
A „Vasárnapi újság:" hetenként egyszer egy nagy negycdrétű íven jelenik meg. 
Elofizrtéhl dij július—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai oton a,,Politikai ujdou*us;«kknl" egyUtt csupán csak 11 fi. p p . A z előfizetés' 
dij a „Vasárnapi újság" kiadó-hivatalához (egyctemutczn 4. sz.) bérmentve utasítandó-

A r é z p a t a k i l e l k é s z . 
Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL. 

(Folyta tát.) 

A j ó öreg Rotorján Péter, a régi tiszteletes ur, maga sem volt 
arról hires, mintha valami kellemetes ember volna; az öregeknek sok 
gyarlóságuk van, kivált a kik család nélkül vénülnek m e g ; ö ís 
szeretett az ifjabbakban gáncsoskodni, lehetőleg fösvény volt, s 
minden előadható alkalommal kész volt kimutatni minden titkoló
zás nélkül legnagyobb önzését, de a ki még e kellemetlen virtuso
kat nálánál is nagyobb fokra vitte, az testvér nénje vol t ; általá
nosan e néven ismeretes : „Czenczi néni." 

Hajh bizony az régen volt, a mikor ezt a szépen hangzó nevet 
a kik kimondák, gyöngéden sóhajtottak mellé : az epedések, sóhaj
tások ideje elmúlt, helyette bekövetkezett a pörölések és patvar
kodások zivataros korszaka; Czenczi nénit ugy ismerte minden j ó 
lélek, mint a kivel egy födél alatt lakni többet ér egy hat eszten
deig tartó violentialis processusnál. 

Mikor Bertalan szerényke szekeréről leszállt a lelkészlak 
előtt; a tisztelendő ur ott várta öt a folyosó alatt, hosszú színeha
gyott , valaha fekete, kaputjában, hosszú szárú csizmáival és egy 
hosszú kalappal a fején. 

Bertalan szép férfias alak volt. Bajusza, szakálla csak alig sar
jadzott m é g ; termete kifejlett; csak kissé elörehajlott feje adott an
nak némi megalázódó alakot, mellyröl gazdag gesztenye szin haj
fürtök váltak két felé, természetes csigákban fogva körül szép 
halavány arczát. 

A z udvarra lépve, szerényen üdvözlé a lelkészt, ki egy lépcső
vel magasabban állt előtte s egy szóval sem monda neki, hogy lép
jen be, vagy tegye fel a kalapját; hanem átvevé pathetice a nyúj
tott hivatalos levelet, azt feltöré nagy teketoriával, elolvasta végtül 
V ^S*?» eSY P*1^ köhintett rá s azután fontos orrhangon kérdezé tőle : 

— Hogy is hiják kegyelmedet uram öcsém? 
— Bálna Bertalan, szolgalatjára. 
A főnök utána nézett a levélben, ha igazat mondott-e? 
— Tehát kegyelmed ide rendeltetett segédlelkész gyanánt 
— Saját kérelmemre történt e megbízatásom. 
— Hol végezte iskoláit? 
Bertalan megnevezte a tanodát. 
Péter ur nagyon csóválgatta rá a fejét. 
— E j , e j , onnan nagyon korhely tanulók szoktak kikér ülni! 

Van kegyelmednek iskolai bizonyítványa? 
Bertalan elömutatá azokat. 
A z öreg ur megint sokáig nézegett, olvasgatott; s azt jegyezte 

meg rájuk, hogy az ö idejében nem osztogatták ám ollyan könnyen 
az eminentiákat. 

Most hozzá fogott valami sajátságos vallatáshoz. 
— Szokott-e öcsém uram bort inni? 
— Soha sem. 

— N o mert azt én meg nem engedem ám. Szokott-e öcsém 
uram pipázni ? 

— Nem. 
— N o m e r t azt én egy átaljában nem tűrhetem. Tud-e öcsém 

uram tánczölni? 
— Ném volt rá alkalmam, hogy meg tanuljam. 
— No ne is legyen; mert én ollyan káplánt magam mellett 

meg nem szivelek. A mint látom, öcsém uram nem borotválkozik. 
— Nem volt rá eddig okom. 
— Az pedig elmúlhatatlan. Hát azok u nagy lecsüngő hajfür

tök mire valók? Fodrász-e kegyelmed, vagy pedig muzsikamester, 
hogy bodrozott hajat viseljen. Tanácsolom, hogy lenyírassa tisztes
ségesen. Még egyet is meg kell jegyeznem. Semmi Bem olly káros 
dolog egy segéd lelkészre nézve, mintha kihajtott inggallért visel. 
A b b ó l származik a hivalkodás, a vallás megvetése, a negédesség, 
a feslett erkölcsű élet és a kárhozatos njitási vágy, azért azt meg 
ne lássam többet. Most pedig lépjen be kegyelmed és mutassa be 
magát Vinczenczia testvéremnek; és kezet csókoljon neki, mert az 
nekem valóságos édes testvérem, és annyiba, vagy még többe ve
gye, a mit " mond, mintha én magam mondanám. 

Bertalant nem zavara meg e különös fogadtatás; a j ó öreg ur 
furcsa utasításai inkább jő kedvre hangolák. Szépen szót fogadott 
neki, maga előtt bocsátva, bekiséré a szobába, a hol Czenczi néni 
rettenetesen dúlt-fúlt, egy söprüvel a kezében ágyak, almáriomok 
alatt kotorászott és sehogy sem akarta vendégét észrevenni, hanem 
a helyett azon lamentált, hogy egy gombolyag czérnája most volt 
itt az asztalon s már elveszett, a sok jövő-menő csőcselék bizonyo
san ellopta, nem is lehet más egyébként. 

Bertalan első tekintetre megtalálta a gombolyagot a kályha 
vállán s átnyujtá azt a haragos házi szellemnek. Ez ketté metsző 
egy perezre haragját s kénytelen volt elfogadni az ifjú köszönését. 

— Hiszen jó l van káplán uram, ha már itt van, hanem mond
hatom ám, hogy itt nagyon szegény szállása lesz. 

Bertalan biztositá, hogy ö nagyon kevés helyen meg tud férni* 
— Azt is előre mondhatom, hogy nálunk igen sovány kosztja 

fog lenni 
Az öreg ur erre azt jegyző meg, hogy hiszen majd itt lesznek 

a disznótorok, azokba ö helyette majd eljárhat. 
Czenczi néni ez ellen hatalmasan protestált : ö korán szokott 

feküdni; és nem tűrheti, hogy a káplán éjjelről éjjelre oda csava
rogjon, ö nem nyitogatja neki az ajtót, sem azt meg nem engedi, 
hogy a kapun ugráljon be. 

Bertalan komoly férfias hangon Bzólt bele a vitába; hogy ő 
nem kívánkozik semmi mulatságba, kevéssel be fogja érni, de ki
van lelki nyugodalmat és azoknak becsülését, a kikkel egy födél 
alatt lakik. 

E határozott, szilárd hangon ejtett szavakra egyszerre elné
multak a háziak s nem tudták hogyan folytatni a kezdett thémát. 



Csak egymásra néztek meglepetve, és kezdték érezni azt az ellen-
állbatlan hatalmat, a mit egy határozott férfi jellem minden körül
ményben gyakorol másokon. 

Czenczi néni soha egy csípős szöt som szólt e percztúl fogva 
az ifjú lelkésznek, s az öreg úr többé nem szólt hozzá az orrán ke
resztül, hanem csak úgy, a hogy más ember szokott, az egész szá
jából . 

Bertalan igyekezett magát egészen a családhoz t a r t o z ó n a k te
kinteni; nem hízelgett, de nem is finnyáskodott. Vette a dolgokat, 
úgy mintha azokat régen megszokta volna. Véleményét megmondta 
igazán. de nem vitatkozott, s a hol vette észre, hogy használhat, 
nem kérette magát. 

Czenczi néni panaszkodott, hogy nem tudja a befőttéit hova 
rakni : ö rögtön talált hasznavehetlen deszka darabokat, azokból 
készite neki polezot : a konyha füstölt; Bertalan négy téglából meg 
egy pléhdarabból csinált benne takarék tűzhelyt; az ajtókat nem 
lehetett kinyitni, a kulcsok nem fordultak; Berlalan egy perez alatt 
helyre hozott mindent; a tehén megbetegedett, Bertalan egy sajtár 
vízzel, meg egy szalmacsutakkal kigyógyitá; éjszaka minden zörre-
nésre talpon volt, körül nézte a házat, s biztositá a háziakat, hogy 
nincsen semmi baj; az udvaron volt egy omladozó fal, abból 6 szo
bát épített, befedte, ki is festette, és azt senki sem tudta, hogyan, 
mivel épit és fest, de az ollyan szép volt, mint egy kis oltár, egy 
ember épen ellakhatott benne. A kamrából egy nap alatt kiölte a 
patkányokat, a kertet elrendezte szépen, utakat szegélyezett be 
pázsittal, vetett virágmagokat és a kopár falakat mindenféle gyü
mölcsös indákkal futtatta be. 

Egy hónap múlva Czenczi néni nem győzte az egész helység
ben magasztalni az uj káplánt, a kinél derekabb, becsületesebb, 
életre valóbb embert képzelni sem lehet, a mi Czenczi néni szájából 
nagy szó. 

Ezen egy hónap alatt nem is tudhatott felöle a közönség egye
bet, mint a mit Czenczi néni által hallott; mert aszószéken az ideig 
egyszer sem láthatta. 

Az öreg tiszteletes ur Bertalan megérkezte óta maradhatlan 
buzgósággal teljesité a hivatalához tartozó foglalatosságokat; maga 
feljárt prédikálni, imádkozni, el monda a régi beszédeket újra, néhn 
alig birt felvánszorogni testi gyöngeség miatt a szószékre, alig birt 
fiüdokolva hangot adni, még is elment, és nem engedte, hogy se
gédje végezzen helyette valamit. Ü még elég erőben van; lám meg
tud még állani, eltudja olvasni a betűket; nem igaz, hogy ö meg
gyengült volna. • 

Bertalan egy szóval sem sürgette a beköszöntést; tél vezette 
maga az öreget, kikereste zsoltárjában az éneket, kezét nyújtotta 
neki, mikor u szószék rozzant lépcsőin alászállt és biztatta, hogy 
még elég erős. 

Egyszer azonban azon szomorú eset történt, hogy a helység 
egyik notabilitása meghalt. 

A régi fogadós volt az; nagy becsülésben részesült férfi; az 
Üregek tisztessége, a vallás buzgó pártolója, ki minden áldozó na 
[ • • • í i maga szokta az Ur asztalára szükséglett kenyeret és bort szol
gáltatni. E derék férfiúnak halála egészen korszaki esemény volt a 
kisded helységben. A rokonok kivánták, hogy tisztességesen legyen 
eltakarítva. A közeli gyinnasiumból elhozatták az iskolai énekkart 
e gyászünnepélyre s azt kivánták, hogy a bulla fölött a templom
ban az öreg tiszteletes ur mondjon ájtatos prédikácziót, a tisztele
tes káplán ur pedig valami szép búcsúztatót. 

Az öreg ur a megelőző estve ismét az orrán keresztül beszélt 
Bertalannal. 

— Öcsém uram, látni akarom a búcsúztatóját; mert az én ka-
thedrámban nem lehet ám mindenféle újmódi hiábavalóságot el
mondogatni. Azt én, a míg élek, meg nem engedhetem. 

Bertalan kész szívvel nyujtá át az öreg urnák búcsúztatóját, s 
Ítéletére bízta magát. 

Másnap reggel visszaadá azt neki a tiszteletes : 
— öcsém uram. Tanácslanám, hogy csak maradjon egy egy

szerű ima elmondása mellett. Nincs még ebben kegyelmednek elég 
tapasztalása. 

Bertalan fejet hajtott s nem tett semmi ellenvetést. 
A készülőt jelentő harangszóra felölté ő is selyem tógáját, olly 

szép .(luk volt e fekete köntösben,karcsú derekát a széles öv szórttá 
át : a kik látták, ugyancsak megnézték. 

A templom tömve volt már; messze foldrül eljöttek az isme 
rösbk, gyászos, figyelmetes népek; a koporsó ki volt téve a rava
talra, a mellette levő padban ült az elhunyt családja; egy férfi kor
ban levő fia, és egy szép hajadon leánya; egy gyönyörű szőke te
remtés, ki fájdalomtól elhalva borult testvére vállára; a ki csak 
szép könyező kék szemébe nézett, lehetetlen, hogy együtt ne sírt 
volna vele. 

A z éneklök a karzaton elkezdek egyikét azon bús melódiák
nak, a miket annyiszor hallottunk gyermek korunkban, a csendes 
ákászos sírhalmok kertében, a miknek dallamain ugy ellehet gon
dolkozni; a miknek szavai ugy megmaradnak a lélekben késő vén-
ségig, és akkor talán még jobban eszünkbe jutnak ezek a szomorú 
dalok a halálról, és a mik a halálon túl vannak; az örök nyu
galomról és nz uj életről, és azoknak a könyeiről, a kik itt ma
radnak. 

A gyászének elhangzása után felvánszorgott emelvényére az 
agg lelkész, és a mennyire gyönge szavaiból érthető lett, egy szép, 
vigasztalás teljes beszédet mondott a gyülekezetnek. 

A beszéd valóban szép volt; — ugyanazon búcsúztató volt az, 
mellyet Bertalan írt; szóról szóra. 

És cz nem volt ármánykodás a j ó Öregtől. A z ö elméje nehezen 
tudott már lelkesülni, nem lehetett tőle rosz néven venni, ha nyel
vére idegen ajk szavait vevé fel. Hogy pedig miért tevé ezt épen 
Bertalan búcsúztatójával, annak ismét magyarázata az, hogy ez 
által az ifjú embert sikeresen tartóztathatá vissza az elbizakodás 
keresztyéntelen bűnétől, melly azt erös kísértetbe vitte vala, ha szép 
beszédét megfelelő szónoklati tűzzel elmondva, a közönség tetszé
sét egyszerre megnyeri; így pedig ez örvénytől el volt zárva, nem 
cselekedhetvén azt, hogy ugyanazon beszédei másodszor is elmondja, 
hanem a j ó tanácshoz ragaszkodva, marad egy szerény imánál. Es 
végtére némi kis önvédelem is volt abban egy roskatag öreg ember 
részéről egy életerős ífju ellenében s nem kell öt érte megítélni. 

Nem is vette azt más észre senki, csak maga Bertalan; az első 
mondatok meglepték, a többiekre azután nem figyelt. 

A ravatal mellett, a koporsót fedezve könyező arczával, zoko
gott a szőke kis leányka, és az igaz fájdalom volt. 

Az ifjú lelkész öt nézte, az ö sírását hallgatá ; és e látás, ezen 
hangok uj eszméket adtak lelkének : nagyobbakat, valódiabbakat 
az eddigieknél. Szive megtelt magasztos gondolatokkal, lelkébe uj 
szent ihlet szállt alá, és a midőn az agg főnök leszállt szószékéről 
és Bertalant azon fenkölt helyre felbocsátá; az ihletett ífju el kezde 
egy beszédet mondani, mellyet azon pillanatban súgott szivébe a 
nemfoldi lelkesülés szava, és hangja bejárta a templom minden zu
gait ós az emberi szivek minden rejtekeit, hogy a hívek áhítat és 
édes malaszt örömével tekintenek fel reá, és lestek ajkairól a szót, 
és vigasztalást kerestek lelkesült szemeiben, és zokogtak az öröm
től, és mosolyogtak könyeiken keresztül, és közelebb álltak Isten
hez az ö szavai által. 

Ott a ravatal mellett pedig egy ártatlan szív legtitkosabb rej
tekében valami csodás, hatalmas érzelem támadott e szavak alatt, 
az ihlett szónok minden szava egy szilárd kő volt, mellyből ollyan 
vár épült abban, a mit semmi idő le nem fog rombolni többé. 

A leányka áhítattal tartá rajta nagy, kisirt kék szemeit és 
érzé titkon magában, hogy emelkedik vele együtt közelebb, köze
lebb az ég felé, ott a hol az üdvösség van; a hol a boldogok laknak, 
és elfeledé a földet és a mik azon vannak köröskörül. 

Z r í n y i M i k l ó s . 
(Ballada.) 

Dráva szélén, Dráva partján. 
Nagy sereggel áll az ozmán . . . 
Nagy sereggel, "agy haraggal 
Száll most szembe a magyarral . . . 
Sok töröknek kardja 
Villog a magyarra. — 

Legelőbb is Szigetvára 
Van kitűzve ostromlásra . . . 
Zrínyi Miklós bent a várba, 
Készen élet, és halálra; . . . 
Bízik Istenében, 
Bízik hü népében. — 

— Szigetvárnak kapitányja. 
Szolimán javad kivánja — 
Azt izeni szépen néked, 
Add fel ezt a hitvány fészket . 
Add fel a várt, add fel 
Magad menj békével . . . — 

— Törököknek a császárja 
Tőlem azt hiába várja . . . 
Kardcsapás nélkül megadni 
önmagát, . . . s a porba hullni 
— Porba hull a gyáva — 
Nem magyar szokás a'. — 



Hull a golyó mint a zápor, 
Nagy felhő a török tábor . . . 
— Kis darabföld Szigetvára 
El is mossa nem sokára 
Elmossa a zápor 
A nagy török tábor . . . 

Csak a benső vár van hátra. 
Oda ember kell a gátra! . . . 
Egy nagy ajtót kell kinyitni, 
S ugy lehet a várba jutni . . . 
Akkor lesz ám meleg 
Mikor a nyílik meg . . , 

Egy nagy ágyú van mögötte, 
— Sárga rézből — van kiöntve . 
De a kit majd czélba vesz az 
Sárga réznél sárgább lesz az . . . 
Tele van az vassal, 
Gyilkoló halállal . . . 

Elhullott vitézek kardja, 
Lándzsák kopjak tört darabja . . . 
A mi vas csak volt a várban 
Mind ott hever a torkában 
Mindegyik egy halál, 
Jaj annak kit talál. . . . 

Bent a várnak udvarában, 
Jár kel Zrínyi díszruhában, . . . 
Mintha esküvőre menne, 
Lógg a vállán czifra mente . . . 
Pedig halálára 
öltözött fel mára. — 

Száz arany van a zsebében, 
Villogó kard a kezében . . . 
Hogy ha nem villoghat a kard, 
Hogy ha halva összeroskad — 
Legyen, mit elvigyen 
A ki hozzá megyén. — 

— Körül van már a vár véve, 
Innen ki nem megyünk élve . . 
Esedezni, rimánkodni 
A ki tud, az ki fog jutni . . . 
Menjen a ki akar, 
Maradjon, k! magyar. — 

A ki hitvány, a ki gyáva, 
A ki mász a föld porába, 
A ki nyalja mások talpát, 
Az csak menjen a meddig lát 
Török császár néki 
Kegyelmét igéri 

— — Kinek nem kedves hazája, 
Kinek élte, — s vére drága . . . 
Kinek nincsen becsülete, 
S a nélkül is van élete 
Könyörögjön szépen, 
Eleresztik épen . . . 

Szóla Zrínyi; . . . kis csapatja 
Fényes kardját villogtatja, 
Villog a kard, . . . dobog a szív . . . 
Hazájához mindegyik hív . . . 
Ha Bzerettók élve, 
Meg is halnak értté. 

Jön a török, . . . a vár hídja 
A sok népet alig bírja 
Négyesével hármasával 
— Égbe szálló ordítással — 
Rohannak a várba, 
Parancsszót se várva. — 

Egy hatalmas dördülésre, 
— Az utolsó nagy lövésre — 
Kecsesen a híd, • . . jobbra balra 
Hull a török a patakba . . . 
Szőke víznek habja 
A vért odább adja. — 

Szőke víznek véres habja 
Szolimánnak azt susogja . . . 
Elveszett a néped dísze . . . 
Erős lenni tudsz-e, birsz-c ? . . . 
Szegény dehogy tudott 
Halva összerogyott. — 

Uj csapat jön, . . . uj haraggal, 
Szikrázó szem — éles karddal . . . 
S mint a gáton átcsapott viz 
Mindent ront s magával hord visz 
A mi útját állja — 
Ugy rohan a várba . . . 

Harczi zaj kél, . . . harczi lárma, 
Csattog a kard,. . . cseng a dárda . . 
Csillog vülog a kard éle 
A hegyéről foly a vér le . . . 
Ha egy helyre menne, 
Egész patak lenne . . . 

Tízszer annyi ellenséggel 
Harczol Zrínyi vitézséggel . . . 
De mi haszna, . . . mind hiába 
A halál csak megtalálja . . . 
Megtalálja végre 
Kifoly drága vére . . . 

Vitézsége, hős halála 
A történet táblájára 
Fel van vésve, . . . és örökre 
Ott fog állni tündökölve . . . 
Tündöklése annak 
Kincse a magyarnak. Dómény Ferencz. 

Helységi és tanyai gazdálkodás, * faluk 
alapítása. 

Midőn most a küzlegelők f ölosztasa és a tagositás országszerte 
egyik föéletkérdéssé váltak hazánkban : az ezekkel kapcsolatban 
lévő tárgyak is, főleg pedig a belőlük közvetlen következő körül
mények magukra vonják a figyelmet. — S ezeket minél több oldal
ról j ó l megfontolni azért szükséges, mert ezen átalakulást ugy lehet 
tekinteni, mint kezdetét egy eredménydús korszaknak a gazdálko
dásra nézve, mellytől a népek jólléte olly nagy mértékben függ; 
kezdetben pedig mindent könnyebb egyúttal egyszerre jó l intézni, 
mint ezután javítgatni, mi későbben nem is mindig lehető, s min
denkor több bajjal eszközölhető. 

Hazánk Európának is a népesebb országai közé tartozik, még 
pedig nem csak az ország általános területéhez képest véve a né
pesség általános számát, hanem egyenként tekintve is a megyéke t 
Mert a melly tájain országunknak ritkák a helységek, ott azokban 
rendesen nagy számú lakosság lakik. Ennek okát a régi pusztító 
báborúk idejében kell keresni, a mikor a kisebb faluk lakosai egy 
nagy helységbe egyesültek nagyobb bátorság végett. S innen van 

az, hogy némelly helységeknek olly nagy határaik vannak; de ez 
ki van egyenlítve a népesség által. Mert ha egy 10,000 lakossal 
biró helységnek (akár falu, ukár mezőváros legyen a neve) tizannyi 
területű a határa, mint egy 1000 lakossal bírónak : cz csak oda 
megy ki arányosság tekintetében, mint ha ama nagyobb helység 
határán tiz apróbb helység feküdnék, mellyek közül mindegyiknek 
csak tizedrésznyi népessége lenne ama nagyobbhoz képest. S ennek 
tekintetbe nem vevése vezethetett némellyeket azon hibás állításra, 
mintha hazánkban a népesség a földhöz képest hiányzanék. Igy 
például Békés, Csongrád megyéknek, s a Hajdú és Kún kerületek
nek nagyobb határu városai olly nagy népességüek, hogy némellyi 
kéből tiz, husz, harmincz jókora falura is jutna elegendő népesség; 
mert egy jókora falura ezer lakost tenni elég. Ha tehát illy város 
határa tiz, husz, harmincz annyi területet foglalna is e l , mint a 
mennyit rendesen egy jókora falué elfoglal : épen nem lehet a ha
tért aránytalanul nagynak mondani a népességhez, vagy a mi egyre 
megy ki a népességet kevésneka határ terjedelméhez képest. Sót az 
országunkban talán legnagyobb három határt, úgymint Debreczen, 
Szeged és Szabadka városokét véve is föl , kivált nzt is hozzá meg
gondolva, hogy e városok kiválólag és nagybati űzik mind a füld-
mivelést mind a baromtenyésztést : még ezeket sem találhatjuk 
aránytalanságban a népességhez képest. Mert ha a legnagyobbikat 
17 négyszeg mérföldnek, s a lakosságot rajta csak negyvenöt ezer
nek vesszük is f ö l : igy fognak állani a számok : Tizenhét négyszeg 
mérföldből csupán egy négyszeg mérföldet számítva is le, ki nem 
száritható tavakra, mocsárokra, erekre és szikföldekre maradna 16 
négyszegmérföldnyi terület. Egy négyszegmértöld tesz 16 millió 
négy szegölet vagyis tiz ezer holdat 1600 négyszegölet számítva egy 
holdra; és igy a 16négyszegmérföld tesz tizenhatszor tízezer vagyis 
160 ezer holdat. A 160 ezer holdak számát a 45 ezer lakos számá
val elosztva, esnék egy-egy személyre 8% hold; egy-egy háznépre 
pedig, ha mindegyikre tiz személy van számítva, csak 35 s . ,, hold; 
ha pedig egy-egy haznépre csak 5 személy van téve, esik egy-egy 
haznépre csupán 1 7 7 , 9 hold föld. Sőt, e városok népességének egé
szen felét mind kézművesnek és napszámosnak véve is föl, ki maga 
földet nem birna, de a többiek földjeinek terméséből élne : akkor 
is egy-egy 5 személyre számított haznépre csak 35 s,'9 hold föld 
jutna; melly föld egy nagy úrbéri teleknél többet nem teszen, és 
bizonyosan egy kis háznép által is megmivelhető, segítségére szol
gálván a számításban föltett sok napszámos egy része. Azonban e 
földterületből még le kelletvén vonni magát a város terjedelmes 
területét, ezenkívül a nagy városok körül olly sokfelé ágazó or
szágutak, továbbá a dűlő- s egyéb utak területét : látnivaló, hogy 
a föntebb számított föld is tetemesen apadni fog, ugy hogy e váro
sok lakosai alig bírnak aránylag több földet, mint a hajdani jobbá
gyok olly falukon bírtak, hol az úrbéri telkek nem voltak nagyon 
elaprózva. Mihez még a városi költségesebb életmódot és nagyobb 
napszámot hozzágondolva, az arány a városokra nézve [még vala
mivel kedvezőtlenebb. Debreczenben pedig, hol a népesség nagyobb, 
aránylag még kevesebb föld esik a népszámra általánosan véve. 
Pedig ezen határokon még sivány helyek i> vannak, mellyek csak 
erdővel beültetésre használhatók,de annál ezt rendes földmivelésre 
nem használhatók. S csakugyan Debreczen is számos helységnek 
oda vonult lakosaiból alakult ama föntebb említett háborús idő
ben apródonként azzá, a mi most, s igy természetesen azoknak ha
tárai is egy nagyobb határba forrtak össze. 

A mi tehát a népességnek a földhöz képest arányos, söt néhol 
fölös voltát illeti hazánk nagy határu városaiban is : arra nézve 
tisztában áll a dolog; ugy hogy nem csak nem hiányzik munkás 
kéz azon határok megmivelésére magukban az illy városokban is, 
sőt némellyiknek népessége több földet is megbírna mivelni, még 
pedig kellően; annyival is inkább, mert hazánk földe a nagyobb 
határu helységek határain többnyire könnyen mivelhetö, ugy hogy 
némelly helyen két-három annyi darab föld sem kíván több mun
kát, mint a sovány földek közönségesen kivannak; s e tekintetnél 
fogva még inkább nem lehet azokban a népességet kevésnek mon
dani a földnek kellően megndvdéaére. A mi pedig az illyen földek 
termékenységét illeti: ez a szünteleni szaporodás által mindinkább 
föl lesz emésztve, s a lakosok száma még nagyobb a föld megmi
velésére. 



Egészen másként áll az arány a gazdálkodásra nézve. — 
Ugyanis: \ 

A z i l ly nagy határú helységekben vagy külön két vagy több 
még pedig költséges, s mégis mindegyik helyen roszul menő gaz
daságot kell a helységtől távol eső földbirtokosának folytatni: vagy 
ha csak egyet folytat, azt nagy fáradsággal, tetemes költséggel s 
idővesztéssel, és mégis soha nem elég sikerrel teheti. M e r t : 
•I 1. H a két gazdaságot folytat, azaz, ha a helységben is házat 
tartus távolesö földjén is tanyát, szállást, majortépit; annyival inkább 

Kolozsvár e m l é k o s z l o p a i . 

(E czim alatt egy érdekes lielyinnei czikksorozatot kezdünk meg lapunk jb'vó számában, 
derék erdélyi t u d ó s u n k Kóváry László tollából.) 

pedig ha több helyeken tartván külön szállásokat, három vagy 
talán több gazdaságot is folytat : annak e következők a hát
rányai : * 

a) Sokszoros költség, mellyet a több helyen tartott épületek 
s cselédség, a mindenikhez szükséges szerek szüntelen többfelé 
szállítása, a gazdának majd egyikbe majd másikba fölügyelet 
vagy munka végett utazása, a szükséges napszámosoknak több
felé s rendesen messzire szallitása vagy ennek elkerülése vé

gett tetemes számmal mindenik szálláson helyben állandó tartása 
kivan. 

b) Sok idővesztés, mellyet az ide-oda utazás okoz nunduntalan. 
Sokszoros fáradság, mondhatni : szünteleni szaladgálás, fölügyelet 
s ollykor némi apróságoknak közlése végett is. 

c) A gazdaság rosszul menetele, annyival rosszabbul, minél 
többfelé van dolga a gazdának, s annálfogva minél ritkábban s ke
vesebb ideig lehet jelen egyik-egyik helyen.Közmondás,hogy gazda 
szeme gyarapitja a gazdaságot; s bármilly hü embereket talál is a 
maga helyettesítésére a gazdaság folytatásában, de tagadhatlan, 
hogy mégis mindig j o b b a gazdára nézve, ha annak maga láthat 
utána. Sokszor csak azért sem történik meg valami a maga rendes 
idejében, vagy épen el is marad, vagy, ha egyik helyen megtör
ténik is, de a másikon elmarad, mert nincs mindig mód benne, 
illy nagy távolságban mindenütt, akkor mindjárt, mikor kel
lene, megrendelni. S ha épen rosszul nem menne is a gazdaság 
illy módon, ebből nem következik, hogy más módon jobban ne 
mehetne. 

K o l o z s v á r e m l é k o s z l o p a i . 

(E czim alatt egy érdekes tielyi.«mci czikksorozatot kezdünk meg lapunk jövő számában, 

derék erdélyi tudósunk Köváry László tollából.) 

2. Ha pedig hazulról, azaz a helységbeni lakáról folytatja a 
gazdálkodást a távol eső föld birtokosa: tömérdek fáradságába ke
rül neki messze eső földére minden külön munkára kimenni; s a 
kimenésben erejét kimerítvén inkább pihenni megy valóban mint 
dolgozni; ha pedig nem gyalog megy, hanem igásmarhája viszi, ez 
ha nem pihen, egészségét megrontja, kivált ha a napi munka után 
azon fáradtan indul ismét haza. Melly kárba menendő jövés-menést 
kerülni akarván, ha több napra megy ki szekerével együtt földére; 



ott maga jis, barma is, az idö viszontagságainak kitéve, rongálva 
van, kivált éjeken át, hajlék nélkül, minthogy nincs szállása, ta
nyája. Rögtönzött gunyhó pedig, a mellett, hogy idövesztéssel s a 
munkára szükséges erő fogyasztásával 
jár állitása,a gazdát is nyomorultul,bar
mát pedig egyátalán nem védi meg. E 
mellett sokszor nincs is miből menhelyet 
készitni csak maga számára is. S e sok 
jövés-menés mennyi időt pazarol el hasz
talanul, sőt a kifárasztásra : nem Í3 szük
ség említeni. De költséges is igy na
gyon a gazdálkodás, ha meggondoljuk, 
mennyivel, vagy mennyiszerte kerül 
többe a gazdának és a dolgozó szemé
lyeknek átalában illy messze ki- és vissza 
járása vagy vitetése, a terményeknek s 
a szükséges szereknek oda és onnan haza 
szállítása, akár gyalog akár szekérrel 
történjék ez, mint a mennyibe olly hely
ségekben kerül, hol a földek a helység
hez mind közel lévén, könnyű azokat 
mindennap hazulról mivelni. S több a 
kényelem is ez utóbbi esetben, hol az 
ember s barom nincs rongálva, s a gazda 
nem kénytelen házi kényelmeinek na 
gyobb részéről lemondani. S még az em
lített terhek mellett is rosszabbul megy a 
gazdaság a nagy határokban a föld távol
léte miatt, mint a kis határu helységek
ben, hol a gazda nem csak mindennap, 
de egy nap többször is megtekintheti 
földjét, mikor szükségesnek tartja, s nagy
jában már a helység végéről is, vagy leg-
fölebb a szomszéd dombról, beláthatja. 

Mindent összevéve bizton lehet állí
tani, hogy a gazda a lakához kétszerte 
közelebb levő földnek, négyszerte több 
hasznát veheti, ha eszén 

A UAkóeő-omlék, Kolosmonostor mellett 

dolog, mint haszonhajtásra szállásokat (majorokat, tanyákat) tar
tani; noha az ártatlan gyönyörűséggel a hasznost is lehet össze 
kapcsolni. — Gazdasági tekintetben nagyon sokat segithet az emii

tett bajokon a földbirtoknak, egy darabba 
összefoglalása, vagyis a tagosítás. Mer-
illy módon legalább annyit el lehet ke
rülni, hogy a gazda ne legyen kénytelen 
a helységi lakán kivül több szállásokat 
tartani földein, ha azok távol esnek • 
helységtől; s elég lesz egy tanya (major, 
szállás) az egész gazdaságához, mellyen 
természetesen nem uradalmat, hanem 
egy közönséges, legfölebb jó módú föld-
mivelőnek gazdaságát kell érteni. De n 
kéttelé gazdálkodás bajai igy sem szűn
nek meg. Ezekhez hozzájárul még azon 
nehézség, melylyel a szétszórt szálasokon 
állandóan lakó tetemes számú népessép-
nek taníttatása össze van kötve. Ugy 
szinte ama másik is, melly szerint a szál
lásokon lakóknak mindig sok bajjal jár a 
helységi községet illető Ügyeikben eljár
ni, valamint a községeknek is bajosabb 
igen távol lakó polgáraikkal a szükséges 
közlekedést föntartani. Van még egy, a 
mi bátorsági tekintetben figyelmet érde
mel; az tudniillik, hogy az igen félreeső 
szállásokon lakók magános lakaikon 
mindig inkább kitéve vannak a rosz em
berek rablásainak, mint a helységek la
kói, s nevezetesen a marha-lopásokat 
egyik ez mozdítja elö,mint szintén az is, 
hogy a helységek ritkább volta miatt az 
eféle rosz emberek inkább kikerülik « 
rajtaérést, s magukat az ellent nem áll-
ható félreeső tanyákon erőszakkal be
szállásolhatják. 

Mindezen bajokon leginkább segit-
ha a nagy területű határokon ne az, 

jár, és iparko
dik. S ezt tényleg igazolja a helységek 
közelében esö földeknek mindig sokkal nagyobb ára, mint a tá-1 külön szállások helyett falucskák alakulnának, mintegy fél-fél mér -
voliaknak, mellyek annál olcsóbbak szoktak lenni, minél távolabb föld távolságban egymástól, a hol és a hogy a hely engedi; mert 
vannak a helysé
gektől. — Sokszo
rozva vannak pe-
edig mindezen hát
rányok akkor, ha 
valaki távol lakhe
lyétől sok apró 
földdarabkákat 
bír elszórva, mely-
lyek közül egy-
egy a külön szál
lás vagy tanya 
építését meg nem 
fizeti. 

E két baj közül 
a kisebbiket válasz-
ták gazdáink a 
nagyhatáru hely
ségekben, tudniil
lik a [szállás- vagy 
tanyaépitést. — S 
nagy távolságban 
a helységtől csak
ugyan sokkal jobb 
a tanyai mint a 
hazulróli gazdál
kodás; de említett 
hátrányai mindig 
megmaradnak a 
többfelé gazdálkodásnak. — Itt azonban a tanyai gazdálkodásról 
csak gazdasági, nem pedig kedvtöltési tekintetben volt szó. Mert 
mulató helyeket építtetni, és séta-kerteket ültettetni egészen más 

Üo-.v.ko var, észak-nvugoti oldalról. 

igy is egyik-egyik
nek fólde egy ne
gyedrésze négy-
szeg-mérfoldet fog-
lalna el körülbelöl, 
melly terület épen 
egy falucska kellő 
határának felel 
meg. Ez semmivel 
több költségbe 
nem kerülne, nye
reség pedig nagy 
lenne belőle. Nem 
kerülne több költ
ségbe; mert azok, 
kik szétszórva kü
lönben is szálláso
kat volnának kény -
telének épitni , 
most is csak házat 
épitnének, csak
hogy egymás mel
lett, azaz falvat 
állitnának mellyre 
a szükséges föl
det birtokaikból 
aránylag egy tag
ban kiszakíthat
nák, kölcsönösen 

kipótolván az illetéket; mit ott, hol a közlegelő még ezután fog fól-
osztatni, a legkönnyebb eszközölni a belső telkek vagyis udvarok előre-
kitűzése által, mellyeket mindegyiknek külső földilletékéböl le lehet 



vonni, hogy a többi ne részesüljön kevesebben. Nyereség lenne pedig I n o g v a föld és a hold nem ugyan azon egy sikban mozognak. A 
benne: hogy az, ki elégnek tartaná csak egy helyen gazdaságot foly- holdpálya ugyanis mintegy 5 fok alatt hajlik a földpályára s igy 
tatni, eladhatná az anya-helységben levő házét, rendesen j ó áron, s 
az uj faluban egyetlen szállásról kényelmesen mivelné illy módon 
közel kézügyben eső földjét: nagyobb bátorságban volna vagyonuk 
mindnyájoknak, mint a szétszórt szállásokon lenne; földeik többet 
érnének, talán két-három annyit azonnal, az uj helységhez közel létök 
miatt, mint félreeső tanyaföldül értek volna; tanházakat közerővel 
helyben állithatnának; kevesebb költséggel,fáradsággal, idővesztés
sel, és j o b b sikerrel gazdálkodhatnának; az anyahelységgel könnyebb 
lenne összeköttetésük, mellyet ezután is föntart hatnának: vagy ha 
számos voltok miatt egészen külön helységet alkotnának ia utóbb 
egymástól, ebben sem vesztene sem az anya-helység sem az uj, mert 
mindegyiknek lakosai saját földjükön laknának, nyernének ellenben 
annyiban, hogy a mindenesetre költséggel és faradsággal járó kül
dözgetéstől mentek volnának; ha pedig utóbb elszaporodván és ki
terjeszkedvén házaikkal, egymáshoz nagyon közel érnének, akkor 
ismét egy nagy város neve alatt egy községet tehetnének, a do log 
ugyanaz lenne, mert a nagy városok is csak apróbb külvárosokból 
állannak. Nyerne az utas is ebben, mert minden félmérföldre em
bert, s nyughelyet találna, s a viritó faluk sürü sora mindig szive-
melő tekintet. Nyerne a közgazdászat is , mit a föntebb elsorolt 
előnyök és hátrányok egybevetéséből következtetni lehet. 

Az igy alakitandó faluk azonban mind helyének megválasztásá
ban, mind kiosztásában és rendezésében nagy vigyázat, előrelátás 
volna szükséges. Mert sok ezer ember és maradékai egészsége, meg
maradása, előmenetele, kényelme függ egy helység alkotásától. 
Egyetlen egy falu rosszul választott helye, kedvezőtlen körülmé
nyeinél fogva, nemzedékről nemzedékre járvány betegségeknek, viz-
árnak, vagy egyéb szerencsétlenségnek tehetné ki annak lakosait. 
Sőt a jólválasztott helyet is lehet olly rosszul fölosztani és ren
dezni, hogy e hibák a lakosokra mindenkorra káros, vagy legalább 
igen kényelmetlen hatással lennének. Uj helységeknél pedig ezeket 
többnyire el lehet kerülni. 

Végül nem látszik egészen helyén kivül lenni megemlítve : 
milly hasznos lenne, a helységek alakításáról,utczái, telkei, terei be
osztásáról, helyzeti rendezéséről, minden a körül figyelembe veendő 
főbb elövigyazati átalános szabályokat, minél rövidebben, de még 
is a főbb dolgokban annyira kiegészítve leírni, hogy azon útmuta
tás után azok, kikre illy ügy bízva van, abban czélszerü en járhas
sanak el, szemök előtt tartván szüntelen annak fontos voltát. Mert 
noha a helybeli körülmények majd mindenütt különbözők, de az 
átalános igazságok mellyek egyes helyekhez kötve nincsenek, min
dig ugyanazok maradnak. A lakhelyek s eg^éb épületek hogyan 
építése fölosztása s rendezése nem kevesebb, sőt még több figyel
met kivan; mert a hidegebb földtájon az ember életének nagy ré
szét házakban töltvén, sokat függ azoktól kényelme, egészsége, és 
igy élete is. Ez utóbbiról azonban már j ó könyvek szolgálnak okta 
tussal, mellyeket minden építkezőnek eleve el kellene olvasni. 

Sáska Károly. 

legtöbbnyire megesik, hogy a hold majd a földárnyéka felett, majd 
alatta menvén el, nem homályosítatik el. Ez csak akkor lehetséges, 
ha a hold töltekor közel áll azon pontok egyikéhez (megjegyezvén, 
hogy két illy pont van), hol a fúld- és holdpálya egymást metszik, 
vagy más szóval, ha a hold töltekor közel áll az o csomójához, mi 
közép számítással 18 év alatt huszonkilenczszer szokott megtörténni. 

L á t h a t ó Ii u 1 d f o % > a í k o / a H 
october 1 3 . és U-ike közli éjjel 1856. 

Holdfogyatkozás támad, ha a hold földünk árnyékán haladván 
keresztül a napvilágától elzáratik. Földünk ugyanis egy homályos 
a gömbalaktól kissé eltérő égitest, melly midőn egyik részén a nap 
által világíttatik meg — az ellen oldalon árnyékot vet a világ mér-

1 hetién üregében. Az árnyék alakját illetőleg ez miután földgo-
, lyónk több mint 20 millió mérföldnyi távolban a nálánál sokkal 
j nagyobb napgömb által vilagítatik meg k u p ( K e g e l — e o n u s ) alakú, 

melly árnyékkúpnak csúcsa a holdpálya felé van irányozva : alapja 
; egyenlő a fö ldgömb félterületével, hossza mintegy 186,000, széles-
' sége pedig azon a részen hol a holdpálya által azeletik, kürülbelol 
' 1240 földrajz mérföld. 

Holdtöltekor tehát néha megtörténik, hogy a hold miután tő-
1 Iliink csak mintegy 51,000 mérföldnyi távolra, van, a föld által ve

jtett árnyékon keresztül haladva nátunk földlakóknál a hold - a 
holdlakóknál (?) pedig a napfogyatkozást okozza. 

H o g y ezen tünemény csak holdtöltekor lehetséges azon egy
szerű okból következik, b o g y csak ez alkalommal állhat földünk a 
nap és a hold között egyenes vagy ettől kissé eltérő vonalban. 

H o g y nem minden holdtöltekor van holdfogyatkozás oka az, 

A tünemény könnyebb felfogására jelentse az ide mellékelt 
idomban JV a napot, F a földet, abc pedig az mn pályán haladó hol
dat. Ha a nap s föld ugyanazon oldalaihoz ACE és BDE érintőket 
húzzuk, CED nyilván a föld teljes, vagy is vetett árnyékát tünteti 
elő; ha pedig a j o b b s bal, vagyis az ellenoldalakhoz vonjuk BCF 
és ADG érintőket, akkor FCDQ a föld félárnyéka határait jelelik 
ki. Ugyanis, ha a hold az ö pályáján m ponthoz érkezik, s innét a 
felé halad, mindig kevesebb részt lát a napból, ugy h o g y p pontnál 
annak kilencz részét már nem szemlélheti, a pontnál pedig a föld 
teljes árnyékába hatolva a nap előtte elenyészik. Ezen elsötétülés 
addig tart, mig c pontnál a teljes árnyékból ismét kimerül, s a 
mint e-től m felé mozog, mindig nagyobb és nagyobb rész tűnik fel 
előtte a napból, míg végre n pontnál azt ismét egészen meglátja. 

A tulajdonképi fogyatkozás tehát addig tart, mig a hold CDE 
teljes árnyékon keresztül halad; a félárnyékban pedig annál gyen
gébben van megvilágítva, minél közelebb áll a és c pontokhoz. 

A holdfogyatkozás nagyságát a csillagászok hüvelyek s azok 
tizedeseiben fejezik ki, felosztván a hold átmérőjét tizenkét egyenlő 
részre. E rész mindegyike hüvelyknek neveztetik. Tizenkét hü
velyknyi fogyatkozás tehát az, mellyben az egész holdgömb elsö
tétül. Azonban a hold gyakran mélyebben is bemerül a földár
nyékba, s így van 13, 14, sőt 24 hüvelyknyi fogyatkozás is. 

A mi a tünemény lefolyása idejét illeti, a részletes fogyatko
zás nem tarthat 2 óra 18 percznél, a teljes pedig 4 óra 38 percznél 
tovább. 

Említésre méltó, hogy a hold néha teljes fogyatkozás alkal
makor végképen eltűnik. Ez történt 1601-ben, december 9-én, és 
mint Kepler említi, június 15-én 1620-ban. Igy állítja Hevei hogy 
april 25-én 1642-ben nem lehetett a holdat teljes fogyatkozáskor 
noha az ég egészen derült voit a legjobb távcsöveken is feltalálni. 
Szinte ez adta elő magát az 1816-ki év jun. 10-én is. A z illy tüne
mény azonban igen ritka, általában a hold teljes elsötétüléskor is 
is vörüsrézszinü s fátyolozott világossággal körülüvedzve felismer
hető. Ezen rézszinü ködös világosságot azon napsugarak okozzák, 
mellyek földünk légkörén áthaladva az árnyékkúp vége felé gör
bülnek, mi onnét következik, hogy ezen világítás a földárnyék 
közepe felé leggyengébb, szélei íelé pedig erősebb. 

A fogyatkozási tünemény valódi kezdetét alig lehet pontos
sággal észlelni, mert a hold a félárnyékban köddel látszik bebur
kolva, mellynek szélei elmosottak s igen határozatlanok; — söt a 
tulajdonképi elsötétülés kezdete s vége sem lehet szigorú vizsgálat 
tárgya, mert a félárnyék annál tömöttebb, minél küzelebb áll a 
teljes árnyékhoz s igy a kettő közt nincs szoros elkülönítő határ
vonal. 

Ha a hold, midőn a föld árnyékán áthalad közel áll az árnyék
kúp tengelyéhez teljes fogyatkozás leend, mert az emiitett helyen 
az árnyék átmérője 2%-szorta nagyobb a hold átmérőjénél. A z 
utóbbi 469 mérföldet tesz. Késztetés fogyatkozáskor a hold az ár
nyék felső vagy alsó részén halad át. 



A cíillagtanban azon merőleges körív, melly valamelly égi
test közepéből a naputra (ecliptica) húzva képzeltetik azon égitest 
szélességének neveztetik. Ha ezen szélesség (mi a holdtáblákban 
már kiszámítva feltalálható) holdtöltekor kisebb mint 30 perez 
akkor teljes lesz a fogyatkozás, ha 30 és 64 közt van akkor csak 
részletes, ha pedig 64-nél nagyobb épen nem lesz fogyatkozás. 

A most legközelebb bekövetkező holdfogyatkozás f. évi oct. 
13-ik és 14-ik közti éjjel leend szemlélhető. Nagysága l l 9 7 / ioo rész 
vagyis legközelebb 12 hüvelyknyi, miért is teljesnek mondható. 
Egész folyamában látható lesz Európában s Afrikában; — kezdete 
Ázsia B Ujhollandia egy részében, vége pedig Amerika néhány tar 
tományiban. 

A fogyatkozás kezdete, közepe s vége Magyarhon s Erdély 
néhány helyeire vonatkozólag az alább következő sorokban van 
összeállítva középnapidöben, melly szerint minden jó l járó kerekes 
órának az illető helyen mutatni kell. 

A) Magyarországi helyek : 

Fogyatkozás Teljes elsötétulis fogyatkozás 
kezdete kezdete vége 

Helyneve: october lS-án éjjel: oct. 14-én éjfél után; oct. 14-én éjfél után: 

Abony 10 óra 41 perez, 0 óra 14 perez, 1 óra 47 perez. 
Baja 10 
N.-Becskerek . . 10 
Debreczen . . . . 10 
Eperjes 10 
Eger 10 
N.-Györ 10 
N.-Kálló 10 
Késmárk . . . . 10 
Kecskemét . . . 10 
Kanizsa 10 

37 
43 
48 
46 
43 
32 
48 
43 
40 
29 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l) 

0 
0 

10 
16 
21 
19 
16 

5 
21 
16 
13 

2 

n 

ii 

43 
49 
54 
52 
49 
38 
54 
49 
46 
35 

ii 
>> 
ti 
H 

II 

Fogyatkozás 
kezdete 

Helyneve: october lS-án éjjel: 

Kalocsa 10 óra 37 perez, 
Komárom . . . . 10 „ 34 „ 
Losoncz 10 „ 40 ., 
Mohács 10 „ 36 „ 
Pápa 10 „ 31 „ 
Pest 10 „ 38 „ 
Pozsony 10 „ 30 „ 
Ráczkeve . . . . 10 „ 37 „ 
Székes-Fejérvár . 10 „ 36 „ 
Szathraár . . . . 10 „ 53 „ 
Szeged 10 „ 42 „ 
Szigetvár . . . 10 „ 33 „ 
Temesvár . . . . 10 „ 46 „ 
Tihany 10 „ 33 „ 
Tolna 10 „ 37 „ 
Veszprém 10 „ 33 „ 

Teljes elsbtétillés 
kezdete 

oct. 14-én éjfél után: 

0 óra 10 perez, 
0 
0 
<i 

0 
I) 
(I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
ü 

7 
13 

9 
4 

11 
3 

10 
8 

26 
15 

6 
19 
6 

10 
6 

Fogyatkozás 
vége 

oct. 14-én éj fél után: 

1 óra 43 perez-

i> 
>i 
ii 
n 
n 
»i 
ii 
u 
I I 

1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
46 
42 
37 
44 
36 
43 
41 
59 
48 
39 
52 
39 
43 
39 

TI 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
l» 

B ) Erdély nevezetenb helyei: 

11 óra 4 perez, 0 óra 37 perez, 2 óra 10 perez. 
0 
0 

29 
32 

0 „ 31 
0 „ 33 

2 

~ ii 

2 „ 

4 
6. 

Károlyváros . 
Kolozsvár . . . . 10 „ 56 
Medgyes 10 „ 59 
Szeben 10 „ 58 
Vásárhely . . . . 11 „ 0 

A holdfogyatkozás részletes kiszámítása háromszögtani (tri-
gonometricai) uton történik a hold- s naptáblák segítségül vételé
vel, s átaljában a könnyebb csillagtani feladványok közé tartozik. 
Ennél bonyolodottabb egy napfogyatkozás meghatározása, vagy 
egy most felfedezett bo lygó (planéta) vagy üstökös pálya elemei
nek lehozása. Falvay István, mérnök. 

T Á R 
. K a Lat* Márton a sz ínházban. 

X X I . Levél. Világ ura. Dráma Szigligetitől. 
Miután tőlem már azt várja a közönség, hogy mindig mulattató dolgo

kat irjak, a miken jól lehet nevetni, tehát tesaék utánam jönni. A színpadon 
egy derék uj darab előadása foly, mellyben nem találhatunk semmi tréfáló-
zásra alkalmat. Nagy Conetantin és egész famíliája rangúkhoz illő szép jara-
busokban beszélik el a világtörténet legnagyszerűbb jeleneteit, miket a szerző 
igazi költői ihlettel fogott fel. Itt tehát nincs mit keresnünk, gyerünk a szín
padra fel, talán a sziufalak között vígabb dolgokat találunk : a színfalak tit
kai nagyon mulatságosak szoktak lenni. 

A szavalás foly odakünn, a szereplők hangja csattog, a közönség taps
vihara fel-fel mennydörög rá : ez olympusi zaj alatt belép a színfaluk közé 
egy magas, halovány alak, arczán a művészet lelke, bár vonásaival a szenve
dések, nem az évek bántak kegyetlenül; a rosz szolga, a test, elhagyta az ő 
urát, a lelket, és megtört, mikor még a szellem az ifjúság örök tüzétől hevül. 
£ szomorú alak Lendvay. Még olly közel, — tán csak tegnap. — bálványa a 
közönségnek, kinek megjelenését ragályos lelkesülés fogadta; és ma megtört 
árnyék, ki azon nap sugaraiban nem melegedhetik, melly öt olly nagyra nö
velte. Belépett, hallgatta az előadást; ezt a darabot ÍH jól ismerte ő, hiszen 
hat év előtt, midőn a költő azt megírta, ő lebegett szemei elátt, mint a mü 
legnagyobb hőse. Még most is emlékezik minden szóra abból, még most is 
érzi a lelkesülést, melylyel azt adni tudná; a szenvedélyes jelenetek most is 
megrázzák szivét, lelkét, és kedve volna felvenni azt a bibor palástot és azzal 
az ismeretes csengő szóval elmondani : „én vagyok az, a kit mindenki szeret" 
. . . . és a hotelen szolga, 'a roskatag test, azt mondja néki : „ne nézz oda 
többé. Menjünk aludni Lendvay.". 

A beteg művész szemeiből kicsordult a könyü; nem tudott szólni, oda
borult müvésztársai nyakába, kik boldogok még, mert lélekzetet vehetnek 
azon magas világban, a hol ő már csak jövevény; és a színvilág többi bősei; 
a Nagy Constantinok, Priscusok, római matrónák és bölcsek, együtt sirtak 
nagy zokogva ott a festett színfalak között, a lesújtott művész társsal; kinek 
napja nem várta meg, hogy lemenjen a töld nlá, még az égen elsötétült. By-
lyen tréfás jelenetek történnek a színfalak közt. 

No tisztelt közönség, nevethettél eleget, már most gyerünk odább. 
X X I I . Lovél. Gauthier Margit, franczia dráma. 
Szerkesztő barátom. (Egy idő óta per tu vagyunk.) Tndod, hogy van 

nekem ide fenn egy kis öcsém, valami távoli rokonom fia, a kit az apja rám 
bízott, hogy vigyázzak rá. Megengedte, hogy mikor szünnapja van, egy pár
szor elvibettem a színházba. No hát most épen ideje volt. Elvittem magam
mal. Gondoltam : szomorujátékot adnak, ez csak nem árthat meg neki. 

Hát kedves szerkesztő barátom, ez a Gauthier Margit ollyan valami 

H Á Z . 
izé : — hogy is mondjam, egy ollyan kisasszony, a ki nem asszony, dc nem 
is leány; a kinek van grófja is, herczegc is, de azért még sem grófné, sem 
herczegné; egy szóval egy ollyan tisztességes fraj, a kinek az ismeretségével 
nem szokás dicsekedni. 

Képzeld már most magadnak szerkesztő barátom, ez a raffinirozott asz-
szonyszemély elbolondit valami párizsi juratust, vagy orvosnövendéket, vagy 
nem tudom én mi féle diákot, s ráveszi a jámbort, hogy az lakjék náln. 

(Az öcsém azt kérdezte tőlem, hogy nincsenek-e Pesten is illyen kiadó 
lakások? „Elhallgatsz, vagy nyakon ütlek I" Utoljára még arra is ráveszi a 
fiút, hogy vegye őt feleségül. Tüskén kezdtem ülni. „öcsém, nem megyünk 
még haza?" Nem akart jönni a fiu az első felvonás után, pedig azzal is ijesz-
gettem, hogy otthon feledtem a kapukulcsot, nem mehetünk be.) Megtudja 
ezt a dolgot a jámbor ember apja s jön faluról lóhalálában, bizonyosan valami 
füszerszámos lehet, mert a helyett, hogy haragudnék, elkezd könyörögni a 
kisasszony előtt, hogy adja vissza neki a fiát, lássa az szegény gyerek : mit 
nyer vele, inkább fogjon magának valami herczeget, míg az okos dáma csak
ugyan hajt a bölcs beszédre, s a diákot elbocsátva, elpányváz egy gazdag 
urat; s ezzel végződik a felvonás. 

— Hallod-e fráter, mondék az öcsémnek. Ezt már láttad, hallottad, ezt 
rólad a viz sem mossa le többet; hanem tudd meg azt, hogy ha te találnál 
illyen eosusba jönni, a te apád nem füszerszámos, hanem becsületes táblabiró, 
az feljön utánad egy furkósbottal - ugy elpáhol, de ugy elpáhol téged, mint 
a kétfenekü dobot. Ezt ird fel a füled mellé. 

No már most gondoltam magamban, átestünk a rosszán, következnek a 
tisztességesebb társaságok, a diákot haza viszi az apja, s valami jámbor haja
donnal összeházasítja. Szépen vagyunk. A jövő felvonásban már egy egész 
diszes társaságban vagyunk, a hol csupa férjnélküli asszonyságok, s azoknak 
az ideiglenes vőlegényeik vannak jelen; a mi diákunk is köztük. Azok ott 
természetesen isznak, dorbézolnak, kártyáznak, arról nem is beszélek, hogy 
mit beszélnek. En elkezdtem anekdotákat mondani az öcsémnek, hogy ne 
hallgasson oda; utoljára nagy zaj támad, az emberek egymás fejéhez verik n 
kártyákat, a hős diák a nyereséget odadobja a szép csapodárnak s azt mondja 
a társaság előtt, hogy „imé én ezen asszonyt megfizettem!" 

„Miért fizetett ennek az asszonynak amaz ur?" kérdé tőlem az én öcsém. 
„Bornyú! Hát nem vetted ki eddig a beszédből? azért mert ingeket 

varrt a számára." 
A darab természetesen azon végződik, hogy az illető kisasszony beteg

ség miatt meghalván, elvesz. Hasonló életnek rendesen ez a vége. Ez igén 
szép kórházi studinm volt a költőtől. 

Annyit mondhatok, hogy soha ugy meg nem izzadtam színházban, mint 
most, és soha ugy nem áldottam a gondviselést azért, hogy vége van a darab
nak, mint ezúttal. Majd holnap megint elhozom a színházba az öcsémet. 



Azt ón nem követelem az igazgatóságtól, hogy hasonló darabokat ne 
adasson, ha már a mai közönség Ízlésének az illyen táplálék felel meg, de 
legalább azt tétesse ki hasonló eseteknél a szinlapra, hogy „a mai előadásra 
a husz éven alul levő fiatalságnak belépti jegyek nem adatnak," akkor meg 
leszek elégedve. Kakas Márton. 

U. L Igen köszönöm a „Hölgyfutár"nak, hogy geneologiám kísütésé-
vel fáradozott; de még jobban köszöni neki Budai Esaiás azt a felfedezést, 
miszerint a Polgári lexicon az ő szerzeménye. Az ostoba tudósok eddigelé azt 
hitték, hogy azt Budai Ferencz irta. K. M. 

II i u j s á g ; ? 
/ Kötetesre méltó példa. Nagykőrös városa, melly a közjóért már eddig 

is annyit áldozott, ember- és hazaszeretetének ujabb kitűnő s maradandó bi
zonyságát adta. Ugyan is september 1-én tartott tanácsülésben elhatározta 
12 holdföldnek a közlegelőbőli kimetszetését, és községi faiskolává alakitását. 
És hogy ezen határozat ne puszta szó s holt betű maradjon, Szebeszta János 
mükertészszel azonnal egyességre is lépett, mellynek pontjait a „P . N." után 
kivonatban közöljük t. olvasóinkkal : 

1. Nagykőrös városa ad 12 hold földet, arra a kertész számára építtet 
egy lakot, ahhoz szükséges kutakkal. A földet feltöreti, elegyengetteti, a 
kertet körül árkoltatja, s az annak körül-ültetésére szükséges csemetékről 
gondoskodik. 

2. A kertész köteleztetik 1856. 1. nov. kezdve öt év alatt czélnak meg
telelő állapotba helyheztctni.Négy holdat saját házi szükségére fordíthat. Há
rom holdon magróli csemetéket tenyészteni, s öt év múlva a közönség rendel
kezése alá 3000 csemetét adni köteles. A kertet átszelő utakat gyümölcsfákkal 
ültetheti be, mellyeknek gyümölcsét saját hasznára árulhatja. Tartozik kony-
haveteményeket is termeszteni, de azokat is önjavára adhatja el. 

3. A község fizet a kertésznek első évben 1000, azután 400 pforintot. 
Üvegházak építésére egyszer mindenkorra 10,000 jó téglát és20mérő meszet 

4. A kertész köteles hetenként kétszer, jelesül csütörtökön és szombaton, 
a tanuló-ifjúságot a kertészet-, földmivelés-, fa-, méh-, selyemtenyésztésre 
oktatni, melyvégre tartozik maga is méh- és selyemtenyésztést űzni. Köteles 
szőlő-iskolát is tartani, s annak haszna is őt illetendi. 

5. A mit a kertész épít, mivel az a község tulajdona marad, s ahhoz sem 
maga, sem örökösi igényt nem tarthatnak, de üvegház, üvegtáblák, kézi esz 
közök beszerzése a kertész kötelessége. 

6. A közönségnek joga van a kertészt, ha feladatának nem felel meg, 
egy évi felmondás után elbocsátani. 

7. A felügyelést három választott polgár viszi, s a kertész köteles ezek 
nek engedelmeskedni, ezekkel tanácskozni. 

8. A kertész minden vagyonával kötelezi magát, hogy ezen szerződésnek 
eleget tesz. 

Ez tény, uraim I melly mutatja, hogy NagykőrÖB megértette a kor iti.ö 
szavát, mert egymásután állítja fel az emberiség javát előmozdító intézeteket. 
Vajha még egy szent óhajtásomat teljesítené, jelesül községi könyvtárt is ala
kítana, akkor bízvást felkiálthatnánk : „Hazám minden közönsége Nagy-
Kőröst kövesse!" 

/ Ballagi Mór tanár urnák lapunkban is dicsérettel említett „Uéber 
nyelvtan könyve" e hó 20-ig okvetlenül elhagyja a sajtót; eleve is figyel
meztetjük a héber nyelv barátit e kitűnő jeles munkára. 

/ Azt rebesgetik, hogy egy szakértő tervet adott be a városi hatóság
hoz, mellyben megmutattatik, hogy a bel- és külvárosokat, más nagy váro
sok módjára elegendő tiszta, megszűrt vizzel lehet ellátni, ugy hogy a vezető 
csővek még egyes épületek emeleteibe is felhatnak. Adja Isten, hogy ugy 
legyen, talán olcsóbb lesz a cseléd, s nem kell nekünk szegény pestieknek 
posványt innunk és mocsárba mosdanunk. (Hol rá a pénz ? — Szerk.) 

t Gyermek szájából hallatlan felelet. Egy földbirtokos kora reggel 
szántóföldére menvén, utja egy kis erdőn vitte át, hol két szegényes öltözetű 
fiu- és leánygyermeket talált, kik vígan enyelegve, dalolva száraz galyat sze
degettek a földön. A jószivü urnák megtetszett a gyermekek vidor, élénk 
magaviselete, s szóba állván velők, megtudá, hogy egy szegény napszámos 
gyermekei. — No kis cselédeim! — monda nekik az ur, zsebébe nyúlván — 
tartsátok a tenyereteket, mindeniteknek pénzt adok; vegyetek rajta valamit, 
a mit ezen fánál megfőzhessetek. — S ki hinné a mi történt ? Azt gondolja 
az olvasó, ott hagyva összeszedett fájukat, rohantak, és kifeszítek kis tenye
rüket? Oh nem. — Köszönjük kedves ur! a szívességét, — megszólalt a 
leányka — de édes anyánk azt mondta, hogy Isten azért adta két kezünket, 
hogy dolgozzunk, s ne alamizsnát fogadjunk el vele. — Be kevés szüle ad 
gyermekének illyen oktatást! és be kevés gyermek tartja meg, ha illyen ok
tatást kap ís anyjától'. 

.• Intő példa a szüléknek. Egy földmives sept. 23-kán mezei munkája 
után látván, nejével együtt eltávozott házától, 12 éves fiát és 10 éves leány
káját hagyván otthon. A fiu levette a falon függő puskát, s játékból kis hú
gára czélzott vele. A puska elsült, s a kis leányt mellén találva, azonnal 
megölte. Bűnös hanyagság egy apa részéről töltött fegyvert gyermekek orra 
előtt hagyni, holott már annyi szerencsétlenség történt lőfegyver által. Tanul
janak e példából, Iák illyen gyUkosfegyvert tartanak házuknál, s vigyáz
zanak hogy azon golyó, melly túzokra volt szánva, gyermekük mellét ne 
futja át. 

/ Promontornál egy 25 íves hajóslegény holtestét találták a napok
ban a Duna mellett. Ezt azokért közöljük, kik talán elvesztett, s nem talált 

kedvesüket siratják. Téténynél pedig egy újonnan született, de holt csecse
mőt találtak a Duna mellett. Ki mondja, hogy az ember nem nagyobb ször
nyeteg a vad állatnál? mert az nem hagyja el, sőt védi saját kicsinyét, az 
ember pedig elveti, sőt saját kezével megöli. Az illy gyermek gyilkolások 
többnyire álszeméremből származnak, siessetek azért azzal a rég óhajtott 
lelenczházzal. 

2 Merész vállalat. Prágában, egyik legnépesebb utczában, reggeli hét 
órakor egy idegen ember bement bizonyos kereskedő házába, s az első szobán 
keresztül, hol a gyermekek aludtak, egyenesen a gazda szobájába ment, ki 
szinte fal fele fordulva aludt. Az idegen minden tartózkodás nélkül az alvó 
ágyához lépett, a magához vette annak pénzes tározóját, aranyóráját, s pápa
szemét. A kereskedő azt gondolván hogy inasa jár ott, felébredvén sem ügyelt 
a zörejre. Midőn az imcretlcn már az ajtóban állott, akkor pillantott utána, 
s látván hogy idegen, kiugrott s utána futott. A merész válalkozó bűzt érez
vén eldobta martalékát, s futásra vette a dolgot, de egy alkalmatlan, időben 
a kapuban ácsorgó rendőr nyakon csípte, s hűvösre vitte, hol folyvást azt vi
tatta hogy ő ártatlan, s mit sem tud a reá mázolt dologból. 

.2 Gyöngyember. Herczeg Eszterházy öltözékéről annyit beszélnek a kül
földi lapok, és mi alig tudunk róla valamit. Egy szemtanú igy írja le azt. „ A 
koronázási menetnél aranynyal gazdagon hímzett egyenruhás 12 huszár lova
golt a herczeg kocsija mellett. Midőn a templomhoz értek először vette rá a 
herczeg, ki eddig aranynyal gazdagon hímzett magyar ruhát viselt, gyöngy
ruháját. Az sőtétviola szín bársony volt, mellyet olly sürün borított a gyöngy, 
hogy alig látszott a bársony. Mintha gyöngyhó hullott volna a herczegre, 
még csizmája sarka is gyöngyös volt. Dolmányát brill iá itt gombok, és csat
tok ékesítek. Kalpagján ollyan négy gyémánt ragyogott, mi magában mil
liókat ér. 

X Veszélyes találkozás. Szatmár megyében a tercbesi erdőben egy ember 
az oda való mészáros 27 darab juhát őrizte. Egyszerre kellemetlen látogatók 
lepték meg hét darab farkas képében, mik is különben sem számos nyájából 
17 darabot azonnal szét szaggattak. Szívünkből sajnáljuk a mészárost, de a 
farkasok ellen semmi roszat sem mondhatunk, mert azok csak természeti ösz
tönüket követték: azonban annyi még is méltányos lett volna, ha 27 bői hét
tel is beérték volna. 

X Iszonyú szaporaság. Pécska nevű helységben egy pórnő, ki kenyér
sütésből élt, a napokban öt gyermeket, és pedig három fiút és két leányt szült. 
A két leány holtan jött a világra, de a fiúk élnek, a annyira ki vannak fej
lődve, hogy meg is élhetnek. A z illyen férj bizvást elénekelheti sz. Dáviddal: 
„Feleségem házamban mint a szőlővessző, gyümölcsöt bőven terem, ha eljő 
az idő. Meglátom gyermekimet én asztalom körül, renddel mint olajvesszőt, 
ínibeii szívem örül." 

/ Irtózatos vacsora. Egy földmives kimene az ő szántóiöldére, és mun
ka lódék ott estig. Este felé haza menvén, neje ruháját a szobában férő bölcső 
mellett a földön találá. Bajt gyanítva kétségbe esetten keresi nejét, s 3—4 
éves gyermekeit a kályha szájában, nejét pedig a kályhában korommá égve 
találja. A nő 26 éves fiatal, szép vala, nyomorral nem kellett küzdenie, mi 
vetemíthette tehát ezen borzasztó tényre? Talán őrület rohanta meg, s az 
első rohamban elébb gyermekeit, azután magát égette meg. 

/ Szinte pirulok leírni, annyi rablás, gyilkolás, gyujtogatási hír mos
tanában, pirulok, mert az emberiség mélyebb sülyedésének bizonyságait kell 
elsorolnom. Csabán, Békés megyében, éji 12 órakor három feketére mázolt 
arczu férfi megtámadott egy özvegy nőt, és saját keszkenőjével összekötöz
vén, egy ládában tartott s mintegy 900 forintra menő pénzét elrablá. Az 
özvegyeknek éa árváknak Istene szolgáltassa az igazság büntető kezébe ezen 
gazokat. 

E l ő f i z e t ő i m h e z ! 
Tisztelettel kérem „Vagy idejében vagy soha" czimü regényem előfizetőit, egy kis 

türelemmel méltóztassanak lenni, ha példányaikat azonnal meg nem kapják, mert az első 
nyomatás folyó hó 6-áig elfogyott, s kénytelen leszek egy a napokban sajtó alól kikerü
lendő terjedelmesebb munkámmal elégíteni ki az ezután érkezendóket. 

Pest, october 8-án 1856. Boros Mihály. 
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