felségeiket határunkban üdvözölhetni. Mél tó elfogadtatásukra az uroda-
lom részéről minden előkészületek meg voltak téve. A két oldalról fákkal be
ültetett egy óra járásnyi ut virágokkal és zöld lombbal volt boritva. A z i r o 
dalmi téren, melly a melléképületekkel szabályos négyszöget képez, diadalkapuk 
állottakőFelségeik arczképeivel, zászlókkal és czimerekkel gazdagon diszitve. 
E diadalkapuk egyike termis-kőbül épült s a mai nap emlékére a gyámság 
által örökké fenn fog tartatni. 

4 % óra volt, midőn ő Felségeik taraczkok durrogása, harangok zúgása 
s a nép lelkes éljenzései között, miktől a lég szinte rengeni látszott, a kigyósi 
pusztára értek. A z urodalmi lak bejáratánál 8 éves árva grófnőnknek cnk-
beim Krisztina ő méltóságának jutott a szerencse a Felséges Uralkodópárt, 
gyámjai, név szerint Kcllcr József, Scherz József, Farkas József s tisztelendő 
Göndöcs Benedek udvari káplán, ki egyszersmind gyám is, B a grófnő nevel
tetését vezeti, kiséretében fogadhatni. 

A kis grófnő ö Felségeiket következő versekkel fogadta : 

F e l s é g e s C s á s z á r é s C s á z á r n é ! 
Válogatva míg virágot szed kezem i 
Édes öröm árja lengi át szivem — 
Gyermekajkam buzgőan mond hó imát: 
Tartsd meg Isten a Honatyát, HonanyátI 

A kigyósi pusztán árva lány vagyok, 
Mégis mi nagy örömnapra virradok: 
Jó Császárom és kegyelmes Császárném 
Tisztelhetem szülőföldem vidékén. 

Derüljön fel édes hazám hajnala, 
Hogy ne legyen soha gyászos nappala — 
Elégcdés, jólét lengjen mindenütt, 
Még az árva se ejthessen bus könyüt! 

Hogy meglátták rajtam a nagy vigságot, 
Szóltak hozzám im a szerény virágok : 
Szedj le minket bokrétának kis leány — 
S én leszedtem, hogy Tinéktek nynjtanám 

Halld meg Isten kis árvád e fohászát t 
Áldásoddal halmozd el a Császárpárti — 
Szent lesz nekem mindig e nap emléke; 
Forró hálám küldöm érte az égre." 

Ez egyszerű sorokat a kis grófnő olly szivreható hangon szavalta, hogy a hall
gatókat mind egyaránt meghatotta. A beszéd végeztével a kis grófnő Csá
szárné Ó Felségének átadta virágait egy ezüstből művészein készült kosár
kában. E versek e nap emlékére pompás kiadásban magyar s német nyelven 
a jelenlevők közt kiosztattak. E g y magyar példányt pompás kötésben a Fe
jedelem, egy németet pedig a Fejedelemnéő Felségeik elfogadni kegyeskedtek. 

Ö Felségeik egy félórai itt múlatás után a népek áldáskivánatai között 
utjokat tovább tolvtaták. .Y. M. 

v Mult csütörtökön foglalta el hivatalát a pestvárosi elemi iskolák újon
nan kinevezett igazgatója ft. Kriegler József ur. E hivatal, mint olvasóink 
tudják, az e téren is sok érdemet szerzett Majer István urnák kürthi plébá
nossá lett kineveztetése által ürült meg. A z uj igazgató beiktatása a pe^trá-
rosi tanácsteremben történt, hol a pestvárosi fotanitók megjelentek, kiknek a 
város polgármestere, ft. Szántóffy Antal prépost ur jelenlétében, kihirdeté, 
hogy az igazgató ur a mai nappal hatáskörébe lép. Kriegler ur esztergom
megyei áldozár s eddig a budai iskolák igazgatója volt . 

— Rögtönzőn caspályamegnyitás. A bécsi Oest. Zeitungnak irják Szol
nokról : A Szolnoktól Debreczen- és Nagy-Várad felé vezető vasút ugyanis 
erősen halad bevégeztetése felé s egy része (mintegy 10 mfdből álló vonalon 
Karczagig) már hónapok óta járható állapotban van; mindazáltal még is csak 
épülőfélben levő a vonal s egyéb szállító eszköz rajta nem található, mint kö
vecset s más épitési anyagot hordó kocsik, mellyeknél természetesen kénye
lemről s kellemröl szó sem lehet. S mégis ugy történt, hogy ezen ős eredeti-
ségű waggonokat a mult hetekben a legnagyobb kitüntetés érte. Május 24. 
ugyanis erdélyországi kormányzó, Schwarzenbcrg Károly herczeg, kiséretével 
együtt, s a tiszai vasúttársaság elnöke gróf Andrásy György , Schimke igaz
gató társaságában, május 25-én pedig Liechtenstein Félix herczeg és Simb-
schen altábornagy urak Szolnoktól Karczagig ezen vasúton utaztak kavics
hordó kocsikon s ez által a vonalt sajátságos módon mintegy megnyitották. 
— Azonban még nagyobb kitüntetés várta a vonalt, midőn ő cs.k. Felségeik 
a vonal járhatóságáról meggyőződést szerezvén, 6 cs. kir. Felségeik szintén 
elhatározák, hooy Karczagtól Szolnokig szintén a vasutat választandják, mi
nélfogva erre nézve minden előkészület meg ís tétetett. 

— A nagykőrösi népünncpről (május 24-én), a következő részletes le
írást vettük : E g y kitűnő katonai tekintély közvetlenül O CB. k. Apostoli 
Felsége környezetéből, a nagykőrösi népünnepélyt egyik legjobb rendezetü 
s legcsínosabbnak nevezte. S valóban megérdemlé az a hív. lap távirati sür
gönye által neki tulajdonított „ igen elmés" epithetont * ) . Azon perezben, 
mellyben Ö cs. k. Felségét polgármester Magyar Pál ur tiszteletteljes s szí
vélyes szavaival üdvözlé, mindenki elragadtassál olvasá Ö Felségeik s külö
nösen a Felséges Uralkodónő arczán a megelégedés s tetszés kifejezéseit. S 
meglepd is volt a látvány, melly a felséges pár előtt elterült. Egy amphithe-
at rum 4 magas zöld obeliszk, zöld levelekkel körül font oszlopok s egyenesen 
a hattérben ékes diadalkapu által szegélyezve, mindnyája pedig zöld fona
dékkal öszvefoglalva, mögötte és benne beláthatlan népteuger, valának a lát
vány részletei. Elől két oldalon cgyenruházott gyermekek, kik Császárné 6 
Feliégének ékes bokrétát nyú j t anak . j obbró l a tanács s választott férfiak ma
gyar egyenruhában, balról a tanári testület s ifjúság, a diadalkapu alatt pedig 
az agg és keresztes katonák valának felállitva. Ez utóbbi különösen j ó be
nyomást tett O Felségére; mindenikkel személyesen méltóztatott beszélni, s 

*) Igen sajnáljuk, hogy az innen s máshonnan küldött rajzolatoknak, tökéletlensé
gük miatt, hasznát nem vehetjük. Helybeli rajzoló s fametsző dolgozótársaink esak bevég
zett rajzokat használhatnak olly tárgyakról, mellyeket személyesen nem láthattak. Szerk. 

egytől különösen, névszerint Marton Mihály tói, kinek arczán nagy sebhely 
volt látható, megkérdé:„hol kapta azt a szép s e b e t ? " — „ A leipzígi patáliába, 
Felség!" — mond az agg katona. Annak már 44 éve mult el. A z uralkodói 
bőkezűség pedig mindnyájának szép adományt juttatott. — A z O Felségeik 
megérkezése perczében kezdetét vett népünnep, távozásaik után hasonló vi
gassággal folyt. — Ki kell különösen emelnem polgármester Magyar Pál 
urat, mint kit az ünnepély czélszerű rendezésének, s V o i g t Ede telek
könyvi első biztos urat, mint kit a diszités fényes s meglepő sikerének ér
deme illet. —r. 

i Győrött — mint az ottani német lap irja — mult hó 28-án következő 
esemény adta elő magát. A fehér-hajó czimű fogadóban egy idegen volt szállva, 
ki volt pinczérnek adta ki magát. A nevezett nap estéjén ezen idegen arra 
kérte a szobapinczért, hogy váltson fel neki egy százsa bankót. A pinczér an
nál inkább sietett e kívánatnak eleget tenni, minthogy az idegen kezében a 
százast látta. Ez utóbbi fel s alá járt a szobában, de midőn a pinczér az apró 
bankjegyekből már 97—98-at olvasott, ez utóbbinak egy kalapácscsal hirte
len ollyat vágott hátulsó részére, hogy ez rögtön földre rogyott . A gyilkos 
azonnal reá rohant .- fojtogatni kezdé, de ez által a szegény pinczér magához 
tért, eszmélni kezdett és segélyért kiáltozott. Ezt hallva a folyosón levő szo
baleány, ő is kiabálni kezdett, mi által a gyilkos megijedvén, prédáját abban 
hagyá s az ablakon át akart menekülni, de ott egy meztelen kard állotta út
ját. Ez alatt a szobapinczér felhasználva az időt, kiszökött s az ajtót a gyi l 
kosra zárta. Ekkor ez a kályhán át akart szabadulni, azonban ez kivülröl 
zárva levén, az azalatt megjött emberek által elfogatott. Vizsgálat alkal
mával 2 töltött pisztolyt, egy kalapácsot, egy kést s az emiitett százas bankót 
találták nála, melly azonban hamis és még egészen kész sem volt . — A meg
sebesült szobapinczér állapota veszélyes. 

t Ugyancsak Győrből veszszük egy uj bizonyítványát annak, mennyire 
terjed a nemzeti zenénk iránti rokonszenv külföldön. Mult napokban ugyanis 
egy lengyel férfiú érkezett Győrbe, ki Farkas Miska ottani hírneves zenetár
saságát Varsóba teendő műutazásra szerződtette. A z útiköltségeken kivül a 
társaság 3300 pftot fog kapni a kikötött 3 hónapra. A győriek sajnálják ugyan 
ezt a dolgot , miután ez által sok megszokott szép élvezettől fosztatnak meg, 
de ismert hazafiságuknál fogva azzal vigasztalódnak, hogy legalább a Visztula 
partjain is meg fognak győződni, hogy nálunk a zene-müvészet nem hever 
parlagon. 

— Székely - Udvarhelyről. (Erdélyből) irják : az erdélyi országos mú
zeum iránti tisztelet és szeretet, hovatovább tündöklőbb alakban jelenik 
meg, s mint egy örökké tartó életet látszik ígérni. Tanusitá ezt többi között, 
folyó hó 21-dike is, midőn a székely-udvarhelyi ev.ref. iskolai ifjúság a nagy 
nemzeti kincs iránti rokonszenvét megtestesité, s annak javára zárt körű 
tánczvigalmat rendeze. — A tánezteremben tény, csín és ízlés ömlött el, külö
nösen pedig mindenki figyelmét, a páratlan mivü-tánezrend ragadta el, melly 
azivárványi hajtásban a zenekar előtt függött , honnan egyezerre lobogott 
több nemzet zászlója. Nevelte még a jelenet méltóságát az ifjúság kebeléből 
kiállított zenekar, — mind annyi nagyra termett gyermekei ez imádott haza 
nak. Köszönet a j ó ü g y nevében az ébredező ifjúságnak, szerencse kisérje 
őket több illy nemes tettre. közli R. Baikó Lajos. 

f Tűzvész. Nyitrarriegyében Tormás helységben május 12-én gyufával 
játszó gyermekek által tűz ütvén ki, 10 ház lett a lángok martaléka. Ugyan
azon nap Barsmegyében Hiszérben 19 ház és 8 csűr égett el. 

Nyilatkozat. A V . U . 21-ik számában S. S. aláirásBal megjelent n.-kő-
rösi levél nem az én tollamból folyt. * ) Nagy-Kőrös , máj. 27-én 1857. — 
Szilágyi Sándor. 

Szerkesz tő i mondaniva ló . 
1227. Musonba V A. K . A rajzot s leírást vettük. Reméljük, hogy az elsó is 

használható leend, ha rákerül a sor. Addig is üdvözletünket. 
.1228. Csantavérre Sz. J. A példányok rendesen küldetnek innen, a fennakadás 

másutt lesz. A név és ezim hibátlan olvasható megírását kérjük mindenkorra. Az ön ál
tal is reclamált 18 és 19 számaink, ámbár csak ugy küldettek el, mint a többiek, különösen 
részesültek azon szerencsében, hogy nem az illető kezekbe jutottak. Annyi példányt kellett 
ezekből kiadóhivatalunknak utánküldeni, hogy egészen kifogyott belólők. Később talán 
ki fogja pótolhatni önnek is, jelenleg nincs hatalmában. 

1229. Van. Egy kis respiriumot vagyunk kénytelenek kérni. 
1230. En a bnt is ollyan Igen stb. Bizony nem jő az most sem — hiába. Hanem hi

szen Cicero sem tudott verset irni. 
1231. Egerbe K . K. örvendünk, hogy Egerben olly jól ütött ki a majális, azonban 

másutt is volt illy mulatság s azért még sem küldték be az újságba, hogy „tánezra és szép
ségre mellyik kisasszony tündöklött leginkább." 

1232. < setnekre. Az ajánlatot szivesen fogadjuk. 
1233. Eredeti versezetek vigalmakra. Szép érzelmek, jó magyar kedély, de a 

versek k ül formája s a kifejezés módja olly pongyola s részint elavult, hogy csak bizalmas, 
jól hangolt baráti körben lehetne némi hatással elszavalni. 

1234 Édes atya névnapjára. Köszönjük kedves fiunk szives megemlékezését — 
nagyra nójön. Viszontkivánatnl óhajtjuk, ne busitsa napjainkat (még csak névnapjainkat 
se) versírással. 

1235. Háry János. Rendben lesz minden — levélben többet. 
1236. Brassóba J. P. Ün a hónapok neveit akarja minden áron megmagyárusítani. 

Próbálták azt már sokszor sokan —de csak visszatértek mind a december-novemberhez 
stb. Helyesen; nincs is arra szükség. Az egész világ bevette ezen neveket,mi is beérhetjük 
velők. Ha keli, van nekünk régi tisztes Boldogasszony hava, Karácsonyhava stb. elneve
zésünk, de ezek is elavultak, a világgali közlekedésben csak visszatérünk a decemberhez. 
Az ön által is pártfogolt telho. nyárhó stb. ebievezések épen nem érnek semmit, mert 
nem lehetnek az átalános jellemet kifejezők, s még a mi éghajlati viszonyainkra sem illenek 
mindenkor. S mikor mi már „tavaszelőt" Írnánk, a szibériai ember bizony mindig csak tél-
bőt látna stb. stb. Ne ia vitázzunk erről. — A küldött versek nem közölhetők. 

*) Bizonyítjuk. Szerjt. 

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




