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H a l l e r k e ő l g r ó f H a l l e r F e r e n c i , 
magyarországi kormányzói helyeltet. 

A Hallerkeöi gróf Haller család egyike hazánk legérdemesebb 
nemeseinek; a Károlyi, Szapáry, Eszterházy, Batthyányi, Bethlen, 
Grassalkovics családokkal sokszorosan rokon ; több ősének neve 
hazai krónikáinkban az elsők közé van feljegyezve : Péter, a család 
második alapítója, erdélyi kincstárnok, nagyszebeni királybíró és 
szász főispán f 1570 : fia István az erdélyi rendek elnöke; György, 
szathmári és tisza melléki főkapitány f 1633; Pál, küküllöi főispán 
és cancellár; János, kincstár
nok, tordai főispán, nevezetes 
magyar iró (Toldi költész. 
története II. kötet 82. lap.) 
Samu, diósgyőri kapitány, vi
tézségéről híres, a törökök el 
len esett el Egernél 1643; — 
Látzló, marmarosi főispán, a 
„Telemach" hires magyar for
dítója (Toldi u. m. 99. 1.); — 
József, öregatyja tábornok és 
erdélyi kormányszéki taná
csos; József, édes atyja kolozsi 
főispán és nagyváradi tanul
mányi főigazgató volt. 

Gróf Haller Ferencz szüle
tett 1796. márt. 24 én Kerelö-
Szent-Pálban Küküllömegyé-
ben. A jogtanulmányok befe
jezése után 1813-ban a hadi 
pályára szánta magát s a lip
csei csata után, annak szín
helyén tisztté neveztetett. Egy 
ideig nádor ö fenségének ka
marása, majd huszár ezredes, 
utóbb a magyar kir. testőrség 
főhadnagya lett, melly állásat 
csak akkor hagyta el, midőn 
1842-ben b. Vlacsics helyett 
dalmát-, horvát- és tótországi 
bánná neveztetett ki. A hozzá 
annyira ragaszkodó magyar 
testőr - ifjak, bucsuvételekor 
diszkardot nyújtanak neki 
emlékUl. Ugyanakkor cs.k. ve-
zérörnagygyá, valóságos bel
ső titkos tanácsossá s két ha
tárezred tulajdonosává nevez
tetett ki. 1842. october 17-én 

tartotta fényes bemenetét Zágrábba s következő napon ősi szertar
tással iktattatott be báni méltóságába, melly alkalommal öt a kap
csolt részek rendéi, kiváltságaik értelmében unnai és kulpamelléki 
határvidék főkapitányául valaszták. 

Haller Ferencz volt a legelső horvátországi bán, ki az ország
gyűlésen magyarul szólott 1843-ban. 

1844-ben Zágrábmegye föispányává lett, s következő évben a 
közrend és csend sikeresebb 
fentarthatása tekintetéből zá
grábmegyei és városi királyi 
biztos. 

Ugyanazon év július vég
napjaiban Zágrábmegye tisz-
ujitö székét vezérletté, sep-
tember és october havában a 
tartományi gyűlésen elnökölt. 

A kapcsolt részek viszo
nyai mindinkább bonyolul-
ván, 1845. october 30-án saját 
kérelme folytán báni és főis
páni hivatala alól felmente
tett. 

1848—1849. az olasz had
járatban részt vett és altá-
bornagygyá lön. 

A háború befejezése után 
Peschiera várparancsnoka, és 
a XII . huszárezred (nádorhu
szárok) tulajdonosa. 

Utóbb nyugalmazva, — s 
jelenleg 1856. magyarországi 
kormányzói helyettes. 

Katonai és honpolgári ér
demeinek elismerését számos 
rendjelei mutatják; bírja a 
szent I s tván és Leopold ren
dek középkeresztjét, a szász 
polgári érdemrend nagyke
resztjét , a szardíniái szent 
Móricz és Lázár rend érdem
jeleit. 

Jelenlegi magas polczara 
történt kineveitetését minden 
hazafi örömmel és nyugtató 
reménynyel fogadandja. 

Haller FeretK«. ' 



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

V. 

De tréfán kivül, uraim! Sajnáljuk a nőnemet, melly ezen emberi 
haj latnunkra ol ly méltó is. Hiszen a nő már önmagában szánako-
zást gerjesztő l ény ; és férfi mindennapi imájába befoglalhatja hálá
já t Istennek, azért a szerencséért, hogy leánynak nem született. 
— A nök nálunk férfiaknál erőtlenebbek levén, mégis a paradicsomi 
átok sulyját kétszeresen, söt háromszorosan is hordozzák, mert ke
nyerüket arczájok verítékével eszik, és mindig estik a maguk fóztét; 
azonfölül a szaporítás terhe is rajok van vetve, melly miatt—nekünk 
férfiaknak ismeretlen — ezerféle nyavalyák seregével küzködnek, 
sokan kora halálukat is ebben lelvén. A gyermeknevelés első éveit, 
— a leginkább lecsigázókat — kiválólag ök viszik, azzal a beléjök 
oltott édes anyai szeretettel, melly olly kitartó és önfeláldozó. Szám
talan családban nötestvérek a fivéreknek úgyszólván meg annyi 
bolondaik. Végre a nök leghűbb és legügyesebb ápolóink beteg
ágyainkon ; — mint ennek' is nagyjában dicső példáját adták a fran
czia szorgalmas szüzek és a Nightingale kisasszony kíséretében elu
tazott angol h ö l g y e k , 1854. és 1855. folytán, a szövetséges hadse
regek táborában és korházaikban. Sajnáljuk a nőket még akkor is, 
midőn fanyarok és haragos szeszélyüek; v a g y , ha az erény útjáról 
eltévelyedtek is. Mert mind ezekre őket ingerlékeny inalkatuk 
ragadja el könnyebben ,r ífíint a férfiakat. A szerencsétlen házas
ságban pedig ismét ök a sujtottabb fél. Es most kérdem, urak, 
„közülök ki akarna fehérnép lenni — ollyan szép divatos hölgy , 
kit a költészek megénekelnek, ki körül az udvarló ifjú lovagok haj
longnak , kiknek ezek kezet csókdosnak, — ké rdem, ki szeretne 
fehérnép l enn i ? ' — Itt megengedem a közbeszólást. 

(Mély hallgatás.) 
Ugy-e , urak, senki sem felel. Azért halljuk tovább az előadást. 
Mikor a házasság mind a két félre nézve szerencsétlenül ütött 

k i , és az efféle lánczok férfit is nyomnak : ö azokból ki kiszakaszt
hatja magát. Neki van szabadsága a nem-tetszö házi kört,mikor akarja, 
odahagyni. Ö hazulról elszaguldozván, bemerülhet a külső foglalko
zások örvényébe ; vagy társalgási körökben, utazásban és testi kéjei-
gésekben kereshet az elhibázott életboldogságért szorukozást, köny-
nyobbülés t , kárpótlást és vigasztalást. Szintén ha a nő lélegzenék 
is nagy hibákban, még azok szüntetésére vagy korlátozására is a 
férjnél gokképen van hatalom : tle nem ám megfordítva. Mert mit 
t ehe t , vagy mit szabad tenni az asszonynak szerencsétlen férjesü
lés esetében'? A tiszta erkölcsnek és női teendőknek kötelékeivel 
szorosan a házhoz csatolva, és olly foglalkozásokra rendelve, mely-
lyek kevés szórakozást nyújtanak, — ebben a beszorított körben 
kényszerül ö életét eltölteni, mellynek csupa gyötrelemmé kell válni, 
ha a szerelemnek mindenható lehellete azt nem enyhíti. És igy a 
nök a rajok erőszakolt vagy az önválasztotta viszonyoknak segítség 
nélkül vannak átadatva. Teherhordozásra, tűrésre születve, nekik 
még a panasz is tilalmas ; — ugy hogy a kegyetlen férjhez marta
lékul esett nőnek sorsa : enni a siralom kenyerét — járdalni vérző 
tövisen és moeczanás nélkül búsan haladni a sir felé, csak a mellyen 
tul virágzik neki a keservesen kivívott pálma. 

De hátha a zaklatott nö terhe alatt elméjében megbódu l , vagy 
testében nyomorékká lesz? Hátha a vereség következtében meg
ha l? Hátha öngyilkosságra ve temül , vagy a folytonos bú férge 
miatt lassudan felemésztetik, és ebben leli kora halálát, — talán 
neveletlen árvákat is hagyván a zsarnokra : akkor ez hogyan áll
hat azon nőnek sírja fölöt t , kit ő halálra üldözött és a ki mar most, 
további kínzásoktól megmenekülve , elment az örök bírónak ítélő
széke elé, ott öt zokogó sirások között bevádolni. 

V I . 

Milly gyászos következményei vannak pedig a nök fölötti zsar
nokságnak, gyermeknevelésre és az egész családi életre : azt is még 
tárgyalni , a jelen felolvasás mértékét nagyon túlhaladná. De nem 
vilietem el le lkemen, lelépni e szószékről , hogy a nökinzásnak rosz 
ügyéhez az óvó és védeszközökröl , — egyszersmind a vigaszokról 
is meg ne emlékezzem. Melly tárgyban vajha többet mondhatnék 
j á m b o r óhajtásnál, vagy szép . . . semminél; mert tettleges ellen
szegülésről szó sem lehet. 

Es itt önkénytelenül ju t eszembe még most is, a mit 1815-ben 
egy a jénai egyetemi könyvtárból kihozott vén könyvből (Secreta 

mulierum, asszonyok titkai) tanultam, — Isten bocsa bűnömet , -m 
hogy bűvös szerekkel miként lehet a férfi karját, mikor őaz t verésre 
épen felemeli, rögtön elbénnítani, hogy ugy járjon, mint ama gone-sí 
zsidó király Jeroboám * ) . De hisz ezt maguk a nök sem tennék 
m e g , ha nekik ezt az arcanumot megsúgnám is. Aztán : mikén* 
lehet férfit egy évig növé átváltoztatni : a mi már még derekabb 
volna. Csakhogy ehez viszont a reczeptet az én kisczeli patikári-
usom (fájdalom) nem tudja megcsinálni. Hanem idves lenne talán, 
ha nök a férj elöl minden felböszüléskor elfutnának. D e , uraim, ak
kor a nö akár mindennap futhatna, — ruházatja, hozománya és 
gyermekei nélkül , mellyeket a férj nem ád ki. Elelmezödni pedig 
m i b ő l ? Lakni h o l ? — nem levén Madarak Magyarhonban, mint 
nemrég olvastuk az elfutott asszonyok menedékhelyéről Törökhon
ban. A z elfutott nöt férjének boszuállása üldözni szokta minden
ütt; és ha visszatér, sorsa gonoszabb az elsőnél. V a g y tán j ó lenne, 
ha szomorú ügyét a nö lelki atyja elébe terjesztené? Oh! megint itt 
is a lelki atya legyen a szükségbensegi tö! Ö , — kinek a physikaí 
okokat vizsgálni nem i l l ik , — alig tehet többet , mint a háborgó" 
feleket béke gondolatira, megbocsátásra, szeretésre bírni, — melly
nek tüze pedig ki van oltva. Ha lelkész a zsarnok férjet komolyan 
megdorgálja, azzal is csak apanasztevönek sorsát nehezbíti, ki efféld 
folyamodásáért bizonyosan búvaltatni fog Vagy folyamodjék-e n « 
a világi bírákhoz? Hisz ezek maguk is férfiak levén, már ennélfogva 
nem képesek egészen arra, h o g y magukat egy szegény zaklatott nŐ-! 

társnak helyzetébe és keserveibe beletalálják; s azokat méltányo
san megbírálják. De hátha biró uraimék (csak a falubirákat értenM 
ám!) maguk is épen házi basák és nöbecsmérlök, kik aztán mindig 
inkább a férfit pártfogolják, mint a szenvedő asszonyt. Bírák a raffl 
nált zsarnokságot nem is fenyíthetik, csak a vastag bántalmazd 
sokban kitörőt. Azonban tegyük, hogy bírák a garázda férjre kemény 
büntetést mérnek, azáltal ö még bosszúál lóbb lesz; és a vele tovább 
is lakni kötelezett nőtárson ezzel sincs segítve gyökeresen. V a g y : 
örök elvállásra vessék-e fejőket a zaklatott nök? ez már a kétségbe*] 
esésnek iszonyú lépése, és nem megy könnyen ; — aztán nőknek az 
urahagyott czím elviselhetlen do log is a nyelvek miatt. 

De hát valljon, mi adhatna itt vigaszt nőnemnek ? Megmondom, 
mi : — egy olly házassági törvény, mellyet férfiakból és asszonyok
ból kinevezett választmány fogalmazna; mellyhez mindenesetre pár 
zaklatott feleséget is meg kellene hivni szólásszabadsággal; j egy
zőül pedig az én feleségem férjét, ki viszont elvinne zsebében a Code 
Napóleoni és a 7/r/////-szigetiek törvénykönyvét , — a Talmitdból azt 
a fejezetet, melly zsidóknak az el vallást ol ly igen megkönnyít i ; 8 
akkor aztán mi is ollyan hátbaütö pálezát készítenénk a vadsze-
szélyü férfi uraiméknak , h o g y durva bántalmaktól a nőnem Ma
gyarhonban emancipálva lenne örökre. 

Add ig is idves volna, ha e szép honban iiőiiem-becsiilési társu
lat alakulna, mellybe magát minden jólelkű újházas férfi beíratni 
köteleztetnék. De még-még addig is, mígnem ez egylet Jétesülhet, 
ajánlok szenvedő némber-testvérimnek egy bűvös talizmánt, melly
nek az a titkos ereje van , h o g y , ha azt a»«</W-képen éjjel-nappal 
keblö/iTM (akarom mondani keblök5e/<) hordozzák : meggyözendnek 
bármi kemény sorsot. Ez pedig a béketűrés lelke és a vidor 
könnyelműség, mellyekkel ök egyébiránt is nagyobb mértékben 
vannak felruházva, mint a férfiak; — és a mellyek gyógyerejé t az 
ártatlanság belérzete csudaképen is növeli. Illyen öltözékben tet
szenek ök legjobban a szent Istennek. 

Sokat olvasunk uj időnkben , nőnevelésről és nönevelö intéze-
tekről. Nem t u d o m , hová akarnak ezzel a férfiak czélozni, oda-e,| 
hogy a nőnem igy is, a mint sorsa most áll, ahhoz képest idoinittas-
sék, vagy hogy a korábbinál tökéletesebb nevelést nyerjen. Részem-' 
röl csak azt az észrevételt teszem , hogy nőnevelés ügyéhez ne me
részeljen szólni más iró, mint a ki maga is egynöü házasságban élt 
istenesen, és ezzel a nőnem becsülésének csalhatlan bizonyságát adta, 
— egyszersmind a ki maga is nevelt leánymagzatot és férjesitett. 

Bezárom immár e farsangi felolvasást a következő kis mythus-
sal (azaz : szent regével) : 

Midőn dupiter — a hajdani világ istenségeinek fejedelme — a 
legelső asszonyt teremtette, annak idvezlésére minden istenek és 
istennők eljöttek, hogy öt megajándékozzák. Pallas tűt adott neki, 
Venus tükröt, a grácziák pedig kellemet és vidorságot. A k k o r Jupi
ter felszólamlék és monda : „Mindezen szép holmitekkel a leányka 

*) I. Király. X I I I , ö. 



még nem örülhet életének. A tükör majdnem sokára neki elvirág
zott kecseket mutatand; varrni, kötni sem lehet mindig; a szerelem 
és kellemesség is múlékony j ó k ; a víg kedvesség pedig csak a rosz 
szeszélynek ürít helyet. Én tehát majd komatálul tárczájába ollyan 
valamicskét kötök, a mi öt boldogitandja és állandó is lesz." Akkor 
Jupiter a leánynak ejry bárányt nyujta ajándékul és egy kagylót, 
egyszersmind homlokát megcsókold és monda : -,Légy szende, tűrő 
és ház-/as.ie A szűz megilletődve köszönte és legelső könyüje ekkor 
gördült. Azon helyen, hová a könyü-esöpp esett, egy violaszál vi
rágzott fel és tömjén-illattal töltötte be az Olympust 

S most már szabad a hozzászólás, nyelvvel, tollal. 

L a s s a n a t e s t t e l ! 

— Eredeti beszély a székely népeiéiből. — 
Irta S A L A M O N F E R E N C Z . 

(Folytatás.) 

„Megállj to lvaj , az egér rágjon meg!" Marczi bá azonnal kö-
nyebbülni érezte szivét, inert illyféle káromkodással senki sem élt 
más, mint Nemere Bandi a Tulu Pista szolgája. 

„Bandi, komám ne izélj 1" ez volt mindössze a mit a bakter 
v igyorogva mondott. 

Bandi is ráismert üldözöttjére, s békességben mentek vissza 
mindketten a szekérhez. 

„ I jnye! illyen adta Marczija, hát te hogy kerültél ide Pákéfal-
vára, hiszen te Mákosfalva baktere v o l n á l i " kiáltott rá Pista bá, ki 
mindjárt rá ismert, mihelyt az égést és a tiz órát kiáltotta; de azt 
nem látta, hogy szekere saroglyájából szottyant le, sem azt, hogyan 
kergetőztek Bandival a szomszéd utczában. 

„Tudja biz a j ó tüzes ménykü, Pista k o m á m ! " 
„Hát Pista bá" szólt közbe Bandi, „mikor rám kiáltott hogy 

felkeljek, a saroglyába valamit láttam mozogni ; j ó t suvasztok ol
dalára, kibujt a z , tán a saroglya között s itt be kezdett nyargalni 
ebb' az utczába, — én utánna, — itt van! Rég hallottam, hogy Pir
czi Marczi és felesége az a vén boszorkány, az ördöggel cz imborá l : 
most már csakugyan igaz." t 

Pista bá a kergetőzést nem is kisérte figyelemmel, mert leszállt 
a nyeregből , s a kocsmaajtóból kiáltott Bandira. — A kocsma 
egy utczasarkon volt, s ök a mellék utczából jöt tek elő. 

„ N e beszély bolondot Szuszi ecsém! Hanem kend Marczi bá , 
hogy került hát az én saraglyámba?" 

Marczi rettentően csodálkozva állott a szekér mellet t ; most 
kezdett homályasan eszébe ju tn i , hogy neki tulajdonkép a Tulu 
Pista bá házát kellett volna őrzeni. 

„Hát ke haza jö t t Enyedrö l?" kérdé Marczi folyvást csodál
kozva. „Miért kente be Bandi a képét feketére?" monda tovább Mar-
ezi, ki tudta hogy öescse nagyon tréfás ember, s azt hitte, hogy 
most vele is komázni kezd. 

„Marczi, legyen eszed, nesze egy kis b o r , ez helyre hoz. H o g y 
kerültél a saroglyába?" 

„Hát feleségem küldött házadhoz, h o g y a körül legyek egész 
éjjel." 

„ M o n d o m , hogy az ördöggel czimborál," szólt Bandi. 
„Bandi! ide vigyázz! Azt m o n d o m , ne szólj bele többet! In

kább téged gondolnának ördögnek." 
Bandi megemlékezett az ö fekete pofájáról, és hallgatott. 
„ D e hát mit leskelödöl te a más háza körül, he?" 
„Hát Juczira leskelődtem." 
„Ha, ha, hat" nevetett fel Tulu Pista, „mi a patvar? csak nem 

v a g y szerelmes Jucziba. 
„ N e m én, ha ' ) más" monda röviden Marczi. 

' ) Hanem. 

„S ki az a más, ha nem volnék ?" 
Híhí! hát azt hiszed, hogy egyedül vagy a v i l ágon?" 
„ N e komázz Marczi, csak azt mondom neked! Hát ki volna a 

Juczi szeretője." 
„ E g y fiatal deák, kit tegnap estve későn töle láttam kijönni. 

No most érted-e? . . . Még ma estve is ott lesz bizonyosan." 
„Lassan a testtel!" dörmögé Pista bá. „Marczi csak tréfál; de 

majd kitudok én mindent. Ülj fel Bandi, a nyeregbe. Hova lett Mar
czi? Hé Marczi!" 

„Elejtettem a csergetyümet," kiálta vissza Marczi bá, s elment 
a mellékutezába, hol imént játszta a bakfűttyet. 

„Annál j obb , fordítsd meg Bandi a szekeret; jó l hajts azt mon
dom, ne kiméld se az ostort se a kereket!" 

Máskor, ha Tulu Pista útnak indult, azt mondd : „Lassan a 
testtel, kímélni kell a kereket." 

Marczit pedig ott hagyták, mint szent Pál az oláhokat, 8 tudja 
az Isten mikor akadt csergetyüjére. Annyi bizonyos hogy addig 
nem indult haza, mig azt meg nem találta, ha mindjárt egész éjjel 
és egész nap kellett volna is azt keresgélni. — Pista bá szekere vág
tatva halad az országúton. Bandi nem kíméli az ostort, se a kereket; 
Pista bá egyszer sem mondja : Lassan a testtel, hanem még biztatja. 
Bizony nem volna csoda, ha az a kölyök még felboritná a szekeret, 
valamellyik árokba vagy hid alá. — Különben is Pista bá péntektn 
indult útnak; s kutyája tegnap előtt olly keservesen vonított! 

Juczi és Laczi búczuzása hosszan tartott; de ha a bakter nem; 
leste azt annak a felesége, az utcza túlsó oldalán egy fa alól. Kö
zelebb nem mert menni, félt a kutyától; pedig az szegény még 
mindég a komló alatt hevert. Epen akkor érkezett, midőn távolról 
a diákot látta bemenni a kapun, a kutyaugatást és sivitást is hal
lotta, s mintha férfi és nöhangok ütötték volna meg fület. 

Türelmetlenül várta hát a diák kijövetelét. 
Sokáig várt hiába. Nem tudta, hogy az a diák most búcsúzni 

ment Juczihoz. Azok, kik nagyon szeretik egymást, soha sem fogy
nak ki a beszédből. Olly keserű kimondani az utolsó „Isten hozzád1"-
ot, h o g y nem csoda, ha ahhoz az ember e lőbb szoktatni akarja ma
gát s százszor mondja el, mig a legislegutolsót csakugyan ki kell 
mondani, akárhogy könyezzen és zokogjon is. 

Az „Áld jon Isten édes Laczim"nak,s az „áldjon Isten édes Ju-
czim"-nak tán imísnap reggelig se volna vége, ha kocsizörgés nem 
hallszanék, ha valaki nem nyitná meg a kaput, ha Tulu Pista négy
lovas szekere az udvarra nem ballagna. A z udvarról szomorú han
gok hallszottak he. „Jaj, jaj , szegény Están bá! . . . Nee, te kutyá
nak való Fakó! . . . Hogy az egér rágja meg a gazdádat. Jaj, j a j ! " 

Bandi a harmadik jajt már a konyhában mondta. 
„Mi történt az Istenért?" kiálta Juczi magán kivül ijedtében, 

s a pitarba sietett a gyertyával , mig a diák benmaradt a setétben. 
„Tulu Pista bá meghalt. A z árokba, a pap hidjánál befordult a 

kocsi; három borvizes ember segített ki! . . . Pista bá a feje lágyára 
esett!" 

„ M i az, mi az?" kiáltott szájas Borcsa , ki leshelyéböl elősie
tett. „ A z Istenért! Pista bá kiterítve fekszik a sz i-kcrenj olly halo
vány a holdvilágnál. Költöt tem, de nem mozdult. Meghűlt!" Mikor 
a diák még ez idegen rikácsoló hangot is hallotta, jobbnak látá a 
seobából a szomszéd oldalkamarába vonulni, pedig igen nyugha
tatlan volt Juczi végett. 

Juczi már kinn volt a szekérnél, mel lyböl a lovak ki se voltak 
még fogva. 

„Istenem, istenem, vegyük le, jer édes Bandim segits." 
Bandi ki eddig zekéje ujjával takarta elarczát, vagy azért, hogy 

könyeit elrejtse, vagy azért, n e h o g y nevetésre indítsa a szomorkodó 
Juczit fekete orczájával, most a holdvilágnál borzasztóan nézett ki 
midőn kormos arcza feltűnt. Jól látta Juczi a pofát, de eszében sem 
volt nevetni. Ö csak a szegény Tulu Pista szomorú sorsát gyászolta 
és siratta. 

Egy saraglyán vitték be szegény Tulu Pistát a házba. Az alatt 
szájas Borbála egynehány szomszédasszonyt fellármázott, hogy j ö -
jenek az Istenért, mert borzasztó halál, gyi lkosság történt. Miután 
Pista bát egy gyékényre teritették, szájas Borbála visszaérkezett s 
gyanús szemmel nézte az asztalon levő maradék ételt. Szerette volna 
tudni, ki volt a vendég; Bandi annak a maradéknak késsel vil lával 
és öt ujjával esett neki. Juczi keservesen sirattaTulu Pista bát, olly 
keservesen, hogy az elősietett vén asszonyoknak is megesett rajta a 
szivök. 

* 



i! 

„Nézzék kentek, nézze kend édes Anikó néni," szólt zokogás köz
ben Juczi az asszonyokhoz „ki hitte volna, ki hitte volna!" 

„Bizony ki" monda egyik vén banya, „o l ly ép, egészséges em
ber volt, az Isten nyugtassa meg." 

„ I t t a feje lágyán, itt, itt!" folytatá Juczi, mig Borbála az egész 
szomorú esetet elbeszélte az asszonyoknak. „Mondtam én kendnek 
édes lelkem Pista bá, ne induljon pénteki napútra. Millyenjó kedve 
volt, millyen tréfás ember volt — jaj, jaj ! é 9 most csak sírni lehet 
rajta! Utolsó szava is az volt : Édes Juczim, holnap hajtasd csor
dára a tehenet, a borjú pedig maradjon itthon! Nem kell kendnek 
többé se borjú, se semmiféle marha." 

Bandi nagy szomorkodva ment ki az ajtón, és ugy látszott min
den szusza egy-egy sóhajtás. Kinn pedig fütyölve, danolva fogta ki 
a lovakat. {Víp. kDv«ik«ik.> 

É r z é k e n y r u n i á n c z o k . 
IV. Az évangyéfjom. 

1IOIIII.HI. honnan Irha János bátya? 
„Hát csak innen, a csapszékbol; 

Mig ti a templomban bibliáitok, 
En olvastam az kezéből . . ." 

Hát aztán mi volt az évangyéljom ? 
Kérdi az én buzgó népem. 

„Ha nincs benne, legyen benne Izsák' 
Persze, hogy csak az itczében . . . 

8 évról évre igy járt ezután U 
Izsákhoz, éviingyéljomra, 

Igv járt Irha János bátya, míg más 
Jó ember ment a templomba . . . 

Egyszer csak azt veszi észre, hogy már 
Dobra ütték földjét, házát; 

Nem soká meg, hogy koldnstarisznya 
Nyomja az 6 megtört hátát! — 

Honnan, honnan Irha János bátya? 
„Hát csak innen a szomszédból; 

Míg ti mulatozni jártok, Irha 
János házról bázra koldul!!" 

Hát aztán mi most az érangyéljom ? 
Kérdik tőle akaratlan. 

„Adjatok, adjatok n szegénynek 1!" 
Válaszolta szomorúan. 

És a könycsepp, melly szeméból gördült, 
Igaziá, hogy elértette . . . 

De a nép sem tréfált vele többé, — 
Haucin szánta, segítette. 

Ingadozva, tántorgó léptekkel 
Megy az utczán Kincses Márton ur: 
Majd pedig, ba egy kissé megbotlik, — 
Mint egy ósz vakondak. — földet túr. 

A csapszékben öregedett ó meg, 
Az igaz. hogy sokift emelt ö: 
Emelte a tele kancsót, és azt 
Felemelni nem olly megvetőt 

Sokat látott teljes életében 
Látott mást is, látott eleget: 
De legtöbbször iteze fenekén át 
A csillagos szép eget. 

Hanem ollyat soha sem látott még, 
A ininüt most Iát az öreg űr; — 
Nem azt értem, hogy gyakran megbotlik, 
És veres orrával földet túr. 

V. Isten csudája. 
Inkább azt : hogy a templom megmozdult, 
Megmozdult, és iin . . . feléje megy! 
„Szent Isten, mond, hát magad megintesz; 
Hogy vén szolgád immár térne meg? 

ötven évig nem voltam templomban, 
S most az jön felém . . . 1 Hil hogy mozog.' 1 
Nem! Ha már meg kell lenni, - jövőre 
Beléd menni inkább én fogok . . . . 

Én Istenem! boti sokfélekép is 
Inted a gyarló embereket! 
Majd vesszővel, majd pedig csudákkal. 
Csak hogy megtoltad egykor az eget . . . !" 

S hogy megtartsa, a mit mámorában 
Az öreg úr ckkép fogadott : 
Csaknem minden Isten-adta reggel 
Látogatja most a templomot. . . 

VI. Úri és pórszerelem. 
„Oh imádlak, oh szeretlek 

Édes, kedves angyalom! 
Hogyha látnád, mint ver szivem 

A jobb . . . vagy . . . baloldalon' 
Ha nem szeretsz, — felakasztom magamat. 
Vagy a szivem érted rögtön megszakad!" 

Így szoktátok térdre hullva 
Tenni ti a szépeket; 

S az oltárhoz két hét múlva 
Karotok más lyányt vezet. 

Tettetés az egész élet nálatok: 
Csak imában szól igazat ajkatok. 

Nem igy Jancsi'. ó soha sem 
Vall szerelmet Erzsinek, — 

Legfdlebb, hn szembe jónek. 
Piros arczát csípi meg, -

Vagy ha elment, messze még utána néz: 
Mindössze is ennyiből áll az egész! 

Sőt mikor már az oltárnál 
Térdepelnek is együtt: 

Mind a kettőjük orezáján 
A szemérem napja süt. . . 

Otthon aztán bátrabban is szembú néz: 
Mindössze is ennyiből áll az egész! 

K ö k é n y *). 

A növényvilág titkai. 
D r . E N C Z T Ó L . 

(Folytatás.) 

A ki a növényvilág titkait fejtegeti, nagy fába vágta fejszé
jét, mert el nem kerülheti, hogy egyúttal a szemeink alatt mai nap 
is folytatott teremtés titkait ne fejtegesse. 

Mi azonban ettől se rettenünk vissza, miután meg vagyunk győ
ződve , hogy olvasóink majdnem mindegyike ugyanazon tapaszta
lásokkal bir, a mikből mi fejtegetéseink indokait meríteni készülünk. 

Hegyes vidéket lakunk. Iszonyú szélvész, millyet ember 
hegyeink közt még eddig nem tapasztalt, dühöng el fölöttünk. Van
nak kik szinte földrengést is vettek észre több ízben. Tömér
dek a kár, mellyet a természet e rendkívüli csapása mindenfelé ej
tett. Hlyen lehetend valamikor az utolsó itélet napja!a szilaj elemek 

*) Másik nevem nem tetszik; tehát kegyes •ngcdelmévet csak ezt veszem fel — 
bérmáláiban. — Lovat ugyan már hallottam igy neveztetni: de még szamarat soha sem-

harcza lecsilapul ugyan ismét, de rémülve térnek vissza a pásztor-
gyerekek a hegyekből és hozzák hírét, hogy az óriás sziklafal, melly 
a Topa-völgy északi kopár falát képzé, ezernyi darabokra zúzva vé
gig ledőlt a völgybe, betemetvén azt fél óra járásnyira. Vége a gaz
dag völgyi legelőnek. Idöratalan sziklaromok borítják el több öl
nyi magasságban azon tájat, mellyet még pár nap előtt István bátyó 
a hegység bölcs és jámbor remetéjének kisded kunyhója diszíte. 
Néma rémülettel hallgatja a falu népe az iszonyú hírt, — utóbb 
érthetlen zsibaj ered közte s végtére egyszerre kihangzik Kiváncsiné 
asszonyom ismert éles szava-hangja : ez Isten haragjának cso
dáját meg kell néznem. S neki is indult század magával söt Két
kedő Tamás öcsém uram kíséretében magam is kiindultam az 
iszonyat színhelyének megtekintésére. Mindnyájan méla elfogult
sággal másztuk meg egy darabig a sziklatöredékek közét , mind
nyájan tartottunk ösztönszerűleg s némán egy pont felé. Itt, több 
ölre lábaink alatt, itt állhatott István bátyó kunyhója! igy tört ki 
egyszerre a közfájdalom hangjával a közös észrevétel. — De itt 
segíteni ugy sem lehet. — Emeljünk tehát keresztet, hogy feledé
kenységbe ne merüljön azon hely emléke, hol kétes eseteinkben 
a jó tanács, nyavalyáinkban a gyógyszer üdvét találni szoktuk évek 
óta. — S nem sokára a bús emlék keresztjével meg is vala jelelve a 
hely. De milly iszonyú vala a látmány, melly bennünket körültáton
gott mindenfelől. Eltűnt fél órányi területen a fris és nyájas élet 
képe, melly eddig ezer forma és szin alatt a tövér vö lgyből elénk 
mosolygott; eltűntek a fák, a virágok, a gyöpnek zöld bársonya és 
nyers és érdes törésű sziklatöredékek temették be v é g i g , mint 
nagyszerű sirhalom, az egy olly bájas völgyet, melly a holtkor ter
mészet düledékeiben egy szikrával több szerves életet sem muta
tott fel most, mint árva föld- planétánk akkor, midőn a teremtés 
első napján a világosság első sugara annak élettelen pusztaságátől 
visszarettent. 

Vándor és szomszéd nép századokig kerülte volna a rideg ha
lál e színhelyét, de István bátyó emlékkeresztje tartotta fenn a 
közlekedést közte és a szomszéd vidék közt. Sz. István napján szint
úgy tódult ki apraja nagyja a kereszthez. Kiimájátvégezte közelében, 
ki virágkoszorúkkal diszesité azt. Én félrehúzódtam illyenkor,mint-
természetvizsgálok tenni szoktak s nagyító- üvegemmel vizsgáltam 
a szikladarabokat, mik már egy rövid év lefolyta után némi válto
zásokat és a szerves életnek némi kezdeményeit ismét felmutatták. 
A törések helyén több darabon eltűnt az érdesség, minden aprócska 
mélyedésük alig akkora, hogy egy kávés kanálra való esővizet fel
foghasson, némi scarlatpiros por alakjában diszlett. Imitt amott 
barnuló foltok mutatkoztak. Későbben e foltok helyein már színes 
formában reményzöldü mohlevél-félék emelkedtek, mik rövid éle
tök után az enyészetnek átesvén, elkorhadásuk által a televény 
első kezdeményeit alkották, mikből ismét tökéletesebb alkatú növé
nyeknek készült el tápszükségletük. És ime, midőn ismét két év
tized múlva a vidék népe István bátyó szinté ismét gyönyörűvé 
vált völgyében a bucaut megtartaná, lombos fák árnyéka alatt 
járta már ismét a fiatalság a csárdást és lábai alatt ismét fényes 
zöldségü pázsit terüle el. 

Mi éltesebbek is mulattunk ugyan, szinte egy vigan zöldülő 
akáczesoportozat árnyékában, de az általános derültséget több 
ízben elég ingerült szóváltás is szakasztá félbe. Kétkedő Ta
más uramöcsémben nevének csúnya természete az idő jár
tával mindinkább jobban fejlődött ki, és báborgatá szokás szerént 
mostani kedélyes társalgásunkat is. Ennek természetes tárgya vala 
az általános bámulat és csodálkozásnak kifejezése azon nevezetes 
változás felett, mellyen a hajdani Topa-völgy végelpusztulása, a kö
zelebb mult husz év óta keresztülment és a melly jelenleg a növé
nyi élet és változatainak vajmi sokkal szebb és bujább képét viselé 
mint valaha Senki sem leendett vala köztünk, ki vallásos ihlettel a 
mindenható teremtő hatalmát teremtményei c legújabb müvében 
nem imádta volna, ha Kétkedő Tamás hozzám intézett gunyoros 
észrevételei félbe nem szakították volna több izben az általános és 
vallásos természetű kedélyességét. Ugyan szeretném mégis tudni, 
igy kezdé el | ismét, vájjon ki vállalhatta magára egyközelebb 
ezen kopár köomladékok trágyázását, mert ha urambátyám szo
kásos állításai szerént a növényi élet ugyancsak a trágyában találja 
természetes élelmét, legalább is csak nagyon csodálatosnak látszik 
előttem, hogy ezen buja gyöp , ezen gazdag Iombosságu bokrok s 
fák bátyám uramnak minden tápja nélkül beérték, mert alig gon
dolhatom, hogy avval valaki titkokban tartotta volna őket. 
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E vágás ugy látszott az elevent érte s el is némult reá az egész 
társaság, mert rösteltek engem kinevetni; mivel azonban a j ó katona 
soha sem adja meg magát, azonnal neki álltain kiparirozni az Ügye
sen czélzott vágást, felkérvén eleve a jelen levő nemes karokat és 
rendeket kegyes türelemre, mit Kiváncsiné asszonyom közbejárása 
mellett könnyen ki is nyertem. irkt^dm.) 

A hnszil-iár és környéke. 

Alig van hely szép magyar hazánkban, melly történeti emlé
kekkel ne ékeskednék; szemeink mindenütt találkoznak, majd a sik me
zőn emelt halmokkal,mellyeknek nevei mondják,hogy rajtuk egykor 
vad tatár, vagy török emelte selyemszövetü sátorát s osztá ezrek 
közt hatalmas parancsát; — majd itt-ott bérezek sora közt egyes 
hegyeken, egy-egy tiszteletes rom tűnik szemeink elé, mellynek 
nagysága leikeinkbe szent érzelmeket ébresztve fel, — elragad azon 
korba, mellyben/fénylett, mellyben vitézei olly nemes feláldozással 

a terjedelmes s jókora népességgel biró Vörösmart faluja, tovább a 
Tiszapartján egy szép térség, mellynek földe itt-ott felszántogatva 
adja elég soványan a vörüsmarti orosz népség csekély élelemszerét, a 
tengerit. E tiszai téren kis patakok csillognak fel tiszta vizekben, a 
nap megtört aranysugárai reszketnek és sietnek a haladásban kor
látozatlan Tiszába, melynek túlpartján magas kőszikla emelkedik. 
E sziklás hegy közelébe a Tisza túlpartján látni a vöröstornyu Ve-
röcze faluját; ez és Királyháza közt Kan kővárát, II. Ulászló magyar 
király hajdani kedves mulató-kastélyát. — A kígyózó Tisza medrén 
felfelé tekintve magas hegyek jótávolra elzárják a láthatárt, s e 
hegysorozat közt emelkedik a buszti vár kormos falaival, figyelmét 
az utazónak egészen magához vonva. 

A vár kúpalakú hegyen fekszik, melly a többi hegyektől elszi
getelve áll, s csak távolról emelkednek újból magasan, kopasz, vagy 
tölgy és bükkfákkal koszorúzott csúcsaikkal. A város felöli oldalon 
egy a hegyoldalba vájt ut vezet, melly meredekké válik s meredek
sége tart mind addig, mig a napnyugoti oldalon levő egyetlen ka-

A hnszti-TÍr nyngotí oldala. 

adák magokat a dicső halálnak hazájukért és királyukért, — s hogy 
egykor ott nem volt olly siri hallgatagság, nem baglyok huhogásai 
rázták meg rémesen a levegőt, de vitézek zaja s fegyverzörej han-
gozának vissza a magas boltivek alatt. 

Bár komolyan hagyjuk el a tért, vagy a várromot; de mégis 
jó l esik lelkünknek, hogy láttuk azt, hogy mi is jártunk ott a mi is 
tapostuk azon földet, mellyet annyi derék honfi, annyi hős Öntözött 
vérével s szentté tette azt az utó maradék előtt. 

Egy illy rom áll előttünk. E rom a huszti vár, mellynek köze
lében ha já rva lak i , alig hiszek embert, hogy ne vágyna felpillan
tani a romra, honnan egykor fegyverzörej s harczi lárma hangzott 
le a sebes hegyi folyóktól végig futott Huszt városába. 

Ugocsa megyéből jól csinált uton több kanyarulatok után fel
jut az ember az úgynevezett Hark hegytetőre, honnan az utast pom
pás kilátás gyönyörködteti, melly az elragadásig szép s óhajtaná az 
ember naphosszant nézni, hogy beteljék a kilátás gyönyörével. — 
Az utazó előtt a Hark-hegy oldalán festői rendetlenségben terül el 

púig halad a vizsgáló, mellyen betérve egy kis térségre é r , melly 
talán elő udvar lehetett, ezután egy második kapun kell bemenni, 
de melly egészen rom s e mellett emelkedik a vár főépületének 
fala a magasba. A falak töredezettek s csak is a napnyugoti oldal 
van még fenn,ugy mint azt rajzunk mutatja. — Az egész vár alapja 
egy elnyúlt tojásdad alakot mutat; belsejében két udvar volt, az 
épületben magában számos lakosztályok és emeletek voltak; hogy 
pincze volt-e alatta, azt csak hosszas áskálás után lehetne kikutatni. 
Van ugyan pincze, de egészen a hegy tövében, mellyről valljon 
a várral egybeköttetésben van-e, vagy nem? nem tndatik. — Mesé
lik , hogy egy kut ásatott I. Ferdinánd király alatt Darvay Gábor 
várparancsnoksága idejében, melly a Tiszával lett volna egybeköt
tetésben; de ez a mesék közé tartozik. Ha a várnak nyugoti oldaláról 
lepillantunk, látjuk a Tiszát, s tul rajta komoly tekintetet mutatnak 
a bükkfákkal gazdag velétei s kirvai hegyek. — Éjszakra a hegy 
terül el apró, — s itt-ott, vagy utczasoronkint csinosan épült ,— 
házaival Huszt, mellyet, ha magasból néz az ember, félteni kell a 

elly 



sebesen rohanó Huszt nevü folyó elmosásától, melly gyakran sebe-
sen jött áradásaival ijedelmet okoz a lakosoknak. -— Huszton tul 
észak-keletfelé a Nagy-Ág mentén Iza, Keselymezö, Lipcse; Huszt 
folyó mellet t , Husztköz (Nankova) orosz falvak tűnnek fel, apró, 
kéménytelen s annálfogva füstös szalmafedelü házaikkal. A kilátás 
bármellyik oldalról nézze az ember, szép és gyönyörködtető, hogy az 
utas igen meg van jutalmazva azon kis fáradságért, mellyet a fel
menetel okoz. — Legközelebbi utazásom alkalmával, Vajnághon 
D. B. ur szives volt azon várról a nála fenmaradt kéziratbeli hagyo
mányt velem közleni. — Azon Írásbeli hagyomány ezeket mondja : 

Salamon király uralkodása ideje alatt körülbeírd 1070-ben az 
uzok, vagy némely történetírók szerint a kuimk Erdélyen keresztül 
Magyarországba betűitek, a mikor aztánGeyza és László berezegek 
által részint Máramaros, részint Erdélyen keresztül kiűzettek. — 
Ezen alkalommal mind Geyza, mind László szükségesnek látták a 
határszélén egy várat emelni, hogy ez által birtokaik e részen is 
biztosítva legyenek az ellenség berobanásai ellen. 1077.trónra lépett 
László s az addig csak tervbe volt vár építését létesíteni azért is 
szükségesnek tapasztala, hogy uralkodása alatt e vidékről több 
portyázó csapat jött le a sík földre s pusztította a föld népét. — 
1090-ben hozzá fogat a vár építéséhez; de alig viheté azt öt évig, a 
mikor meghalt. — 1095. Kálmán lép a trónra, kit részint belzavar-
gások , részint a keresztesek rakonczátlan magukviselete egészen 
elfoglaltak, s e vár építésére semmi vagy legalább csekély-figyel
met fordíthatott. Kálmán király után következett királyok alatt, 
vagy semmit sem, vagy annyira keveset épült , hogy az fel sem 
tüut. — 1173. III. Béla trónra-léptével egész erélylyel fogatott a 
vár építéséhez, s az 1191-ben el is készült: — igy az építés épen 
egy századig húzódott el. Hogy milly alakja volt,azt semmiféle irás 
nem hagyta fel. — I V . Béla alatt 1240 —1242 ig tartott tatárjárás 
ideje alatt az ott lakó földnépének, illetőleg az uri családoknak búvó 
helyül szolgált , s magukat ollykor-ollykor kitöréseik által szerzett 
élelemmel látták el — Ezen időtől fogva semmi jegyzet nincs róla 
Nagy Lajos király koráig, a mikor Dralepszkay Horváth János volt 
benne a parancsnok. — Későbben fontosságát egészen elveszítette 
s csak I. Ferdinánd király alatt tűnik fel mint nevezetes hely. 

Általában véve e vár ugy tekintetett, mint a Lengyelországgal 
szomszédos, sóval gazdag Máramaro9, s a só kezelésére valamint a 
jövedelem biztosítására fenálló erősség. — Azonban használtatott 
ugy is, mint állami fogház. — Megretszik ez I. Ferdinánd egy uta
sításából, mellyet az 1546-ban várnagygyá (Commendans) lett Pra-
detsik Mátyáshoz küldött, mellyben parancsolja, hogy azon rabokat, 
kiket a Camerae Comes (kamara ispán) oda küld, fogadja be. — 
Huszt azonban már korábban is használtatott fogházul, ennek 
bizonyságára szolgál azon irat, melly szerint 1458-ban Mátyás ki
rály uralkodása első évében Újhelyi Pétert, Perényi Miklós és János 
éjjel fogságba vitték a huszti várba. — 1593-ban marczius 8 á n egy 
Pálffy nevűt, — ki Kendi Sándor és Báthory Boldizsár ellensége 
volt, — miután darab ideig mint fogoly szenvedett, a nevezett évben 
es napon lefejezték. 

A várigazgatói különféle czimekkel bírtak, a szerint amint azon 
időkben egy vagy más név jött szokásba, s kapitány, praefectus, 
castellanus, inspector-vagy commendans névvel neveztettek, hatal-
raok igen nagy volt, mert kezökben volt a kegyelem, va^y halál 
joga is. E hatalom hihetőleg a zavargós idők alatt adatott a kapi
tányok kezébe. 

I. Ferdinánd idejéből fenmaradt egy érdekes adat, azon con-
ventio, mellyet Darvay Gábor várparancsnoksága alatt adott ki, 
melly magában foglalja a várparancsnok évi fizetését. — Az ő ren
deléséből a várcommendans évenkénti fizetése volt 200 ft., lóra 
16 ft. maga és trombitása tartására 82 hordó bor, 25 ft. főzelékre, 
— 12 ökör , 100 bárány, 20 sertés és só a mennyi kellett; továbbá 
a várbeli tömloczre büntettek által fizetett bírságpénznek egy része, 
ha az egy forintnál több volt. A mai korban nem hiszem, hogy meg
elégednék egy illy hivatalnok illyszerü fizetéssel, de ám az akkori 
korban e fizetés igen nagy és gazdag fizetés volt. 

A várnak birtokában öt falu volt , mellynek jövedelme a vár 
kijavítására és némelly hivatalnokainak fizetésére fordíttatott. A 
faluk ezek : Iza , Száldobos, Bustyaháza, Talaborfalva és Uulfalva ; 
ugyancsak e vár birtokához tartozott már 1320. Huszt, Visk , Técső 
ás Hosszú mező; 1435-ben pedig Szigcth is a vár birtokainak egy 
részét tette. — Parancsnokai e várnak sokan voltak, azonban az ok
iratok hiánya miatt nevük sorát adni nem lehet. 

1342—1382-ig uralkodott Nagy Lajos s uralkodása alatt com
mendans volt Dralepszkay Horváth János. 

1480-ban Barassa Mihály. 
1546 „ Pradetsik Mátyás. 
1550 „ Darvay Gábor. 
1559 „ Szalay Benedek és Korlát Mihály. 
1567 „ Hagymásy Kristóf,ZápolyaJán.Zsigmond király alatt. 
1582 „ Kornis Gáspár, kinek kapitánysága alatt Lengyelor

szág felöl a Nagy-Ág folyó mentén Husztru és vidékére berontanak 
Kadi Girai tatár khán vezetése alatt a tatárok 1594. — Jövetelöket, 
— kevés napokkal elébb megérkezésüknél, Kornis Gáspár két 
kéme, tasnádi születésű Kasa és Forgó által megtudja. Utjokat rop
pant f á h a l m a z o k k á ! hányatá b e ; de a tatárok minden akadályt 
legyőztek, s hamarább megérkeztek, mint bárki hitte volna. Kornis 
csatát próbált vélek , de elvesztette, s vesztességgel visszavonult 
várába; azonban a várat a tatárok, —> nem lévén ostromszerök, — 
nem ostromolták,megelégedve a vidék pusztításával s elvonultak*). 

1645-ben Dralepszkay Horváth György. 
1670 „ Újhelyi Pál. 
1693 „ Gróf Bethlen Miklós, egyszersmind Máramaros fő

ispánja, 
1720-ben Alt-nevüek voltak, kikkel megszűnt a commendans név. 
1720 „ Kneklender Ágoston mint várnagy. 
1722 „ Sagd Sándor. 
1729 „ Stainus Vilhelm föstrázsamester, utóbb alezredes és 

mint egész Máramaros kormányzója említtetik. 
1763 —1749-ig Valtrin Péter, franczia származású ember, fö-

strázsamesteri ranggal, meghalt 1749. június 29. 64. éves korában. 
1751-ben Grassalkovich Istvánról, mint alezredesről többször 

van említés. 
1755—1766-ig várkortnányzó volt Gervay Péter kapitányi 

ranggal, meghalt 1766. január 30-án, életének 53-ik évében. 
Ennek halála után kevés nap múlva, nevezetesen július 3^n , 

tetemes romlása s mondhatni végpusztulása következett e várnak. 
— A nevezett napon, estveli 9 órakor , iszonyú égi háború támadt 
és a villám, melly borzasztó sűrűséggel hullott alá,egyszerre három 
helyen ütött be a vár különböző részeibe, nevezetesen a várnagy 
szobái felett álló kéménybe, — a korcsma körül, — és a várbeli 
toronyba, hol a katonák közül négyen esti harangozással foglalkoz
tak, s közzülök kettőt, Forstner Lőrinczet és Máté Andrást, a villám 
lesújtott, kik szörnyű halált halva, a kevés perez múlva sebesen 
elterjedt tüz által annyira elégtek, hogy egyiknek csak csontjait 
szedhették össze, a másiknak pedig kezei és lábai égtek e l , ezeket 
a tüz után egy koporsóba téve temették el. 

E tüz sebesen terjedvén, menthetetlenül megégett csaknem 
minden; a kapitány szobái beégtek, a sütőház és fűtéshez való esz
közök; nagy félelemben voltak, hog) ha apuskapor raktárba behatol
hat a tüz, iszonyú fellobbanás fog lenni, futott ki merre tudott, 
csakhogy magát menthesse, nem gondolva semmit is a hátramara
dókkal. Végre a vár kapuinál levő épületek is tüz martalékai levé
nek. Részint a vár főépületéről lehulló tüzes gerendák, részint az ott 
égő épületek elzárták az utat azok elöl, kik még reménylték a tüzet 
elolthatni, s kik tehát még benn voltak: azonban iszonyodva látták, 
hogy az ut előttük egészen zárva van, s többé a rendes uton nem 
lehet szabadulniuk. — Illy körülmények közt a várbeli káplány, 
Schotta Felician, éjjeli 11 órakor társaival együtt három hágcsót 
(lajtorját) kötött össze s a kápolna falai mellett leereszkedtek, ma
gukkal hozván a templom szent edényeit is ; a vár pedig menthetet
lenül leégve, füstös és kormos égbe meredező falaival maradt, mely-
lyek soha azontúl fel nem építtettek, az idő mostoha fogai alatt 
naponként omladozott , s ma már a nyugati oldalon állanak csak 
fenn a falak ollyjelentékenyen, mint azt rajzolatunk elég híven mu
tatja. Belsejében látszanak még az osztályok közfalai, valamint a 
várat környező kőfalak is, mellyek azonban szinte az idő által, s 
meglehet romboló kezektől is nagyon alacsonyra olvadtak. 

Ez röviden az, mit Máramaros ezen érdekes vár romjáról 
mondhatni. Igaz, nem dicsekedhetik olly névvel és hirrel, mint 
Eger és mások, de ennyi is ugy hiszem, hogy képes, habár nem 
egészben is, kielégíteni azoknak tudvágyát, kik róla tudni akarnak. 

Vámossy Miháíy. 
*) Lásd Bethlen Farkas Hut. 851 —356. lapokat. 



Gazdákat érdeklő rovat . 
Geszt, jan. 30. Tisztelt szerkeszt őség! önök szélesen elterjedt lopja

nak az erdélyi 4-ik terménytárlatróli szives jelentésébeu, levelező, a többek 
közt, azon hozzátétellel mondja hogy én 15 fajtüköt dilitek ki, miszeriut 
éne tököket kerítésnek használtam viliin. 

E feletti méltó kétségüket, önök mar kifejezek a kérdőjel alkalmazása 
által, én pedig nem levén megszokva állitásim után kérdőjelt látni, s még 
kevésbé óhajtván, hogy valaki nevem alatt vezettessék tévútra, ezennel ké
rem önöket, szíveskedjenek becses jukban levelező e tévedését kiigazitni. 

E tökök „kerti diaztökök" felirattal voltak felmutatva a tárlaton, B illy 
czimmel beirvák tárlati jegyzökönyvünkbe. En őket kerítések befuttatáaára, 
elfedezésére, (jól magyarul mnsquirozására) használtam. Olly tök azonban, 
inellyhöl magából kerítést lehetne csinálni, tudtommal nem is létezik, de bir
tokomban semmi esetre nincs. 

Hasonló, de már nem csnk engem illető, tévedése levelezőnek az is, 
hogy a kiáltitott gépek mind eladók lettek volna, ez csak Rajka ur gépeiről 
állván. A többi gépeket, mi tulajdonosaik magunk használatára hozattuk, s 
csak gnzdaközönségünkkeli megismertetés végett küldtük be faluról. 

Ezen hibás adatok kiigazítását újból kérve, s ifjú egyletünket önök 
testvéri figyelmébe ajánlva, maradok őszinte tisztelőjük Tisza László. 

*— (Beküldetett.) Érdekes figyelmeztetés baromtenyésztőink s mezőgaz
dáink számára. A gyakorlati téren mindinkább merülnek föl uj fölfedezések 
és találmányok, nieUyeket a tudományos elvek után indult tapasztalat idéz 
napfényre. Mezőgazdáink s állatorvosainkra nézve méltán jelentőséggel bír 
azon találmány, mellyet Ktcizda Ferencz J. korneuburgi gyógyszerész tett 
közzé, .-melly minden okszerű gazda és állatorvos figyelmét méltán megér
demli. Ertjük a fennevezett által feltalált tápláló port barmok számára, 
mellyel a legszakavatottabb állatorvosok számos kísérletet tevének, mellyek 
őket meggyőzték a felől, hogy ezen szer minden eddig ajánlott vegyületet 
tagadhatlanul fólülhalad eredményeire nézve. E marhatápláló por hatása a 
legtapasztaltabb állatorvosok tanúbizonysága szerint főleg a következőkben 
öszpontosul : 1) Különösen kedvező befolyást gyakorol a légzőszervek takony-
hártyáira, a lélegző csőre, annnk ágaira s a tüdőkre, mellyeknek munkássá
gát elősegíti, mig egyszersmind a mennyiségi és minőségi tekintetben az igaz 
útról eltért elválasztásokat szabályozza. — 2) Ép olly jótékony hatást gyako
rol a gyomorra, a bélcsőre s az egész tenyészrendszerre, midőn az azokban 
megsürüdött s megrekedt nedveket megritkítja, folyékonyakká teszi, 8 élén
kebb és ezabályzottabb nedvkészitést idéz elő. Különösen hat a gyomor tak-
hártyájárn, midőn azt tetemesb elválasztásra ingerli. 3) Az épen itt részlete
sen tárgyalt okokból szaporítja a festanyagot a vérben, valamint általában 
fehérnyetarlalmát is, 8 igy az állatok gyors növekvését és gyarapodását nagy 
mértékben segíti elő. 4) Majdnem kizárólag specificus hatással bir az összes 
nyirk- és mirigyrendszerre, annak munkásságát fólebb fokozza, s az azokban 
lerakodott kóros anyagokat szétoszlatja, azokat oldékonynkká teszi, s az or-
ganismusbóli kiválásukat elősegíti. Különös befolyást gyakorol még az álla
tok téjedényeire, mellyeknek munkásságát szabályozza, fólebb fokozza, s 
mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben javítja. 5) Mindezen tulajdonai 
mellett e por igen könnyen emészthető; mig a sebes emésztési folyam követ 
keztében keményítőt s nagymennyiségű növényi nyálkát, mellyeket e por 
dúsan foglal magában, rak le az organismusbn, az emésztési folyamot soha
sem zavarja meg, sőt az épen e por által mindig élénk tevékenységben tar-
tatik fen, s ha netán az emésztés előbb gyenge, volt, azt megjavítja, megerő
síti, mi által a teljes egészség f'entartatik. 6) Éa mind e mellett ezen tápláló 
por összetétele sokkal egyszerűbb, semmint az ember gondolná, világos ta
núbizonyságául annak, hogy ez összetétel észszerű és tudományos alapelvek 
szerint történt, ennélfogva a hatás annál biztosabb, miután az összes vegy
tani emésztési fulynm : nz anyagok föloldása és asHmilátiójn annál biztosab
ban és gyorsabban történik. 7) Az sem maradhat megemlítetlenül, hogy ezen 
tápláló porral már több cs. uradalmakban - nagyobb birtokokban tétettek kí
sérletek, mellyek olly szerencsés éa meglepő eredményekre vezettek, hogy 
annak hatásáról csak kedvező vélemény uralkodik. S igy méltán elmondhatni, 
hogy Ktcizda ur e tápláló por föltalálása és közzététele által, elismeretre 
méltó érdemet szerzett magának a gnzdászatban, mellynek emelkedése 
egyenlő lépéesel halad a nép jóllétével; s az állatgyógyászat és állatenyéaz-
tés tudományát is tetemesen gazdagította. fi. 

N e m z e t i Hz inház . 
Az észak csillaga dalmű nagy tetszéssel adatik a nemzeti színházban. 

Ez opera előadása legfényesebb bizonyítványa nemzeti opera személyzetünk 
képességének. Fenséges kormányzó urunk és a fenségéé császári család több 
tagjai is több ízben részesítek magas tetszésükben ez előadásokat. Annál na
gyobb sajnálattal kell megemlítenünk azt a körülményt, miszerint Fektér, a 
Horváth énekiskola egyik növendéke, kiért lapjaink és uraink egy része olly 
makacs harczolt viselt, hogy őt az igazgatóság által elfogadtassa s kinek 
egyik nagyobb szerepet kellé képviselnie ez operában, a harmadik előadás 
után, szerződését megszegve, eltűnt (legszelídebb kifejezéssel). A kik ez 
ifjúnak e lépést tanácsolták, azt hihették tán, hogy távozta által az igazgató
éig majd ugy felakad , hogy e nagy költségbe került a sok jövedelmet ígérő 
operáját a legjobb időszakban nem adathatja; azonban kellemetlenül csalat
koztak, mert színházunk jeles énektanitója.Stotl, azonnal elvállalta e szerepet 
• az előadás egy nappal sem haladt el. Ezt a kis esetet azért tartottuk mél

tónak a feljegyzésre, mert a kik eddig hozzá szóltak, ugy vették az egész 
dolgot, mintha nz nem volna egyéb, mint egy kis uri tréfa. 

A kolozsvári nemzeti szinház részére három főúr által kitűzött 40 darnb 
drámai jutalmat Gajzágo Salamon ,.liékesi" czimü drámája nyerte; dicsérettel 
emiittettek még ..Két királynő" és ,,Sennyei leánya". 

M a g y a r tudó- társaság . 
A mult heti ülésben elnök reményt adott a majdan tartandó nngy gyű

léshez. A Teleki József alapítvány szerinti száz aranyos drámai jutalmak nem 
sokára ki fognak hirdettetni; még pedig egyszerre kettő, vig- éa szomorujá-
tékra. Beküldési határidő 1856 dec. 31., jutalomkiadás mart. 31. leend. Egy 
laptársunk által ajánlott azon birálnti módszer, hogy a jutalom odaítélése 
ne titkos pályázat, hanem előadott darabok után döntessék cl, kivihetetlen
nek látszik; miután a pályázáshoz mindenkinek joga levén a/t egyelőre 
senki sem tartozik elhinni, hogy darabja nem azínpndra való, már pedig vi
szont azt kívánni, hogy színészeink minden pályázntrn beküldött darabot be
tanuljanak decembertől márcziusig, éa előadjanak, még caak nem is pimn de-
sideriura (kegyes ohajtáa), hanem crudele deaiderium (kegyetlen ohajtáe). 

Vidéki hirek. 
Nagykőrös, február 5. A megelégedés valami ritka és kellemea érzeté

vel nyúlok tollamhoz, midőn önt olly tárgynkról akarom tudósítani, melly 
fölött minden valódi emberbarát és minden jó keresztyén örömöt érezhet. 

A napokban nyujta be, népnevelésünk körül fáradhatatlan buzgnlmu 
igazgató tanárunk Warga János ur, a városi elöljárósághoz, egy életre ter
mett indítványt, melly a tanítóképezde gyakorlati részét kiegészítő, kerté
szeti miiitaiskola létesítésit éa alakítását tárgyalja. Nemea törekvésű városi 
közönségünk mennyire van lelkesülve a közjó iránti munkás szeretettől, ezt 
nyilvános fögymnasiuma, s népncvelésüiik iránti jótékony szeretetét ujabban 
tanilóképezdénk bizonyítja; az illy áldozatkész és tchetőa elöljáróságtól mit 
lehetne mást várni mint azt, hogy a fent említett indítványt, — mellyben a 
kertészeti mintaiskola által e negy czél benne elérendő : 1. gyümölcsfa-, 2. 
konyhavetemények-, 3. aelyembogár-tenyésztéa éa 4. méhészet, — magáévá 
tegye. 

Magyar Pál, főpolgármesterünk legközelebb vasárnapi iskoláinkat lá-
togatá meg, éa nemcsak megtekinté azt. tlc a legszívesebb részvéttel tudako
zódott az inas- gyermekek mikénti oktatásáról, éa a legszerencsésebb tapin
tattal szólt a tárgyakhoz éa gyermekekhez. Isten áldja meg érte a nemea 
keblű férfiút, a valódi emberbarátot és lelkiismeretes hivatnlnokot. í » " 

Kecskemét, február 3. E nagy és népea városban két évvel ezelőtt a kü
lön „egyházközségek" kórházain kivül polgári kórház nem létezett. S e 
magasztos eszmét korszerű műveltséggel teljesen biró Hajagos Illés derék 
polgármesterünk felkarolván, törekvéseit oda intézé, hogy a vasúttal elmet
szett epreskerti czélszerü épületek a község által polgári kórházzá átalakít
tattak, s az üdvös czélnak megfelelőleg, azóta kellően föl is szereltettek. S 
nevezett hazánkfiának c részbeni tevékenysége még itt meg nem állapodott; 
hanem azóta is, s e részben Pajor Titusz főbíró urnák legfőbb érdeme van, 
hatáskörükben egy alkalmat sem szalasztanak el, hogy az ifjú intézet 
alaptőkéjét, ugy szólván hetenként ne növeljék. 

örvendetes újdonságul írhatom : a helybeli ref. egyházközség részéről 
az imakönyvei- éa egyházi beszédeiről irodalmiing ia ismeretes Fördöa Lajos 
választatott el lelkészül. Ismerői éa barátai e jeles egyéniség megválasztásá
hoz a népnevelés és iskolák ügyében szép reményeket kötnek, a jogosan hisz-
szük : a derék hazafi irányában nem alaptalanul! 

Helybeli sajtónk Katona József classicus müve „Bánk bán"-nnk dísz-
kiadásún izzad, a nagyszerű mű bár kissé kéaöbb, de mindeneaetre illő nhik-
I i á n meg fog jelenni. 

A farsang megérkeztével színészeink is érkeztek, Pázmán Mihály igaz
gatása alatt, nem rosz színtársulat. A sok olJalu Pázmán, Döme éa Ny iri, 
legfeltűnőbb egyéniségek. Sólyom. 

T.-Füred, február 1. Tisztelt szerkesztő uri Mi az éjjel tánczoltunk. 
T.-Füred és környéke tánczmulataágot tartott a vaaárnapi iskola részére; s 
bár nem sokan, de azért a rosz időnek az ö daczára szép vendégkoszorut egy 
befűzött a szent czél. Hogy miként volt a terem kivilágítva? hogyan olvad
tak össze? hogyan omalyogtak egymás szemei közé? éa hogyan fáradtak ki 
a tánezoapárok? azt én nem írom; — mert ez önt, mint komoly embert, nem 
érdekli, engem pedig mint szemérmetes embert, nézésével ia elpirttana : ha
nem megírom azt, hogy a vasárnapi iskola illy tánezféle mulatságokból ma
holnap tökéletesen létre jön, éa T.-Füred a felvilágosodnia felé egy fokkal 
ismét közelebb áll. Nem képzeli ön : milly nehéz a mai felvilágosult korban 
is valami jó, valami ezent czélt létrehozni. Egyes ember nem győz mindent, 
a többi pedig, vágyta a nagy tömeg, alszik még most éa folyvást, mint a 
murmutér. Mult évben, midőn a vasárnnpi iakola részére akartunk valamit 
összeszedni, maguk a mesteremberek, kiktől épen legtöbbet vártunk, voltak 
legdühösebb ellenei, igy beszélvén egy bizonyos maiszter ur is : „dejaz én 
nem adok egy fillért sem, mert azt nem leszek bolond eszközölni, hogy az én 
inasom okosabb legyen nálam, ha én nem tudok olvasni, hát ő se tudjon '." 
Ez aztán okos beszéd éa bariton hanggal kiáltja a müveltsás* Magas voltát. 
No de kifogtunk az eszükön : bált adtunk, tánezra hittük Őket és tánczolni 
eljöttek, tavaly és az idén is. Tán jobb is, ha az ember mosolyogva, nevetve, 
tánczolva tesz jót, mintha dümmögve, morogva, dob ki, sokszor épen csak a. 

T Á R H Á Z . 



• 

kérő szakállára egykét fillért. Elég az hozzá, hogy vasárnapi iskolánk leaz 
és ama szegény gyermekek, kik egykor kontót akarnak ránk irni, megtanul
ják az irás mesterségét. Vidékünkön leginkább azon emberek gyermekei 
lesznek mesterinasokká, kik házas, sokszor hazátlan zsellérek lévén, nem 
biznak benne, hogy ezeknek valami Örökséget hagyhassanak; igen természe
tes tehát először az, hogy e szegény emberek gyermekei, rnig otthon voltak, 
nem járhattak iskolába, és másodszor az, hogy e gyermekeket hát csakugyan 
kötelessége az édes anyának, t. i. a hazának, legalább ekkor iskoláztatni és 
kiemelni a sötétség burkából, hol épen ha nincsen is sírás, rívás és fogak 
csikorgatása, de bizonyosan van szégyen-piruláé, és sokszor egy kis vadság
gal testvér erkölcstelenség ia. Hanem már messze megyek ; pedig azt akar
tam még mondani, hogy nekünk — Isten kegyelméből — kórházunk is van, 
és hogy amil jövőben, ha szívesen veszi, hosszabban akarok okoskodni. — 
Addig is magamat ajánlom, tisztelője hOkeny, 

Marosvásárhely, február 11. E város pártolója a szépnek, jónak és ne
mesnek. 

Nem akarom ez állitásom bebizonyításául felhozni a nyárfolytán itt 
időzött színtársulat következő nyilatkozatát : „Bár a kolozsvári színházat 
tehetnők át Vásárhelyre" elég legyen erre nézve annyit mondanom, hogy a 
színtársulat óhajtása mármár teljesülőben van, — ha nem épen a kolozsvári 
szinházat hömbörgetik is borsószemen ide, hanem saját költségükön más 
ollyat, vagy tán szebbet épitenek, — s továbbá, hogy, mellynek jótékonysá
gát mutogatni épen olly fölösleges volna, mint a „Vasárnapi ujság" s „Va
sárnapi könyvtár"-nak, — kisdedóvodát állítanak. 

Épen e czélra tartatott ez éjen bál, az úgynevezett „Apolló"-terem ben. 
A terem színültig tömve volt, több mint 600 jegyet kapkodott el a nem 

épen nagynak nevezhető városi közönség. 
Bámulattal állottam meg az ajtónál, eszembe jutván a tiszaháti ember, 

ki a feldagadt Tisza partján állván igy szólott a maga módja szerint : „Ha 
most a Tiszába egy csepp eső esnék, elseperné egész határunkat." 

Nem mulaszthatom el, hogy köszönetet ne mondják ezúttal városunk 
nevében evang. ref. gymn. direktor t. Hegedűs urnák, ki megpendítvén e 
valóban nemea ügyet, létesülhetéseért legtöbbet áldozott, (maga rendezvén s 
OAzetvén az estélyt) — ugyszinte azon lelkes hölgyeknek, kik önkezük gyár
totta müveikkel, mellyek sorshúzás utján kijátszattak, emelek az estély 
érdekét. — Adjon Isten minden városnak illy buzgó férfiakat, lelkes höl
gyeket. J . . . . 

T á r o g a t ó . 
— ó es. k. Fensége Albrecht loherczeg kormányzónk, kííll'ülrfi utaztaban 

le keeryes emlékében tárta bennünket. Herkulanum es Pompeji kiásott romjai
ból nagj - i . i iuu étt bec»ii regi római emléket hozván nemz. muzeumunk -zá
rnám, mellyek neaa sokára nieetek inthet ók lesznek. E magas részvétnek eres 
hálaérzet Aak Teleljen meg. . r . Á J * * . , 

— Egy Parisban lakó hazánkfia, Fejér József, tannstta legközelebb 
nemzeti muzeumunk irányában hazafiúi jó akaratát, nagy számú természet
tudományi és ritkaság gyűjteményt vásárolván Össze a párizsi világtárlaton 
cz intézet részére; azok között ritka példányú auatráliai kigyók, állatfejek, 
szarvak, indiai és jamaicai növények, állatbőrök, 320 nemű melegéghajlati 
fa-cyüjteményét, mellyek közül egy olly illatot áraszt el a szobában, mint 
a legfrissebb májusi ibolya. E több ezer forintot érő gyűjteményt ez ifjú 
honfi? saját költségén hozató ide, s ígérete szerint cserék éa szerzemények által 
tovább is gazdagitandja muzeumunkat. Kérditek már most,hogy ki ez aFejér 
József, tán valami gazdag földes ur, ki külföldön siet pénzét elpazarolni? 
Épen nem. Hanem egy magyar iparos, ki külföldön szerez a magyar névnek 
becsűletet éa magának jóllétet. Párizsban gépgyára van, hol csupán varró
gépei olly keresettek, mi szerint eddigi megrendeléseinek ia alig győz meg
felelni. Mindazáltal megígérte, hogy egy illy gépet a múzeumnak is fog kül
deni. Különböző varrásokat, kintieteket láttunk e géppel, még pedig a leg
finomabb szöveteken, a mellyek bármelly kézi munkával vetekednek. Illy 
gép ára csak 160 forint p. Annyi munkát végez, mint tiz ember. A derék 
iparosnak sok szerencsét kívánunk vállalataihoz a külföldön. 

y.— Szép tavaszi napjaink következtében az ősz Duna annyira ment 
már minden jégtől, hogy a helybeli gőzösök újra megkezdek járásukat, de 
egyelőre csak Pest és Ó-Buda közt. 

y.— A helybeli sertéskereskedök hamburgi és brémai nagykereskedő 
házaktól nyereséges ajánlatokkal kerestettek meg. A szállítás a gőzhajózás 
megnyiltávnl azonnal meg ís kezdődik. 

y.— A Pozsonyban alakulandó „természettudományi egylet" felsőbb en
gedély folytán folyó hó 14-én tartá legelső gyűlését. 

y.— Sokat emlegették tavaly, hogy Budapest közlekedésére az egyet
len lánczhid nem levén többé elégséges, egy második, de már csak hajóhidat 
szándékozik a város felállíttatni a Sz. Gellért hegy alatt. E hír még mai na
pig sem valósult meg; mindazáltal Budapest környékén csakugyan még egy 
hid fog épülni, még pedig hallomás szerint állandó fahíd, melly a hajógyár 
szigetét Ó-Budával fogná törékeny lánczként összekötni. E hid építését a 
dunagőzhajózási társulat tervezi. 

y. Egy vidéki birtokos a napokban egy cséplőgépet rendelt meg, azon 
okból, mert az lármájával a patkányokat elriasztja. Akármi okból, csakhogy 
megrendelte, reméljük, hogy az egészet még inkább megfogja kedvelni, ha 
eo-yéb jő tulajdonait is megismerendi. Vajha minden birtokos venne egyet, 
kinek sok patkányai vannak. 

yt Liszt Ferencz hazánkfia az esztergomi bazilika felszentelési alkal
mára irt miséjének kéziratát már leküldte. Annak előadásához a művészek 
merrv'áiftsztásara er. Festetics Leot kérte fel, ki már meg is alakító az előadó 

művészi kart. A nagy zeneművész darabja betanítását vezérlendő az elő
adna előtt három héttel fővárosunkba jövend, a betanítást addig is Briiuer és 
Erkel urak vezérlendik. 

y.— Stier G. wittenbergi tanár jeletdeg a magyar népmesék németre 
fordításával foglalkozik, mellyek még ez évben napvilágot fognak látni. 

y.— Berlinben P. grófnő a magasabb osztályhoz köriratot intézett 
mellyben azt egy fényűzés elleni egylet alakítására szólítja fel. Ez egylet tagjai 
köteleznék magukat, szükségleteiket, háztartásukat és viseleteiket egysze
rűbb mérvekre szállitni alább, az igy megtakarított pénzt pedig vagy "saját 
gazdasági ügyeik rendezésére vagy szegények segélyezésére fognák fordí
tani tetszésük szerint. Mondják hogy a példa vonz — kíváncsi várakozás
ban töltendjiik napjainkat, hogy fog-e váljon főrangú hölgyeink közül is ta
lálkozni, ki e fönséges példát követésre méltatandja. Azonban a fényűzési 
viízketegség nem egyedül a főbb osztályoknak veszélyes gyengesége; el van 
az terjedve fel alá mindenfelé, azért egy fényűzés elleni egylet alakitása az 
alsóbb osztályunkra nézve és pedig Iegfőképen ezekre nézve , igen óhajtandó 
és üdvös volna. 

y.— A budai várhegy alatt épülő alagút a közlekedés elől egészen be
záratott, azon czélból, hogy a munkálatok annál gyorsabban és háboritatla-
nabbul folytathassanak; miután, mint halljuk, az alagutat, fővárosunk cz 
egyik legnagyobb nevezetességét, a jövő tavaszra teljesen el akarják készí
teni, mikor aztán n vidékieknek egy gyei ismét több okuk lesz meglátogatni 
a szépBudapestet,mert e jeles és ritka mű csakugyan érdekes látmány leend, 
melly messze földön ritkítja párját. 

Halá l -h lr . 
Derék kiadónkat, Heckenast Gusztávot az életben legszomorúbb csapás 

látogatta meg. Folyó hó 14-én délután szeretett hitvesét vesztette el, kivel 
három évet a legboldogabb házasságban töltött. Igaz barátainak részvevő 
szivei osztoznak méltó bánatában, mit csak a jó ég és a hosszú idő bírnak 
megorvosolni. 

A d o m á k . 
* Az ur favágójával alkudott. 
— Mit kérsz a fel vágásért? 
A jámbor egy összeget mondott. 
— Az igen kevés. Adok 5 forintot B egy pár lábbelit, mondó a favágó-

csizmáira tekintvén. 
Illyen volt Méhes Sámuel! 
x. Higye el, drága nagysád — szólt kedveséhez az ifjú ur, nagyaádért 

életem s mindennemet kész lennék feláldozni, csak négyes fogatom tarta
nám meg. 

— Mit — kérdé bosszúsan a hölgy- hát lovait nálamnál ÍB többre becsüli ? 
— Oh nem — válaszolt a nyílt szívű gavallér, — de tudom, nagysád 

sem bírná meg azon áldozatot, hogy esküvőnkre 8 onnan lakomba gyalog 
kisérjem. 

Szerkesztő i mondaniva lók . 
236. Egy ige nélküli elbeszélést kaptunk, mellyben mindjárt a harmadik sorban 

ott ál) egy ,Jegyen." Különben érdekes. 
237. A v á n d o r madarak, közölhető mú, hanem szerzőnek nagy dressurát kell 

még rajta elkövetni. Az alexandrinusokból sok helyütt hiányzik a caesura; e nélkül pedig 
nem járja a hatlába vers. Lám még a légynek darázsnak .- egyéb szárnyas hntlabu álla
toknak is caesurájok van a tesi ük közepén; hát a hatlába vers maradna-e a nélkül? — A 
Keleti álnév is el van már foglalva mástól. Tessék másikat választani. 

238. Vadmirn. Csak küldje kegyed el azt az Gkttr szarva t a magyar múzeumnak 
iiifcyen. inert nem vagyunk ollyan állapotban,hogy ötven pengőt adhassunk egy szarvért, 
mikor ingyen is annyit lehet kapni. Különben is nem jó az embernek otthon tartant 
magánál a szarvat, akárhol találta. 

239. Berettyó-ljfnlura. Sértegetéseket a hirdetmény rovatba sem szabad beig-
tatni. A mellék< lt 15 krajczrtrról tessék másként rendelkezni. 

240. Sarkeresitúr. Azt a kétfejű libát szeretnők a múzeumban látni, kegyetek
nek jók az egyfejüek il. 

241. Hogyan keletkeztek Magyarországon n várak. Közöltetni [fog, [hanem 
ennél jobb czi'met kérünk. 

242. Pávrl gazda közöltetni fog. 
243. Tilos csók azaz szem elélt. Eleven kis mú. 
244. Fiam aram. Jó satyra. Adható. 
245. A szabaditó. Ideje van a vetésnek és ideje az aratásnak; önre nézve még a 

vetés ideje következik. Mindenekelőtt tanulja meg, hogy azt a szót „szabaditó" nem 
irják a tétel közepén nagy S-sel és kettős t-vel. 

24H. Barsbol. Zárt körű tánczestély. Nagyon csekélv érdekli ügy. 
247. Eleméri csonka torony. Nincs elég érdekkel kidolgozva. 
248. A z Időjárás és a falas! ember. Jó gúnyirat. Használni fogjuk. 
249. A székely havasok czfmü munka nincs kezeink között. Szeretnők, ha szerzi 

még egyszer beküldené azt, a sócsempészetet közölni fogjuk, a többi ajánlatokat is szive-
aen ve-z.-zuk. 

250. Bak-ra. A vadász kalandokról semmi tudomásunk sincsen. 
251. A mátrai viharnak nem vehetjük hasznát. 
252. Gyttnkre. Csak az érdekesebb eseményekről tessék bennünket tudósítani. 
253. Pisla bácsi. Kevés aesthetikai Ízléssel van választva. 
254. (aalponyara. Adjon Isten több boldog Bálint napokat is! 
255. VAlgyszirfi Alfons. A küldeményt használni fogjuk. 
25ü. Szoryorra. A kérdéses küldemény nem jutott kezünkhez. 
257. Apathinba. A küldött C'íokonai-modoru versek most már kor-ízlésen távút 

vannak. 
25£. Tisza-Sas. A küldeményeket nem használhatják. 
259. Közl ikához, kiurikahoz. Marikához: mindenféle versek . . . . Türelem, 

ne hagyj el! 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja l.andertr és Heckenast. egyetem-uteza 4-dik » j í m alatt Pesten. 




