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A „Vasárnapi Ujság** hetenként egyszer egy nagy negyedrétű iven jelenik meg. 
Előfizetési dij január— júniusig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai oton a „Politikai njdonsagokkal" együtt csupán esak 3 It.pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyctemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

K i s f a l u d y S á n d o r s z ő l e j e . 
A tümegi hegy oldalában. 

Képünk Kisfaludy Sándor szőlejét és azon hajlékot ábrázolja, 
mellyben örökbecsű „Himfi szerelmének", második részét a „Boldog 
szerelmet" és sok jeles költeményeit irta. E kis szőllö a sümegi 
hegy északi oldalán fekszik, képünk azt a sümegi várromokból te
kintve tünteti fel. Mi szerény e kis hajlék és környéke, — és mi re
gényessé, költőivé emeli azon sajátos helyzet, meílyszerint a szives 
közlő azt egy omladozó régi fal nyilasán át tünteti szemünk elé — 

Kisfaludy Sándor, mint tudják, Sümegen lakott s egy szőleje és 
hajléka Badacsonban is volt, melly most hg. Eszterházy Pál birto
kában van, ki bizonyosan gondoskodni fog róla, hogy e szép emléke 
ujabb korunknak épen maradjon meg a később idők számára s ne 
jusson azon büszke várak sorsára, miket költője megénekelt s mik
nek romfalai közelről és messziről tekintgetnek alá üres ablakaikkal 
az őket uj életre hívó dalnok kunyhójára. 

Kisfaludy Sándor szóleje, 

mintha csak mondani akarná : leomlott a régi nagyság s szerény 
hajlékok alól származik a mai kor dicsősége. 

E képet n. t. Majer István fötanodaigazgató ur szivessége jut-
tatá számunkra, ki azt saját maga rajzolá, kinek is nem mulaszthat
juk el köszönetünket nyilvánítani a „ V . U." olvasó közönsége ne
vében. 

a sümegi hegy oldalában. 

Vajba találkoznék szives közlő, [ki nagy költőnk badacsonyi 
hajlékának valamint sümegi lakházának rajzát is közölné velünk. 
Történeti emlékek e hajlékok nekünk, s ha tán az idők mostoha-
sága s a kor közönyössége romba hagyná is azokat düledezni, az 
utókor számára legalább rajzukat őrizzük meg. 



Lassan 
Eredeti beszély 

a testtel! 
kely népéletből. a sze, 

Irta S A L A M O N F F . R E N C Z . 

(Folytatis.) 

Pirczi Marczi annál inkább sietett rejtekhelyére, az udvaron 
levő fészer a lá , s a fészer alatt álló szckérsaraglyába. Marczi bá 
mitsem tudott arról, hogy T u l u Pista megérkezett. Azalatt mig 
bátyja a faluban járkált , ü a falu végén levő házban nagy lakodal
mat tartott. Felesége megitatott vele egy pár félmeszely mézes 
pá l inkát , hogy annál jobban vigyázzon a Juczi diákjára. A mint 
Marczi b á , kinek u hosszú napi munka után, egy kissé tán meg is 
ártott a sziverősitö, ott zongorgott a saroglyában, s el kezdett szen
derülni. Marczinak parancsolatul volt a d v a , hogy lessé mellyik 
diák megy Juczi hoz, kisérje azt hazáig jó távolról, hogy az észre so 
v e g y e , s aztán menjen h á z a s adjon hírt szájas Borosának a történ
tekről. Ö már e parancsot is al igha el nem felejtette. Mámoros 
fejében u g y rémlett , hogy közelében olly forma robogást hall, 
mint mikor a lovak esznek. Hiszen, gondoka magában, a szomszéd 
Barta Márton uram lovait akkor látta kimenni a mezőre, mikor 
kilépett háza kapuján; tekintetes Kovács István úrtól ki a negye
dik szomszédban lakik, csak nem hallik át a szénarágás. Bizonyo
san a tehén kérődzik ott a Pista bá istállójában, a hang is onnan 
jön. — Gondolta azt is, hogy tán a kutya rág valami konczot. Gon
dolta ezt, gondolta azt, végre semmit se gondolt; hanem a szekér 
saroglyájában szépen elaludt. 

Ben a házban Tulu Pista kiküldé Bandi t , abrakolja meg, 
kantározza fel a lovakat, s fogjon be a fészer alatt álló szekérbe, 
mert terhet kell hozni, s az ernyős szekérnek egyik kereke nagyon 
megkopott az enyedi útban. 

Bandi pontosan teljesítette a rábizottakat; nem szólt , de cso
dák csodája, hogy szuszogására fel nem ébredt Marczi a kocsiban. 
Marczi nem szokott hamar felébredni, ha jól elaludt, kivált midőn 
olly j ó ágya volt mint most. Máskor elhált ö a dulló úr utczai fé
szere alatt a kőpadon is, v a g y valamcllyik kert aljában egész reg
gel ig. Most széna közt feküdt s olly édes volt az álom, hogy sem
mit sem tudott arról, mi közelében történik. Bandi már befogta 
mind a négy lovat, be is szúrta az ostort az egy ik rudasló nyereg-
kápájába, s bement a szobába jelenteni a gazdának, hogy minden 
kész. A mint belépett, Pista bá és Juczi ol lyat nevettek rajta, hogy 
Bandi, ki különben hozzá volt szokva hogy nevessenek, egészen 
elszomorodott. Pisze orra, — melly tele hold formájú pofáján csak 
e g y kis formátlan darabka volt mákkal volt megbélyegezve, s egész 
arcza mézes mákos volt. 

„Mondtam, hogy lakjál jól, megint bele kajtárkodtál a kuli
mászba!" szólt Pista bá csak tréfából. 

Bandi már tudta : ez azt teszi, hogy 
zével vég ig simította orrát és pofáját, s 

azt a három levelet, melly még az üres abrakos tarisznyában van, 
adja kézhez másnap reggel. — Majd mindenik ki tudja választani 
a magáét. Aztán a tehénről s más gazdasági dolgokról is h a g y * 
kozott valamit arra az esetre, ha meg talál késni. Juczi egész estve 
szeretett volna valamit mondani Tulu Pista bának; de egy darabig 
azt hitte, hogy lesz még idő rá. Azután meg midőn megtudta, hogy 
a gazda visszamegy Brassóba, v a g y Bandin kellett nevetnie, vagy 
Tulu bá kezdett valami uj dolgot, mi kiverte a Juczi fejéből, a mit 
mondani akart. Csak mikor Tulu felült a nyeregbe, sajnálta, hogy 
meg nem monda. „Majd holnap lesz idő rá," gondolta magában. 

Tu lu Pista felült a nyeregbe , s Bandi kinn az utczán beült a 
szekérbe, miután a kaput megnyitotta s ismét becsukta. Bandi nerfl! 
sokára elaludt , s ketten a bakterrel olly hortyogást vitték véo-be,' 
hogy tán a ló-elnyerhette volna magát rá, ha Pista bá ostora dol
got nem ád nekiek. 

Hadd haladjanak ok Brassó felé, mi térjünk át a szomszéd fa-l 
luba, melly Háromszéken legfeljebb egy fél mérföldnyire szokott 
lenne a másiktól. Ott tekintetes Tankó Márton uramnál nagy va
csora volt. Sok szomszéd uri ember s uri asszony g y ű l t össze nála 
fiastól együtt , kik mind tegnap tegnapelőtt, v a g y ma érkeztek, ki 
Udvarhelyről , ki Enyedröl, ki Kolozsvárról — a nyári szünnapokra. 
Mindeniknek igen jó kedve vol t , csak e g y diák vala köztük, ki 
mintha tövisen ülne, olly nyughatat lan és rosz kedvű. A l i g várja, 
hogy vége legyen a hosszú vacsorának; mert ime már rég elütötte 
a tizet, s neki még ma nagy útja van. 

„Lacz í !" szól a házi asszony, „miért nem veszesz még abból a 
haricska puliszkából? Tán Kolozsvárt jobbat főznek?" 

Nem annyira e szavak, mint Tankó Mártonné asszony szé-
kelyes kiejtése, és mosolygása 
hofrv iné 

ra a szegény 
. g y még vegyen. 

Ezt a Laczit 

erőltették 
Vett is, de majd mind tányérán maradt 

Tankó Mártonék vették fel örökben , 

Laczit, 

s édes 
hová 

va-

pofája piszkos; azért ke-
uram fia! egészen szere

csenné tette magát. 
„Hát kezed micsodás?" kérdé Jucz i , ki Pista bával együt t 

majd eldűlt nevettében. 
„Hát ," szólt Bandi csaknem siránkozva, „az ostor nagyon meg

száradt az esőben, s egy kis kerékhájjal kentein meg — attól i l lyen 
fekete a markom." 

„Itt egy kis szappan," szólt Juczi , „menj a konyhára mosdjál 
meg, ol lyan v a g y mint e g y ördög." 

„ M é g y a pokolba!" mond Tulu P i s ta , ki szerette az illyen tré
fát, „ülj fel a szekérbe szaporán, legalább Brassóban az egész piacz 
összelát holnap csodára." 

Jue«i szives búcsút vett Pista bátó l , miután hiában intette 
h o g y péntek nap nem jó valahova indulni. A lelkére kötötte, hogy 
perpatvart ne kezdjen senkivel. Pista bá meghagyta Juczinak, hogy 

gyermekeikkel együtt neveltették, taníttatták Kolozsvárott, 
országgyűlés idején az egész falamia felköltözött. 

V é g r e mint minden, u g y a vacsora is elmúlt nagy nehezen 
Laczi nagyon e lbámult , midőn a házi úr, Tankó Márton 

csora után az oldalszobába hítta öt egy szóra. 
„ N o édes Laczi fiam" szólt Tankó Márton, „rosz hírt hallot

tam. Megtudták Kökösön hogy te életben v a g y s Kolozsvárt ta
nulsz. A z t is hallották, hogy haza jöttél. Kerestek tegnap Kökösön 
és a szomszéd Pákéfalván. Jó hogy meg nem találtak. De a mint 
mondani szokás, addig jár a korsó a vizre, a mig eltörik. — Neked 
nem lehet itt soká szemetezned. Még holnap visszaindulsz Kolozs
várra. Nagyon szerettem volna, hogy fiammal együt t tölthesd a 
szünnapokat; de lásd, majd itt találnak . . . . s az baj lesz; mert 
u g y el nem rejtheted magadat , hogy senki se lásson. Bizony jobb 
lett volna, hogy Kolozsvárt maradj sógoromnál." 

Laezinak nagyon fájt; nem e jó indulatú nyilatkozat,hanem az, 
hogy a sors nem engedi a szeretett földön mulatni , hol van egy 
szív, melly ö érette is dobog. Nem is hallgatott Tankó úr vigasz
taló szavaira, csak arra gondolt , hogyan lopódzék át Mákosfal
vára, hogy még egyszer s tán utoljára láthassa Juczit. • -

Kilopódzott hát a kertbe, a kertből a mezőre, onnai: a kaszált 
réten keresztül, egy fél óra alatt Mákosfalvára. Körülbelül tizen
egy óra lehetett, midőn Tulu Pista utezaajtaján benyitott. E k k o r 
már a hold is kezdett vi lágitni . A kutya csakhogy le nem húzta 
lábáról, olly mérgesen ment neki. Juczi kinyitotta a pitarajtót s 
egy gyer tyáva l elébe világitott. Laczival összecsókolódott. „Édes 
Laczim!" „Édes Juczim!" 

„Csiba te!" sikoltott fel Juezi, s ollyat suvasztott ijedtében an
nak derekára a laskanyujtóval , melly keze ügyében volt, hogy a 
szegény Trombás irgalmatlanul ordítva szaladt ki s meg sem állt 
a kert legvégső zugá ig , hol a komló megé bújva még hosszasan 
és igen csúnyán sivított. 

„Ejnye lánczhordtaTrombása,ne te bizony szinte bele harapott 
lábadba!" 

Bizony szegény k u t y a ártatlanul szenvedett, mert még ember 
sem volt a faluban, ki ha azt a csókolódást látja, azt ne hitte volna, 
hogy Laczi diák rosz útban járó ember; hát az ö szegény kutya
feje, hogy gondolhatott volna egyebet? 

Most hát a diákon volt a sor, hogy Juczi megvendégelje. De 
mivel már Tulu Pista vacsoráját vég ig néztük, s mivel a diák is 
csak azt mondta, a mit Pista, hogy már a szomszéd faluban jól la
kott : unalmas is volna olvasóim előtt mindazokat ismételni; ha-



nem térjünk vissza Tulu Pista bára, vagy inkább iramodjunk ko
csija után, melly a szomszéd faluban Pákéfalván jár. Pirczi Marczi 
még mindig mélyen alszik a saroglyában; a szekérzörgés álmában 
ugy rémlett előtte, mintha dobpergést hallana. „Nem kell ol ly se
besen pergetni!" monda álmában, mintha Nemere Bandit tanitná a 
dobolásra. „ A helység dobját lassan, tempóra kell ütni, igy : durub 
— dub — dub, durub — dub — dub! Tovább tovább!" 

„Hé Bandi! Bandi!" rikojtott ' ) Tulu Pista hangja. 
Bandi szemeit kezdé dörzsölni ; Pirczi Marczi pedig már ál

mában, miután a zörgés megszűnt, annak képzelte magát , a mi va
lóban vol t , t. i. alvó bakternek. Azt álmodta, hogy Mákosfalván a 
dulló padján alszik, s valaki égést kiáltott. Alig képzelte ezt, mi
dőn erős oldalütést kapott valahonnan. 

„Ja j ! biró uram! kelek már ! u kiálta, azt hivén, hogy a mákos-
falvi biró ébreszgeti. Hirtelen kicsúszott a saroglyából s utczu sza
ladni kezdett, a mint csak tudott. E lőbb azt kiáltotta „égés van," 
aztán csörgetett s azt kiáltá : „tizet ütött az óra!" 

De egy fekete emberforma szaladt utána. Hátra nézett s uram 
lia, a holdvilágnál, melly szépen felsütött, miután az ég kitisztult, 
egy tiszta fekete csodát lát maga után nyargalni. E fene állat ugy 
szuszogott, hogy csaknem nyögöt t dühében; Marczi kővé mered
ten álla meg. Hirtelen lehúzta magát a földre mint a tyúk, és a 
már egészen nyomában levő medveforma keresztül bukott rajta. 
Marczi ismét felugrott, azon ösztönnél fogva , mellyet minden élő 
állatnak a természet élte fentartására adott; de csakhamar gallé
ron ragadta a fekete medve. Mert valami medveformának képzelte 
üldözőjét, mellynek nyöszörgése is, midőn elbukott , sokat hasonlí
tót a medvééhez. . (Folytatása következik.) 

A férj-zsarnokságról1. 
Irta : E D V I I L L É S P Á L , m. akad. 1. tag. 

I V . 

A z alsó néposztálynái kezdvén, tudok férjet, ki elfutott hibás 
nejét szekeres lóhoz kötve vitte haza (elgondolhatni mondásom nél
kül, hogy a nö bizony ismét elhagyta e barbár embert) . Tudok fér
jet, ki nejét ugy szokta verni, hogy fejét hajazatánál fogva minden
kor , egy nagy ládába lecsipteti; - még egy mást , ki édeske oldal-
csontját annyira tagolta, hogy az nyavalyatörésbe esett, szülei 
házához menekült és nagy nehezen el is választatta magát végképen. 
Tudok férjet, ki — midőn neje öt a korcsmáról haza pörölte — 
otthon azt megrohanván, összehurezolta és összes hajazatát tőben 
késsel leriszálta. Tudok uri férjet többet i s , kik nejüknek szeme 
láttára, a háznál szeretöt tártnak minden fesz nélkül. Még mást, ki 
rangján alól nősülvén, a gyermekeket anyjok lenézésére tanítja, 
attól elidegeníti, és velők egyetértöleg a nőt kesergeti. Még mást, 
ki erényes nejének egyéb bántalmazásain kivül , azt embérekkeli 
minden társalgástól és a templomtól is tiltotta, és nöi ékszereitől 
megfosztván, a szónak teljes értelmében rabszolgául tartotta; mig 
azonban férj uram maga éjjel nappal szerte kószált. Söt tudok . . . 
pszt! olLy kabátos ököljogistákat, lelkészeket, iskolai tanítókat és 
másrendü mivelt férjeket, — pedig eleveneket á m , nem holtakat, 

— kik a dorongologiát saját uri kezeikkel büntetlenül gyakorol
hatni nem pirulnak, — egyet szinte, ki trappistaként nejéhez már 
tiz év óta nem szól, vele csak izenet és tolmács által beszélvén. N o ! 
de ki győzné elősorolni a nök fölötti férj-zsarnokság szörnyű varia-
tióit , a kíséretükben járó éktelen káromkodásokat, nőre magára, 
szüleire és minden nemzetségére vonatkozó csúf elczimezéseket. — 
Váló pör pedig, nök felpörössége melle t t , ol ly sok van , hogy csak 
a kis Erdélyből , annak is csak helvét felekezetű lakosaiból, ezeknek 
viszont csak egy vidéki gyűléséből Déváról, itt szőnyegre került 
tizenhét pört hirdetett a „Pesti Napló", télen, 1854. 

De valljon hát sajátilag, mik lehetnek szülő okai a nököni férj
zsarnokságnak? Hogyan lehet megmagyarázni józanészből, misze
rint férfiak a nök iránt, — kikkel az édes gyönyöröket élvezik; kik 
nekik nélkülözhetlen segédtársaik; kik olly kevéssel beérik, nem 
dohányoznak, bort , pálinkát nem isznak; kik a természet által 
annyi velünk nem közös szenvedésre vannak Ítélve, — ugy általá
nosságban mostohálkodni képesek? Ura im, ezt az olly férjekkel 
mindig valami rút szenvedély téteti : keleti népeknél a lomhaság, 
melly minden terhet a gyöngébb félre szeret tolni. Azonkívül mű
ködnek miveletlen népeknél a régi szokás, a pogány balitéletek, a 

' ) Kurjantott. 

vallási babonák és a bálványozás. De polgárisodott népeknél is, hol 
nökinzó merül f e l , mindig valamelly rút szenvedély van jelen, 
mellynek az ártatlan nö útjában áll ; — jelen van például az önfe-
jüség, dö ly f és a nőnem felől beszívott aljas elvek, mellyeket az o l ly 
férj már a házasságba magával vitt b e ; vagy jelen van szintén maga 
a gyűlölet is. 

Atyámfiai férfiak! a nök fölötti zsarnokság örökre száműzve 
legyen házainkból, helységeinkből, nemzetünkből. Most , midőn a 
török basák is liberálisabb bánásmódot vesznek fél nőik iránt : mi 
keresztyének és nemes magyar nemzet üldöznök-e gyáván a nőne
met? Figyeljünk tehát a népre és önmagunkra kölcsönösen , ki 
hogyan tartja feleségét; és nökinzást körünkben meg ne szíveljünk. 
Azt az embert, ki erényes (vagy bár millyenes) hitesét bántalmazza, 
vegyük közbe és mossuk meg jó l sós szappannal. Tőle minden j ó 
lélek utálattal forduljon e l ; és vele, mint bélpoklossal, ne barátkoz
zék senki. Nösülö ifjú öcsénkkel, ki most mátkájába fülig szerelmes, 
fogadtassuk meg égre , fö ldre , h o g y szeretni fogja feleségét teljes 
szivéből, lelkéből és minden erejéből; — hogy az elkezdett dicsére
tes indulatban rendithetlenül megmarad mind halálig; h o g y j ó fele
ségtartó ember leend; mert a Nemezis nem alszik, és tudni kell, 
uraim, hogy (a mint olvastam egy helyen a szentíráson kivül) a 
nőnek szemeiből i l lyenkor kicsordult könyár arczain legyöngyöz
vén, egyenesen a mennyekbe foly és bosszuállásért kiált * ) . 

(Szünet. — V é g e köv . ) 

Tompához, 
m i n t u j f ö l d e s g a z d á h o z . 

(GyuU, 8. 1866.) 

Egy öl helyett neked 
Száz hold földet adott, 

Most magad és fiad 
Fát plántálhattok ott. 

Ennyivel kezdeni 
Bizony szépen lehet, 

Ha jó szerencséd lesz 
Hagyhatsz te ezerét. 

Hagyj is,'— én kívánom 
A z Isten segítsen; 

Mert mig égbe jutnánk, 
Jó a kenyér itten. 

Es a nemes lélek, 
Mig vagyonnak örül, 

Özvegyen és árván 
Segítve könyörül. — 

Most pedig engedj meg 
A vén „czimbaimos"-nak, 

Hogy versei roszak, 
S nem mértékre vannak. 

Nekem jó barátom!, 
Mióta kenyerem 

Gazdakép keresem, — 
Feltört a tenyerem. 

Ebb' a rosz világban 
Kedvem sincs verselni, 

S elnehezült kezem 
Nem tud lantot verni. — 

Kivételkép most is 
Csupán azért irok; 

Mert szerencséd fölött 
Orömkönyüt sírok. 

Bár még nem láttalak, 
Szép lelked ismerem, 

S nálam jobb barátod 
Nincs, — mondani merem. **) 

Te és Arany János 
Egy pár csillag vagytok, — 

S a népköltők egén 
Vezérül ragyogtok. — 

Szakái Lajos. 

* ) Ide vágó geniális jvers-költemény a „Félkczu koldus", Tompától , a Magyar 
Népkönyvtár ulsó füzetében. 

* * ) Protestálunk I S z e r k . 

Hires hamvai pap 
Derék Torapa Mihály, 

Légy üdvöz általam 
Múzsák oltárinál! 

Arvizlátogatta 
Békés vármegyébül 

írok én te hozád, 
Szűm teljességéből. 

Örvendek, hogy rögtön 
Földesúrrá lettél, 

—• Mit bizony már régen 
S méltán érdcmlettél.J— 

Most édes barátom 
Jobbizüen dalhatse, 

S azon az uj malmán, 
Mit magad nyomtattatsz-, 

Nagyhosszút aludni 
Es álmodni lehet, 

Ha már verselgettél 
S virasztál eleget. 

Ml Isten csodája? 
Megfordul a világ! 

Már élő költőnknek 
Nyílik hálavirág? 

Még eddig a földbiil 
Csak egy ölnyi dukált 

Annak, ki a magyar 
Költők czéhibe állt. 

A z is ám csak akkor, 
Ha már kiszenvedett: 

Hogy benne aludja 
At az örök telet. 

S im a nagy Bónisné 
Dicsőült szelleme, 

— Legyen, és leszen is 
öröklő hirneve! — 

Megszánva a magyar 
Költők szörnyű sorsát, 

Fiává fogada 
Téged jeles Tompát, 



jl 

Pouipejii növények. 

Tizennyolcz századdal ezelőtt a Vezúv nem ismertetett mint 
hatályos tűzokádó hegy; alja s oldalai termékenyek valának s teteje 
meglehetős egyenes vala : de azért a tűznek hatása mutatkozott 
hegytömegen, s gyanítható 
vala, h o g f a z egy kialudt s 
működő erejét vesztett tüz- - -~-iJ£J 
okádó hegy! -^S^^IKm 

K.sz.u. 63 évvel Nero csá
szár uralkodása alatt iszonyú földrengés rázkódtatta ' •• . . 
meg a Vezúv vidékeit: Pom
peji egy része szétrombol-
taíot trHerkulanum sokat, 
Nápoly és a távolabb fekvő 
városok kevesebbet szenvedtek általa De ez csak elöpostáia volt e cv sokkal borzasztóbb természet-rombolásnak. 

Midőn K. sz. u. 79 évvel 
Titus uralkodása alatt a természetvizsgáló Plinius, 
mint a római flotta vezére a miseni hegyszorosban horgonyozott, nővére, az ifjú 
Plinius anyja, egy este figyelmeztette ót egy szokat-En nagyságú s szokatlan kmézésü f e l t e melly nyílegyenesen szoborként n/uk 
SS? *mZ:asba ott koszo-rukLTteSlt él hasonlóan valamellv lombos fenyőfáh o z P U n L ^ 
to.^haió?SeSS 
föl aTezuvfelé vUor ázot 
meUvtô emelkedett S 
3 b m e ^ z ö d ö U e ^ e n felhő vatv helvesebben 1 

míkLtak máV s rémülSei 
kSn ékÍn de 1 tlrrníSF 
E>zt Szerencseafátratnak 

lékezik a történet, Pompej i , Herkulanum és Stabíae eltemettettek, 
még pedig Pompeji hamueső, Herkulanum pedig lávafolyam által. 

1700 évig feküdtek ezen városok föld alá temetve, még azt sem 
tudták rólok, hol volt he lyök , mig nem a 17 század végén és a 18 
elején a véletlenség felfedezésükre vezetett. Most, különösen Pom-

ékszereit, házi eBzközeÍt, kitünö műtárgyaikat s az ó kor nyilvános 
és magánélete mintegy tükörben áll előttünk. ' 

Ugy hiszem a pompejiak által ismert növények is birnak némi 
érdekkel a növényvilágotkedvelö olvasó előtt, s erre két forrás nyí
lik ; részint a Pompejiban és a másik két kiásott városban látható 

w í ? s fhíL^ríl? : 
zei lakban hált meg , s olly S / 3 " • Z ™g; 
melyen és nyugodtan aludt, 
hogy kihallatszott a szuszo
gása ;s kora reggehg aludt, 
de akkor embere, felkolto -
t é k . h o g y bent ne szorul
ton , mert a suruen hulló 
hamueső már'csaknem be- j 
temette az ajtót. Mihelyt vi- a 
r a d t , b a r a hamueső miatt 
sotet volt a nappal mmt az 
é j , szabadba sietett, hogy 
ezen ntka természeti tüne
ményt vizsgálhassa s felje
gyezhesse A láng s büdös — 
köszag más embert messze 
űzöt t , őt pedig bá ton ta : 
azonban, a rnidőn ülőhelyéből felemelkedett 
támaszkodott, hihetőleg a büdöskőszagtól megfojtva, halva ragyott 
vissza. 

A Vezúvnak ezen rémületes kirontásakor, mellyre először em-

Herculnnan & Pompeji. 

két rabszolgájára peji, nagy részben szabadon terül el a vándor előtt, miután a hamu
ból kiásatott; piaczain, utczáin, egyházai- s színházaiban szabadon 
járhat az ember, min* a jelenkor bármelly varosaiban, megismerheti 
a régiek házaik elrendezését, bútorzatát, konyhaszereit; a hölgyek 

rajzok ; részint növénymaradványok. Az első segédforrás tekinteté
ben nagyon óvatosnak kell lenni, mert az ábrázolatok olly kevéssé 
ismeretesek, hocy nem lehet őket egész bizonyossággal elhatározni. 
De tegyük fel, l o g y a rajz tökéletel s a növényre i á lehet ismerni, 

még abból nem következik, hogy az Pompejiban tenyészett, mert 
ideien vidék növényzete is ábrázoltathatott. Igy láthatja az ember 
másolatban a Nil vidéki életet, a mocsáros vidékeket, lotust, egyip
tomi babot (Nelumbium), nili lovat , krokodilt és a folyam partján 
a pálmafát. 

Egyikeazonfáknak.mely-
- - L - ^ . ^ lyek Olaszországnak némi 

sajátos nemzetikülszint köl
csönöznek, a mondolafenyö 
és kupresz. Mind a kettő 
megvolt már a régieknél, 
ezt tanúsítják az irók és a 
Pompejiban talált ábrázola
tok ; szinte találtak Herku-
lanumban szénné égett fe
nyőmagvakat. Gyakran lat
i a t o k kupreszek a pompeji 

£ házak falait diszesitő tájfest-
vényelten, még pedig több
ször fenyővel Igyesülten. 

A folyamok partjait ékesi-
töo leander .a fákés falakra 
felkúszó borostyán ismére-
tesek valának Pompejiban. 

Valljon a pálma tenyé-
azett-ePompejiban kétséges; 
látni ugyan ábrázolatokban, 
dc mindig egyiptomi tár
gyakkal összeköttetésben, 
vagy jelképi jelentésben : 
hanem törpe-pálma tenyé
szett s közönséges volt SÍci-
liában, most pedig csak el
vétve található Nápolyban. 

Haamivelés által tenyész
tett növényeket tekintjük, a 
pamuttenyésztésnek nyo
mait láthatni Pompejiban. SbSS! Pompeji romjai töszomszéd-
ságában pamut-fóldek lát
hatók , s a hajdankor em
lékei közt semmi nyomát 
nem lehet találni ezen fon
tos öltözék-növénynek: más 
forrásokból tudhatni, hogy 
a régiek előtt mint indiai, 
majd mint egyiptomi nö
vény vala ismeretes , s ké
sőbb az arabok terjesztették 
el a közép tenger melletti 
tartományokban 

A gabonanemüek közt a 
buza volt legfontosabb a 
rómaiak előtt, valamint az 
árpa is közönséges volt, de 
már az inkább északi gabo
nafaj a zab ismeretlen volt . 
Szénné égett buza és árpa
szemet csipegető fürjet lehet 
látni falra rajzolva; ugyan 
egy más fúrj kölesszemeket 
szed,miből azt látszik, hogy 
ez is ismeretes v o l t 

A hüvelyes vetemények 
közül tenyésztették a sert-
vésbabot, mert szénné vált 
állapotban találtatott, s na-
g y o n h a s o n l i t a mást is
merthez. 

Konyhaedényeket ábrázoló rajzokon lehet látni egész kö
tés spárgát, melly azonban meglehet vad spárga. Más konyha-
edénf rajzokon láthatók vö röshaVma retek, íépa s valami ki* 
tökfaj. 



Ugy látszik, az olajfa már Pompejiban azon fontos szerepet 
játszotta, mellyet játszik ma; orrol irók tanúskodnak. Olajfaágakat 
sok ábrázolatban láthatni, sőt egy Pompejiban kiásott üvegben 
becsinált olajbogyókat találtak, mellyek a maiakkal mindenben 
megegyeztek, sőt még izök is megvolt, midőn kiásattak. 

A mai időben leginkább divatozó gyümölcsfajok a szőlő és 
fige is sokféle ábrázolatban látható Pompejiban. A szőlőtő anélkül 
is nagy szerepet játszott, mert külön Istennek Bachusnak vala szen
telve , s ezen Isten tiszteletével összeköttetésben találhatni legtöbb 
rajzban. Látni azonfelül körtvély, alma, cseresznye, mondola, szilva, 
stb. rajzokat. 

Némellyek azt állították, hogy ananászt is tenyésztettek Pompe
jiban , de mivel ez amerikai gyümölcs, nagyon hihetetlen. Azon 
tárgy, mellyet Pompeji római közt egy tányérra helyheztetve talál

tak, s mellyet ananásznak hittek, hihetőleg törpepálma hegye , 
vagy csúcsa, mellyet ma is megesznek Siciliában. 

Feltűnő az, hogy narancs és czitrom nem tenyészett Pompeji-
ban. Plinius idejében ezen gyümölcs nem tenyészett, ki azt álutja, 
hogy ezeket hiában igyekeztek meghonositani. A harmadik század 
után jött a narancs és czitrom Európába, hihetőleg az arabsok 
hozták. 

Ebből látható, hogy a növényvilág Pompeji virágzása óta sok 
változást szenvedett : s mig annak lakosai az élet gyönyöreit s mű
vészetet tekintve sok tekintetben elébb állottak, sok fontos növényt 
nélkülöztek, mellyet az ismeret és kereskedelmi viszonyok utódaik
nak szereztek meg. Az ujabb termékek közt legfontosabbak a ris, 
kukoricza, pamut, selyem, narancs. Olaszország akkor még nem volt 
hát a czitrom és narancsok hazája. 

T Á R 
Iskolai és egyházi ügyek . 

Egy szülő panaszai hanyag netelés miatt. (A helyet, honnan e levél Íra
tott, még most nem akarjuk megnevezni, de ismételt panasz után, nem l een
dőnk az illetők iránt semmi kímélettel. A mennyire becsüljük a népiskola-
tanitőkat, ha hivatásukat betöltők, annyira fájlaljuk, ha a fontos ügyhöz ha
nyagul látnak. — Szerk.) 

Iskolánk szomorú állásáról, ime egy rövid tudósítással szolgálok, és a 
mit erről irok, az mind igaz és ngy van. 

Két éve már annak, hogy régi dűlőfélben levő iskolánk helyébe ujat 
építettünk, még pedig egy emeletre, saját erszényünkből, melly került körül
belül 12 ezer pengő forintba. Iskolánk tehát van olly pompás, hogy nemcsak 
helységünknek, de még nagyobb városoknak is díszére szolgálna. Ezen nagy 
iskolánkban jelenleg mintegy 285 fiu és leánygyermekek tanításával két tan
teremben, két tanító foglalatoskodik, egy rendes és egy segéd. De a rendes 
tanítóra nézve fájdalommal kell be vallanunk, hogy mindenhez inkább lát, 
csak a tanításhoz nem, mert borral és zabbal kereskedik; ennélfogva szünte
len jön megy, az iskolát és a gyermekek tanítását pedig néha az öcsére — a ki 
kőmives—bízza, néha az első gyerekre, a segédtanító a maga iskolájával lévén 
elfoglalva. Es ha ez tovább is igy tart, kénytelenek leszünk néhányan protes
táns létünkre gyermekeinket vagy a zsidó vagy a római katholiktis iskolába 
adni, hogy legalább olvasni, írni és számolni megtanuljanak, mert a mi isko
lás gyermekeink most átaljában olvasni sem tudnak. 

Nálunk a tanító nincs arra szorulva, hogy kereskedjék, mert az egyház
tól és a gyermekektől becsületes fizetése van, és ezért jogosan megkívánhat
juk tőle, hogy szorgalmasan tanítson, ha pedig kereskedő akar lenni, akkor 
a tanítóságról tegyen le. 

Ezen tudósításunknak a „Vasárnapi ujság"-ban közlésére, mint ezen 
újságot járatok és olvasók, felkérjük a tisztelt szerkesztő urat; és különösen 
a többiek nevében névszerint én Jámbor András, sk, 

Baratska, január 22. Mint olly dologról, melly tudomásomra igen sok 
közfigyelmet vont magára, szabad legyen, a vidéki közleményeknek ugyan 
kissé szűkebb, de minden esetre legtöbb vidékkel bíró „Vasárnapi újságban" 
néhány szót szólni. 

A mult évi „Vasárnapi ujság" i!-ik számában, s később a „P. napló
ban" is valahol, ha jól emlékezem egy makói tudósításban érintve volt, mi
ként az eddig divatozott költséges bronz készületü harangok pótlására Vest-
faliábim Bochumban, aczélból, és igy jutányosabb kiáUithatáesal, amazt mind 
tartósságban, mind pedig csengésben felülmúló harangok öntetnek : a ba
rát -kai ref. egyház elöljárói tudakozást intéztek, s miután az illető aczélöntő 

Ei'áros Mayrés Kühne uraktól ugy szólván a forduló postával tüstént a raeg-
pésig udvarias készégÚ válaszban jutányos feltételekről értesültek, az ép

pen szükségelt három harangjaikat aczélból rendelték meg, — mellyek a mi
dőn pontosan a feltételes időben s az előleges levelezés utján megállapított suly 
és hangban elkészültek, a gyárból útnak indíttattak. Mielőtt azonban Pestre 
érkeztek volna, a gyárosok levele tudata az időt mellyen megérkezendenek, 
egyszersmind hogy a harangok vétele után ne többet, csak az ár egyharma
dát küldjek el, a többi részleteket csak a toronyba illesztés után, és elegendő 
próba kedvéért félév múlva küldjék! 1 — Valóban szép, és magunk közt mondva, 
vajmi sok kézmives, gyáros és iparos mesteremberek egész kis világát beba
rangolhatnánk szegény hazánkban mig, nem csak hogy emez udvariasságot 
tapasztalnék, hanem csak annyit is, hogy a munkához akárki is hozzá kez
dene egy jókora csomó előpénz nélkül! — No de elég az hozzá, hogy ez uj 
három aczélharang még a mult év karácsonyára, és igy azon évben melly
ben a makóiaké, föltéve lettek, tehát e honban második eset aczélharangra, e 
én szivemből kívánom, mind a becsületes porosz gyárosok iránti tiszteletből, 
mind pedig a harangok érdemében, hogy vajha hazánkba ez ujabb év még 
több megrendeléseket teremtsen, mert részemről illy keűemes hangokat, olly 
méla bús, és mégis tiszta csengéssel egybeolvadva, melly a lélekre olly an
dalító hatást gyakorolna, megvallom tornyból még nem hallottam. — Távo
labb eső faluk lakóitól haliám, hogy halkan feléjök vivő szellő alkalmával, 
mint valami zene hallgatására, állanak ki csoportossan. — üdvöt és sok sze
rencsét a derék feltalálóknak 1 J. 

H Á Z . 
N e m z e t i sz iaház. 

* A véghez ment szerződéseknél egy olly sarkalatos hiba csúszott be 
jövő évi szini rendezéseink közé, a mit mindjárt elején meg kell rónunk; 
tudniillik a drámai színészeknek meg van tiltva uj eredeti színmüvet válasz
tani jutalomjátékul. Ez által a színész legkevésbé sincs terhelve, hanem veszt 
az irodalom a közönség és az Igazgatóság. Egy éven át az illető színészek 
30 fél jutalomjátékot adván elő, ez a szám — a farsangi és kánikulai hóna
pok kivétele után — ngy van felosztva, hogy majd minden hétre esik egy 
jutalomjáték. Már most a jutalmazandó igen természetesen gondoskodni fog 
valami uj fordított színműről, s azt adatja elő; kérdés : Mikor lesz tehát al
kalom és idő eredeti darabok betanulására ? Az idén eléadott idegen fordit-
mányok között alig volt három jó , a többi rosz; hát még ha majd harmincz 
fordított darabot keU egyremásra látnunk a színpadon. Az eredeti színmüvek 
első előadásáért az igazgatóság nem fizet semmit, a fordított szinmüvek diját 
ő fizeti meg s csinál magának e rendszabály által több mint ezer pengő ha
szontalan kiadást. Es igy mind az irodalom, mind a közönség, mind saját 
érdekeit sérti meg ez intézkedés által. Mi e kérdést közügynek tekintjük, s 
laptársainkat is kérjük, hogy szoljának hozzá, míg lehet. 

Vidéki hirek. 
Szathmármegye, ököritó, január 18. Egy rövid éve sincs még ama gyá

szos időnek, midőn édes hazánk folyói s köztük a mi Szamosunk is annyi 
nyomort hozának reánk kiáradásukkal, minek gyászos emléke most is aggasz-
tólag áll üres kamráinkban, s imitt amott lakhelyek omladékaiban; már is
mét uj veszélyt vala készitendő, ha az ég nem könyörül rajtunk. Ugyan is 
az egész mult nyáron s őszön csak medre mélyében folydogáló Szamos a kö
zelebbi olvadásos és esős napokban annyira nővén, hogy a rajta levő jeget 
fölvette s megindította e f. hó 13-kára viradóra a helységen alól a jég meg
akadt s a vizet annyira feltartóztatta, hogy ez az iszonyú jégdarabokkal 
együtt a töltés tetején mindenütt egyre rontott ki, a csak kevés idő alatt több 
helyeken utat mosván, temérdek jégdarabok úsztak ki, mellyek a viz szét
terjedvén a mezőt elborították, s a közlekedést átalában elzárták. Szerencse, 
hogy Szamosunk még nem áradott meg szokott módjára, mert ugy kétségen 
kivül egész helységünket elpusztította volna. Igy is a viz s jégkifolyás csak 
14-ke déltáján szűnt meg. Növelte még a rémületei az, hogy ez utóbbi na
pon tűz támadt helységünkben — mint állítják pipávali vigyázatlanságból, — 
de már ekkor csendes idő levén, sikerült azt a talpon állott lakosoknak minél 
elébb eloltani, csak egy fészer és egy ház hamuhodott el. Elől viz, hátul tüz 
volt körültünk. 

Nem lehet itt teljes méltánylattal föl nem említni kerületünk cs. kir. fő
szolgabírójának t. Ernyei Sándor urnák erélyességét, ki mihelyt a veszély 
felől — csak hallomásból — értesült, azonnal sietett a helyszínére, még pe
dig majdnem '/s állomásnyira a nagy jég darabok közt sok kerülgetéssel, 
veszélyes akadályokat legyőzve gyalogolt be helységünkbe, ha szükségeltet
nék rögtön segélyt cszközlendő. A viz a jég kirontása helyét az elöljárókkal 
együtt megvizsgálván, annak minél elébbi czélszerü betöltetése felöl rendel
kezett. Köszönet érette a derék tisztviselőnek. Gy. 

Farkas-irtás. Mindig csak rosz hír a farkasokról ? hogy itt ezt, hogy 
amott azt a vakmerőséget követték el. — íme azért ellenükbe egy jól sike
rült recipe, mellyet f. hó 26-án Zemplénmegye Erdő-Bénye városában 
Lányi Sámuel teljes hatással kisértett meg ezen vérengző vadak pusztí
tására. 

Erdő-Bénye Szirmay Ödön tulajdona, s egyike a híres tokajit termő ti
zenegy hegyaljai kis városnak, m. e. 7000 hold erdő borítja szőlőm!vclésre 
alkalmatlan magasabb hegyeit. Neve e városkának hajdan, azt hiszem Erdő-
Bánya lehetett, mutatja ezt azon számtalan elhagyatott 12-ik és 13-ik szá
zadbeli bánya öböl, melly ezen hegység belsejében mai napig is látható. 
Ezen régi bányamaradványok egyikéből csörgedez kifelé, azon — csak né
hány év előtt fölfedezett érczes gyógyforrás is, melly jótékony hatása által 
évről évre több-több hirt szerez magának; hol birtokosa csak a mult évben 
ia több mint tízezer pengő forintra menő beépítéseket tőn, a szaporodó ven
dégek kéjelme, s önhaszna növelése tekintetéből. De erről, s a hegyalja egyéb 



érdekeiről, szőlő- éa borgazdaszatáról, ha megengedi ön — majd máskor 
többet *) . 

Hol 7000 hold erdő van, s hol ezzel szakadatlan kapcsolatban a h. 
Brezenheim, g. Volkeustein, Semsey, Lónyay Gábor és g. Forgács egy 
pár százezer holdra terjedő rengeteg erdőik terülnek el, ott nagyon kedvökre 
tanyáznak a garázda farkascsoportok. A hegyaljai városok pedig, Tokaj és 
Tarczal kivételével, mind ezen roppant erdőségek aljában lekúsznék, némely-
lyik alig egy fél órányi távolságra, de különösen csaknem közepében Erdő-
Bénye. Itt lakik most az emiitett Lányi Sámuel, ki tizenöt évig, h. Brezen
heim regéczi üveggyárát haszonbérelve, ezen óriás erdők közepében sok évet 
töltvén, számtalan boszantást szenvedett a farkasoktól, nem csuda tehát hogy 
esküdt ellenségükké vált, s még most is nyugalomba lépte után, azon töri 
fejét, miképcn lehetne nekik mentül többet ártani. 

Üveggyáros korában is, hol akkori magános lakának rideg helyzete 
jobban kedvezett, férfias vadász szenvedélye kielégítésére, számos kísérletet 
tett, hivatlan farkas vendégeinek megfékezésére, hajtóvadászatokat tartott, 
sok csikorgó holdvilágos éjen által leste őket, hogy majd lövésre jőnek; mér
gezett húsdarabokat rakott szét a bérczeken; mesterséges vermeket ásatott 
a vadak által keresettebb helyeken, mind hasztalan volt, ügyesen kikerülték 
mindezt, a vigyázó vadak. S most itt E.-Bényén egy éjszaka, reményen felül 
jutalmazta meg törekvéseit a véletlen. 

A vadász embernek, mint ő nekem elbeszélé, csaknem biztosan kell 
határában ismerni a vad járását. A farkasok téli éjjeleken rendesen kijőnek 
a vadonból, s faluk és városok közelében csavarognak, hogy valami élelmet 
orozhassanak magoknak, s csak hajnalfelé térnek vissza az erdőségekbe, igen 
gyakran csak olly éhen, mint este távoztak : hegyoldali vízmosásokon, s a 
hegyek orma felé futó, aprós bokrokkal süröbben benőtt völgyecskékon vo
nulnak ők be nappali rejtekük felé. — Az illyen pontokat kell hát előre igen 
jól ismerni, ha a farkasoknak ártani akarunk. — Lányi ur 20 illyen pontot 
választott ki magának az e.-bényei hegyekben, működési helyül, minden 
pont körülbelől 500 öl távolságra esett egymástól. — Egy elesett marhának 
húsdarabjait szétrakatta a megjegyzett pontokon, ezen elsőben kirakott csal
étkek nem voltak megmérgezve, más nap ugy tapasztalta, hogy a far
kasok bőven lakomáztak a húsdarabokból. — Most már azt mondhatná igen 
könnyen valaki, mért nem rakott ki mérges húsokat, s néhány farkas dögölve 
lenne? „Lassan a testtel" ő igen jól tudta azt vadon erdőbeli lakásaiban 
szerzett tapasztalatiból, hogy ha tiszta húsdarabok közzé megmérgezetteket 
is rakott ki, a farkasok, velők született természeti ösztönöknél fogva a mé
reg szagát megérezvén, a tiszta húsdarabok ha elkeltek is, a mérgesek soha 
nem találtak vevőre. 

Más nap viradóra tehát az e lső farkaslakoma után, a még fölmaradt 
húsdarabokat, magasan a fák ágain ugy aggatta fel; hogy azt a vadak le ne 
húzhassák, s helyűket egész üresen hagyta. 

Harmadnap éjjelre készítette el azután nekiek, a vészt hozó vacsorát. 
— Előre szerzett apró gyenge malaczokat (kapni íllyeneket bőven a vigyá
zatlan disznó-ölö gazdáknál a bontás alkalmával, kik fias koczát hizlalnak 
meg, házi asszonyaik nem nagy örömére), ezen gyönge állatokat két darabra 
vágta derékban, de értsük meg, nem kétfelé hasította, vett a gyógyszertár
ban fél font v a r j t i 8 z o m e t ** ) , azt lisztté törve, vérrel félnedvesitette,s az ekkép 
k''sziilt híg kenőcscsel, megkente a 20 adag malaczdarabnak belső oldalait; 
a kétfelé niettzés által eredt nyilast, mellyen a mérges kenőcsöt bedugta, 
tővel sűrű öltésekkel bevárta, — ekkor az adagokat tiszta vízzel jól 
megmosván, — 24 órára újra vérbe áztatta; hogy a méregszag lehetőleg 
eltávolíttassák. — Ekkor rakta szét, az ujdivatu szakácsmodorban készült 
malacz-pecsenyéket. 

Negyedik nap reggel megnézve malaczait, nagy örömére ugy találta, 
hogy belőlök kilencz adag hiányzik. Az egyik ponthoz közel m. e. 400 lépés
nyire , megtalál egy megmerevedett nagy nőstény farkast. — A más ponthoz 
közel szinte megmerevedett első lábakkal, egy nagy tántorgó hím farkast, — 
mellyet öt lépésnyiről,— egy velejáró erdésze ledurrantott. — A város bírája 
néhány keresőt küldött ki, kik a hegységet följárják, — ismét találtak ezek 
is három döglött farkast. — Az öt farkason kivül még egy nyalánk rókácska 
is részt vőn a torban. 

31-ik január viradóra ismét nagy hó borította el vidékünket. — Lányi 
ur, ki elkésett próbáival, most ismét kísérleteket fog tenni. — Uraim! 
kik annyit panaszkodtok a „Vasárnapi Újságban" a farkasok ellen, kövessék 
az ő példáját. — Többet ér ez a hajtóvadászatoknál, hol száz meg száz ember 
éhezik éa fázik, s utoljára is rendesen mi az eredmény ? — öt-nat rongyos 
nyul, egy-két róka s tiz évben ollykor egy-két farkas. Hegyalljai. 

T á r o g a t ó . 
y.— Havas József k. tanácsos Parisból egy nagykereskedőtől levelet 

kapott, mellyben az elmondja, hogy a kisérletkép magával vitt pár száz pa-
laczk különbféle magyar borok, kiáltották a szállítást tökéletesen s tárgyis
merők azon Ítéletet hozták róluk, hogy zamat és gyengéd finomság tekinte
tében semmi kivánni valót sem hagynak hátra. Ha nem csalódom — mondja 
a lcvéliró — nagy jövő nyílik Magyarország előtt. A porta ugy látszik enge
délyt adott egy angol-franczia-angol társulatnak a Dunát a Fekctetengerrel 
a török földön egy csatorna által összekötni, melly a magyar élelmi szereknek 
rendkívüli forgalmat és kivitelt nyitna stb. Ez már második levél, mellyet a 
G. L. közöl s mcllyekkel Havas József k. tanácsos urat külföldi nagykereske
dők megtisztelték. Az első Londonból eredt. 

•) Szívesen sivárjuk. . i j • ~t* . - <~ ' ' •'t • 
* * ) Nux vomica. . l l - j u i * . ' • « ' • • " • v / s s a ^ . 

y.— Beregszászi zongorakészitő folyó hó 13-án veendi át Bécsben azon 
érmet, mellyet a párisi iparmütáriaton kiállított zongorájával nyert. Hason
lat e napon veendik át érmeiket azon iparosok ís, kik müveikért ugyanott 
szintén kitüntetésben részesültek. Ez átadás hír szerint a m. kereskedelmi 
minisztérium intézkedése folytán, a kitüntetéshez méltó ünnepélylyel fog 
véghez menni. 

y.— Szegeden jan, 31-ről febr. elsejére forduló éjen két bundába bur
kolt egyén, miután kint a kapuőrt megölték, tört be egy ottani izraelita ke
reskedő lakába. A cselédeket felhúzott pisztolyokkal kényszeriték, hogy en
gedjék kezeiket hátra kötni. Azután bementek és a kereskedőt nejével együtt 
meggyilkolták. Reggel a cselédeket hátrakötött kezekkel találták. A tettese
ket nem ismerhették fel, mert arczaik fekete fátyollal voltak betakarva. 

y.— A nemzeti múzeum részére a mult évben részint a j á n d é k o z o t t , ré
szint megvett tárgyak jegyzékéből kitűnik, hogy a vidéki könyvárusok, né
hányat kivéve, az általuk kiadott művekből a köteles példányokat nem küld
ték be. E hanyagság áthágása a m. rendeleteknek, és annyiból szomoritó, 
hogy még kényszerítő felsőbb rendeletek által is milly nehéz eszközölni azt, 
mit pedig minden hazafinak és emberbarátnak kötelessége volna önként tol -
jesitni. 

y.— Kassán legközelebb egy Bzélescn elágazott tolvajtársulatnak akad
tak nyomára. Az eddig befogottak mind izraeliták, van köztük két nő is. 

y.— Pécsett egy czífrán kivarrott szűrt árulnak 350—400 pfton,melly 
a párisi ipartárlatra volt szánva de nem jutott el oda. 

y.— Szabadkán a nemzeti színházi nyugdíjintézet javára a mult hó 
23-án tánczvigalom tartatott, melly is 248 pft. 1 kr. és 2 db. aranyt jövedel
mezett. E tény igen szép dicséret a szabadkaiakra nézve. 

y.— A nagy német zeneköltő, Mozart, százados születési emlékére 
Bécsben nagyszerű zeneünnepélyt tartottak, mellyet karnagy képen Liszt Fe-
rencz hazánkfia igazgatott, fiz ünnepet Pesten is megültek még pedig két
szeresen, a nemzeti múzeumban a pest-budai zenede nagyszerű hangverseny
nyel és a német színházban ez intézet személyzete. 

y.— A siketnémák váczi intézetében 55 fiu és 29 leány — összesen 84 
növendék nyer oktatást és ápolást. Ujabban azon hir merült fel, hogy ez in
tézet Budára fogna áttétetni. 

y.— Mult napokban hogy az idő meglágyult és az utak meghigultak, 
egy szekér Esztergomból egy egész nap alatt vergődött csak haza, melly ut 
bejárására rendes időben csak egy óra kivántatik. 

Kfll-hir. 
+ (Egy méregkeverő és hamisitú.) Angolországban egy orvos, névről 

Palmcr Vilmos, került a törvényszék elé, számos mérgezések reá bizonyult 
vádjával. E férfiú 35 éves, külseje kellemes, mindig jószívű a szegények, ud
varias alárendeltjei iránt és a nők körül .-zi vesén látott. Több szerelemgyer
meke .volt, kik, valamint törvényes magzatai is elhaltak mind, csak egy 7 
éves él közülök, ki anyja után örökölend. Palmer egy ezredes szerelemíeá-
nyát vette nőül. Az ezredes erőszakos halállal halt el, de okozóját nem tudta 
senki; halála után vagyonának használata szeretőjére, Palmerné anyjára szállt, 
de maga a vagyon Psdmernéjé volt. Palmcr most éjjel nappal a mérgek, kü
lönösen a struchnin, kéksav és szunyaszték (morpmn) erejét fürkészte és ta
nulmányozta. E mellett fényesen élt, pompás lovakat tartott, mint akar egy 
lord, azokat lóversenyekre vitte, hol nagy fogadásokat tett s többnyire el
vesztette. Mindezek pénzzavarokba s az uzsorások kezébe kerítek őt. Egy 
hitelezője pénzt követelni jött hozzá, szívesen meghívta házába, de éjjel ro
szul lett, Palmer egy Bamford nevü helybeli orvost hivatott, ki is rendelt 
ugyan a betegnek orvosságot, mindazáltal az egy óra múlva halva volt. — 
Most napától kért pénzt, ez mindég félt tőle, sőt leányát sem hitte körében 
biztosságban, azért, hogy őrszemmel kisérhesse, hozzájok jött lakni, de beköl
tözése után negyed napra meghalt. Most nejének vagyona kezébe került, ám 
ennek halála után gyermekére szállandott az. Dc ez esetre biztositá magát a 
gondos férj ollyaténképen, hogy kieszközölte, miszerint több életbiztosító 
társulat közösen kötelezte magát, ha neje meghalna, ez esetben 13 ezer font 
sterlinget (130 ezer pft.) fizetni le az ő kezébe. Nem sokára rá neje meghüt-
vén magát kissé rosszul lett, a gondos férj maga hozott neki egy findzsa theát, 
mellyre az erősen hányni kezdett; az aggódó férj megijedt, hogy neje chole-
rában van, hivatta a jó Bamford orvost, maga pedig egy bizonyítványt fogal
mazott, melly szerint neje meghalt cholerában, mellyet két orvos és a beteg
ápoló nő is aláirt. Neje csakugyan meg is halt — de férje vigasztalta magát 
azon 130 ezer pfttal, mellyet e halálozással az élet biztosi tó társulatoktól kap
nia kellé. 

Volt egy iszákos testvére, ki már őrülési rohamokban szenvedett, dc 
hamis bizonyítványokkal elpalástolta baját s sikerült egy társaságnál szere
tett testvére életét 140 ezer pftig biztositni. Testvére azonban nemsokara 
agyonitta magát; halála figyelmet gerjesztett, dc Palmcr Vilmos sokkal jobb 
hírben állott, semhogy valaki vádolni merte volna; mindazáltal nehogy vizs
gálat történjék, a társulattól nem merte követelni a 140 ezernyi biztosí
tott tőkét. 

Most pénzzavarokba sülyedt. Egy fiatal gentlemann lóversenyen foga
dás következtében sokat nyert tőle, melly összegen aztán nagy lakomát csap
tak. Az ifjú gentlemann roszul lett a sok szeszes italtól, s kiáltozott, hogy 
Palmer pénzét akarja ellopni, ezért megmérgezé. Azonban reggelre semmi 
baja sem volt, sőt Palmerrcl is kibékült el annyira, hogy ezt elkísérte haza. 
Itt újra roszul lett, Palmert hivatá hogy segítsen rajta,ez rendelt is csillapító 
szert, aztán a jó Bamfordot hivatá betegjéhez, ki ís mákonyszert rendelt. Ezt 
Palmcr nem adta be neki, hanem helyette két állitólag hugyanysó- labdacsot 



adott be neki — de ni olly re az ifjú pár perez múlva kimúlt irtózatos rántá
sok közt. Atyja nem hagyta a dolgát abba, hanem megvizsgáltatta fia hullá
ját Taylor, London egyik legnevesebb vegyésze által, ki is oda nyilatkozott, 
hogy a halált strichnin által előidézett dermenet okozta. Palmer törvényszék 
elé állíttatott, neje, napa és testvére hulláit felásták, s mindegyiken mérge
zésnek találták nyomait. A vizsgálat egyre foly, 9 lehet hogy még több gaz
tette ie napvilágra kerül, miután a közönség több emberek hirtelen haláláról 
emlékezik, kik egykor vele üzleti érintkezésben voltak. 

A d o m á k . 
x. A pelsőczi czigány vendégségbe ment berzétei rokonához A szives 

a vendégséghez szükséges ételfogadásból mi sem hiányzott, de annál több 
nemtiekból. Hogy ez is meglegyen, együtt káposztát lopni mentek; de a tet 
ten kapatván, a biró házánál néhány botütéssel fenyítettek. 

— No, komé — szólt a búcsúzáskor a vendég rokonához, — máskor, 
ha hozzád jövök, itthon, ne a bírónál tartsd az ételhez való rántást. 

x. A rima-szecsi vásáron két barkó legény összetalálkozott. 
— No, czitnbora, mit láttál ? kérdi az egyik. 
— Hé, czimbora! láttam két ökröt, volt ollyau szarva, hogy ha a fe

jemre tehetném, nem adnám ezer forintért, — válaszolt a másik. 

T O r t é n e t i n a p t á r . 
K E R É K G Y Á R T Ó Á R P Á D T Ó L . 

Jól esik, ha alkalmat nyerünk föleleveníteni emlékezetünkben azon ne-
vezetesb eseményeket, mellyeken nemzetünk évezreden át keresztülhatolt. 
Ki hazája sorsát figyelemmel kísért, érdekkel nyomozandja naponként: milly 
nevezetes történetnek fordul elő évnapja, és a lefolyt évek valamellyikének 
ugyanazon napján, mellyre épen felvirad, milly nagyobb viszontagság érte a 
hazát, mi volt annak oka s mi a következése. 

Illy előadási modor mellett nemcsak történeti ismereteink tisztulnak, 
mintán a fontosb események ideje és színhelye szorosan határoztatik meg, de 
egyszersmind alkalom is nyujtatik az olvasónak, hogy minden nap más hazai 
történeti nevezetességről elmélkedhessek, a igy az évfolyamon át a magyar 
história emlékezctesb részét rövid de velős kivonatban átolvashassa. 

A z adatokra nézve szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy azokat a 
jelen éven át történetünknek csak a mohácsi vészig terjedő korszakából me-
ritendjük. Igaz,ez által feladatunk megoldását nehezítettük meg magunknak, 
mert igy a históriánknak alig kétötöd részéből egy-egy napra jutó nyomo
sabb események száma megfogyván, kevesebb módunk van a történt dolgok 
közt, az érdekesebbek kitüntetése végett, válogatni, sőt igy néha, de igen 
ritkán, megesik az is, hogy épen semmi nevezetességet sem jegyezhetünk föl 
nemzetünk lefolyt életéből; minthogy azonban illy szűkebb térre szorítkozás 
mellett a történeti adatok jobban öszpontosittatnak és a fontosb események 
teljesebben kimerittetnek : czélszerünek találtuk, az e részbeli ismeretek t5-
kélyesitése és folytonos gyarapítása végett, a mohácsi gyásznapot követő 
történetdúsabb időszaknak fejtegetését, ha Isten éltet, a jövő évre fentartani. 

Januáriua 1. — 1348. Albert király és neje Erzsébet kortmáztatása 
Székesfehérvárott. — Zsigmond kir. halála után még a m. é. december 18-án 
elválasztatott Albert ausztriai herczeg Pozsonyban, és ekkor esküvel kellett 
ígérnie, hogy a német császárságot a magyar rendek megegyezése nélkül 
nem vállalja el, és magát meg nejét legott megkoronáztatja, mi uj év napján 
végbe is ment, miután két főpap közt a rendek ugy intézték el a vitát, hogy 
az esztergomi érsek a királyt, a veszprémi püspök pedig a királynét koro
názza meg. Ez alkalommal Albert 84 aranysarkantyús vitézt ütött, és az 
esztergomi érseket ősi szokás szerint több helységgel és más javadalmakkal 
megajándékozta. 

Jannáriua 2. — 
Januáriua 3. — Albert király tudósítja a német rend főmesterét *) 

korona/tatásáról, és a neki küldött sólyomokat megköszöni. 
Januáriua 4. — 
Januári na 5. — Az t íVJ-ki törvényeknek kiadatása Szegeden. — Az 

országgyűlés m. é. december 6-ra volt fontoa dolgok elintézése végett össze
hívó, minden vármegyéből 4 követ jelent meg, illyen pedig akkor 61 volt. 
Elhatároztatott itt a többi közt : hogy a király, zászlós urak és a nemesség
nek jószágaiból minden 20-dik jobbágy mint lovag egész készülettel állittas-
eék ki. Innen származik a huszár nér; illyenekről irta Mátyás injának a 
nápolyi királynak, nálunk a könnyű fegyverzetű lovasságot huszároknak ne
vezik. Továbbá Tamasko István bosnya királynak kérelmére végzés által 
adatott Szerbország. Előfordult itt a Fridrik császárnál volt magyar korona 
kiadatásának kérdése is. 

Januáriua 6. — 1292. Mária nápolyi királyné fiát Martelt Károlyt 
Magyarország királyává nevezi. — Tudjuk, hogy Árpádnak utolsó fiivadéka 
III. Endre király volt, ki a IV. Béla által száműzött testvére István és Morosini 
Thomasina velenczei gazdag patriciushölgytől származott; de őt mégis so
kan nem akarták királynak megismerni, hanem inkább külországi fejedelmet 
kerestek. Igy a brebéri grófok és mások Nápoly felé hajoltak, hol Kun 
László nővére Mária volt férjnél, ki azután Magyarországot koronája és min
denével fiának ajándékozta; mit azonban jogosan nem tehetett, mert az al
kotmány ugy szólt, hogy Pannon földén senki más ne ruhaztatbassék fel fő-
hatalommal, mint az, ki Árpád véréből származik. 

Januáriua 7. — i461. Mátyás király követei sikeretlen alkuja a ko
rona kiadatása végett. — Még 1441-ben zálogosította el Erzsébet Albert kir. 

*) Lásd január U-két. 

özvegye a magyar sz. koronát, Sopronyt s még néhány várost sógora Fridrik 
császárnál, és ezekre fölvett részletekben 26,000 aranyat. Mátyásnak 1458 
óta nagy szüksége volt a koronára, mert nálunk a királynak azzali felavatása 
elkerülhetlennek tartatott. Összejöttek tehát mind két fél követei Olmützben, 
de mit aem végezhettek; mert Fridrik ugy utasította megbízottjait, hogy kö
veteléséből semmit se engedjenek; csak is 14G3-ban került az vissza 60,000 
arany váltság éa más igen terhes föltételek mellett. 

Januáriua 8. — 1422. Zsigmond nagy vereséget szenved a vak Zis-
kátol Németbr ódnál. — Huss János cseh pap a konstanczi zsinaton eretnek
sége miatt még 1415-ben máglyán megégettetett; de követői azután sem 
hajoltak az egyház parancsára, s az őket fegyverrel kényszeríteni akaró Zsig
mond ellen Csehországban fegyvert ragadtak. Majd 20 évig tartott e háború 
és sok sereget fölemésztett. Igy a bérezek közé szorított vak Ziska januáriua 
7. és 8. közti éjjel onnan kimenekült, és Zsigmondnak 15,000-nyi magyar lo
vasságát megverte, mellynek egy része, midőn a Szazává vizének lápjain át
kelne, a jég leszakadván, elsülyedt. 

J anii árí us 9. — 1438. A magyar vezérek az erdélyi szászoktól segít
séget kérnek a Kolozsvárba szorított pórlázadók ellen. — Az erdélyi póraág 
még 1437-ben felzendült budai Nagy Márton, Kardos János és mások ve
zérlete alatt; panaszkodtak a dézsmáltak a püspök által nehéz pénzben kö
vetelése, a szabad költözködés gátlása stb. ellen, de követeik lenyakaztatván, 
véres ütközetre került a dolog, mellynek jul. elején a pórok részére kedvező 
béke vetett véget. Sept. végén azonban már megint véres harezuk volt a ne
mesekkel, és a megújított béke szinte felbomlott 1438 elején, midőn a táma
dók Kolosmonostor és Enyednél ezétverettek, a maradék pedig Kolozsvárba 

[záratott, kik ellen Jaks Mihály és LosoncziDezső kapitányok segélyt kértek 
és kiket legyőzniük sikerült ís. — (Vége köv.) 

Szerkesztő i m o n d a n i v a l ó k . 
217. Mutatványok Iliinfytöl. Vannak köztük j ó dolgok, a miket közölni fogunk; 

hanem kérjük a szerzőt, hogy válaszszon más álnevet, miután „Himfy" már historicummá 
vált s hozzá basonlitő álnév csak fogalmat zavarna. 

218. A tolcsvai tudósítást köszönjük, máskor is szívesen veszszük. 
219. Vnjdn-Hányadra . Egy képünk már van a vajda-hunyadi várról; ha azonban 

az ön által rajzolt j o b b és részletesebb, nem volnánk idegenek az alkutól. A föltételeket 
önnek kell velünk elóbb tudatni. 

220. Békés-Gyulára. A beküldött archacologiai értekezés inkább tisztán tudomá
nyos lap körébe való. 

'221. KAkérynek Tiszafüredre. Mindjárt tudtuk mi azt, hogy az „Érzékeny 
roniánezokat" nem valami együgyű ember irja. A folytatást is közlendjük. 

222. Halottunk van. Elmés alapgondolata versezet, csakhogy kissé gyöngén van 
kidolgozva. Van egy pár talpra esett strófa benne, mint i 

„Divatárus, vendéglősök siratják, 
Vargák, szabók, keztyüsök mind sajnálják, 
Hnrut, nátha, láb-, fejfájás kisérik. 
Hitelezők tett adósságát kérik" stb. 

223. Kdes ébredés. Egy j ó eszme igen hosszúra elnyújtva. Az utolsó versszak leg
többet ér benne: „Hogyha valónk nem ad gyönyört 

Almunk kiosztja azt 
És ha álmaink megcsalnak 
Valónk nyujtand vigaszt. 

Bolond, ki gyöngyét álmodik 
S álma valóra változik, 

224. Mosolygó rét. Nagy oka volna a rétnek mosolyogni, ha ezt a verset olvasná. 
225. Haharczok. Közöltetni fog. 
226. Eg} Azvrgy pórnA temetése. Nagyon szomoritd kép. Jobb lesz ki nem adni. 
227. O. A. Népdalai közül „ A z őszinte leány" közöltetni fog. 
228. Lepsénybe. A küldött játszi verseket eltettük magánymulatság végett. Kiadni 

azokat nem lehet. 
229. Jenofy adomáiból egy pár használható. 
280. Papr ikás vernek. X- tó l . Paprikás verseket nagyon jókat irt már Czuezor. 

Nevezzük ezeket inkább sáfrányos verseknek és ne adjuk ki. 
231. Hangya var. Néprege. Van-e ennek valami néphagyományban alapja, vagy 

költői képzelet az egész ? 
282. A bojt és a remete, mindkettő nagyon bojtos eledel; — a léleknek már csak 

a böjtben is hagjjuk meg tartalmasabb táplálékát. 
233. ósz hon A. Honnan szedj ön elü ezeket a régi módi versformákat, a miket 

akkor használtak, mikor még a divat is módi volt? Azóta roppant haladást tett a költészet 
a műformákban, elbeszélői rövidség, mérték és hangzat tekintetében is. Ne térjünk vissza 
Kádár történetéhez. 

231. A megbukott húshagyó. Igen j ó czím neki a „megbukott" . 
235. Piros kendA piros szalag stb. U g v egy kötetben, több j ó vers között meg

járnák ezek is, mert a költó tehetségéről tesznek tanúbizonyságot, hanem igy e pár,vers-
szakból nehéz még Ítéletet hoznunk. Igy járna az olvasó is. 

A február l-re kitűzött tiz legjobb eredeti adomára következő 
pályamüvek küldettek be : 1. „ A szorgalom mindent megkísért." 2. „Ado
mák, jelige nélkül." 3. „Ne sutor ultra crepidam." 4. „Válaszsza ki káplár 
uram a sok közül a legjobb hatot." 5. „Adjatok bort. lakjuk cl előre a tort." 
6. „Adomairót nem ismerek híres embert." 7. „Eredeti adomák, jelige nél
kül." 8. „ A ki mer, nyer." 9. „Párja egy arany." 10. „Audacia saepe Lu-
crecia." 11. „Quid rides, mutató nomine de te fabula narratur." 12. „Kedves 
élvezet ízletes ebéd után stb." 13. „Tiszteld a hagyományokat, mint a nem
zet szellemi örökségét." 14. „Haec Cicoma ex Polonia." 15. „Vinczhez 
Csóra csak egy óra, Csórához Vincz egy óra aincs." 16. „Ez ft világ egy pipa
dohányt sem ér." 17. „Tűzre kovát hoz aczél, verseny köszörüli az elmét." 
18. „Ne nézz őseidre stb." 

A pályamüvek a bírálóknak kiadattak. 

A „Vasárnap i u jság" ftterkesitősége. 
Felelős szerkesztő : Pákb Albert. 
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