
Értekezés. 
„A kis birtokosok jóllétének előmozdításáról." 

K E N E S S E Y K Á L M Á N T Ó L , 
( F o l y U t í s . ) 

Hogy mi legczélszerübb módja és ideje a trágya földre hordásának, erre 
nézve csekély tapasztalásom s búvárkodásom után abban állapodtam meg: 

Hogy a trágyát középérettségben, mikor i. i. a hosszú szalma rövidre 
emésztetett föl, de a rostok még jól látszanak benne, az úgynevezett szalon
nás állapotban legczélszerübb földre hordani. — Ekkor van a trágya-erő kö
zepesen öszpontosítva. 

Egészen meghagyni érni merő vesztegetés, mert a tömeg '/ 8 sőt x / 4 ré
sze esik le, nem is emiitvén a sok só elrepülését. 

Sok jeles gazda még az istállóbul földre viszi trágyáját, s ez a leggaz
daságosabb mód, igy vesztünk legkevesebbet trágyánk erejéből. — De ezen 
eljárás szerintem csak ugy lehet előnyös, ha őszszel kivitetvén a ganaj, hala
dék nélkül leszántatik, s a télen át ideje van teljesen elrothadni, s ha ez nem 
eszközölhető, ugy csak maradjunk a középérettségnél, mert ez könnyebben 
alátakarítható, 8 a mennyiség is könnyen kiszámítható, melly a belé vetendő 
terménynek diszlésére szükséges. 

A nagy Schwerz gyönyörűen czáfolja meg azon előitéletet, mintha az 
érett trágya sokkal jobb lenne a friss trágyánál, azt állítván : „hogy az érett 
trágya ' / ,— % sőt sokszor \h részre is concentráltatván tömegére nézve, ter
mészetes, hogy hatása nagy és szembetűnő, ámde ha összehasonlítást teszünk, 
ne kívánjuk, hogy 1 0 szekér friss trágya épen ugy hasson, mint 10 szekér 
érett trágya, melly ha csak részre szállott is le az érés által eredeti töme
géből, már 3 0 szekeret képvisel; vagyis ha 10 szekér érett trágyát viszünk 
földünkre az nem 10 , de sajátlag 3 0 szekér trágya, azért ha összehasonlítást 
akarunk tenni, vigyünk földünkre 3 0 szekér friss ganajt akkor, mikor érettet 
csak 10-et, és szántsuk le kellő időben mindkettőt, s ekkor meglátandjuk, 
hogy a friss ganaj épen nem fog az érettnek utána állani. 

Főleg ha ama friss ganaj, apróra vágott szalma vagy polyva-alommal 
vegyült, s könnyen és czélszerüen alátakaritható. 

Sokan gondolkoztak arról velem együtt és gondolkoznak még mindig, 
hogy lenne hát az a trágya a szántóföldön kezelendő. — Arra nézve ngy hi
szem mind annyian tisztában vagyunk, hogy ha kivitetvén rögtön leszántjuk, 
legczélszerübben járunk el. — De hanem bírjuk leszántani, kupaezokra huz-
zuk-e, vagy elterítsük rögtön? — Elsőbb esetben azt mondják a chemicusok, 
hogy tV»lvtat tat ván a chemini működés a fölmelegedett kupaezokban, sok sa
vak elrepülnek, mellyek vesztesége igen káros, — s ha rögtön elterítjük, 
mennyi kárt nem tesz trágyánkban a nap, a szelek? 

— Azt mondja Schwerz nagybecsű munkájában, hogy e thema fölött ő 
is sokat gondolkodott, s midőn Belgiumot s Angliát gazdasági tekintetből 

összeutazta, majdnem minden hírneves gazdát, kivel érintkezésbejött, meg
kérdezett, miként szokta trágyáját künn a földön kezelni, s mindenik feleletét 
gondosan feljegyezte. 

Egy angol farmert szinte megkérdezvén ez iránt, csodálkozva hallotta 
tőle, hogy ő trágyáját kivitetvén elterítteti, s megesik, hogy egész télen át is 
igy terítve várja a tavaszt. 

— Az Istenért monda Schwerz, hiszen ön trágyájának minden ereje el
párolog olly hosszú időn át? — Már ha elszáll és elpárolog uram, felelt az an
gol, valami uton módon ismét vissza kell hogy szálljon földemre, mert én 
ollyan termésekkel dicsekedhetem, minőhez hasonlót nehezen fog ön egy 
könnyen találni. 

Schwerz azonban egybevetvén a külön feleleteket, mellyeket e tárgy
ban nyert, e főpontokban állapodott meg : 

1) Ha a trágya kivitetvén rögtön alászántatik, első évben nem olly 
szembetűnő hatása, de tovább tart a földben működése. 

2) Az ollyan trágya pedig melly huzamosabb ideig elterítve feküdt, az 
első évben már igen nagy termékenységet fejt ki, de rövidebb hatású lesz. — 
Mit részemről én onnét magyarázok meg magamnak, hogy az illyen trágyát 
a reá hullott eső megmosván, sok savat lemos a földbe, mellyek azzal ösz-
szevegyülvén, a bevetett mag mindenütt érintkezik a termékenyített földdel, 
mig ez eset a rögtön leszántott trágyánál csak később fordulhat elő, midőn 
keverések, s esők által szinte odajut a föld, hova a terítés által már előbb 
jutott. 

3 ) Ha rögtön le nem szántathatik a kihordott trágya, rakassék 10 , 1 5 , 
20 szekérnyi halmokba, s földdel gazdagon teríttessék be, hogy az elpárolgás 
akadályoztassák, eljővén a szántás idő, minden erővel hordassák szét, terít
tessék el s szántassák le. 

Hogy ki birtokán nagyszámú barmot tart, annak az'alomazalmára nagy 
gondjának kell lenni, önként értetik; nem szabad azt ősi mód szerint, tüzelni 
engedni. — Mint mindenütt itt is áll a maxima: „a mit csak leket vissza kell 
adni a földnek terméséből különben kifárad as." — Azért szegényülnek el las
sankint a tulnyomólag piaczi terményt termő gazdaságok, mert a termék 
piaezra megy, s csak kevés, igen kevés, legfelebb a szalmában adatik vissza 
a földnek. — És e piaczi termények közt a földre nézve azért legmostohább 
a repeze, mert a szem eladatik, s a szalma rendesen eltüzeltetik s jut a föld
nek = - 0 . 

Hogy minő alommal vessük ki marháink alját, azt* nagyon sokszor a 
szükség s körülményeink határozzák. Vannak vidékek hol sás, nád, falevél, 
fenyőfa ágacskák, sőt gyepes föld is használtatik e czélra. 

Nem mindegy azouban ez vagy amaz alomszer használtatik- e, mert az 
alomszerek értéke azok alkalicus sacakbani gazdagsága s szegénysége^ lé
geny tartalmoknál fogva határoztatik meg. rfFl' *: &»J?**<\i 

Sprengel Bousaingault és Payen hírneves gazdasági írók kísérletei sze
rint ha tisztán csak szalmával akarnók javítani földeinket, kellene egy bajor 
morgenre, mi 947 • öl 5 • lábat tesz : 

Borsószalma 3 3 mázsa 
lencseszalma 59 „ 
kölesszalma 76 „ 
régi buzoszalma 122 „ 
tönköly szalma 125 „ 
zabszalma 214 .. 
friss buzaszalm 249 „ 
árpaszalma 266 ,. 
rozsszalma 252 „ 
ezután jőnek a repeze, 
a bükköny, 



a bab, 
a kukoriczaszalma. 

Minél kevesebb mázsa kell az elősorolt alomszalmából egy morgenre, 
annál több alkalicus savakkal kell bírnia s annál hathatósabb az, azért leg
jobb alom a borsószalma, azután a lenese stb. mint a sorozatban látható, szol
gáljon ez zsinórmértékül szalmáink becse meghatározásában. 

Hogy az istálló* trágyán kivül még sok más trágyaszerek is léteznek 
azt már fentebb is érintők, mellyek részint az ásványországhoz tartozók, mint 
a só, a mész, a gypsz, a márga, részint a közéletben előforduló üzleteknél ta
lálhatók, mint az olajpogácsa, a törköly, a fésűsök forgácsa, a fűrészpor stb. 
majd háztartásainkban is előforduló anyagokul jelennek meg, mint a szoba
konyha, tyúkól-sepredék, hamu, sőt az utczák sara és sepredóke is, aztán 
minden megvetett gizgaz, paraj, kertjeink s szántóföldjeinkről. — Mellyek 
kőzz ül főleg azok mik olcsó szerrel, tán csak egy kis fáradsággal megszerez
hetők, összegyüjtendők, s iszapfölddel s az árnyékszékek tartalmával össze-
kevertetvén, s éven át egyszer - kétszer áthányatván, jeles trágyaszerül al
kalmazhatók. — Mind ez már nagyobb s gondosabb ipart feltételez ugyan s 
kicsinyesnek látszik, de kedves Schwerczem mondása szerint ép e kicsinyes-
ségek tehetik a gazdát kis körében isnogygyá. — Es igaza van, mert ki a trá-
gyagyüjtés körül mindent megtesz, mit csak ereje enged, nem mulaszt el sem
mit, mit a józan tanulékony értelem elébe szab, fölhasznál minden apróságot 
melly nyom nélkül fogna ugy is elveszni, az, és csak az, ki megérdemli, hogy 
a szó teljes értelmében földművelőnek s gazdának neveztessék. 

Ezekután áttérhetünk 
b) az istállózás segédeszközeire. 
A téli és nyári istállózás természetesen sok gondot igényel, a ki a mar

hatartás e módjának czélra vezető voltáról meggyőződék, s azt gazdaságában 
alkalmazni is kész, annak a segédeszközökről is komolyon kell gondoskodnia, 
mellyek nélkül czélt nem érhet. 

A ki istállózni akar, főleg nyáron, annak ugy kell intézkedni, hogy soha 
kellő mennyiségű zöld kaszálható takarmányban szükséget ne lásson, még 
pedig számítva a mostohább száraz nyarakra is, mert ki csak a legjobb ese
teket venné föl számításában az igen könnyen csalatkozhatnék akkor, mikor a 
számított 4 kaszálás helyett csak kettőt hármat, azt is csak szűken ad a 
luezerna. 

A nyári istállózásnak segédeszközei között főhelyet foglal: 
a) A luezerna. — Ez a megbecsülhetetlen növény kedvező körülmények 

közt 4-szer sőt 5-ször is kaszálható, s holdanként 60 — 70 sőt 80 mázsa száraz 
takarmányt is képes adni, tavaszszal május közepe táján már kaszálható, fő
dolog azonban, hogy kellőleg el legyen alá a föld készítve. 

Hogy nálunk annyi rosszul sikerűit luezerna van, annak nagy részt ön
magunk vagyunk okai. — A luezerna a milly háládatos növény, ugy más 
részről ép olly kényes a föld elkészítésére nézve. — E növény ép, majdnem 
ős erőben levő mély és tiszta földet kivan. — Korán sem teszünk tehát ele
get akkor, mikor kiszivott sovány földünket egyszer jól megtrágyáztuk, ha
bár kapásnövényt adtunk is a luezerna elébe, a sovány földet ezzel még nem 
hoztuk erőre. — Szükség tehát ott, hol főleg a föld kiszívottsága az óvatossá
got igényli, hogy a luezerna alá szánt föld erősen megtrágyáztatván, kapás-
növény n vei vettessék el, még pedig nem kukoriczával, mert köztudomású do
log, hogy e növény a szokásos mivelés mellett földjeinket nem tisztítja, ha
nem burgonya vagy mi még jobbrépa legyen az elő vetemény. Kijővén a répa, 
ha elég tisztának találjuk földünket orra, hogy a luezernát befogadja, adjunk 
neki még egy feltrágyát s ezt még őszszel leszántván, ha túró ekével rendel
kezhetünk, a földet leszántás alkalmávalmegmélyitvén,ugy vessük tavaszszal 
legalább két szántás és fogasoláa után el a luezernát, meg pedig először is a 
vednövényt, mi lehet: árpa-zab keverék bükköny nélkül, sőt ép e két növényt 
tartom legczélszerübbnek, azért többről nem is szólok, — azután a luezernát, 
1200 öles holdra 2 0 - 2 5 fontot számitván. 

Dombasle igen ajánlja a here-nemüek vetésénél a gypsz alkalmazását, 
mit 6 olly formán alkalmazott, hogy a vadnövény befogasoltatván, vetette a 
herét s erre rögtön a gypszet, mintegy 1% mázsát egy holdra, a e kettőt 
együtt fogasolta be, aztánjön a henger. Munkájának olly roppant eredménye 
lett, hogy saját szavai szerint ez eljárásnál „szinte tartani kell attól, nehogy 
a herenemüek a vadnövénynek buja növésükkel ártsanak." 

A gypszezés átaljában minden herenemüeknél igen ajánlatos trágyá
zást mód, mi tavaszszal szokott történni, b leghathatósabb akkor, ha 2 —3 hü-
velyknyire felnőtt növényre hintetik kora reggel harmattal, vagy permetező 
esőben, vagy legalább ha esőre van kilátás, — 3 mázsát számítván egy magyar 
holdra. 

A vadnövényt én czélszerübbnek tartom zölden lekaszálni, mint érni 
hagyni; ha egyéb ok nemlenne is, marmaga az elég, hogy az érét által neveseié* 
erőt von el a védnovény a luczernálól. 

3-dik évben s a következőkben a luezernavetés kora tavaszszal meg-
fogasolandó, melly műtét igen kedvező hatással szokott reá lenni. 

Hogy az aranykát vagyis az úgynevezett koszt lehetőleg távol tartsuk 
Iuczernánktól, szép magot vegyünk, s azt szitáljuk meg, ha azonban mégis 
előjön az, ássuk föl haladék nélkül az arany kafészket, még pedig kímélet nél
kül inkább többet mint kevesebbet kerítvén ki, s a földet hordjuk ki 12 hü-
velyknyire, s újtele vényes földdel töltsük be helyét, s ismét ugy vessük el. Az 
egyszerű kiásás tapasztalásom szerint mitse használ, mert az a ranyk agy üké
r e k ismét megerednek s kihajtanak. 

Sokat lehetne még erről, egész kötetecskét irni, dc csak dióhéjba szo
rítva szólhatunk olly sokféle tárgyról, mikről azóllanunk szükséges : azért 
menjünk tovább. ( r o i j t a t i . w v ^ , * ! * . ) 

Kertek alatt van egy árok 
Kertek alatt van egy árok, 
A rózsámhoz azon járok. 
Ha az utczán megyek végig, 
Azt mondja hogy m e g í t é l i k . 

Panaszkodtam a rózsámnak, 
Hogy ollyan mély az az árok; 
De ő arra igy felele : 
A ki legény nem hal bele. 

Váltig mondtam a rózsámnak, 
Mások utczafelől járnak; 
Hanem illyen választ adott: 
Tán a szemem csalódhatott. 

Hej I galambom, hamis a szád, 
Megesnék ki hallgatna rád; 
De a szitán én átlátok — 
Erted árkot nem ugrálok. 

Vécsetf Sándor. 

L a s s ú P e t i , 
vagy 

a rosz oktatatás. 

Lassú Peti utczán, mezőn 
Töltötte gyermekkorát, 
Magán meg nem szenvedhette 
Az iskolának porát; 
De azért apjától soha 
Se érte őt semmi vád, 
Apja mindig igy oktatta : 
„Ne légy különb mint apád." 

Naphosszat nyújtózik — lézeng 
Fel s alá Lassú Peti, 
A világ nagy küzkÖdését 
Magában csak neveti, 
Munkának és szorgalomnak 
0 végképen nyugtot hágy, 
Mert apjától igy tanulta : 
„Ne légy különb mint apád." 

Szántófölde mind ugy hever 
Műveletlen — parlagon, — 
Mig másoké munka után 
Terem s fizet gazdagon, : 
Az ő földén szépen díszlik 
Tövis és vad mákvirág, 
Apjától ő azt tanulta : 
„Ne légy különb mint apád." 

Földe mellett pénzen veszi 
Ujtol újig kenyerét, 
Barmai már eldöglöttek 
Másé húzza szekerét; — 
Az ólak és istálókról 
Rég elrepült minden nád; 
De ő még is csak azt hajtja : 
„Ne légy különb mint apád." 

Feje fölött pusztul a ház, 
Gyomtól virít udvara, 
Rajta szépen ölelköznek 
Csalány, bürök, csudafa; 
Köztük Peti cl is akad, 
De csak egyet ki nem vág, 
0 nagy híven ma is tartja : 
„Ne légy különb mint apád." 

Semmi szépre semmi jóra 
Ot rávenni nem lehet, 
Henye nyugalmában csapja 
Lába-szárán a legyet : 
Mások oktató szavára, 
Példájára mit sem ád; 
Fülébe mindegyre hangzik : 
„Ne légy különb mint apád." 

Majd ha egyezer Petikének 
A tespedő lomhaság . 
Megsulyosodott lábakkal 
Egészen nyakára hág, — 
Tán meggyorsul, s gyermekének 
Akkor illy oktatást ád : 
„Fiam! te légy különb ember 
Mint a millyen volt apád." Papp Sámuel lelkész. 

Hogyan keletkeztek Magyarországon a várak? 
(Beszéli egy j ó régi krónikás.) 

Ezer háromszáz ötven és egyet irtanak urunk után, mikoron is 
történének azon dolgok, miket itt szép rendben, annak módja szerint 
nagy épülésedre meg fogsz érteni jámbor utódom, ki nem röstelled 
ezeket a szúette, egérrágta avult foliántokat ide-oda forgatni. 

Mert édesem, nem beszélnék, ha nem volnánk mindnyájan egy 
bordából szőve. A mi korunkban is leíratjuk nyavalygó diákjaink
kal finoman kidolgozott hártyákra, ékes góthus , avagy barátbötük-
kel a nagy rhetorok és poéták operáit, be is köttetjük szattyánba, 
selyembe, bíborbársonyba, disznóbőrbe; ráveretjük az ötvössel az 
arany, ezüst csattot, — azután elrakjuk szép renddel almáriumba, 
üveg alá; hogy ha jon vendégünk: láthassa, millyen precziózumokat 
bírunk; hogy eldicsekedhessünk vele fűnek, fának, millyen dúsgaz
dagok vagyunk a tudományokban! — Voltaképen pedig el sem is 
olvassuk a magunk bibliothékáját, hanem éldegélünk nagy tudat
lanságban, gögben, felfuvalkodottságban, és ollyan bölcsek leszünk, 
valamint azok az aprómarhák, amaz egérkék, mik össze-visszarág
ták könyveink belső mivoltumát, s csak a bársony- meg szattyán
tabellákat hagyogatták meg arany, ezüst sarkaikkal, kapcsaikkal. 

Mindezeket csak azért hozom fel , mivel Írásommal hasonla
tos bánásmód történhetik. Annálfogva csöppet se csodálkozzál édes 
unokám, ha abban itt-ott valami hiányt, vagy ollyas lapot találsz-, 
a mi nincs benne, a mit megevett az idő, vagy min az insipiens gazd
asszony megsütötte a fonatos kalácsot; hahogy szabad ollyatén ex-



pressióval élnem, mint boldogult j ó Gellért csanádi tanárnak, ki 
mikoron ebéd után beméne az iskolájába, ott csak öt nemes uríi 
discipulusát látván, haragjában illyeténkép debachált: „Már megint 
nyolcz luridus korhely ficzkót látok, a kik nincsenek itt, a kik bizo
nyára a rekettyés alján lófutlatást tartanak szamarokon." 

Tud tódul kell adnom neked, ki ezen antiquitásokban gyönyö
rűséget találsz, melly szerint én sokat átélt, tapasztalt, a vénnél 
vénebb iródiák vagyok. Meg ne botránkozzál annak okáért, ha édes 
unokámnak szólítalak; már ez énnekem kedves szójárásom. 

Nem akarok ugyan az Anonymus Belae Regis Nótárius hírne
vére kapni, — kinek krónikáját a joculatorok, histríók és hegedősök 
már is több tisztességtevéssel látják el, mint a pátriárkák könyveit, 
— mindazáltal : mi a nevein? hol és mikint születtem? nem tar
tom szükségesnek ide kiírni. Sem haszna, sem kára abból a jöven
dőbeli nemzetségeknek. 

Még Carolus Robertus király idejében kerültem Búbek István 
uramnak Szádvár nevezetű várába mint udvari diák, holott maig
lan is élek, elmondom az asztali áldást, megírom annalisokban 
az emlékezetre való dolgokat, esténkint pedig eliszogatom egy kupa 
borocska mellett nemzetes Ripök Ézsaiással, a castellanus urammal. 

Megjegyzésre méltó dolog, hogy ez a vitézlő várnagy a legem-
berségtudóbb ember. Legényke korában rithmusokat szokott volt 
énekleni hegedöszó mellett az urak asztalánál; csinos siheder volt 
a rút fajzatja! megtetszett boldogult Domonkos uramnak, a most 
élő Búbek-íamilia vérszerinti édes apjának, megtette őtet udvari poé
tának, azután fegyverhordozójának, miglen a mostani successorok 
alatt castellánusnak promóveáltatott. 

Carolus idejéből ama horribilishistóriát, mikoron Zách a király 
famíliájára tört éles szablyával ebédnek idején, Klára nevezetű leá
nyának meggyaláztatása miatt, s mi lett légyen ennek következése ? 
meg fogod érteni édes unokám a hegedősöktől, kik máris nagy si
ránkozó szóval éneklik az egész cásust csárdákon, falukon, váro
sokon. 

Hanem a mostani király, Lajos alatt történt vala ismét ollyan 
természet ellen való bün,minek elbeszélésénél minden hajam szála ég 
felé meredne, ha ezek előtt tiz esztendőkkel rheumaticus betegség
ben meg nem kopaszodtam volna; melly históriát itt annak rendi
ben azért numerálok elő, mert a dologhoz szól. 

A király jámbor erkölcsű öcsét Andrást felesége Johanna 
czinkosaival, a tarrentói Ludvigo, és durazzói Caróloval Aversa vá
rosához közel eső vadászkastélyban megfojtotta, azután Ludvigóval 
összeházasult, dinomdánomos nagy lakodalmat csapott. 

Lajos nyomton nyomban abban hagyta a velenczésekkel viselt 
háborút, Neápolyt elfoglalta s a bűnösöket elküldötte Visegrádra, 
abba a toronyba, mellyben maga Sólom is fogva volt egykoron, s 
a neápolyi provinczián Laczko István uramat hagyta volt a maga 
seregével, ő pedig visszament Magyarországra. 

Johanna Ludvigóval a gallusokhoz futamodott. 
Al ig tette ki lábát Lajos király, a virtus és Isten nélküli fehér

nép ismét elöterraett s kevésbe mult, hogy Laczkó uramat mind né
pestül tönkre nem teszi; mégis teszi bizonyára, ha a király anno 
Domini 1350 újonnan nem expediálja seregeit Italiába magnacum 
fatigatione. — Azért meg is bünhödék az istentelen, hit nélkül való 
fehérszemély! 

Ugyanazon durazzói Carolónak, kit Johanna helyett az akkori 
vértörvényszék praesidense, Bertrando de Baux máglyán égettetett 
meg a neápolyi piaczon, — mondom ennek a Carolónak a fia feltá
madt a királyné ellen ; — üldöztette, s még a templom oltárától is, 
a hová menekült vala, elvonszoltatta, börtönbe vettette. 

Ugyanazon halállal végeztette ki,melylyel ez j ó férjét, Andrást. 
Ugyanazon selyemzsinór szorította össze az angyalarczu, ördög-

k lkü asszony nyakát, — azt a nyakát, mit a hízelgő poéták annyi
szor megénekeltenek, és elneveztenek alabástromnak, carrárai már
ványnak, — melly hangját, életét vevé a magyar király öcsének. 

Ugyanazon halállal halt meg a férj és feleség. A férjet megsi
ratta, meggyászolta, megboszulta egy ország. A feleségért egy könyű 
sem hullott. 

Lajosnak nem kellettek a vérdíjban adandó aranyak; vissza
ment tehát az idegen országból hazájába. * ) 

Italiából nem hozott magával egyebet, mint még egy borostyán 
ágat a magyar dicsőség koszorújához, és egy csomó szőlő-venyigét, 

' ) Jókai Mór : A ,.magyar nemzet története." 

mit elplántáltatott a Hegyalján. — Eddig még csak a király ivott 
egy kupával a terméséből, excellensnek állította. 

Imezen háborúságok alatt sok derék uri vitéz járt az idegen 
földön. Közöttük volt Búbek György, a ki bírja Krasznahorka várát, 
és az én j ó uram István, legény fiaival, Lászlóval, Ferenczczeh 

Búbek uraimék bátyja, Domonkos, ki későbben csanádi episco-
pus lön, mint a fehérbarátok apátura — otthon maradt Zirczen, és 
nevelte István uram legnagyobbik fiát Györgyöt nagy szeretetben, 
isteni félelemben. — Ez a György három esztendő múlva belé bo
londult biz én már nem tudom kinek a hajadon lányába, és mivel
hogy még fogadás nem tartotta, odahagyta vala az ordót. Minek
utána pedig a leány nem akart róla tudni, elbúsulta magát, megint 
felöltötte a barátcsuhát; paulinus barát lett belőle. Apai jussán a 
Sajó mellett Gombaszegen építtetett egy nagy templomot, meg ko
lostort, hanem elhunytakor még el nem készülvén a kripta, Torna
vármegyében a görgei templomban temettetett el. * ) 

A mint a király hadaival előkerült volna, igazhivő keresztyén 
módjára elsőben is jő vitézeivel hálát adott a magyarok Istenének, 
mellyszerint megbőszülni engedé a bünt, megmutatni az Árpád 
nemzetének dicsőségét, megvillogtatni azt a hős kardot az Adriai-
tenger partjain, melly már győzedelmet vívott ki a lithvánusok ellen 
a Mare-Balticumnál, a havasalföldiek ellen a Feketetengernél. 

Mikoron pedig vége lön az istendicséreteknek, elkezdödtenek az 
áldomásozások. Két álló hétig tartott Budaváron a mulatozás. Ma 
vitézi játékok tartattak; holnap vadászni ment az egész udvar és 
összegyűlt főúri nemesség a Vértes rengetegeibe; holnapután aDuna 
vizén csolnakversenyek delectálták a szemet. — Azokat a nagy feje
delmi lakomákat nem is említem, miken rendszerint huszonnégy 
fehérbe öltözött szűz leányzó szokott volt hárfások és hegedősök kí
séretében énekleni, s mellyek alkalmával az Itáliából ide bevándor
lóit joculatorok bolondnál bolondabb dolgokat mivelve, ollyan inti-
nitus hahotára fakasztották a komolysággal való magyar urakat, 
hogy nevettében ki ide, ki amoda dőlne; hasát fogná és szemeiből 
nagy könyüket törülne. 

A királyi vigasságokra összejöttének vala tömérdek nagy u 
asszonyságok az ö uri kisasszonykáikkal uz ország széltébül, hoss 
bul. — Itt voltának Forgách Miklósné, született Búbek Anna, ritka 
szépségű egy asszonyszemély, és az ö szőke leánya, Veronka; — 
Apor vajdának a felesége, gyermekeivel : Dorkával, Majnával, Bor-
czával, Lórávál, Lillával; öt leánya volt az istenadta vajdának, ele
get is bajlódott, a mig őket collocálni birta. Itt volt vala az öreg 
Drúgeth nádor egyetlen karcsii Rugillája, kibe minden hónapon más 
meg más harmincz ifjú levente bolondult, s ki mégis megtartotta 
pártáját, mert Nyitrára apáczakolostorba költözött. Es az Omode-
nemzetség tizenkét ágról való harmineznégy szebbnél szebb leá
nya, mindnyája gazdag j ó erkölcsökben és dominiumokban. — Vég
tére itt voltának Mméri Pál uramnak, a nyitrai főispánnak Jolán és 
Ilon leányai, valamint Kapi-Idai-Tétényi András Margit nevezetű 
gyermeke, kire véneknek és ifjaknak fájt a foga, mert apja ura birta 
a kapi, idai és tétényi urodalmakat, mint királyi donátiókat cum 
regalibus et investitionibus. 

A czeremóniák ideje alatt szintén Budaváron valának István 
uram fiai, László és Ferencz. Hogy mint tánczoltanak vala, és mit 
sugdostanak a fehérszemélyek rájuk, el nem mondhatom, mivelhogy 
nem valék hivatalos a mulatságokra, nem is lettének vala azok az 
én öreg fejemnek valók, mivel jocum joculantibus, vinum viventí-
bus; már pedig én inkább akarok vivere una cum poculo , quam 
joculari sine fine, sine mente. 

Hanem azt mégis tudom, hogy ezek a derék leventék a páros 
viaskodások alkalmával ollyannyira kitüntették magukat, hogy 
László a fejedelemtől Abauj főispánjává, Ferencz pedig a királyné 
tárnokmesterévé tétetett meg. Hej! épen azért vetették szemeiket 
olly szép virágszálakra. 

Egy reggel, — épen Pünköst után való szent Brúnó püspök 
napja, volt , — mikoron István uram aranysujtásos, rubintgombos 
mentéjébe bújva a királyhoz készülődnék, betoppan szobájába a két 
gyerek. 

Örökkön sárga szattyán csizmát viselének , aranyrojtra, arany-
sarkantyúval. De ezek a finom sárga csizmák mostanság szánako-
zásra méltő sáros állapotban valának; melly körülmény annál felör-
löbb vala az öreg ur előtt, mivel az urfiaknak volt elég paripájuk, 
hogy gyalog ne járnának, és ne rontanák aranyrojtos csizmáikat. 

*) Budai: Polg. Lex. I. köt. 



El is mondotta a j ó öreg ur, hogy biz őneki ez a dolog nem tet
szenék ; hogy nagy a valóság benne, racllyszerint vitéz uraimék 
roszban törték volna a fejüket, és éjnek idején ollyan helyeken kó
boroltanak, hol lóháton járni nem lehet. Nem tetszenék pedig ez a 
dolog nekei, mert megvárja, hogy ollyan urak, kiknek egyike most 
lón királyasszony tárnokmestere, a másik Abauj föispánya — hogy 
ne estének légyen a fejük lágyára, hanem komoly emberek lehetné
nek, gondolhatnának jövendőbeli dolgaikról, nem pedig tudja Isten 
hol, hol nem, árkon bokron keresztül lá
nyok után botorkálnának, lótnának, futná
nak; szép dolmányukat össze-vissza csata
komák, s még náthát vagy rheumaticus 
szamárburutot profitirozhatnának. 

Melly beszédre az úrfiak elszomorodá-
nak, és nagyon bátortalanok lőnek. Az öre
gebbik, László odaméne vala édes apjához, 
megcsókolá kezét, és szólani akart, de biz 
szegénynek hangja a torkán akadt. 

Édes unokám! A ti üdötökben lesz
nek bizonyára sok ferde móresek, onnan 
gondolom, mert mostanság is sok ifjú em
berke röstelli anyja, apja kezét megcsó
kolni, de azt. nem röstelli, mikor ennek, 
vagy amannak az uri kisasszonynak kezére 
minden ember szeme láttára ollyan csókot 
nyom, hogy bizony hangosan czuppan, a 
minek pedig titokban kellene maradnia. 

„ Ü g y van. Azt mondom házasuljatok; 
van lány széles Magyarországon annyi, 
hogy n o ! " — szólamlott meg az öreg ur, 
mikor is látná, hogy fiai nem tudnának 
ügyükkel elöállani. 

„Mennyiben minket illet a dolog, akar
nánk mi házasulni; hanem tudja azt ke
gyelmed édes apám, hogy nem vészen ám 
az ember macskát zsákban, hanem elébb jó l 
kitanulja annak az erkölcsét, kit feleségéül 
akar," — illyetén beszédet hallatott László 
uram. 

„Ebben igazad van. S találtatok-e már 
ollyan persónákra, kiket bona fide per titu-
lum uxor tractálhatnátok ? " 

„Nekem, ha kegyelmed megengedi, 
ugyan senki sem fog a házamban urnős-
ködni Ilméri Ilonon kivül," — verificálá 
szavait László. 

„És mit szólasz te tárnokmester?" 
„Én Kapi-Idai-Tétényi András Margit 

leánya mellett maradok.'' 
„Ördögadta ficzkói! bizony nem rosz a 

ti választástételetek. Kiket itt enumerálta-
tok, bövölködnek szépségben, gazdagság
ban. Nincs Magyarországon egy pár csino
sabb figúráju fehérnép, mint ez a kettő, 
csak az a kérdés, akarnak-e ök titeket?" 

„ H o g y Ilon szerelmét occupáltam, bi
zonyságot szereztem róla," — válaszolt 
László. 

„Engem meg Margit gyémántos ga
lambjának hivogatott. Hej, csak az apja, 
András uram ne volna mindig ollyan rao-
f ó z u s arczu, mint ki nem is tud mást tenni, 
csak tatárt aprítani, vagy ha az nincs, azt 
felfalni, kielső kerül szeme ügyébe," — só
haj tozék Ferencz. 

„Majd meglássuk, mire megyén a dolog. Ha az udvartól elsza
badulok, majd ellovagoljunk Ilméri, meg Tétényi uramhoz; most 
bocsássatok a királyhoz, mert mielőtt a király kihallgatná a velen-
czések követjeit, megakarja érteni a mi tanácsunkat. . . . És azt 
mondom, ne tegyetek nekem több zenebonát a lányok körül, hanem 
gondoskodjatok a ti jövendőbeli dolgaitokról." 

Ezzel István uram fejébe nyomta prémes süvegét s eltávozott. 
Isten áldja meg ő kegyelmét, mindenkoron j ó , emberségtudó ur volt. 

Édes unokám! Ha ki nem találnád, mért volt az úrfiak arany
rojtos csizmája ollyan sáros, elmondom. Éjnek idején az egyik is, 
meg a másik 13 bizonyos kertekbe volt hivatalos Budavár alatt, 
azon a részen, hol az erdős hegyek meglátszanak. 

Az udvari mulatságok ideje alatt az egyik kertházban lakozék 
Ilméri uram, a másikban morózus Tétényi András. 

Többet nem mondok. Az én öreg diákkezem nem való az ily-
lyen dolgok leírására. Ha ki akarja, megértheti, hogy esős időkben 

angol B.itH-rend atadión a toruk sziihiinonk 

nagyon össze-vissza sárosodhatnak az aranyrojtos csizmák, s ál-
a mi 
téve-

talán mindenféle csizmák, kiváltképen ha a mi szemeink nem 
lábainkon, hanem; bizonyos patyolatba öltözött holmikon 
lyegnek. 

( A mi j ó krónikásunk az itt kihagyott lapokon eltér az eddigi 
dolgoktól s fejtegetni kezdi az ország "állapotát : mikint jöhetett az 



illyjfényes polczra, s ha nem történik az a mi történt, mikint nem 
jut az aoha illy fényes polczra. Elmésen tractál arról is, hogy az 
öszi vetés százszor többet ér a tavaszinál, s nagy elkeseredéssel 
fakad ki az urak azon hiábavalósága ellen, miért költenek annyi 
aranyat, ezüstöt haszon nélkül való sólymokra, kopókra; inkább 
bizony tartanának házuknál jámbor , értelmes diákembereket, irat
nak le velük a hírneves annalistákat a héroszok énekelöit, pátriárkák 
könyveit, hogysem teszik a mit tesznek, és élnek hivalkodásban. 

(lásd a ,,Politikai újdonság* k -tan). 

Mivel pedig ö maga is az mondja : Quod veruin, non est dulce: 
vagyis : az igazság keserű orvosság, — üdvösnek tartjuk dissertá-
tioit mellőzni, s folytatni krónikáját megint ott hol az Búbek urai-
mékról emlékezik). 

y-tr k& t t t kw ik . ) 

Az állatok világolásárol. 
Harting nyomán Dr. HEGEDŰS. 

Sok természeti tünemény olly gyakor i , miszerint alig létezik 
ember, ki azt éltében egyszer másszor, sőt gyakrabban is ne látta 
volna, míg más viszont olly ritka, hogy azt csak kevesen s ezek is 
csak néha láthaták. 

Hogy az állat eszik, iszik, jár kel, él hal, olly köznapias, hogy 
ezt már senki figyelemre s«m méltatja; el
lenben, hogy valamelly állat teste magától 
világoljon, ez olly meglepő tünemény, mit 
aránylag ritkán élvezhetni. Élő állatok kö
zött a macskák azok, mellyeknek szemei se
tétben is ragyognak, mi azonban nem sze
meikben képződő, hanem egyedül abban 
összegyűjtött s visszavetett világosságtól 
származik. A macskaszem belső üregén levő 
hártya fémes ragyogású s ez veti vissza a 
világosság összegyűjtött sugarait. Miért is 
teljes setétségben a macska szeme nem vi
lágol , jeléül annak, hogy fénye csak köl
csönzött, nem pedig saját és eredeti. 

Leginkább a rotorok faja közt találni 
illy világlókat, ide tartoznak kiválólag a 
lampiris-fajuak, mellyek földűnk valamen
nyi tájain elterjedvék; — nálunk legismer
tebb fajuk a fénybogár, vagy mint nevezni 
szoktuk szent János-bogara (lampiris nocti-
luca). Ki nem látta, ki nem gyönyörködött 
még szelíd kékes zöld fényük ragyogásán ? 
midőn langy nyári éjszakán a harmatos rét 
egy második csillagos ég gyanánt fénylik, 
csillog körülöttünk! 

Első pillanatra ugy tetszik, mintha a 
bogár egész teste ragyogna, közelebb te
kintve azonban bitjük, miszerint csak a test 
hátulsó tagjának alsó részéből ömlik ki a 
világosság. — Ujabb vizsgálgatások folytán 
pedig kiderült, hogy tulajdonképen csak az 
érintett helyeken, a szarnféle bőr alatt lévő 
kis hártyazacskók sárgás, enytes tartalmából 
ömlik ki a kérdéses fény, mellynek egyéb 
tulajdonságai közelebb még nincsenek ki
puhatolva. 

Felette érdekes azon többek tapaszta
latai által kétségen kivül helyezett tény, 
miszerint a világolás, vagy jobban mondva 
annak megszüntetése,az állat kényétől függ, 
mert megijesztve fénye elalszik, hasgyűrűin 
ingereltetve pedig azonnal ismét kigyúl, s 
ekkor nagyító üvegen át tekintve, az emlí
tett sárga anyag sebes mozgásban, rezgés
ben találtatik. Meleg idő a fényképzést elő
segíti, hideg pedig gátolja. Üvegcsőbe zárt 
fénybőgaralrJ jégre tétetvén, fényleni meg
szűntek, innen kivétetvén s meleg helyre té
tetvén ismét ragyogni s világolni kezdettek. 

Köztudomású dolog, hogy a fénybogár 
ragyogása csak éjjel és setétben látható, mi
nek oka világító erejének csekélysége, száz 
fénybogár nem ad annyi világosságot, hogy 
világánál kisebb nyomtatást olvasni lehetne. 
Sokkal erösb fénynyel bírnak a délamerikai 
fény bogárfaj ok, mellyek világánál nemcsak 
olvasni lehet, de mellyek segélyével egész 

jNCObál k^noleg kivilágíthatni. Az indiánok lábujaikhoz egyet köt
nek s így lámpások gyanánt használják utazásaikban. 

Midőn az angolok Cavendisch és Dudley Róbert alatt először 
kötöttek ki Nyngot-Indiákon, estve a bokrok között számos lámpá
hoz hasonló fénypontot láttak ide-oda ingadozni. Megtámadástól 
tartván, nagy sietve elhagyák táborukat s hajóikra menekültek. 
Másnap vették csak észre, hogy a spanyol katonáknak se híre, sc 
hamva, s hogy ők fénybogár-sereg elöl szaladtak meg. 



Világító tehetséggel nemcsak e bogarak, de más rovarfajok is 
bírnak. Illyen a szurinámi lámpahordozó, mellynek fényénél kényel
mesen olvashatni. Illy fénybogarakkal lepett fa, főleg párosulás ide
jén, midőn legszebben fénylenek, pompás, bármi tüzi-játékkal vetély-
kedő látvány. 

E sajátságos tulajdonsággal főleg az alsóbbrendű állatok, külö
nösen a tengeri ázalékférgek (infusoriák) s puhányok (molluskok) 
vannak felruházva, s ezek okozzák azon felséges látványt, mit ten
geri villámlásnak neveznek. Ha már a kis sz. János-bogár villogása 
érdekesen meglepő, mennyivel meglepőbb lehet azon látvány, midőn 
a tenger vizéből, a tüz legelkeseredettebb ellenéből lángokat lát a 
hajós hajója körül fellobogni. 

„Hatalmas vihar után, úgymond Peron, hajónk erős széltől 
vitetve sebesen szánta a tenger nyugtalan hullámait. Az égboltozat 
nehéz felhőkbe borult s koromsetét éj fogott körül bennünket min
denütt. — Egyszerre nem messze hajónktól a setét tengerből láng 
lobog fel, melly széles csíkokban hajónk oldaláig kigyóz. 

T Á R 
Iskolai és egyházi ügyek . 

* Tekintetes nagy-lónyai Lónyai Menyhért ur, megvásárolván az urányi 
csődtömegtől terjedelmes birtokát, örök emlékül 30 p. évenként fizetendő fo
rintokkal járult a lelkész fizetéséhez, a tagosítás behozataláig, akkor pedig a 
törvények által megszabott földmennyiséget ott adja ki, hol az egyházi férfiak 
magokra nézve legczélezerübbnek itélendik, A mi még ennél is több : az is
kola számára, kézi könyvekre, iró szerekre, térképekre, s apró jutalmazá
sokra évenként ajánlott 20 p. forintot. Végyen tőlünk a mélyen tisztelt ur 
köszönetet, Istentől áldást, e 6zép családnak sok százados életet! 

Mező-Szentgyörgy, február 27. Vidékünkön különösen a prot. egyhá
zak egymással versenyeznek a falusi népiskolák építésében, s azoknak a mai 
kor igényeihez szükséges átalakításában. Enyéng már ez előtt pár évvel igen 
szép és nagyszerű iskolát épített s nyitott meg, három tanteremmel, ugyan
annyi tanitóval. A mult őszszel pedig Lepsényben a prot. hívek egy°oyö-
nyörü urilakot vásároltak meg Purgt Sándor úrtól, 6 azt a szűk régi iskola 
helyett, néptanodává alakították. — Lepsénynek tőszomszédságában van 

világító t>Mó (phosphor) szabad |levegön csak lassan és érezhetlen 
meleggel é g , tiszta élenylégbe tétetvén pedig gyorsan és vakító 
fénynyel ég el, — ugy a fénybogár is, tiszta élenybe záratván, gyö
nyörű fénynyel ragyog, de néhány pillanat múlva elhal; — a tüzet 
nem tápláló légnemekben ellenben fényét veszíti. — E magyarázat 
mindazáltal csak a szárazon tartózkodó rovarok fénylését birja meg
fejteni, a tengervizében élő ázalékok ragyogásának értelmezésére 
elégtelen. -— Miért is más tudósok e fényt villanyos — elektrikus-
fénynek tartják, melly a testükben fejlődő villanyfolyadék kifo
lyása volna. — E vélemény megállapítására szolgál többek között 
azon körülmény, miszerint tengeri utazók erős tengervillongás al
kalmával ép olly kénes szagot érzettek, mint minőt erősen megtöl
tött villanyüteg (elektrikus battéria) közelében tapasztalhatni. 

Ha e nézet valónak bizonyul, uj tanúsága leend annak, mint 
nyilványul a természet egy és ugyanazon ereje a legkülönfélébb 
tüneményekben, a legellenkezőbb viszonyok között. — Azon erő, 
melly a fénybogár szelíd ragyogványában az ember gyermekded 
kedélyét gyönyörködteti, — melly a tenger hideg habjaiból lángolva 
lobog fel, egy és ugyanaz azon hatalmas erővel, melly a viharfelhőt 
dörögve hasítja, s mellyben pogány eleink Istennek — hadúrnak 
félt nyilait vélte pillantani, — s mellyet korunkban villanyosságnak 
nevezünk. 

A medve a keeskeakolnál. 
Sokat vitatkoztak már a költök és nem költök a felett, hogy a 

róna és hegyes vidék közül, mellyiknek van több előnye a másik 
felett? Annyi bizonyos, hogy Petőfi költőivé, regényessé tette alföld 
végtelenül unalmas rónáit, de azért, a Balaton Kárpát és Erdély he
gyes vidékeinek is mindenki elismeri vonzó regényességét. Fény
oldala mellett azonban mindegyiknek van árnyoldala is, igy senki 
sem tagadhatja, hogy a rónaság minden nagyszerűsége mellett is 
szunnyasztólag unalmas, a hegyes vidék pedig, kivált a havasok, 
minden regényességük mellett számtalan vcszélylyel fenyegetnek. 
Gyakran megesik itt, hogy a vigyázatlan utazó este ledől a bokor 
alá szunnyadni és reggel valamelly vadállat gyomrában ébred fel! 
Nyáron, kivált mint Sweiczban átalán szokás, hóolvadás után, a se
lyem füvű hegyi legelőre hajtják fel a csordát, nyájat, melly ott is 
nyaral. Hanem néha drágán is fizetik meg a j ó fű árát. Gyakran 
megesik, hogy fényes nappal a pásztor szeme láttára dézsmálják 
meg a nyájat, csordát,ragadozó állatok, millyenek a sasok, medvék, 
farkasok, rókák stb. Éjjel pedig felkeresik az ólakat , istálókat, söt 
még nappal is megteszik azt. Mult számunkban látható képünk ép 
egy illy jelenetet ábrázol, mellyen egy medve tisztelkedni óhajtván 
a kecskéknél, j o b b kezével mintegy kopogni látszik ha valljon sza
bad-e? Elképzelhetni azon örömet, mellyet odabent a bátorszivü 
kecskék e leereszkedő megtiszteltetésre éreznek! Az illy látogatások 
azonban ritkán szoktak veszélylyel járni, mert az ólak szilárd anyag
ból épitvék, és a pásztorok őrszeme is igen éber. — Egy másik kel
lemetlensége a hegyes vidékeknek, kivált a havasoknak, a meredek, 
sikamlós utak, a hőgörgetegek, az esőzés vagy hóolvadás által tá
madt vizömlések stb. Mindezen nehézségek keserű cseppekként ve
gyülnek ama felséges élvezet közé, mellyet az illy vidékek regényes-
sége nyújt. Es igy még sokáig eldöntetlen fog maradni azon kérdés, 
a róna és hegyes vidék közül mellyik bir nagyobb előnynyel és el
sőbbséggel a másik felett. Egyébiránt ez izlés dolga. J. L. 

H Á Z . 
Mező-Szentgyörgy. Itt ia fellelkesültek a prot. hívek, s a mult napokban, 
egy házhelyet vásároltak 800 pengő forinton, mellyrc alapjából uj, elég tágas 
iskolát akarnak, Isten segedelmével, pár év alatt épiteni. — A vasárnapi is
kolák is vidékünkön mindenütt fcnnállannk; mulasztások igen ritkán fordul
nak elő, mert a hanyag szülőket a cs. kir. szolgabírói hivatal szigorúan meg
bünteti. Az illy büntctéspénzekből aztán egy kis cassa alakul, „iskolai pénz
tár" czim alatt, mellyből a szegény gyermekeknek lábbelit, és könyveket 
vásárolnak. -— Falunkban, karácsony előtt, szomorú esemény adta elő ma
gát. A helység jegyzője — ki meg kell vallani csak csekély miveltséggel 
birt — egyik zsidó korcsmában hányavetiségből egy iczénél több pálinkát 
megivott, utánna csak hamar roszul lett, 8 egy napi és fél éjszakai iszonyú 
kinok után meghalt, özvegyet és négy neveletlen árvát hagyván maga után. 
Illy szomorú következménye lehet a gyalázatos pálinkaivásnak! És mégis 
hányan vannak, kik avval mértékietlenül élnek? hányan, kik amiatt, ha nem 
is hirteleni, de Iaesu halállal múlnak ki ? hányan, kik a miatt értelmükben 
elbutulnak, a gondolkozásra és munkára alkalmatlanokká lesznek, s végre 
koldusbotra jutnak? hányan, kik elerkölcstclenülnek, s minden vétekre ve-

Mindenki a hajó fedélzetére a szokatlan látvány bámulatára 
tolong. Néhány perez alatt az oczeán tüzárként lobogó részére jutunk, 
— de milly nagy volt meglepetésünk, látván hogy e sajátságos fény 
kisebb nagyobb tengeri állatokból sugárzik elé. Fénylő testeik majd 
tüzes go lyók , majd izzó vasrudak és forgácsok gyanánt hajtottak a 
hullámokon fel-alá." 

Az állatfaj, mellyről Peron emlékezik, á fej étlen puhányok csa
ládjához tartozik s Peron igen jellemzöleg tüzteslnek (pirosoma) ke
reszteli. Számos tengeri ázalék teste szinte világol, söt vannak ter
mészetbúvárok, kik ez erőt valamennyi tengeri állatnak tulajdonít
ják. Sajátságos, hogy a mozgás a világolást elősegíti, ezért legszebb 
ott, hol a hullámok törődnek, például a hajó púpjánál, a hajó által 
szántott barázda fodrozatos szegélyein, s ott, hol az evező a vizet 
csapkodja, illyenkor a lapátokról lecsurgó vizcsöppek száz színben 
csillognak, mintha megannyi gyémánt, rubin, topáz, s tudja Isten, 
minő más drágakő hullana róluk, ugy hogy a néző szeme csakhamar 
káprázni kezd. 

Nagyító üveg alatt minden kis ázalék teste száz vil logó pon
tot mutat, melly majd kigyúl, majd ép olly gyorsan elalszik, hogy 
újra fellángoljon. Milly szerfelett csekély az egyes puhány világító 
ereje, kiderül onnan, hogy egy természetbúvár leszűrés által vagy 
négy-öt kalán ázalékot gyűjtött össze, s ezek világánál megismer
hette ugyan zsebórája számjegyeit, de egy kalán 10,000nél több 
férget tartalmazott!! 

Istennek furcsa teremtménye az ember! nem elég neki e kis
ded teremtménynek szelíd fényében gyönyörködnie , nyugtalan 
elméje tudni kivánja azt is, hogy mi végett és mi által fénylenek? 
— Voltak, kik azt tárták, miszerint az ázalékok leginkább azért 
ragyognak, hogy a tenger setét mélységeiben élő egyéb állatok, 
bennük eledelükre igy könnyebben találhassanak; mások azonban, 
s aligha nem helyesebben ugy vélekednek, hogy fény lésüknek más 
ennél nemesebb czélja vagyon. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, 
hogy a testükből kiömlő fény párosodás idején legélénkebb, s igy 
azt h i s z i k , hogy a fény a nemek közelítésére szolgál. 

Ennél érdekesebb azon kérdés : mi által ragyognak ? mi idézi 
bennük elő a fényképzést? Valószinü, hogy a fénylés lassú égésből 
ered, mert valamint a setétben csekély dörzsölés mellett ragyogó és 



temülnek? De a most élő ivadéknak hijjába beszélünk; véleményem szerint, 
hogy a következő nemzedéket a pálinkaivástól visszatartóztathassuk : a va
sárnapi iskolákban kell a növendékek előtt ezen veszedelmes italról beszé
deket és felolvasásokat tartani, BŐt egyenkint velők megfogadtatni, hogy 
soha pálinkával nem élnek * ) . Kálmán Károly. 

M i u j s á g ? 
/ Visszaborzad az ember, ha olvassa. Az emberek saját magukat ö l d ö 

sik az egész világon. Angliában egy hamis útlevéllel utazó uracs elfogatván, 
nyakát elvágta. Egy vaspálya igazgató, azért mert tiszti társa öngyilkossága 
által tönkre jutott, nyakát felmetszette. Egy szolgáló, mivel szeretője a z ő 
urát kirabolta, kést vitt saját nyakába. 

£ Annyi bűn ismét, mintha az angol kormány jutalmat tűzött volna ki 
a bűnhödésre. Kork és Liverpool közt roppant csalásokat követnek el a pékek 
és molnárok, csontpor, gipsz, és büdöskŐport elegyitvén a kenyérbe, és ke
nyérnek árult lisztbe. Egy fiú felgyújtotta apja jószágát, mert mostoha nővé
rét nem szenvedhette. Egy fiatal ember kést döfött szeretőjébe, azután arczát 
s kezét kiharapta, s még négy sebet ejtett azon hat emberen, ki őt legyőzte. 
Egy nő megölte saját testvérétőli gyermekét. Két testvért külön tömlöczbe 
kellett vinni, mert mint férjes feleség éltek egymással. Egy fiú el akarta anyja 
nyakát vágni, mert szeretőjét nem engedte megölni. Mi okozza ezt, talán az 
hogy akivégeztetések a közönség szeme láttára történnek, melly a bátrat 
megtapsolja, és a gyávát kifütyüli, mint valamelly szinpadi hőst. 

/ Az angol asszonyoknak B ó k k a l nagyobb szükségük volna „a férjzsar-
nokságróli" czikkre, mint magyar nőinknek. Naponta több bevert fejű, s való
sággal összemarczangolt nő jelenik meg a hatóság előtt férje ellen panaszló. 
Kár az angol Íróknak annyira dicsekedniök az ottani férjek humanitásával. 

j» Csaknem hihetlenséggel határos hirt közlenek Sirakuzából, mellytől 5 
órányira egy gazdatiszt beleszeret ura leányába, s mivel viszontszerettetik, 
megkéri azt atyjától. Az atya elűzi a tisztet, de a szerelmes találtmódot ked
vesével összejöhetni, végre egy szerzetest is, ki őket titkon összeeskette. Az 
uj pár febr. 13-án megakart szökni, de alig távoztak ezer lépésnyire, az ifjú 
nő ájultan rogyott össze. A férj segítségért futott a szomszéd napszámoshoz, 
ki a kastélyba ment jelentést tenni, mig neje a z ájult segítségére sietett. A 
felbőszült földes ur puskát ragadván, buldogokat, cselédeket vévén magához 
a szerencsétlenség helyére szalad, s legelsőben is titkos vejére 10, hogy azt szö
késre alkalmatlanná tegye, de a golyó a napszámos nejét ejté le. Az elkese
r e d e t t napszámos az úrra rohan, de egy buldog földre teríti őt. Az ur és szol
gái a neje testétől távozni nem akaró férjre rohannak, s azt addig ütik verik, 
mig ájultan földre nem zuhan, s meg nem hal. A napszámossal senki sem gon
dolt, mos nap halva találták, a buldog keresztülharapta torkát, s most hat 
árva siratja szüleit. A szerencsétlen nő magához tért, de atyja eltogatását, s 
férje gyász sorsát megtudván, megőrült, az apa pedigezen hirre a tömlöczben 
kivégezte magát. Ki oka ennyi bűnnek, ha nem nz apa, k i lábbal tapodta a 
természet tőrvényét. Tanúság lehet ez sok erőltetett és ellenzett házasságra. 

S Ismét öngyilkossági Félek hogy olvasóim azt fogják hinni, miként 
ujjamból szopom újdonságaimat. Bizonyos Raumer nevü porosz hivatalnok 
hivatal szobájában vízzel lőtte magát agyon, s feje egészen szétloccsant. 

•£ A magyar bort nagyon veszi es issza a külföld, jó is a z , kivált ma
gyar társaságban magyar kalbászra. 

£ Folyó hó 8-án olly rettenetes hó volt Brassó körül, hogy két kato
nát, kik állomásokról Bodzauból Brassóba rendeltettek, utjokban eltemetett. 

£ Lionban nagy csoda történt. Egy portugalliai tiszt orángutángtól 
kisértetve ment végig az utczán, melly szakált, porczellán nadrágot, és szal
makalapot viselt, s temérdek bámulója volt. Ha minden divatmajmot meg
keltene bámulni, utóbb leszakadna az állunk. 

/ Két vaknapot, és nagy napudvart láttak Bécsben f. h. 11-én délután 
3—4 közt. 

/ A klagenfurti Ursula monostorban hat szerecsen nő neveltetett, s 
alig egy év alatt megtanultak németül beszélni, himzeni, kötni s bámulatos 
szép Írásuk van. Nem igaz tehát a mit az amerikai rabszolga kereskedő urak 
állítanak, hogy a szerecsen faj nem képezhető. Képezhető biz az, mert az is 
ember. A hat kis szerecsen különösen ragaszkodik egymáshoz, s mind igen 
élénk jó kedvű teremtések, bizonyos Adjamia (Katalin) nevűn kivül, kinek 
kedélyére lemoshatlanul tapadt annak emlékezete, hogy kicsiny korában ke
gyetlenül bántak vele, b szüleit az emberrablók szeme láttára gyilkolták 
meg. Sajátságos hallani, midőn anyai nyel vökön csevegnek; egy hangú d a 
nájukat zengik; s látni ábrándos tánezukat. Milly boldogoknak érezhetik 
magukat Európában, melly ellen mások annyit panaszkodnak. 

i A Dunában egy 8 láb hosszú halat fogtak,melly 152 fontot nyomott, 
s húsát nem lehetett megenni. Tudom boszonkodott rá a ki megfogta. 

/ Jütlandban egy éjiőr meghalt, s neje folytatja hivatalát. Csak akkor 
tudnánk műértőleg a dologhoz szólani, váljon czélszerű-e nőket használni, ha 
azt tudnók, szép, rút, vén vagy ifju-e az éjiőrné; annyit ismeretlenül is mond
hatunk, hogy nem fogja röstelleni a kiáltást. 

£ Lisznyai Kálmán „Madarak pajtása" czimü versgyűjteménye meg
jelent, s minden korú és nemű magyar által élvezettel olvasható. 

£ Mindenfelé azt halljuk, hogy a penészes húszasok bújnak elő, mégis 
általános a panasz a rosz vásár ellen. 

/ Meg egy nagy ujság, Napóleon császár neje Eugénia császárnő trón
örököst szült. Mennyi különböző véleményt fog e kis herczeg támasztani! 

*) Igen helyesen. Szerk. 

Vidéki hírek. 

Mező-komarom, mártius 7-kán. T. cz. szerkeaztő ur! Tévúton járdalni 
indult némelly mezőkomaromi nőket kénytelen v a g y u k a „Vasárnapi ujság" 
tisztelt olvasóinak erkölcsi tekintetből bemutatni, egyszersmind másokat 
figyelmeztetni, hogy a ruházatban! oktalan bujálkodás milly szomorú követ
kezéseket von maga után! Mult Katalin naponi vasárunkon a veszprémi 
iparos zsidók különféle nő! öltönyöket, s ezek közt pórdivatos nyelven úgy
nevezett p r é m e B kaczabajkákat, a szokottnál nagyobb mennyiségben állítván 
ki, lett kaczobajka vásár, de millyen? A szilaa-balhási és mező-komáromi 
egyesült zsivány banda nagyban működött, különösen egy veszprémi szegény 
iparos zsidót csúfosan megrabolt. Mi pedig vásár után néhány nap'mulva bá
mulva láttuk, hogy utczáinkat szép menyecskéink a lyányaink kaczabajkáik-
k a l úgy elöntötték, mint hajdan Macaali zsivány a csík váriakat bársony sip
kákkal. Mártius 8-dikán véletlenül rendőrök jelentek meg nálunk — a ka-
czabajkák után szorgalmason tudakozók. Fájdalom ! jobb házaink női közül 
többen igen olcsóért vásároltak a zsivány októl s most méltán félhetni, hogy 
a már befogott zsiványokkal gyalázat és büntetésben együtt osztoznak. 

Nem szép biz ez édes szépeink ! Csak maradjátok ti meg gyönyörű fa
lusi öltönyeitekben; de maradjatok meg egyszersmind jámbor erkölcseitek
ben is! Nagyon jól tudjuk mi, hogy ofly roaz és okszerűtlen gazdálkodás 
mellett, mint a mienk, mennyit költbetni drága divatos öltözetekre. Ha hát 
mégis bujálkodtok a ruházatban, az enyingi cs. k. t. bíróság jegyzőkönyve 
napfénynél világosabban hirdetendi, hogy erkölceötek szenved egy vagy 
másféleképen. „Költségedet mérsékelt jövedelmedhez." *) Keszy Bálint!' 

Tés. Mártiushó 2-án éjjel hozzánk egy óra távolságra eső olaszfalvi la
kosnak, némelly gonosztevők az ablakon berontván, első szobájából, kész
pénzzel együt 1500 p . ft. értekjét, ezen felül 500 p . ftos lovait, lószerszámját 
és uj kocsiját clrablották, a rablott holmit kocsijára rakván azzal elillantak, 
azonban gyilkos tényt nem követtek el. A rablók nyomára még eddig nem 
akadtak. 

Ugyan e hó 6-án és pedig fényes nappal, hozzánk ' / 4 órára eső n. gróf 
Woldstein urnák Csősz pusztájáról számosb darab sertést, mik a szegény cse
lédeknek, és az ottani igen jő gazdatisztnek tulajdonai voltak, clrablották. A 
kanász, ki ezen erőszakos tettnek elleneszegült, megkötöztetett, s szemei isbe-
köttetvén, ezen gonosztévők által szíven keresztülkövetett. Ez egyén közép 
termetű b izmos ember volt, s orvosi észrevételek tanúsítása szerint még élhe
tett volna 50 évig ia; most egy fiatal nő és két szánakozásra méltó kisded 
siratják atyjoknak erőszakos halálát. 

Keczel. A „Vasárnapi ujság" folyó évi 6-iki számában, az iskolai és 
egyházi ügyek közt a baracskai harangokról olvasván, együgyű falusi nőtá
ros létemre ugy találtam okoskodni : ha a távoli makói értesítésnek olly 
szép hasznát vették a baracskaiak, (szívből óhajtom, hogy a derék harang
öntök is, minél több hasznát lássák) talán épen olly hasznos szolgálatot te
hetek — szerkesztő ur engedelmével — a „Vasárnapi ujság" tisztelt olvasó 
közönségének az által , ha elmondom azt, mi uton jutottak a ke-
czeliek egy jó, szép és olcsó orgona birtokába. — Történt tehát, hogy régi 
orgonánk haszon vehetienné válván, főtisztelendő Fratricgevics Márton hely
beli plébános é s alesperest ur fáradhatlan buzgalmának sikerült, a hívek 
filléreiből egy ollyan összeget gyűjteni, melly képessé tevé a gyülekezetet, a 
régi rosz orgona helyett, egy — tágas szentegyházunknak megfelelő — új 
orgonát rendelhetni. — Az uj orgona — halá az Istennek — emberül el is 
készült, és annak felszentelése alkalmából — more patrio — az áldomást is 
megittuk. — Több műértő, k ö z t ü k a kalocsai érseki cathedrale ügyes kar
nagya Láng János ur, ki a mű megbirálására volt felkérve, ugy nyilatkozót: 
hogy az orgona, mind kellemetes 8 egyszersmind rendkívül erős hangjára, 
mind pedig külső csinosságára és tartós szerkezetére nézve kitűnő műnek te
kintendő. Most már meg is mondom, hogy e jeles müvet ki építette. Mi biz 
azt, sem Vestfálióból, sem más idegen országból nem hozattuk, hanem — 
tisztelet becsület a hazai ipornak — azt Szabadkán készíttettük; s ha netán, 
valamelly község, templomának díszére egy jó orgonát szándékoznék építtetni, 
tegyen ugy, mint mi keczeliek tettünk, küldjön tudniillik deputátiot Szabad
k á r a Kolonice István orgonaépitőhez és szerződjék vele, tudom! hogy e taná
csot az illetők maholnap megköszönik a keczeli nótámnak. 

Erdély, S.-Ernyében. A maros- vásárhelyi kerületben a közelebb mnltőaz-
szel megmart egy veszett kutya egy Molnár Mihály nevü 18 éves ifjú legényt, 
ki magát teljességgel nem orvosoltatta , minek következése az lett, hogy a 
szép ifjú 9 hétre megdühödött, s minden orvosi segedelem mellett négy nap 
múlva iszonyú kínok közt meghalt 

Folyó februárba 10-én egy vasárnap estve Sz.-Gcrliczén, ugyan a ma
rosvásárhelyi kerületben, hol igen hires bor terem, egy Boros Mihály nevü 
nőtelen, de igen gazdag ember, tulajdon házában az asztalnál egyedül vacso
rált, egy gonosztevő az ablakon keresztül reá lőtt s mindjárt szörnyű halált 
halt. A törvényszék szorgalmatosan nyomozza a dolgot, s hihető nem sokára 
világosságra jön az. — Quid non mortalia cogis ? 

Tiszteli szerkesztő ur! Örömmel ragadok tollat, méltán nagy elterjedést 
nyert lapja hasábjain örökítendő egy olly áldozatot, melly ha maga nemében nem 
páratlan is napjainkban, azért nagy, szép éa nemes, önmagát dicséri és halhatat
lant tja ugyan az, azonban nem lészen mégis hiuaágu olvasóvilág elébei terjesztés
sel, mint az áldozatnak, ugy főleg az azt tevőknek egy kis fényt adni, t. í. meg
mutatni, hogy az olly csekély miveltséggel s abból kifolyólag szép és nemes 

*) Tanúsig: Ha valamit nagyon olcsóért kínál ismeretlen ember, tudhatod, hogy az 
lopott jószág. Szerk . 



iránt lelkesülni nem tudással annyira ok nélkül vádolt Udvarhely vidéki ref. 
népség a vallás és nemzetiség szent érdekében buzogni, tenni tud, ha a cse
lekvés órája ütött. E téren magát felülmulatni sohasem engedte, bár mit 
mondjon az irigység. — Félek ugyan, hogy ha eléggé csinos „vasárnapi" 
köntösbe nem öltöztethetem soraimat, jól eldönget a t. sz. ur „mondani va
lóiban", de most az egyszer lsgyen irgalmas, kegyelmes. A szép és nagy 
pongyolában ia szép és nagy, sőt tán abban még bájolóbb; a kicsiny és fel
szeg, czifra ruhában is kicsiny és félszeg. Máskor is akarok még a t. sz. urnái 
bekopogatní, a firtosi várról, a székely községek életéből vett adatokkal, ha 
most el nem kerget. — Kegyes engedelméből halljunk hát most először szót. 
— A köaelebbi nehéz évek viharai által pénzalapjában megrongált székely-
udvarhelyi ref. tanoda az élet és halál válpontján sindevészvén, lelkes fölhí
vást intézének buzgó tanárai azon kör népéhez, mellynek említett iskola szellemi 
napja vala, több mint egy századon át : ne engedné a köz édes anyát meg
halni, velők, kik gondosan virasztnak mellette, mint anya féltett gyermeke 
halálos ágyánál, fogjon kezet, s mentse meg az annyira becses életet, midőn 
még remény van hozzá. — Elsőbben — nem tudom miért — pusztában kiáltó 
szó volt a fölhívás s a részvétnek olly csekély jelei mutatkoztak, hogy az 
addig legmerészebb remény ís csüggedni kezdett. De majd a Rikán belőli 
ref. népség egy Kezdi-Vásárhelyen, vagy Sepsi-Sz.-Györgyön építendő 
tanoda eszméjét pendíté meg azon nyilatkozattal, hogy ha a sz.-udvarhelyi 
iskola pénzalapjával áttétetik Háromszékre, a m. kormány igényeinek meg
felelni képessé teszi. — Ehir hoz egy olly szikrát, melly az eddig szunnyadó 
szellemet lángra kelti, hozzá járulván az ifjú papság valóban dicsérendő 
buzgó eljárása és apostoli tevékenysége, az udvarhelyköri ref. népség, mint 
egy férfi fölkel, érczkarokkal győzni a viszályon, és hoza áldozatot a marok
nyi székely nép, mintegy huszonhét ezer lélekből álló, nagyot és szépet. — 
Azon falvak , mellyeknek nagyobbrésze szegény s legtöbbször saját zsebeik 
megadakoztatása utján begyült öszvegből tudják fedezni a megyei középüle
tekre és szükségekre elkerülhetlen kiadásokat — lelkesüléstől környező sze
mekkel irának alá, mindenik annyi pengő forintot, hány lelket számlál. A 
gyengeség ugyan néhányat ide felemelkedni a legjobb akarat mellett sem en
gedett, de hol nincs, onnan senki sem kívánhat. — Dicséretes megemlitést 
erdemei itt az erdővidéki tevékeny ref. esperes, ki nem nagy számú híveivel 
több mint hat ezer pftot biztosított, annyit Székely-Udvarhely városa is, 
ugy ezen korbeli papság is, mintegy 7 ezer pú. kamatjának fizetésére köte
lezte magát minden egyes tag hivatali utódára átszállólag. — Ide számítva 
egyesek szép áldozatát, melly gróf Teleki Domokos ur által ajánlott öt ezer 
pfttal ismét szép öszvegre emelkedik, hiszszük, hogy e tanoda az elbukástól 
meg van mentve. Cserjei. 

T á r o g a t ó . 
— Pest, mart 20. A pesti vakok intézete javára a nemzeti színpad m 

mult vasárnap rendezett hangverseny 240 pfirt tiszta jövedelmet hosott. Az 
említett intézet igazgatósága Hildegard Főhercsegastzony Ő csátiári fentégé-
nck.\ú e jótékony hangversenyt jelenlétével megtisztelni, s a nevezett czélra 
40 pfrtot ajándékozni méltóztatott, valamint a nemzeti színház igazgatóságá
nak s a hangversenyben közreműködött művészeknek a szerencsétlen vakok 
nevében legszívesebb hálaköszönetét nyilvánítja. 

y.— Jelen józsefnapi vásár olly élénk- és jelentéktelen, miszerint csak 
az okból teszünk emlitést róla, nehogy azt valaki tán másképen képzelje és 
igy megcsalatkozzék. Eladó portéka van elég, sőt vevő is csak akadna még 
— csupán csak pénz nincsen. 

y.— A vásár alatt a kerepest uton egy 16 markos és 18 mázsás csíra 
tehenet mutogatnak 6 pkrért Tulajdonosa szép bevételnek örvend. Alkalma
sint elküldi a párisi állatkiállitásra is. 

y.— Szaniszlo Ferencz nagyváradi püspök ő mga a kath. papok, taní
tók és éneklők javára szolgáló tőkealapot e napokban ismét 6 ezer forinttal 
gyarapította. A „P. N." szerint, magán tudósítások állitják, hogy más me
gyebeli főpapok is az úrbéri kárpótlás fejében nyert kötvényeik egy részét 
nemzeti intézeteink gyarapítására szándékoznak fordítani. Vezérelje az egek 
ura üdvös szándékokat. 

y.— Farkas József pécsi kanonok a váczi siketnémák intézetének föld-
tehermentesitéai kötvényben 100 pftot adományozott. 

y.— Forrón, melly Kassától Pest felé 4 mérföldnyire esik, e hó 15-én 
nagy tűz volt, melly is 60 házat, minden ezekhez tartozó gazdászati épüle
tekkel, továbbá 30 pinczét, a bent talált borral együtt — semmivé tett. Azon 
részről jövő vásárosok beszélik, hogy utjok mentében több égő falvak füstjét 
is lehete látni.Hányan jutnak ismét koldusbotra!! mert hogy az elégett házak 
tizede sem volt biztosítva, azt előre is elképzeljük. 

y.— A gazdászati haszon-állatok legújabb Összeírása ezerint, Pesten 
2178 darab ló és 1640 fejős tehén találtatik. Ez utóbbi szám Pest népessége 
és fogyasztásához képest bizony csekély, s hacsak az árnsok vizzel nem sza-
poritnák a tejet, drága ital lenne Pesten a kávé!! 

y.— Mult hétfőn egy gonosztevőt akasztottak, a nézők közt állt egy 32 
éves tót napszámos, ki mihelyt a városba visszatért, azonnal felakasztá ma
gút egy árnyékszékben. Tettének okát nem tudja senki. 

y.— A pesti könyvárusok a külföldi könyvek áránál a tallért ezentúl 
1 ft. 36 kr. pengőben számitandják. Ezt is jó lesz feljegyezni azoknak, kik 
külföldről könyveket hozatni szoktak. 

j.— Azon örvendetes hirt vettük, hogy a pesti kikötő építésére a ra. 
minisztérium 200 ezer pftot utalványozott. Ez által Pest szépitése, de főként 
kereskedése sokat nyerend. 

y.— Hasonlag egy kikötőt terveznek Komáromban a Kis-Dunán a gő
zösök és evezőhajók részére. 

y .— A Balaton vidéken több helységben kiütött a typhus. A hatóság 
mindent elkövet megszüntetésére. A typhus újra járványossá kezd lenni; la
pok állítása szerint keleten az orosz seregben 30 ezer beteg sínlik ej nya
valyában. 

y.— Mult 1855-ik évben az irgalmas barátoknál Budán két ezer beteg, 
mind férfi és legnagyobb részt kézműves részesült ápolásban. 

y.— A pozsonyink e hó 15-kétől fogva élvezik már a légszeszvilágitás 
gyönyöreit. ívem sokáig fogjuk már irigyelni boldogságukat, mi reánk is föl
derül az valahára. 

A d o m á k . 
Pozsony, márt. 15-én. Pozsony csak ugyan ki tett Pesten. Epcn ma-e 

nevezetes napon — nyitották meg itt esti 7 órakor a gázvilágitást, talán épen 
azért ma, hogy fényével elűzzék n setét eszméket, mellyek egy honfiúnak 
lelkén átborongnak illy emlékezet teljes napon 

Bámnlók nem hiányzottak. Alkalmilag ime néhány adoma :) 
I. Polgárok : Ááááh! Gasbeleuchtung 
Egy vidéki pór : Sog'ram, ugyan mi az a gaiczbelaitung ? 
Másik pór : Mi-e? Hát nem látja keed, új lámpát! 
II. — Jaj! komám uram, be gyönyörűek ezek a lámpások — monda 

egy alföldi hajcsár szomszédjához. 
— Bizony gyönyörűek ám, kár ide az utczára kirakni Őket — bizonyitá 

a szomszéd. 
III. Két szappanos is kiment az utczára meglátni a csodát, .- mikor 

jól megbámulták, igy szól az egyik nagyot sóhajtva : fcgj? 
— Istenem, istenem! Mi lesz belőlünk, ha ezt a gázvilágitást magán 

házakba is divatba hozzák gyertya helyett ? 
— Még az semmi! — toprenkedék a másik — de hátha majd utóbb 

még a gáz tzappant is kitalálják ? 
IV- Egy vidéki szűrös meglátva a ragyogó gázlámpákat, igy szóla fiához: 
— No fiam, ha tudnám hol árulják ezeket a szép portékákat, már én is 

csak vennék egyet templomunk számára. — 
— Dejszen nincs annyi pénze keenek édesapám —monda a fiu— hogy 

illyen drágaságot megvehetne. Nem látja-e kee, hogy mindeniket egy egy 
katona esterázsálja! — 

— Biz igaz a! — monda az apa megpillantva az utczasarkokon őrködő 
policzájokat Balázs Soma. 

x. Egy ember, kinél egy elveszett kost találtak, a biró eleibe czitáltatott. 
Biró. — Nem látta ön a kos szarván N. J. betűket, melly annyit tesz 

mint Nagy József. 
— Bizony láttam, hanem én azt ugy értettem, nekem jó. 

Szerkesztői mondaniva lók . 
'250. A katholikns képezdék Magyarhonban Igen j d és hasznos mú, de terje

delme miatt inkább külön füzetbeni kiadásra ajánlatos, kihagyásról belőle szó sem lehetvén. 
861. A dreeeli varjc«. Szerző haladását tanúsítja. Ezt közölni fogjuk. Különösen 

becsaljuk B z e r z o b e n , hogy őszinte tanácsainkat nem szokta rosz néven venni, azt mondva, 
hogy „ s z e r e t okulni mások tanácsán." A ki a kritikát megköszöni, annak a haladása bi
z o n y o s . 

252. Az Isten haragja, j ó iránya és helyes mú, de kivitele gyönge. 
253. A bibornok fejedelem csupán versbe szedett próza. 
-.">!. A várnai csata stb. Kissé gyöngécskék még. 
255. Edvi Illés Pálnak. Ügy légyen. 
25G. Szatbináry LÓrinrzi Istvánnak. Rajzoltassa le ön valaki által czélszerü 

találmányát s mi azt igen örömest fogjuk lapunkban közzé tenni. 
257. taplaii-élet. Engedje meg ön, hogy ezt félretehessük. 
256. A tatarheay mondáját közöljük. 
25'J. Az érkező gulyák elejbe. Nem jönnek azok m é g , m e r t hideg vnn. 
260. Megjegyzések Edvi lile*. Pál férjzaarnoksaa; e/.inu'i müvére. Tisztelt 

szerző eogedélye szerint csak a benne előadott eszméket fogjuk felhasználni. 
261. S z é p Julcsa. Csinos mú. Közölni fogjuk. 
262. E h ; y Ifjúnak szerelmi megbukasa. Tanúság b e l ő l e az, hogy s z e r e l m e s ember 

ne h a j t s a a lovakat. 
263. Napfogyatkozás. Már talán annyira balgatag emberek meg sincsenek, hogy 

az is találó Ötlet legyen. 
264. Munkács. Nehéz menetű versezet. 
265. Közjó szeretet hatalma adható. 
266. Abradbaliyura. Minapi válaszunk nem Basa István lelkész urat illette és 

abban semmi különös gyanúsító czélzás nem foglaltatott. 
267. Sokat tehet az akarat, beszély szerzője bír hivatással, csak tanulmányozza 

a hazai és külföldi irdkat szorgalmasan. 
268. örök btiran a bortol. Ne buktassuk meg a borkereskedőket. 

ttt^ A „Vasárnapi könyvtár" ügyében. 
Van szerencsénk a t. közönségnek, különösen a „Vasárnapi könyvtár" előfize

tőinek jelenteni : hogy a „Vasárnapi könyvtár" II . kötete (Tatár járás , S/.alaj L á s z l ó 
tó l ) még a mult hóban az elófizetökhez pontosan szétküldetctt. 

A I I I . kötet, melly Hunyadi Mátyás király életrajzát tartalmazza az „Eszther" 
szerzőjétől, valamint a I V . kötet e czim alatt: „ A t e rmésze tbő l " Ür. Hegedűs Lajostól, 
sajtó alatt van. A nagy gond és szorgalom, melly főleg Hnnyadi Mátyás életrajzához 
szükségelt eredeti képekre forditatik, több időt vévén igénybe, a nevezett két kötet 
együtt s egyszerre a jövő hó végével fog a t. előfizetőknek szétküldetni. 

Az előfizetés a „Vasárnapi könyvtárira folyvást nyitva marad, melly, egyes előfize
tőkre nézve postán bérraentesen küldve 2 ft. 80 kr., azon esetben pedig, ha 10 példányra 
egyszerre történik az előfizetés s a példányok vidékre ugyanazon egy helyre bérmentve 
szállitandók, csak 2 ft. pengő. — Tiz példányra egy ingyen'példány járul. 

Pest, mártius 19-én 1856. 
A Vasárnapi könyvtár" kiadó hivatala 

(egyetem-uteza 4. ízánO 
Heckenast Gusztáv, 

a „Vasárnapi könyvtár" kiadója. 



Vasárnapi Ujság 12-dik számához. 

F e l t á m a d u n k ! 
Legmagasabb, legédesebb gondolatja az emberi szívnek : feltáma
dás! Istentől adott vigasztalásunk, halálfölütti győzelmünk, hadd 
pihenjen meg rajtad e napon az én lelkem. 

Egy mulandó ember akarja magát oltalmadba ajánlani, ki el
temetett sokat, a mi rá nézve drága volt, igen 8ok és nagyon meg
siratott halottakat s gondol az Idvezitö nagy példájára, valahány
szor halottaira gondol. 

Jöjjön ide az, kinek megsiratott halottja volt, (kinek ne lett 
volna?) és nézzen velem együtt az égbe, és tanuljon olvasni annak 
végtelenségéből. 

Jöjjön ide az, kinek az elmúlt évek emlékeiben gyásznapjai 
vannak eltéve, kinek bánat nyomja szivét, ki visszahozhatlanok 
után sóhajt és mondja el áhítatos lélekkel magában : 

„Feltámadunk." 
Egy B z é p , egy vigasztaló példáját mondom el előttetek a feltá

madásnak. 
Nem igen régen törtónt, hogy a nemzetnek egy nagy költője 

meghalálozott, az é g visszavette öt tőlünk, mintha mondta volna, 
minek ti nektek dicsőség dalnoka többé? A költőt eltemettük, meg
sirattuk , sírján megtapostuk a földet és azt mondtuk, hogy meg 
van halva. Özvegye valóban özvegy, árvái valóban árvák, de senki 
sem annyira özvegy és árva, mint maga azon nemzet, melly dalno
kát el tudta feledni és érte nem hevült. 

És irae, a sírban fekvő dalnok kinyujtá jobb kezét koporsója 
alól, hogy megvédje árváit, hogy megáldja nemzetét, hogy felköltse 
az elkésett lelkesülést a szivekben, és az ihletés szava reszket által 
sziveinkben : „feltámadunk." 

A költő árva leányát egy j ó hirü nevelő intézetbe akarták adni. 
A nevelő nem fogadhatá öt el, mert a növendékek határozott száma, 
be volt már nála töltve. És ekkor az intézet növendéki, a kis gyer
meteg leánykák odamentek nevelőjükhöz és sírva ajánlák neki, 
hogy megosztják lakásukat, ágyaikat, falatjukat a költő árvagyer
mekével; testvérei, édesei lesznek annak, és gondját fogják vi
selni . . . . 

Nagy tanúság, biztató jel van e szóban. 
A gyermekek a leánykák gyönge szava hirdeti mi nékünk, 

hogy jobb , nemesebb ivadék következik mi utánunk, mint mi vol
tunk ; gunyhókban és palotákban j ó keresztyént, j ó hazafit, j ó hon
leányt nevelnek mindenütt . . . . 

Feltámadunk. 
Az én szivemet is tetszett a Mindenhatónak szent akarata pró

bakövéül kiválasztani. 
A csendes családi életben kerestem boldogságomat mindig és 

mindig meg is találtam azt ott. A sorsnak tetszett családunkat ugy 
szétszórni, hogy minden testvérem külön városba jusson. Szétvált 
érdekek, újra kezdett élet még messzebb távolítottak bennünket, 
mint a hosszú mérföldek. De volt egy közös helyünk, egy közös 
gondolatunk, a mellyben mindig találkozunk : egy j ó édes anyánk. 
A midőn hivatal, lekötő munkakör, nehéz körülmények megenge
dek, itten szoktunk összejönni az ősi födél alatt, mellynek minden 
zuga gyermekboldogságunkra emlékeztetett vissza. Az illyen talál
kozásokat hónapokkal elébb szoktuk tervezgetni; s ugy örültünk 
előre neki, ugy számítgattuk előre a napokat, ugy készültünk reá. 

A feltámadáa boldog ünnepére tűztük azt ki ez évben : a mint 



a határidő közeledett, megsürüdtek leveleink, izeneteink egymás-
hoz.nehogy elfelejtse, nehogy elmulaszsza valamellyikiink azt a na
pot, mellyen találkoznunk kell . . . És valóban találkoztunk is . . . 
anyánk koporsója mellett. 

A mi óhajtva várt örömnapunkat választá ki az Ur fájdalmas 
látogatása napjául. A boldog életvidám mosolygó ajk helyett egy 
hallgató, hideg arcz fogadta csókjainkat, s ezentúl nincs több helye 
közös találkozásunknak, mint két egymás mellett levő sírhalom. 

Feltámadunk ! Bizony feltámadunk! 
De én azért még is ugy szeretnék ott azon két sír között arczra 

borulni és kisírni magamat, és ne tudna arról senki semmit; csak 
az Ur, az örökkéélő Ur, a ki minden tavaszi fűszálban azt suttogja 
nekünk : „feltámadunk, bizony feltámadunk." Jókai Mór. 

F r l h l v Á N a J ó l t r v é s r e . 
(ízlelő az én bójti prédikáczióimból.) 

Böjti időszakot keresztyén lélek nem ünnepelhet idvességeseb-
ben, mint ha azt valami s z é p , jóságos cselekmény nyel jelelimeg,az 
az : alamizsnálkodással szűkölködők felsegélésére és a közjót emelő 
szent czélokra. A s z e r e t e t e e k t. i. — melly minden erények össze-
sége mintegy dióhéjban, —nincsen csalhatianabb jele, mint az adót. 
És ha igazi erénynek csak azt mondhatjuk, midőn édes magunk 
szűkítésével, feláldozásával és önzetlenül mások megörvendezteté-
sére valamit teszünk: tehát az adás a legvalódibb erény.Mondhatod 
te felebarátodnak: „ Igy szeretlek, araugy szeretlek," — de ha öérette 
tenmagadtól semmit el nem fogsz, és neki semmit nem adsz: akkor 
tőled az nem e g y é b , mint léha beszéd, vagy képmutatás, — nem 
e g y é b , mint festett tüz, melly őreá se nem világít, se nem melegít. 
Azért mikor halljuk, hogy valaki nagylelkűen a haza oltárára, nem
zetiség föntartására, templomra, iskolára, óvódák és kórházakra, 
pénzalapitványt tett; — mikor árvák és özvegyek felsegélésére va
laki ajándékot nyújtott; — midőn látjuk körünkben, hogy valaki 
koldusoknak filléreket osztogat, szegény gyermekeknek szép ruhát 
vásári és örömükre még bábjátékot is : mind ez, a szeretetnek csal-
hatlan záloga és kifolyása. Ellenben, a kinek házából adományok 
soha és semmi alakban ki nem folynak : az olly emberről méltán 
ugy Ítélünk, hogy annak szivét a szeretetlenség fagya bírja, azaz : 
ott ki van veszve minden erény. Tehát, adni, annyit tesz, mint sze
retni ; nem adni pedig annyit tesz, mint nem szeretni. 

Melly bő tartalmú tárgy körül ezúttal csak e három kérdésre 
fogunk- nHni feleletet, u. in. kiknek adakozzunk, mínfl indokokból és 
mi módjával. 
|t Ne csodálkozzatok, ha még azt is kérdéssé teszem, bogy kiknek 
adjunk alamizsnát; holott az Idvezitő szavai szerint i „Szegények 
mindenkor és mindenütt lesznek tiveletek." Mert sokak az alamizs
nára érdemetlenek; kik jóságunkkal visszaélnek és szivünk egyu-
gyüségében nyújtott adományinkat bűnös czélokra fordítják. De 
szűkölködők irányában azt sohase vegyük szorosan, hogy alamizs
nánkra ki érdemes, ki nem. Csak a ki ajtónkon zörget, annak nyis
suk meg markunkat és adjunk személyválogatás nélkül, — akár 
méltó az az ember jótétünkre, akár méltatlan. Az álkoldusok iránt 
intézkedni : hagyjuk a világi felsöségre; mi csak adjunk, midőn va
laki hozzánk folyamodik , — vagy , ha nem folyamodik is, a kiről 
tudjuk, hogy szűkölködő és szerencsétlen. Lám Urunk mondja : 
„Boldogabb adni, mint elvenni!" Gazdag épen ne űzze fűzze sokat, 
méltó-e, szükséges-c a kért adomány; hanem ugy tartsa, mint bizo
nyosat , hogy minden, a ki szegényebb, mint ő, — örömmel veendi 
adományát, és sok szükségleteit pőtlandja azzal, hála-érzelmek között 
a jól tévö iránt. 

De érdekesebb lesz ezeknél a második feltett kérdésünk meg
fejtése. Ugyanis , ha tárgyak és emberek alamizsnáinkhoz minden 
időben és helyen találtatnak : tehát szükséges tudnunk, iwí ösztö
nözzön minket a folytonos adakozásra, hogy e keresztyéni munkát 
mindig jókedvvel tehessük,és abban soha meg ne lankadjunk,szűk
ben, bőben. Bírjon erre mindentkünket, kétségkívül és legföképeq 
az Isten parancsolatja, és a szives adakozóknak tett sok drága Ígé
ret : „Szegd meg az éhezőnek a te kenyeredet. A jótéteményekről 
el ne feledkezzetek, mert az illyen áldozatokban gyönyörködik az 
U r ! Név szerint azoknak, a kik gazdagok e világon,megmondjátok, 
hogy legyenek hajlandók az adakozásra és gazdagok a j ó cseleke
detekben. Megemlékezzetek a foglyokról is. Boldogok az irgalma
sok !" Bizony a kinszenvedő ur Jézusnak tiszteletére szebb böjti 

ajándékot nem adhatunk, mint ha öt kicsinyeiben szeretjük. Tudni
illik : 

Minden kéregető a Krisztus kicsinye, 
S » szegények marka az Isten erszénye. 

Az adakozás áldott kert; és olly magvetés, melly száz annyi 
gyümölcsöt terem, — bármi azt testi szemeinkkel nem látjuk is. 
Olly nemes maradék ez, mellyben holtunk után nem testünk mása, 
hanem lelkünk formája és nevünk tartatnak fön s él emlékezetben az 
élők között; — melly okból az adakozás legkivált magtalanoknak 
vigasztalásul ajáülandó. A gazdagok ezen erény által vívják ki ma
guknak, amaz ujkorszülte polgári erénynek a népszerűségnek is 
dicséretét már ez" életben, mint koporsójukra legszebb czímert. A 
jövendő életben pedig az alamizsnák megannyi hatályos emlékczé-
dulák lesznek Isten előtt és ol lybé fognak vétetni, mint magéval a 
Krisztussal közlött jótétek. Ömaga az Ur mondja : „Éheztem és en
nem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok; fogoly voltam és 
meglátogattatok." Söt az evangéliora alamizsnáinknak szintén a 
mennyország elnyerésére segitü erőt is tulajdonít, ekképen intvén 
bennünket : „Szerezzetek magatoknak a hamis (múlékony) Mam-
ínonből jóakaró barátokat, kik befogadjanak titeket az örök hajlé
kokba." 

Adakozzunk tebát és feleljünk meg e szép czimünknek. — 
Hiszen adakozás nélkül nem is vagyunk keresztyének. Kövessük a 
feltünedező sok magas példákat, mellyekkel maguk a császári her-
czegek és herczegnök előttünk fényeskednek, a szerencsétleneket 
megszánván é B kegyesen gyámolitván. A szentírás mondja azt is : 
„Kölcsön ád az Urnák, ki adakozik a s z e g é n y n e k k i helyett Isten 
fog lenni a kölcsönnek visszafizetöje valamikor. Oh! drágalátos köl
csön, — oh idvességes jószágcsere, — o h ! gazdag uzsoravétel! Mi
kor te adsz az éhezőnek egy falat kenyeret és helyette veended 
majd az élet kenyerét. Te ruháid rongyaiból dobtál egy darabot a 
mezitlenre : és azért majd te viazont az igazság fényes köntösébe 
fogsz öltöztetni. Te bujdoklókat és jövevényeket házadban felfogad
tál, és te azért majd befogadtatol az örök hajlékokba. 

Hátra van jószándéku keresztyénre nézve a legérdekesebb kér
dés, melly imez : „Hogyan s mi módjánál adjak, hogy adakozásom 
kedves illat legyen Isten e lő t t?" S erre ismét a Bzentirás nyújtson 
kielégítő választ és feleletet : „ A mint kiki vette az ajándékokat, 
azonképen sáfárkodjatok azokból másoknak." Aztán : „ A mint kiki 
elszánta szivében, ugy cselekedjék, — szívesen, önként, halogatás 
és zúgolódás nélkül. A ki a házához folyamodót, — mielőtt neki 
valamit nyújtott volna, - mindennemű pirongatással és szemre
hányással halmozza : az jótéteményét (melly ugy sem lehet neve
zetes) elrontotta és a kenyérfalatot, mellyet nem a szeretet met
szetett véle, az éhezőnek szájában olly kövecsfalattá változtatta, 
mellyet az éhes szegény lenyel ugyan, de majdnem megfulad bele. 
A sok kérésre, kuezorgásra tett adakozás nem egyéb, mint koczintás 
a tűzkőre. Ez ád ugyan szikrát, mert kényszeríttetik ; de csak ak-
kor.hu rá ütnek. Jobb , ha szived a szeretett tüzétől szikrázik. Akkor 
önként árasztja a jót , bár kéréssel nem érintik is." A halogató ada
kozóról pedig azt tartja egy közmondás : „ A ki mindjárt ád, kétszer 
á d ; de a ki sokára ád, semmit sem ád." 

Azt akarom immár mondani KK., hogy adakozásunk történjék 
rangunk és tehetségünk szerint; hogy adakozzunk tiszta szívből, j ó 
kedvvel. Istenért, Krisztusért, emberiségért, — nevesebb jótéteinket 
megtévén életünkben, és nem halasztván halálunkra. Hanem ala
mizsnálkodás ügyében még forog fön az a különös kérdés is : „Vall
jon mellyik mód idvesebb, a nyilván vagy titokban teljesített jól-
tevés-e?" S most már következik, hogy az Urnák nevében az iránt 
is szóljak hozzátok kevéssel. 

Mindkét módnak megvan az ö sajátságos becse és j ó oldala; a 
szentírásban is mindkettő helyeseltetvén. Anyilrános adakozás által 
„fénylik, a mi világosságunk az emberek előtt," — példánk követé
sére mások is felbuzdittatnak hasonlót cselekedni, vagy pedig a fu
karok megszégyeníttetnek. 

A titokban tett alamizsnálkodás felöl ped g azt mondja Meg
váltó Urunk : „ H o g y a mit j o b b kezed tesz, azt bal kezed ne tudja; 
— és hogy a mi jó t te cselekszel titkon, azt neked az Isten meg 
fogja fizetni nyilván." Sok jótékony csudatetteit az Ur maga is titok
ban tette, és azoknak híresztelését megtiltotta. Ez a mód ajánlatosb 
maiglan ott , hol rejtekben szenvedő és szemérmes szegényekkel 
vagyon dolgunk. Illy esetekben aztán a titkos jótét szépen hasonlít 
a föld gyomrában csörgedező patakokhoz. Ezek tisztábbak, mint a 
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mellyek a föld szinét seprik. Igy a zajtalan jótétek, emberi szemek
től nem láttatva , tisztábban jutnak el a megfizető mennyei bírónak 
széke elé. 

Te i s , édes keresztyénem! igy szenteld meg böjtödet jóltevés-
sel, — akár nyilván, akár titkon , a mint azt szived sugalja. Lepj 
meg egy nyomorral küzdő családot alamizsnáddal. Indits örömzajt 
a siralomházban , s azzal a legtisztább örömélvezetett saját szived 
kamarájában is. Hadd áldják nevedet mennél többek, életedben, ha
lálodban. Es most halljunk ínég egy ide illő példabeszédet. 

Épen nagyhét folytán történt, hogy X . városkában egy tehetős 
öreg atya végelgyengülését érezvén, még életében három felnőtt 
fiai között minden javait elosztotta. Csak egy drágaköves gyítrü, — 
nagybecsű örökség az ősektől, — maradt még fön elosztatlan. „Ez 
a gyürü (igy szólt az atya) azé legyen, a ki közületek e lefolyt böjti 
napokban a legszebb keresztyéni j ó cselekedetet vitte végbe." Mellyre 
a legidösbik fivér mindjárt igy szólalt meg : „Atyám! egy ismeret
len ember rám bizta kincsét minden tanú nélkül, s én azt neki 
hiven visszatérítettem. Nem volt-e ez dicséretes cselekedet?" „Fiam 
(úgymond erre az atya), ezzel te csak azt tetted, a mivel tartoztál 
annak. A tény nagyon j ó , de még nem nemes." A másik fiu igy 
szólt : „Nemrég utazván, egy kis gyermeket vizbe esni láttam ára
dáskor , én öt gyorsan kiragadtam és a gyermek életét megmentet
tem; — egy egész falu népe bizonyságom." De az öreg atya erre 
igy nyilatkozott : „ T e is azt tetted, a mivel egymásnak mindnyájan 
tartoznak, mint emberek." — Hanem a legifjabbik testvér ekképen 
szólt : „Atyám! te egykor engem ugy oktattál, hogy — midőn vala
kivel jót tettünk, — arról többé nem is kell emlékeznünk; — azért 
én, bár még annyi szép tetteket vittem is végbe életemben, még 
sem fogadhatom el a gyűrűt és nem akarom megszégyeníteni bá
tyáimat." Mellyre az atya imigyen monda ki az ítéletet : „Oh ! én 
t udom, fivéreid nem irigylik szerencsédet, — tied a gyürü; mert 
valódi nemes tettet az visz végbe, a ki titkon tesz jót a sziikült-
tekkel." Edvi Illés Pál. 

A n d r á s é j s z a k á j a . 

N Y I L A S S A M U T Ó L . 

Megfehérült a föld, leesett nz új hó. 
Nagy András udvarán kocaizörgés, hű . . . hó. . . . 
Nem csuda — mert holnap ugy ia András napja, 
De ö nem a napját, az estvéjét tartja. 

András a faluban okoa ember volna : 
Sőt hogy az is bátran elmondhatjuk róla: 
Gazdag ember mellé — szép selyem juhnyája, 
S caépeletlen van még egy kazal búzája. 

Pinczéjében sok bor, közte nincsen lőre, 
Egy pásztort fogadhat annyi a szőlője. 
Szent György éjszakáján talált egy üst pénzre, 
Ugy mondják — s elhiszszük a sok szóbeszédre. 

Nem nagy dolog tehát, neki lárifári 
Egy kis vendégséget illyenkor csinálni: 
Sok a jó embere, sokan megkeresik, 
Sőt András napját már jó előre lesik 

No de ez a dolog most ne jőjön szóba, 
Mivelhogy az nem is ide való volna, 
Es ha már így hozta az idő magával, 
Ismerkedjünk tovább Nagy András gazdával. 

Nem fiatal már ő — még nem ÍB vén épen, 
A lovat megtudja most ie ülni szépen, 
Huszár volt, mutatja izmoa karja, válla — 
Melly az ágyutüznek még most is kiállna. 

Irigyei ugyan — kik vannak nagy számmal, 
S kik beszélnek róla rágalmazó szájjal — 
Ráfogták, sőt mi több rég is elpengették, 
Hogy őt akkoriban bakancsosnak vitték. 

Akármi volt mindegy, elég annyit tudni, 
Gyalog katonának még nehezebb futni, 
S nézze meg akárki, millyen szálas ember 1 
Tömött a azemöldje, bajsza mint a kender. . . 

Igaz, hogy a képe már egy kissé ránczos, 
Valamint a dolmány rajta paszomántos : 
Épen künn áll benne, füstöl a pipája. 
Kevés még a vendég, tán azokat várja? 

Vagy mit is beszélek? — már tele a szoba, 
Némellyik le sem tud már ott ülni hova. 
Ej dehogy nem, hiszen a kemencze meleg, 
Elhúzódik mellé majd a gyermeksercg. 

,No bizony!. . . gyermeknek suton még a helye, 
Édes komámasszony! ne gondoljunk vele.4 

Ezt a szót egy vidám éltes nő intézte, 
S kapott mindenkitől jóváhagyást érte. 

Hanem a szó c?ak szó — s egy baj volna semmi, 
Csak hogy egy magában ritkán szokott lenni : 
Hát majd a czigányok vájjon hova férnek 1 
Kis szoba e még is ennyi sok vendégnek.. . . 

A pitvarban kivül hideg van, hogy ottan 
Hegedülhetnének jó kedvvel, nyugodtan. 
Pattan a húr, s a kéz a vonón megfázik, 
S azt mondja a kontrás — „Biz Ő nem kontrázik.". 

És ha már kimondta a azót — meg is tartja, 
Ügy ismerik többen, hogy szótartó fajta ; 
Aztán száma pusztán három a bandának, 
S ha a kontrás elmegy, ketten mit csinálnak? 

„Csak hamar, ha már itt vannak a czigányok, 
— Adták a tanácsot az eladó lányok — 
Tegyük ki az asztalt, melly ott van középen, 
Ugy még tánczolni is lehet férni szépen." 

,Megálljatok kissé . . . . hó még ne vigyétek, 
Vonjátok rá inkább ezt a terítéket : 
Kakjatok fel tányért, a vacsora készen, 
Még ugyan a pulyka nem sült meg egészen.' 

Ezt a házi asszony Sára asszony mondta, 
Kinek a konyhára volt még eddig gondja. 
András a férje is rég nem volt már itt benn, 
Üveget töltöget a pinczében ott lenn. 

— Hordják már az ételt . . . . mennyi mindenféle! 
Még mogyoró is van, mit eltettek télre : 
Hát a sütemények, bor, pecsenye minden 1 
Ehetnek ihatnak a vendégek ingyen. 

Mi tűrés, tagadás — jól hozzá is láttak, 
Fenekére nézvén a pecsenyés tálnak. 
A köszöntés szinte tartozik a rendhez, 
Mondván — „Uram uram szólok kigyelmedhez!" 

S cseng a pohár . . . . a tusi húzzák a czigányok, 
S melegedni kezd a bunda immár rajok, 
Okét is hevíti a bor, s a sok „éljen," 
Ki birna most velők? húzzák nagy kevélyen. 

Ekként menne tán ez éjfél —, vagy viradtig, 
De a fiatalság mit csinálna addig? 
Azt az étel, ital meg nem elégíti, 
Ha csak a bokáját zánczra nem perdíti. 

S akad egy jó ember — az ifjak barátja, 
A ki mind ezt sejti, a ki mind ezt látja; 
S inditványba hozza tanult emberséggel, 
,Keljünk fel, had hordják már az asztalt széllyel.' 

És hatása van a nyájas, szíves szónak, 
Nem szabad pihenni már most a vonónak . . . . 
Talpon a legénység, repül mint a héja, 
Csörög a sarkantyú, cseng bong réz taréja. 

Gyönyörűen fordul, gyönyörűen járja 
Az a kék pántlikás András gazda lánya : 
Van is rá figyelem, vagyon rá tekintet, 
Könnyebb a legénynek, ha csak felé inthet. 

Legtöbbet tánczol ő egy sugár legénynyel, 
Ki a czigányokhoz el-elfordul pénzzel; 
Irigyli a többi a szerencsét tőle, 
S az asszonyok titkon suttognak felőle. 

Nem így a szögletben borozgató vének. 
Az illyen dolognak már oda sem néznek; 
Gondjuk vagyon nekik inkább a pohárra, 
Köszöntgetvén nyájas szavakkal egymásra. 



Es mikor szünete van a muzsikának : 
Vége hossza nincsen köztük a danának. 
András gazda kezdi, a többi meg mondja, 
S künn a cselédeket az ablakhoz vonja. . . . 

S ott leskődnek félve nagy meleg bundában, 
Még csak köhögni se merészelvén bátran. 
Benn a házban pedig ezt nem is gondolják, 
Tánczolnak jó kedvvel — aztán meg danolják : 

„Haragszik a gazda, hogy mi itt mulatunk, 
Vigye el a házát, de mi itt maradunk." 
És csak éjfél után csilapul a lárma, 
S mondogatják többen — „Elég is lesz már ma!" 

E r d é l y i l e v e l e k . 

//. Nemzetiség. 

Mult levelemben azt mondám : egy milliónyi Erdélyben a magyarok 
száma. Innen, ha az összes népességet kerek számban három millióra teszszük, 
ebből két millió esik idegen elemre, a igy az erdélyi népességnek csak is egy 
hármad része magyar. Az ujabb kormányi felszámítás szerént legtöbb az 
oláh elem, melly 1,226,998-ra tétetik. 

Valóban, ha a történet lapjaira, fenálló vár- és templomokra s az oláh-
ság között itt-ott elszórt népes magyar helységek s alvó félben lévő magyar 
néptöredékekre tekintünk, fájó bámulat fog el, hogyan csökkenhetettt Er
délyben ennyire a magyarok száma ?! . . . 

Hiszen már Árpád bejövetelekor Erdélyben szabadon választott Rha-
bonbánok kormánya alatt hatalmas magyar Köztársaság állott : „Atilla hős 
székelyei" s ezek közremunkálásával alapult meg a nagy Magyarország. 

Tudjuk, milly erős, milly hatalmas volt a vajdák idejében Erdély. Az 
Árpádház kihalása után, a trón felett emelkedett párttusák alkalmával Ottó 
Trencsini Csák Máté által kiűzetve a koronával Aporhoz az erdélyi vajdához 
menekül, s leánya kezét kéri azon hitben, hogy az erdélyi magyarsággal Csá
kot s az összes forradalmat megsemmisítheti. 

S ki ne tudná Hunyadi János diadahnait a szent-imrei téren 1441-ben, 
hol Mezét bég, s a vaskapui szorosnál 1442-ben, hol Abeddin a hatalmas 
Murád szultán, tábornokai—s összes hadaival—mintegy 80,000 ember — lá
big elhullottak. Magyarországon ekkor Ulászló Fridrik és Giskra ellen har
czolt, 8 a vajda az erdélyi nemességgel vivott a török ellen világhírű diadalt. 

És Mátyás alatt, midőn az idegen irigység trónja ellen helháborut kel
tett, b német, cseh és lengyel sergek szövetkeztek s törtek be megdöntésére, 
s a magyarhoni sergek élén miga a király küzdött nehéz és véres csatákban, 
az ország e válságos helyzetében II. Mahumed százezer törököt küld Er
dély be, hogy a mindenfelől megtámadt haza egy nyomással összeroskadjon; ez 
ijedelmes perezben Bálhori István az erdélyi vajda, segélyre szólitván a rendelke
zése alatt álló temcsi bánt Kinizsi Pált, Gyula-Fejérvár és Szászváros között a 
Kenyérmezején, két tüz közé szorítja a roppant török tábort, a lábig kioltja, 
hogy övig jártak a vérben, s ellenséges hullákból raktak asztalt és padokat 
hová az egész sereg letelepüljön s győzelmiért örömáldomást igyék. Ekkor 
tánczolt Kinizsi két elesett törököt két hónya alatt s egyet fogával tartva 8 
lett közmondássá a magyar népnél : három a táncz mind halálig. Az erdélyi 
vajda e diadala fordította meg Mátyás Bzerencse csillagát. 

A mohácsi szerencsétlenség is a miatt történt, mert Zápolya 80,000 er
délyi haddal megkésett. 

A kereszténség ellen annyiszor beomló török és tatár sergek ezrei soha 
Erdélyen teljes diadalt nemvehettek; s mig Buda várán másfél századon ke
resztül félhold ragyogott, 8 Magyarhon basák által kormányoztatok : Erdély
nek nemzeti fejedelmei voltak s független önkormányzással hirt, mig nem 
Leopold alatt szabad egyezkedés utján kelt hitlevél mellett lépett a Felséges 
ausztriai ház védelme alá. Azt nemis említem ; mig Magyarország latin, Er
dély a legrégibb időktől fogva magyar nyelven hozta törvényeit. 

Hová lett ez az erős ez a hatalmas magyar elem Erdélyből? Ellenség 
kardja alatt hullott-e el vagy éhhalalál, vagy gyilkoló ragály emésztő fel? E 
kérdéseknél el áll a sziv s jéggé fagy a gondolat. 

Annyi bizonyos, hogy a nemzeti fejedelmek alatt Erdély vidékeit min
denfelé tömeges magyarság lakta. Az Olt, Maros és a két Szamos tagos té
réin véges végig népes magyar falvak nyúltak el. 

Erdély bérczein itt ég ott és mindenfelé hírhedett várak romjai állanak, 
mellyek az egész hazát mesterséges lánczozatban keresztülfolytak s a legki
sebb völgy felett is uralgtak. Ezen várak közelében mindenütt magyar őrség, 
magyar nép lakott. Most is fenáll ezen várak alján egy-egy magyar falu, 8 né
hány már félig eloláhosodva. Például: a Sajó és Szamos közelében; Szered, 
Csicsó, Bethlen, Kővár, Deézs és Bálványos várak alatt; Sóofalva, Budák, 
Tacs, Ös, Nagyfalu, Bethlen, Bacza, Nemegye, Décae, Berkesz, Lápos-Do
mokos, Szásznyires, Váralya, Szék 8 több jelentékeny magyar falvak. Azon
ban mint érintem ezek közül több már félig eloláhosodott, tiszta magyarok 
csak is a hegyek mögé elbutt helységek. Igy áll a dolog a Maros közelébeni 
ős várromok alatt fekvő falvakkal is. Néhutt egész falvak eloláhosodtak. s 
csak a családnevek maradtak fen; például : Haragos, Bárdos, Rápolti, Ne-

mes, Vajda, Bodnár s több hasonló magyar családnevek, mellyeket az adóta
bellákban ezerenként találhatni. Tordason Hunyadmegyében Sipos Pál, ki
hez Kazinczy halhatatlan leveleit irta, hallgatóinak oláh nyelven prédikált; 
pedig ez Erdélyben a legjövedelmesebb protestáns egyház volt. 

Százakig megyén fel Erdélyben a magyar egyházak száma, hol a lelkészt 
nem érti többé a nép, vagy hallgat; nemzetiségüket elvesztve a vallást is el
hagyták s a lelkész csak a templommal, s a régi alapítványok használatával 
maradt. Közelebbi időkben pedig az illyen egyházak már be sem töltettek, ha
nem „deserla ekklésiák" czime alatt az esperesek magoknak jövedelmeztetik. 
Ott állanak a puszta templomok s templomromok mindenfelé a hazában; 
csupasz denevérek s halálbaglyok sivítnak bennük, a harangokat több helyt 
csak az éji vihar kongatja, azon harangokat, mellyek még le nem szedettek. 
Kihaltak a nyájak a pásztorokkal együtt. Az oláhok kik régen a havasok s 
távol pusztákon pásztorkodtak, ellepték a magyarságtól lakott dús völgyeket, 
s nyelvük s számuk túlnyomóvá vált. 

És ne gondoljátok, hogy a magyar fajt Erdélyben a hajdani csaták és 
belháboruk emésztették volna fel. Az erdélyi magyarság a béke napjaiban fo
gyott meg alig egy század óla. Csak egy példát hozok fel : Felár, egyik, leg
szebb helység a Szamos terén ezelőtt 50 évvel egészen magyar volt. Éltek 
kik tudják s állitják, hogy a legelső oláhot egy Tatrasi nevü földes ur vitte 
be, s már ma a helységben csak az öregek értik a magyar nyelvet, az ifjú 
nemzedék egészen eloláhosodott. És ez volt története a vármegyéken a többi 
magyar helységek eloláhosodásának is. Az oláh engedelmesebb jobbágy volt 
a magyarnál. 

Ehez járult, hogy a megyei nemesség cselédei s szolgáló embereivel, ha 
szinte magyarul értettek is, mindig oláhul beszélt, a magyar nyelvet uri s 
hozzájok nemillő nyelvnek tartván, s csak házi s társalmi körökben beszél
vén. Erdélyben az volt a magyar nyelv a nemességnél, mi Magyarhonban a 
franczia vagy angol a főaristokratiánál. Ezért beszélik az erdélyi delnők 
olly édesen a magyar nyelvet. 

A nemzeti fejedelmek után, kik a magyar egyházakat s iskolákat dús 
jövedelmekkel látták el, az utókor bűnös közönye miatt mind ez leolvadt oda 
lett. Az országos és megyei gyűlések a népneveléaről nemgondoskodtak, 
mert ez a vallásfelekezetek jogai közé tartozott. A zsinatok az egyházakat 
régi virágzásukban fen nem tarthaták; az önmagát teremtő főegyházi tanács 
a falusi iskolákra kevés figyelmet fordított; a dolgok állottak, rothattak, az 
egyházak kihaltak, a nemzeti élet megszűnt ! . . . 

Mindez a mult idők hibája volt, és sebet nyitott, mit már jelenleg min
denképen kötözgetünk és takargatunk, ha valamikép begyógyíthatnék A 
rosz intézmény önmagát bünteti meg a bánatnak késő fájdalma által. 

Ti nemzeti múzeum, ti tudóstársaság felállításáról beszéltek, s hogy is
kolákat állítsatok a még ki nem halt magyar helységekben, s a haldoklókat 
felelevenitsétek, erről szólani feleslegesnek tartjátok. Gondoskodtok a ház 
fényes fedeléről és ablakairól, s a düledező falak s rothadó alapzatokra res
telletek tekinteni. Mit ér muzeumotok, mit ér tudóstársaságtok, ha elvész, 
ha kihal a nemzet?! Ezt kell elébb megtartani, ide kívántatik az áldozat. 
Minden egyéb légvár, kétségbeesett kapkodása a vizbehalónak. Van a nem
zetnek tu dóstár sasága, van múzeuma Pesten. Ti mentsétek megfajotokat az 
elenyészéstől s eleget tettetek. Neveljétek, izmosítsátok oda a magyar fajt, 
hol az a nemzeti fejedelmek alatt állót, s a többi aztán magától fog folyni. 
Látjátok, Erdélyben a református részen négy virágzó főiskola volt, s jelen
ben csak egyet tudtok gédelgetni, midőn Magyarhonban egy főiskola sem 
bukott meg, sőt több helyt uj gymnasiumok, elemi- és reáliskolák alapíttat
tak. Nálunk mind ezekből semmi. És tudóstársaság s nemzeti múzeumról 
irunk pattogó czikkeket. 

Nem, a lelkesedést nem hibáztatom, mert a nemzet dicsőségeért van, a 
minden illyen lelkesedés tiszteletet érdemel, de alaptalannak és fövényre 
épült háznak tekintem. Honnan mellesleg mondva, az erdélyi gazdasági egy
letet, ha az czélszerüen s összevágólag működik, a nemzetre nézve üdvösebb-
nek tartom minden múzeum- és tudóstársaságnál. Tartsuk meg és szaporít
suk létező könyvtárainkat, s tudósaink pályázzanak a magyar akadémiánál, 
kevés erővel rendelkezhetünk, ne kapkodjunk sokfelé, de fontoljuk meg mi
kor, mit és mennyit szükséges tennünk, hogy sikert és hasznot arathassunk. 

Az lenne már itt a kérdés : az erdélyi magyar nemzetiséget hogy lehetne 
uj életre s virágzásra ébreszteni. E kérdés megfejtése feljűl esik e lapok kö
rén. Annyit azonban kimondok : hogy én a nemzet jövendőjét egyenesen 
az iskolai és egyházi élet alapos kifejlesztésében látom; mit ugy eszközöl
hetni, ha iskolai és egyházi igazgatásunkban az eddig gyakorlott régi 
rendszerre] felhagyunk, s a Magyarországon divatozó képviseleti rendszert 
fogadjuk el, mellynek előnyét a tapasztalás fényesen igazolja, 8 melly a pro-
testantismus szellemével s ősi cánonainkkal leginkább öszhangzó. 

Még Erdélyben az egész székelyföld, a Szilágyság, Kolozsvár és Torda 
vidéke, Hátszeg s Aranyosszékkel tömeges magyar telep, s igy keleti nyu
gati és déli része a hazának, s ezen tömeges telepeket az oláh helységek közé 
beszórva magyar falu-lánczok kötik egymáshoz, s a testvér magyar hazához, 
mint valamelly egymástól megnem szakadó csatárlánczok. Még a nemzet 
visszateremtheti magát, mert miveltebb 8 rugékonyabb a többi fajoknál. 

Az önfentartás tehát Erdélyben a legelső s mindenek feletti nemzeti 
kötelesség. 
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