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

(Folytatás.) 

A temetés szomorú szertartásai után régi szokás szerint fel
gyülekezett a tisztességtevő nép a halottas házhoz; a falu előkelői, 
jómódú gazdái mind megjelentek a halotti torra, a mint az régi 
idők szerint rájuk maradt. 

A fogadó nagy vendégszobájában minden tükör gyászszal volt 
behúzva, szomorú mulatsághoz szomorú feldíszítése a lármás tánez-
teremnek. 

Még most minden ember iparkodott áhítatos képet csinálni: 
hiszen halottas háznál vannak, a honnan csak most vitték ki a ko
porsót; s a mellékszobából áthallatszik az árvalány sírása. Felfér 
az ünnepélyesség minden arczra. 

Hanem hiszen majd elfelejtjük azt; ha egyszer körül fordult a 
kancsó; ha egyszer elkezdett kántor uram verseket mondani, meg
indultak az ispán ur adomái, még az eltemetett fia is nevetni fog 
rajtuk, a ki pedig különben igen derék tisztességes uri ember, nem 
is mondhatni róla, hogy ne tisztelte volna édes atyját, a kit épen 
most temetett el. 

A mint tehát mindnyájan együtt volnának a halottas háznál, 
a fiatal káplánt nem tartották az elöljárók érdemetlennek arra, hogy 
gyönyörű búcsúztatójáért, melylyel mindnyájukat ugy megríkatta, 
szemtül szembe meg ne dicsérjék. U g y beszélt a halálról, hogy az 
embernek a lelke is megkönnyebbült bele s szinte irigylette azt, a 
ki ott a koporsóban fekszik. 

A z öregek még most is törülgették szemeiket, legkivált a biró, 
a ki élemedett férfi volt már. 

Bertalan megszoritá a j ó öreg kezét s látva az általános elér
zékenyülést, igy szólt az egybegyűltekhez : 

— Kedves atyámfiai az Úrban. Valahányszor egyet közülünk 
magához szólit az Úr, abban mindig egy hatalmas intést küld le 
reánk, hogy forduljunk ö hozzá, mert bizony mindnyáján az övéi 
vagyunk. Valahányszor egy sírtól haza megyünk, többet olvasha
tunk saját szíveinkből, mintha a világ bölcseségének könyvei vol
nának előttünk. De tesszük-e mi azt valaha? Soha. Hanem a helyett 
elmegyünk dőzsölni a gyászos házhoz és kikergetjük sziveinkből 
hiu gondolatokkal az Úr sugallatát. Ideje van a sirásnak, ideje a 
nevetésnek, és mi összezavarjuk azt. Akkor vigadunk, a mikor lel
künkbe szállni kellene, és áldozunk borral, a midőn áldozni kellene 
tiszta: szívvel. Mennyivel magasztosabb dolog volna, ha eljönnénk 
az árvák szomorú házához s azt mondanók nekik : vigasztaljon 
meg az Isten, adja vissza örömeiteket; ha szükségetek lesz az élet
ben, mindenikünkben atyát és testvért fogtok találni. Az t pedig a 
mit illy visszás lakomákban testi örömökre elpazarolnánk, fordita-
nók istenes czélokra, mikkel magunknak egy egy bizonyságot szerez 
nénk ama szigorú biró előtt. Ime elhallgattam, b o g y e templomnak 
csak egy harangja van és az is régen meghasadt. Nem többet érne-

e a poharak csengésénél, ha ez a harang csengne ismét olly tisztán, 
a hogy azt e helység őslakói hallak, midőn az élőket az Isten elé 
hívja, vagy a halottakat az Isten elé kiséri? Mi kellene arra? csak 
egy gyásztor elpazarlott lakomájának dija. Ime mondjunk le arról 
ez órában kedves rokonaim. Kérjük fel a gyászoló házi gardát, hogy 
a mit e bánatos ünnepélyre készült elkölteni, tegye le az Isten ol
tárára, 8 ha az tán nem lenne elég e szent czélra, mi magunk is 
tegyük hozzá, a mit ez este kártyára szántunk s kitelik belőle az 
uj harang. 

A jelenvolt nép általános lelkesüléssel fogadta az iíju pásztor 
buzdító szavait : ő maga is elővette tallérkáját s megkezdé vele a 
gyűjteményt; a tányér pár perez alatt megtelt, s a megholt fia kö
nyező szemekkel igére, hogy a mi még hiányozni fog, pótolja egye
dül, az uj harang árában. 

És azzal érzékenyen szoriták meg egymás kezeit s haza oszol
tak békén, és ugy örült minden ember annak, a mit cselekedett. 
Mámoros fő helyett tiszta szivet vitt mindenki haza. 

Csak kántor uram, meg ispán uram, meg egy pár eszemiszom, 
ember oda hátul csőválta a fejét erre a mulatságra, a mi nekik is egy 
pár garasukba került, s a honnan száraz torokkal mentek haza. 

Hiszen majd megint eljönnek ők halottas torba máskor is,csak 
híni kell őket! 

Kalapos Jánosnak hittak a meghalt fogadóst; felnőtt legény 
fia szinte apja nevét viselte és pedig apja becsületes nevét. Sok rosz 
tréfát ellehet mondani a maga helyén a kocsmárosokra : hogy a 
bort vizezik, hogy dupla krétával irják a rovást, hogy megsütik a 
főtt húst s fáczánnak keresztelik a kakast, de Kalapos Jánosékra 
ugyan soha senki egy rosz szót sem mondhatott. Tisztességes árért 
minden jót adtak, akárki szállt meg nálak, megemlegette a szép 
leány föztét, az igazi j ó bort, és a hallatlanul olcsó számadást. Nem 
egyszer megtörtént, hogy maga a vendég kezdett el azon vesze
kedni, hogy de már illyen olcsón csak még sem adnak semmit a 
világon, mint itt, s erőnek erejével pengőben akarta érteni azt, a 
mit váltóban mondtak neki. 

Nem is lett Kalapos János uram valami gazdag ember a kocs-
márosságbul; dc megélt tisztességesen s soha sem látott sem ö,sem 
családja szorultságot. 

Fia, az ífju Kalapos János épen olly derék ember volt, mint 
az apja, megmondta a vevőnek, mikor valamit eladott; „ennyiért 
vettem magam, ennyit kell rajta nyernem, hogy megélhessek," és ő 
sem árulta a vizet pénzért soha. 

Testvére, a szép Kalapos Juliska messzeföldön ismeretes volt 
már szépségéről, de a millyen messzeföldön emlegették szép mo
solygó arczát, ollyan messzeföldön sem tudtak felöle semmi men
demondát, a mit szép leányra, kivált kocsmáros lyányára, ollyan 
könnyű kitalálni. 

ö főzött, ö szolgált a vendégeknek, de mindig olly illedelme
sen, szerényen tudta magát előttük viselni, hogy soha sem adott 
rá okot senkinek, hogy öt csak egy tréfás szóval is megbántsa, j 



Pedig vendégfogadóban sok mindenféle ember megfordul; egy 
némelly falusi gavallér csak azért utazott alá s fel, hogy a rézpa
taki vendéglőben megszállhasson : héj sok szép szerelmi nyilatko
zatot, még verset is irkáltak fel gyémántos gyűrűkkel a vendég
szobák ablakaira, gondolva, hogy ott csak elolvassa azokat Juliska, 
de hogy azokat szemébe is merték volna tenni, azt ugyan nem pró
bálta e g y is. 

A z öreg János halála után egy héttel pompás négylovas hintó 
hajtatott be a vendéglő udvarára s a ki abból kiszállt, senki sem 
volt más, mint a helység földesurának fia, az ifju Endrelfy Lajos, 
kinek atyja fenn lakott Pesten. 

Ott volt ugyan számára a földesúri kastély, de azt monda, 
hogy nem akar oda szállni, mert dohosak a szobák; s nem eheti a 
kulesárné föztét, a mig tehát dolgai tartanak, a vendéglőben fog 
tanyázni. 

Ugy látszott azonban, hogy az úrfinak minden dolga abból 
állt, h o g y a szép Juliskát lessé, körülötte legyeskedjék s minden 
módon próbálgassa a leány szívének nyitját. No ha ezt tartá do
lognak, ennek ugyan soká nem lett volna vége. 

Egyszer azonban az úrfi megunta, hogy ollyan lassan halad 
előre „dolgában" s azt engedte meg magának, hogy a mint a lyánka 
észre nem vette, átkarolta a derekát. 

Juliska eltaszitá öt magától s bezárta az orra előtt a szoba 
ajtaját. 

Még az nup az ifju kocsmáros felkereste az ifju urat szobájá
ban, ki ott az ágyon heverészve kopóit tanítgatta, s azt monda neki, 
hogy ö holnap meszeltetni akarja a szobákat, tehát addig méltóz
tassék az úrfinak a kastélyba átvándorolni. 

A gavallér nem értette el a szép szót, befogatott, odább ment, 
a csak egy hét múlva jö t t megint vissza Nagy megütközéssel vévé 
észre, hogy még akkor is meszelik a szobákat. Ismét elment, ismét 
visszajött, és valahányszor megérkezett, mindig azt találta, b o g y 
minden szobát meszelnek, súrolnak, a mi el nincsen foglalva. 

Utoljára érteni kezdé a tréfát, s majd megharagudott érte. Elő
fogta a kocsmárost. 

— Micsoda az? Hát kentek mindig meszelni fognak, a mikor 
én megérkezem? János alázatosan levette a sipkáját és azt monda : 

— Igenis, nagyságos uram. Mindig meszelni fogunk. Mert én 
szeretem a tisztaságot. És az én házamon nem tűrök soha semmi 
szennyet. 

Az úrfi megértette ezt a mondást, azért hogy egy kicsit nehéz 
feje volt is, s hajtatott egyenesen haza Pestre, panaszt tenni édes 
atyjánál, tulajdon árendásának e hallatlan gorombasága miatt. 

Az öreg Endrefty rögtön irt Jánosnak, hogy menjen fel hozzá 
Pestre. 

Az öreg ur nem igen mozdult már ki helyéből, a köszvény 
igen lekötözte, helyébe kellett menni mindenkinek. 

— János öcsém,szólt a nála megjelenő vendéglőshöz : hallom, 
hogy kegyelmed nagyon tisztán tartja a házat, a mit tőlem bérelt; 
és ez igen dicséretes dolog. Tartok tőle azonban, hogy az én fiam, 
a ki a fehér szobákat nem szereti, ha én meghalok, kegyelmednek 
kiadja az útlevelet; azért, hajónak látja, kész vagyok kegyelmed
del ujabb tizenkét esztendőre szerződést kötni ; a bérből is leenge
dek száz forintot, azért a szorgalmas tisztogatásért. 

János könyezve csókolt kezet a j ó öreg úrnak s megnyugodva 
tért vissza Kézpatakra, s e naptól fogva nem látta Lajos úrfit többé 
•i vendégfogadóban. 

Azonban nagy megütközéssel tapasztala, hogy egy idő óta 
egyéb vendégei is gyérülni kezdenek; előkelő hintók, mik máskor 
betértek, most elvágtatnak a kapu előtt, régi ismerős fuvarosok 
sietve etetik meg az abrakot s ki sem fogják a lovakat; még csak 
egy ital bort sem kérnek; úgy iparkodnak kijutni az udvarból meg
int, s ott nem lehetne őket marasztani éjszakára. 

János több ízben panaszkodott szomorúan Bertalan tiszteletes 
úrnak, hogy roszul kezd menni a keresete ; ö nem tudja miért ? az 
utazók a szomszéd falu vendéglőjébe kezdenek szokni, pedig ö most 
is olly becsületesen bánik mindennel, mint édes apja bánt. 

Bertalant is meglepé ez a váratlan változás; mig végre meg
tudta annak a titkos okát. 

Kitől tudhatta volna azt meg jobban, mint Czenczi nénitől, a 
ki egész nap a falut járta. 

Tehát ebből állt a baj. 
„ H o g y az utazók, a vendégek nem mernek a vendéglőbe száll

ni, vagy épen éjszakára ott maradni, inert az öreg Kalapos János 
lelke kisért a szobákban. 

Többen, a kik ott megháltak, hallották öt nyögni, fohászkodni, 
jajgatni. 

Éjszaka csörgeti a lánczait. Ezt minden szobában, az istálló
ban, és a kocsiállás alatt is egyformán hallották. 

Két átutazó hajtsár mennyre földre esküszik, hogy ö nekik 
meg is jelent a kísértő lélek, bosszú lánczot czepelve a kezén; de 
ök nem merték megszólítani, hanem féltükben elbújtak az ágy alá. 

Hanem az ispán legtöbbet tud. 
Ó egyszer készakarva ugy tett, mintha ittas volna s felfeküdt 

a padlásra. Éjfélkor megjelent előtte a lélek s miután a nagy nyö
gésekkel össze vissza ijeszgette, azt rebegte nek i : hogy ö kényte
len most feljárni a másvilágból, mert ez előtt több esztendővel egy 
gazdag utazót maszlagos borral elkábítva, meggyilkolt s azt a ka
marában a mángorló alá elásta. 

Az ispán mennyreföldre esküszik, hogy ö ezt a titkot soha 
sem adta tovább; de azért még is .tudja az egész helység, vala
mennyi keresztül utazó s estefelé a világ minden gyönyörűségéért 
nem merne senki a hírhedett vendéglő felé közelíteni." 

Bertalan megértve ezeket a szép dolgokat, kiment az erdőre, 
kikeresett egy szép hüvelyk ujjnyi vastagságú somfát, nagy bun
kóval a végén, azt megfaragta botnak s este levén visszasétált 
megint a faluba; bement a vendégfogadóba, a botot megtámasz
totta az ajtó mellé s benyitva Kalaposukhoz, j ó estét kivánt nekik, 
s azt mondta, hogy ö most itt marad náluk vacsorára. 

Azok örömmel fogadták; a szép Juliska asztalt teritett, fel
hozta aszaltgyümölcseit, mézét és a méznél is édesebb mosolygását 
adta mellé; a tiszteletes úr vidám regéket beszélt nekik, ök pedig 
hallgatták; még János is j ó kedvű kezdett lenni utoljára, pedig 
eleinte nagyon hallgatag volt. 

A nyájas beszélgetés közben nem is ügyeltek rá, mennyire el
múlt az idö, csak azt vették egyszer észre, hogy a nagy kakukkos 
óra üti már a tizeuegyet. 

Erre az óra ütésre észrevehetöleg megdöbbent a két testvér; 
mindjárt itt lesz az éjfél, s a kisértet őket is megrémité. 

Bertalan ugy tett, mintha semmiről sem tudna semmit. 
— Elbeszélgettük az időt. Az én öregeim már alusznak, nem 

rontom el az álmukat, itt maradok nálatok az éjszakára, ha van 
egy üres szobátok. 

Hajh, egj ' egész sor szoba volt üresen, de a két testvér azért 
még is olly nehéz szívvel nézett egymás szeme közé, mintha retteg
nének azon gondolattól, hogy a kedves iiju is megismerkedjék az <i 
szomorú házuk rémeivel. 

ö azonban olly szívesen kínálkozott, hogy nem lehetett ellene 
kifogást tenni. Juliska maga sietett neki ágyat vetni a legtágasabb 
szobában, megveregette saját kezecskéivel a szép puha vánkosokat 
s reszkető sóhajtással kivánt neki j ó éjszakát. 

A fiatal ember, Isten tudja miért? ollyan boldog volt, hogy 
abban az ágyban feküdhetett. Mennyi édes gondolatja támadt 
ottan? hova nem vitték el lelke ábrándjai? Talán édesdeden el is 
aludt volna; ha egyszerre valami idegen nesz meg nem zavarta 
volna ábrándozásai közepett. 

A mellékszobában egyszerre megeső rd ült valami s egy nehéz 
sóhajtás hangzott végig az egész házon. 

Bertalan eloltá a gyertyát; a holdvilág besütött az ablakon, 
annak kétes világa derité fel a szoba sötétségét. 

Nem sokára még közelebb hangzott a sóhaj s panaszos hangok 
töredeztek elé, nyöszörgő jajgatás, kinos fohászok : a mellékszoba 
ajtaját elkezdte valami kaparni; egyszerre felpattant a zár s egy 
magas öles fehér alak állt meg a küszöb alatt. 

Bertalan csendesen nyúlt az ágy mellé támasztott somfa füty
kös után. 

A kísértő rém most lassú csoszogó léptekkel betipegett a szo
bába : bosszú fehér szemfödél takarta be fejtől sarkig; valami csö
römpölő lánczot húzott maga után s ijesztő hangon rebegte : 

„Jaj nekem, j a j ! Jaj nekem, ja j ! Uram irgalmazz, kegyelmezz!" 
Bertalan hirtelen felugrott az ágyból s rákiálta mennydörgő 

hangon : 
„ K i vagy ? mit akarsz ?" 
„Jaj neked ember! ne közelíts hozzám"; rebegé kísértetes han

gon a rém,s a mint Bertalan feléje lépett, a hosszú lánczczal nagyot 
ütött rá. 
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A tiszteletes ur sem vette tréfára a dolgot, hanem elkapta a 

láncz végét s a somfa suhogóval ollyat húzott kettőt-hármat a ki
sértet ur nyaka közé, hogy az esze nélkül fordult vissza és futott be 
a másik szobába, a honnan előjött 

Bertalan egy ugrással utolérte; megragadta a nyakát vas ma
rokkal s egy hatalmas rántással ugy vágta a földhöz,hogy ö kisér-
tetessége négykézláb terült a pallón; akkor leszoritá térdével a 
földre, megrázta mellénél fogva hatalmasan s azt kérdé tőle : „ n o 
most beszélj, ki v a g y ? " IK.I,i.1»»í >ÖT»lk.) 

A inunkat *i vár s zárda képei 

A táj, honnan e kép-tárgyak valók, bármelly pontról nézzük 
is azt, a meglépésig elragadó. Bereg szirtes hegyei, zordon hava
saitól délfelé mind inkább szelídebb képet alkotnak; mig Mun
kács rónájáig futva, félkör alakban pihennek meg, s e fél körben 
áll előttünk a táj meglepő kellemeivel. A csinos várostól éjszakra 
fekvő Csernek-hegy lombos oldalán nyugszik magas falaival, a La-
torcza sima felületén visszatükröződő Basilicanus-szerzetesek zár
dája; ettől jobbra a Latorcza völgyében gr. Sciiönborn uradalmá
ból több épület, mint a Rákóczytól fennmaradt magas építmé
nyek tiszti lakaikkal, a híres timsó gyár fehérlő ködombjával stb. 
változatos tarkaságban tűnnek elő; a zárdától balrafutó hegylánczo
latok szép zöldszinü szőlősoraik által a távol bérezek halvány kék 
színeitől öszhangzóan válnak ki; ezekután a várostól nyugotra 
terülő sikság közepéből önállóan magasra emelkedett szirt-tetőn, 
mint valami tündérvár pompázik a táj szépségének koronája; óriási 
falaival a munkácsi vár. 

A vár hihetőleg a magyaroknak bejövetelekor keletkezett; ős
apáink a vereczkei szorosokon keresztül járatlan sziklás rengetegek 
ezer akadályain áthatolván, mielőtt a rideg bérczektöl búcsút ven
nének, s a délfelé terjedő lapály viruló téréin hódításaikat megkez
denék : nehéz küzdéseik fáradalmaitól megpihenve építették a 
várat, s nem messze hozzá a várost, mellyeket beköltözésök mun
kás fáradalmaiknak emlékéül „munkás," vagy mint most hívjuk, 
Munkácsnak neveztek e l**) . De e város és vár azonban nem az ere
deti, nem a régi; többször enyésztek azok el népeikkel együtt a 
barbár csordák irtó dühe alatt; avar rajzának jelen alakja is aRá-
kóczyak idejéből maradt fenn azon kevés változtatással, hogy 
1834-ik évben véletlen eset által egész fatetözetével leégvén, most 
csekély újítások hozzájárulása mellett cserép zsindelyzettel szem
lélhetjük. 

Legújabb időben a vár erősség lenni megszűnvén, fegyenczek 
örizetére áll fenn, 

A képünk szerinti zárda szinte régi, megegyező adatok sze
rint, mint a szerzetes barátoktól megértettem, nagy Lajos kirá
lyunk alatt Podóliából e tájra beköltözött oroszoknak vezére her
czeg Koriatovics Tódor által alapíttatott. Csendes falai között a 
Basiücanus szerzetesek hangoztatják zengő imáikat, e szerzetesek 
viseletében feltűnő bajuszuk leborotválása mellett nagy szakálluk. 
Öltönyük fekete hosszú kámzsás tóga. 

Ha az utas e zárda falai közzé jut, ritka vendégszeretetre talál, 
barátjai nemcsak veres borukkal, de a zárda érdekesebb részeivel 
is szívességgel ismertetik kíváncsiságát; nevezetesen az elhuny t régibb 
orosz püspökjeik arczképeivel kirakott folyosókon vezetve, provincziá-
lisuk régibb m ó d o m festett tereméit,másöszszakállu remetékkel kifes
tett vendégszobákat, kisded könyvtárukat, Koriatovics, a Rákóczyak s 
más régibb hősök arczképeivel felékesített nagy éttermet, üvegházzal 
ellátott ízletes kertjöket készséggel bemutatják; de legtöbb látni
valót enged tágas templomjuk belseje; ennek falait több száz ké
pek, Jézus, anya Mária, számtalan görög szentek, vitézek, külön
féle változatosságu festett képeik díszesitik; igen érdekes látvány a 
templom magas mennyezetére eszményileg kifestett „utolsó itélef'et 
ábrázoló mü, hol a gonoszok a jóktól különválva, tövissel s kí
gyókkal körülfonva űzetnek a pokol izzó lángjai közzé, mig a 
jók örömzengésekkel angyaloktól vezettetnek a paradicsom gyö
nyörébe. 

E zárdához évenkint Beregmegye oroszsága több ezerével 
járul búcsúra. Kallós Kálmán, nagyzerindi htanitó. 

*) Lá«J lapjaink .'J'J-ik Márnát. 
**) lialajti, Munkács leiráía. 
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Irta HORY KARKAS. 

I. 

k. 

Árva gerle száraz ágon, 
Ugy állok én a világon. 
Apám anyám eltemettem, 
S más nyerte el szép kedvesem. 

Apám anyám nyugodjatok 
Sírotokon áld fiatok 
Légy boldog szép szerelmesem 
Habár nem is virulsz nekem. 

Kalapomon gyász pántlika 
Szüléimért úgy illik a 

De nagyobb a gyász szivemen. 
Szép angyalom vesztéseden. 

Kivül is gyász, belől is gyász. 
En vagyok az az égő ház. 
Kit oltani senki se jő, 
S ha j • ie, tán már késő. 

Ez árvaház hadd égjen el, 
Egyebet úgy se érdemel, 
Kivül omlott, belől üres 
Illyen tanyát ki se keres. 

II. 

Számlik a fóld, recseg, ropog 
A járom, 
Szeretőmet biz én tovább 
Nem várom, 
Nagy a világ, szélea a töld 
Határa. 
Szeretót tart minden legény (leány) 
Számára. 

Szerettelek de te rózsám 
Meguntál. 
Keress szebbet, keress jobbat 
Nálamnál. 
S ha hervadok miként őszszel 
A rózsa. 
Tudd meg, tc vagy hü «iyemn*k 
Adóssá. 

III. 

A zöld erdő madár nélkül 
Be árva. 
A lány is az, kinek ninesen 
Szeretője babája. 

Mire a nyár hévsugárral 
Sütne rám, 
Haza viszlek s enyim leszesz 
Mind örökre violám. 

Nem viszlek én palotába 
Virágom, 
Egy kis szalmás hajlék minden 
Birtokom e világon. 

De találsz majd ott egy becses 
Portékát. 
Hü szivemet, szerelmemnek 
Lánggal égő hajlékát. 

Kicsi vagyon, de sok baj néz 
E lömbe, 
Fel se veszem, ha te leszesz 
Szép galambom ölembe. 

Ha az idő bánatra kél, 
Terhes felhőt lenget a szél, 
Könyzáporát megereszti, 
S a világot megfereszti. 

Könyzáporán a fellegnek. 
A virágok felélednek, 
S a kitisztult boltozatnak 
Kékjére úgy kacsintgatnak. 

Bú fellege borúit reám 
Könyzáporát rád hullatám 
S megfüröeztém kebled benne. 
Te lelkemnek egvetlene. 

Szomorú-fuz árvalány haj, 
A szerelem az édes baj, 
Szép galambom, ne félj tőle 
íler vígan az esküvőre. 

Ki legényt nem nyer magának 
Szegődjék be apáezának. 

Tenyeremen hurdozlak én 
Halálig, 
Mig a sírnál szelíd lelked 
A z enyimtöl elválik. 

Megtiltom a fuvó szélnek 
Előre. 
Kerüljön cl, mert jaj néki 
Galambomra ha jőne : 

Habár te a világ végig 
Bejárod, 
Szivem gyöngye ncni termett még. 
Mint én neked olly párod. 

Egyre kérlek, lelkem lelke 
Tégedet; 
Tartsd meg tisztán, mint én neked. 
Ártatlan jó szivedet. 

Igy élünk mi boldogan éí 
Csendesen, 
Ha hű leszesz, áldjon meg a 
Jó teremtő kedvesem. 

I V . 

Megfürüsztém, de fiijába. 
Keblednek szép gyöngyvirága 
Virul másnak, hervad nekem 
Tündér leány egyetlenem. 

Pedig a nagy világ ölén 
Nem szeret ugy senki mint én. 
Ha szeretne s én megtudnám. 
Szivemet kiszakítanám. 

Keblem katlan lánggal teli, 
Melly szivemet elégeti, 
S hidegséged a fergeteg 
Melylyel porát szét lengeted. 

V. 

S a melly legény nem vesz babát 
Vegye fel a barát-ruhát. 

Örvendek én azon i:ugy<.n, 
Hogy nékünk szép eszünk vagyon 
Készen már a vőfély-páhza. 
Mi se barát, se apácza. 



Szenny toldalék 
a kisbirtokosok jóllétének előmozdításáról szóló értekezéshez. 
A kisbirtokosok jóllétének előmozdításáról szóló — pályadijt 

Úgy nem különben a gazdaság terjedelméhez képest annak 
vezetésére elegendő anyagi erő, és elmebeli képesség szükséges. — 
Szomorú helyzet, midőn belátja a kisbirtokos, ezt vagy amazt j ó 
volna tenni, de nincsen pénzem, nincsen erőm hozzá, és tudva ro-

nyert — értekezés, ol ly gazdasági elveket foglal magában,és a fel- szat tesz; pedig ez majd általános hiba. 
vett térgyakróli helyes magyarázat és Ítélet ol ly kézzel fogható, | A helyes arány megtudására vezet a számítás, melly egy j ó 

gazdának elkerülhetet
len kelléke. — Számi
tanuk kell, hogy tud
hassuk, egy vagy más 
ága gazdaságunknak 

hogy annak követése a 
gazdaságnál a kellő si
kert bizonyosan meg
hozza. 

Sokkal csekélyebb
nek tartom magam, 
minthogy azon j e l e s 
m u n k á t a legkisebb 
részben is fejtegetni 
akarnám. — Minthogy 
azonban a kisbirtoko
sok jólléte egyszers
mind hazám boldogsá
gának is emeltyűje, nem 
gondoltam felesleges
nek e részben magány 
n é z e t e m e t olly tár
gyakra nézve előadni, 
mellyek a pályadijazott 
jeles értekezésben ke-
vésbbé érintettek. 

A kisbirtokosok vi
szonya, nem csak 15 — 
100 holdnyi birtok közti 
szembeszökő különbség, 
—hanem a birtok tago
sítása, földminémüség, 
éghajlat, piaczok közel 

Borostyánkő. 

milly hasznot hozz, s 
így mellyiket s milly 
arányban lehet haszon
nal művelni. — Számi
tanunk kell előre, milly 
költséget, milly erőt 
igényel gazdaságunk, 
hogy annak f e d é s é t 
idö előtt biztosíthas
suk. — Ha az évben 
történendő gazdasági 
munkálatokat a gazda 
felszámítja, körülbelől 
m e g t u d j a , mit képes 
maga e r e j é v e l meg
tenni, s igy mindjárt 
tavaszkor igyekezzék 
hiányos ereje pótlásáról 
gondoskodni, hogy így 
minden munkát annak 
idejében megtehessen, 
mért a tavaszi munká
val elkésvén, alig jöhet 

sége, útak, élet ára, napszámosok bére sat. tényezőktől fel tételezte-1 a munkával egész évben a kerekvágásba. — Sokszor történik, 
tik; mellynek következtében ha részletességekbe ereszkednénk, majd hogy egy bizonyos pénztökével biró egyén, helyes számítása nem 
minden helység birtokosai részére külön gazdálkodási tervet szük- lévén, gazdaságát csak a birtok terjedelmében találván, tökéjét 
séges lenne készíteni. felülhaladó birtokot vészen, úgy hogy mindjárt első évben j ö 

A z általános elveknél maradván tehát, és t. Kenessey úrnak, védelmének egy részét kamat fizetésre kell fordítania, befekteté 
a bőséges takar
mány t e r m e l é s , 
trágya szaporítás, 
istálózás, és czél
szerü földmüve
lés és vetés-for
gás felöli jeles 
tanácsát sajátom
má tévén, és an
nak követését — 
hol csak lehetsé
ges — elfogadva, 
ezeken felül a kis
birtokosok jóllé
tére szükséges
nek vélem : 

1. Követni a 
„Gazdasági La
pok" j e l s z a v á t 
\„Ho5SHiik mező-
gaadatágunkba 
mielőbb helyet 
arányokat.'i— Ez 
a gazdaság töké
letesítésére és j ö -
vedelmezésének 
legfőbb polczra 
emelésére — con- liurgai rár. 

sekre pedigmódja 
nincsen; illy kis
birtokos jóllétre 
nem vergődhet, 
söt birtoka évről 
évre romolván, a 
tökéje is vesz. — 
A ki j ó s z á g o t 
akar tehát venni, 
h a g y j o n magá
nak pénzt befek
tetésekre, s j ó l 
számít, ha eset
légre is egy kis 
t a r t a l é k - t ö k é t 
meghagy. 

Itt megemlí-
tendőnek tartom 
a fiatal gazdáknál 
leginkább előfor
duló azon hibát, 
m i s z e r i n t alig 
kapván kezűkhez 
ö r ö k s é g i birto
kukat, a z o n n a l 
helyzetükön fe
lüli úrilak építé
séhez kezdnek és 

ditio sine qua non. — A gazdaság sok ágainak egymáshoz kellő első teendőjük adósságot csinálni, s ezen adósságot nem a gazda
arányban kell lenniök; különösen helyes aránynak kell lenni a ta- ságbani hasznos befektetésekre, hanem más fényűzési czikkekre fe-
karmány- termelés — marha-tartás és élelmi s piaczi czikkek ter- csérlik. 
melése közt, figyelemmel léyen azonban — a marha által eszköz- Vannak ugyan kisbirtokosok, kik örökségben nyert birtokuk-
lendő trágyának szaporításához megkívántató — elegendő alom kai semmi hasznos befektetést, s a gazdaság vezetéséhez megkiván-
megnyérésért. á ^ ^ - f a t " en.t nem kaptak; az illyenek vagy kölcsön pénzzel, vagy bir-



U'kuk egy részének eladásával, vagy pedig takarékosabb élésmód
dal eszközölhetik meglévő birtokukon a kellő beruházást. 

A gazdasági beruházásokra nézve majd általános ellenvetésük 
a kisbirtokosoknak „Hiszen alig tudunk élni, hogy fektessünk be 
tehát tőkéket gazdaságunkba?" Erre feleletül ezt mondom : az él
edésre kívántató jövedelem igen határozatlan valami, — ha veszszük, 
el bir élni olly földművelő ember is, kinek semmi fekvő birtoka nin
csen, igen természetes 
bogy egy illy egyénnek 
hasonló iparkodás mel
lett, ha fekvő birtoka 
van, több jövedelme le
het, ezt tehát birtoka 
javítására fordíthatja; 
e szerint egy ember 20 
hold földből ki bir él
ni, ha másnak hasonló 
körülmények mellett 
30 hold földje van, ez 
10 hold földjének jö
vedelmét hasznos be
fektetésekre fordít
hat ja s így tovább. 
Ez talán némellyeknél 
különös okoskodásnak 
fog tetszeni, holott ez 
igen egyszerű és ter
mészetes, hiszen a ta
pasztalás is e mellett 
szól, mert így válnak 
szegény vagyontala
nokból vagyonosak, s 
viszont. Még mond
hatnák újra a kisbirto
kosok „Nem volna jó 
dolgom, ha ezen mu
landó életemben, ma
gamtól a kitelhető ké
nyelmet elvonnám" — 
Igen ám szeretett em
bertársam , mindenki 
szeretne jól élni, és 
épen illy értekezések 
által is csekély erőnk
kel ember társaink jól
létére törekedünk, de 
megnyered-e azt, ha 
gazdaságodnak rosz 
felszerelése által sok
kal kevesebb jövedel
med van, mint a men
nyit rendes felszerelés 
mellett nyerhetnél? 
Ez utóbbi szerint nem 
élhetnél-e kényelme
sebben s kevesebb 
gonddal? — Erre nem 
gondolhatok ellenve
tést. — Ha tehát ele
inte egy pár évig egy 
kisbirtokos kényelmé
től valamit el húz, és 
azt hasznos befekteté
sekre fordítja, bizo
nyosan később kipó-
toltatik az, és évről évre mindig több jövedelemmel rendelkezhet 
saját kényelmére. — Nem vagyok tehát egy értelemben azon kis
birtokossal, ki háztartására a saját gazdaságából kikerült tertneszt-
ményeken felül 400—500 pftot számit, és e miatt alig érzi magát 
képesnek, elegendöleg felszerelni gazdaságát. 

Mindezekkel azt akartam megmutatni, hogy minden birtokos 
képes birtokát czélszerüen felszerelni, s a helyes arányt gazdasá
gába behozni, csak akaratja legyen, s ha nem akarja, szegénységé

nek okát magának tulajdonítsa, s ha saját hibája miatt magának s 
családjának közvetlen, hazájának pedig közvetve kárt tesz, csak 
maga magát kárhoztassa. 

A gazdaság ágainak egymáshozi arányossága s a birtokban 
kellő befektetések létrehozására megkívántatik a szellemi erő, a jó
zan értelmesség. Van sok gazdának elég anyagi ereje gazdasága ve
zetésére, és költ is eleget, azonban ha azt czéliránytalanúl teszi, jő 

sikert nem lát.—Szük
séges tehát egy kisbir
tokosnak a gazdasági 
tudományokban ma
gának kellő képessé
get szerezni, és így 
őnál ló lag okszerűen 
gazdaságát kormá
nyozni, mit czélszerű 
olvasás, és tapasztalás 
által eszközölhetni . 
Ha egy kisbirtokosnak 
nincsen módja gazda
sági iskolában taníttat
ni gyermekét, tanítsa 
maga, s szoktassa gyer
mekét a mezei gazdál
kodáshoz, s érettebb 
korában adja gazda
sági gyakorlatra, ren
des gazdaságokhoz, — 
ezt nem teheti ugyan 
minden kisbirtokos, 
azonban ha egyes vi
dékekről csak egy-egy 
egyén nyerhet tapasz
talást a hasznosb gaz
dálkodás módjáról , 
otthon a vidékebeliek 
bizonyosan fogják a jó 
példát követni, vagy 
követhetni. 

Az ér te lmesség 
mellett azonban kíván
tatik a gazdánál a szor
galom kifejtése is, ez 
csak akaratunktó l 
függ, férfias eltökélt
séggel s szenvedély-
lyel kell lépni a mezei 
gazdaság terére, szép 
és nemes foglalatos
ság ez, és mi legfőbb, 
szorgalmunk az anyagi 
hasznot is megszerzi. 
Vannak gazdák, kik 
restségből e lhitet ik 
magukkal, hogy nin
csen dolguk, és naprúl 
napra henyélnek, s ha 
jelentékenyebb mun
kának ideje közelget, 
már sóhajtozva várják 
azt, és alig mernek 
bele fogni; — már az 
illy gazda, kit szenve
dély a gazdasághoz 
nem vezet, tegyen 

életpályát, mert a gazdál-

A népdalok hó- < — (A koszorúzott népdalokhoz.) 

le arról, és keressen magának m 
kodásból, sem hasznot, sem örömet nem fog magának sohasem sze
rezhetni. — Van pedig egy jó gazdának mindig dolga, abból soha 
sem fogy ki, és ha az oskola-járásban a nehezebb mezei mun
kától elszokott kisbirtokos fáradságosnak találja a nehezebb me
zei munkákat, vannak a gazdaságnak olly ágai, m e l l y e k ben nagy 
testi megerőltetés nélkül is hasznot tehet p. o. a méhészet, 
gyümölcsoltás, dohány-termelés, aprólékos gazdasági szerszámok 



faragcsalása, a muimusok és cociedeRie való felügyelés, mind olly 
munkák, mellyek nagy testi megerőltetés nélkül megtörténhetnek, 
és a melly teendők a kisbirtokos személyét folytonosan elfoglalhat
ják. Ezek mellett fogjon a kisbirtokos elméleti munkához, s tanul
jon hasznos gazdasági könyvekből, és nem csak ebből, hanem a gya
korlat könyvébő l , a természetből, — menjen sétálni a mezőre, és 
mindig akad tárgy a mellyről elmélkedhessen, láthatja, minden 
gazda hogy és mikor műveli földjét, milly áldás van utána, a jónak 
rosznak okait megtudhatja, és maga részére felhasználhatja. 

2. A gazdának már nevénél s hivatásánál fogva legfőbb jel
lemző tulajdonának kell lennie a takarékosságnak, de takarékos
nak kell lenni nem csak a pénz és más anyagi tárgyak használata 
mellett, hanem legföképen takarékosnak kell lenni as időeel. Pénzt, 
vagy más anyagi vagyont kölcsönözhetünk, de a lefolyt idő többé 
semmi áron sem jön vissza, — A hanyag gazdákon kivül, kik 
„majd"-val odahozzák teendőiket, hej ! be sok ember gazdálkodik 
a pénzzel az idő rovására; — és még az a baj, hogy a pénzzeli gaz
dálkodás kézzel megfoghatónak látszik, és tüsténti, az időveli gaz
dálkodás pedig csak észszel - - noha könnyen belátható, és nem 
rögtönös. S innét van, hogy sok fösvény gazda minden iparkodása 
és erö megfeszítése daczára nem bir boldogulni, s el is hal, még 
sem tudta meg hátramaradásának az okát, pedig annak igen köny-
nyen felfogható oka volt t. i. as idő elhanyagolása. 

A z idő czélszerű felhasználását, szorgalom s erőkifejtés által 
eszközölhetni, ha t. i. megfeszített erővel igyekezzünk azon, hogy 
minden munkát annak idejében bár pénz-áldozattal — melly azon
ban a hasznot meghozza — tegyünk meg. Erre vonatkozva hasznos 
a cselédek és munkások kedvre villanyozása, a szakmány munka, 
j ó gazdasági eszközük és, gépek. A gépek hasznossága bemutatásá
nál az idö-nyeresség egyik fő tényező. 

3. A kisbirtokosok jóllétére vezető szabálynak tartom, meny
nyire a helyzet engedi — s haszonnal kirihelő — több féle gazda
ság ágaival — helyes arányban — foglalkozni. — Ha csak Töldmü-
veléssel foglalkozik egy kisbirtokos, megtörténik, hogy a legjobb 
mivelés mellett is, az idő mostohasága miatt, abból semmi hasznot 
sem lát; — minthogy tehát a kisbirtokosoknál, hol 40—50 pforint 
jövedelem is nagy tényező, szükségesnek tar tom, hogy a föld, rét 
müvelés, s marhatenyésztés különféle nemei mellett, a szőlőmű
veléssel, gyümölcsfák szaporításával, konyha-kertészettel s méhé
szettel, sőt a hol lehet selyembogár tenyésztésével is foglalkozzék 
egy kisbirtokos ; mert ezek mind olly ágai a gazdaságnak, mely-
lyeknek aránylagos müvelése a kisbirtokos jövedelmét nem csak 
egyensúlyba tarthatja, és a lehetőséget biztosítja,hanem azt neveli is. 

4. Szükséges egy gazdánál a kitartás, ha t. i. egy vagy más 
gazdasági czikke rendkívüli idők miatt, egy vagy két évben hasz

not nem hozott, de különben ezen czikk azon környéken haszonnal 
termesztetik, nem kell annak termesztésével felhagyni. — Nemkü
lönben kitartás elleni hibának tartom, a más helyeken vagy kül
honban haszonnal használt akár termesztmények, vagy pedig szer
számok s gépeknek egyszeri használat utáni — rosz siker miatti — 
félre tételét. Minden kezdet nehéz, s ha valami előleges kiszámítás, 
mások próbái, s a körülmények összevetése után jónak ítéltetik, az 
ha először többnyire a jártasság hiánya miatt nem sikerül, kitar
tással kell azt folytatni, és később tapasztalás utján bővebben 
meggyőződhetni annak hasznos vagy káros voltáról. l V < f , 

K o l o z s v á r ('liilt'k s z o b r a i K o v á r y L á s z l ó i u l . 

I. Ur. Bárra Imre emléke. 
1854.. jau. 22-éu, Kolozsvárit a középutezában az úgynevezett 

Barra-ház előtt ezrek népsokasága gyűl t fel, temetni egy emberbará
tot, kinél a legjobb szív, a legtisztább tudománynyal volt párosulva 
a szenvedő emberiség ápolására. 

E nagy halott Dr. Bárra volt, méltó örököse apja, nagyapja 
hírnevének, kik mindnyájan e pályát) hasznos szolgálatokathozának. 

Illy részvékeny, illy nagyszámú temetésre nem emlékezünk, 
hol ur és szegény bánatos érzelmeiben ennyire találkozott volna. 
Teljes csendben, harangszó nélkül kivánták temetni, s egy azok 
közül, kiket nemcsak ingyen, de gyakran orvosságukat is fizetve 
hozott vissza az életre, vallása templomához rohan, hogy lefizeti a 
díjt s kezdjék meg a harangozást, mert ö a város minden harang
jait meg akarja húzatni. 

A z óriás gyászmenet, a város minden fogataitól kisértetve elvo
nult. Mély veszteségérzet szállt meg minden kebelt. Vol t királyi hi-
vatalnokUjfalviSándor urmegragadja a lelkesedés perczét,emlékére 
aláirást nyit, s rövid időn csupán Kolozsvárit fillérekből az itt lát
ható emlék emeltetett, e méltó felirattal : * ) 

I IOMOROD-ALMÁSI 

BAKRA IMRE 

K O L O Z S V Á R 

F E L E J T H E T L E K ORVOSA 

EMLÉKE 

S Z Ü L E T E T T 17'JÜ. 

M E G H A L T 1864. 

A Z EMBERISÉG F Á J D A L M Á R A 

K O L O Z S V Á R T T . 

EMLÉK 
KIKNEK É L E T É T SZENTÉI 

H A Z A F I K O R T Á R S A I 
TÖBB S Z Á Z A N 

G A Z D A G ÉS S Z E G É N Y . 

A T Y J A , N A G Y A T Y J A , O R V O S 
HÍRBEN N É V B E N 

N A G Y MIND A H Á R O M 
A Z E L H U N Y T B A N . 

F1ÁGON 
A NEMES C S A L Á D 
ÖRÖKRE K I H A L T . 

• ) l^áíil lapjaink mult számát. 

T Á R 
Vidéki hirek. 

Háromszék, sept. 20. Háromszéken ez évben az időjárás rendkivüli s 
a növényzetre telette vészhozó volt. — Tavaszunk korán köszöntött be; de 
május derűit és termékeny napjai már nagy záporok és ártalmas vízárral 
végződtek. 

Június első hetében két rendbeli jégzivatar mintegy 40 falu vetéseit 
tiporta le. A közbe-közbe hullott tojásdad nagyságú jéggömbök nemcsak a há
zak fedeleit és ablakait rontották, hanem még juhnyájak és barmokban is sok 
kárt okoztak. 

A vihar több faluban az épületek nagy részét csudásan összerombolta. 
Példáink vannak arra is, hogy a csűrök derekából rakóbornákat *) ragadott 
ki a forgószél, s a fedélzet épen fenmaradott. Nem tudom mellyik természet
tudós volna képes a légsúlyból kielégitöleg megfejteni e jelenséget. 

Alig érdemlik meg a kicséplést lekaszált ösz gabonáink. Cséplöink éven
ként rendszerint a csiki székely atyafiak szoktak lenni; de ez idén még eddig 
a hálátlanok kerülék vidékünket: pedig gazdagon eresztös árpáink s zab
jaink eléggé megjutalmaznák munkájukat. 

Az augustus derekán hat nap tartott vizáradás Feketeügy, Kovászna 
és Olt téréin törökbuzáinkat leiszapolta. A még épen maradott részt sok 
helységbem leforrázta a september első napjára viradólag leesett hóharmat. 
Ennyi csapás egy évben, még mennyire visszaemlékezhetünk nem nehezült 
vidékünkre. 

Már egy hete hogy esőzik; mi miatt az öszvetést, mellyet szent Mihály 
nap előtt végezni szoktunk, még nem kezdhettük cl. B. A. 

*) Hár(.in5í'k*n rakomornáknak nev<'«zük a szálfákat, mellyckból felrakják a fa-

H Á Z . 
I.óktil. september 3ü-án. Tisztelt szerkesztő ur! Ítészint becses lapja 

38-ik számában Lókut községből közlött levél kiegészítéséül, részint vidé
künkben keringií sokféle alaptalan hirek inegezátolásául s illetőleg a valóság 
felderítésére tudomásul hozom, mikép Singer Katalin hajadon meggyilkolá
sát illetőleg a szívtelen tettes megkapatott. A vád akkor egy e helységben az 
esemény előtt kéregetni látott, de rögtön eltávozott vándorlegényt terhelt. 
Azonban hibásan; mert a merényt elkövető egy azok közül való, ki az első 
vádolt nyomozására a csendőrség mellé rendeltetett : egy 17 éves suhancz, 
fájdalom! községünk vadvirága, névszerint Cscrba László. Ki miután alulirt -
nak szinte mint mindenütt nappal lakába berontott és onnét 2 0 tl. 6 kr. pen
gőt elidegenített, rövid nyomozás után kézre kerülvén, a büntető igazságnak 
átadatott volna, ott bűneit, nevezetesen az érintett gyilkolást és többrendbeli 
rablását; mellyeket allitása szerint sógorának ugyanottani lakosnak biztatására 
tett bevallá, most érdemlett büntetését várja sógorával együtt. — E bünöucz, 
még gyermek; korábbi éveil>en — mint másoktól hallom — igen jó viseletű 
volt. Es most milly elvetemült gyilkos lett! ki midőn gyilkos volt, az általa 
gyilkosnak vádolt ártatlant keresni, üldözni ment. Es ez mind a gyenge szü
lők gondatlansága. H. E. 

Kisújszálláson. A mult september hóban egy műkedvelő szinész tár
sulat alakult oda való tanuló ifjakból, s szintén oda való ifjú honleányokból 
s 4 előadást tartottak; ezeknek sorozatát a „Falusi lakodalom" czimü vígjá
tékkal kezdvén meg, a négy előadásból begyűlt tiszta jövedelmet, melly nem 
kevesebb, mint 160 pft. jótékony czélra ajánlották fel, 120 pftot a helybeli 
algymnazium múzeumának gyarapítására, 40 pft pedig két szegényebb sorsú 
tanúlók segélyezésére. Mit is midőn köztudomásúi juttatok lehetetlen fel nem 
kiáltanom illy et énképen sokáig, éljenek a derék műkedvelők és mükedve-
íőnők;:: * . » i > . F L 
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' „ E héten kedves meglepetésben részesült ; nemzeti szinház közön
sége. A „Sevillai borbély" előadásakor Hollósy Cornelia asszonyság az idősb 
Lendvay Márton által szerzett népdalt éneklé el. E dalnak mind komoly, 
mind vig része tele van költői szépségekkel, a hogy azt a művészet fájdalma 
a veterán művész lelkébe sugallta. Tudatjuk olvasóinkkal, hogy e szép és ma
ga nemében ritka eredetiségü zenemű mcgjelenend és mindenki által kapható 
lesz; s ebben is alkalom leend nyújtva a miivesz tisztelőinek részvétüket iránta 
bebizonyítani. 

Épen most olvastunk egy érdekes levelet Berlinben mulató ifju ha
zánkfia Borostyán Sándortól. O iskoláit végezve f. é. augustus elején, meg
kezdte ismét az 1848-iki események által megszakasztott akadémiai utazást, 
s külföldre vándorolt, hogy a német jeles egyetemek tanárait hallgatván, ed
dig szerzett bit t a n i tudományos ismereteit növelhesse. Jelenleg Berlinben 
járja az egyetemet, s mint irja ott mulató hazánkfia Földváry tanácsos ur, s 
tanitói által több előkelő családokhoz bevezettetvén, mindenütt kitűnő szí
vességgel fogadtatik, mert magyar. Berlinből Zürichbe, s onnan a többi svei
ezi egyetemekbe szándékozik. Kik őt ismerik egyhangúlag tudományosan 
képzett, s igen mivelt embernek, s kedves hitszónoknak vallják. Eleve figyel
meztetjük az üresedésben lévő prot. gyülekezeteket, hogy a határszélnél vár
ják a visszatérendőt, mert a gyülekezet anyagi és szellemi jólléte, « felvirág
zása a derék lelkésztől függ. 

£ Emlékezzünk régiekről. E nyár folytán meghalt Kecskeméten 84 éves 
korában egy férfiú, kit a magyar irodalom csak egy szerény iskolakönyv 
(Gedike olvasó könyve) átdolgozásából ismer. E férfiú neve Pap György. 
Született 1772-ben Macedóniában Sátista nevü városban. 1777-ben Magyar
országra hozták szülei, s Kun-Szcnt-Miklóson telepedtek meg. Tanulását 
Szabad-Száüáson kezdte, onnan Bécsbe vitte nagybátyja, ki ott tanár volt, s 
attól tanult görögül. Bécsből Kecskemétre jővén az ottani kcgycsrendieknél 
tanulta a diák nyelvet egész a poésisig, onnan Budára ment, hol a bölcsésze
tet végezte, s azután lett kercskodő haláláig, melly is két heti betegség után 
ragadta el őt f. é. april 11-én. Pap Györgyről azt mondják, kik közelebbről 
ismerték, hogy nem honunk, hanem Európa legnagyobb görög nyelvtudósa 
volt, csakhogy nem tudott tudományával csillogni. Valóságos görög stoicus 
philosophushoz illő életet élt. Becses könyvtárt hagyott hatra. 

£ Gyöngyösről irják, hogy a szüretre nagyon kedvező idő jár, s lesz 
bor elég, csak a ki megissza nz legyen. Dc már n kukoricza nagyon roszul 
fizet; pedig e kettőnek együtt kellene járni, mert kukoriezán hizlalják a kö
vér sertéseket, és csak jó scrtésfalatra csúszik a gyöngyösi bor. 

£ Gyöngyösről lévén szó, megemlítjük, hogy a már egyszer lapunkban 
is közzé tett bctcgápolda és dolgozóház nem sokára elkészül, s egri érsek ő 
méltósága által fog felszenteltetni. 

/ Győrmegyében Vináron tüz ütvén ki, tiz ház hamvadt el minden 
hozzá tartozó épület, s gabona készlettel. A tüzet, melly 35,000 forintnyi 
kárt okozott, gyufával játszó gyermekek okozták. Ezt csak azért említjük, 
hogy a gyufát el kell dugni a gyermekek orra elől, vagy iskolába kell kül
deni azokat a gyermekeket, s körmükre ütni lm a gyufához, és nem n könyv
höz nyúlnak. 

2 Tokaji levél szerint a szép őszi idő nagy reményt nyújt a jó bor 
szürethez, de a mennyiség csekély lesz. A csapásos évek, drága napszám, 
s más nyomasztó körülmények nagyon csökkentik a hegyaljai bortermcsztést 
Bizony pedig inkább minden európai hires bor vesszen ki, mint a tokaji, 
mert sámpányert lehet csinálni, de tokajit csak Isten adhat. 

£ Tüz, tüz, tüz. Nincs lap, nincs nap mellyben két három tűzi vesze
delem ne közöltetett volna ez évben. Padluczánban Nyitramegyében tüz tá-

_ n i a d t sept. 29-én, s 28ház, 8 pajta lett lángok martaléka. A tüz oka még nem 
"tudatik. Nagyon valószínű, hogy gondatlanságból eredt. 

£ Egy másik még nagyobb tűzvészről is értesíttettünk ugyanazon me
gyéből. Mult hó 27-én Zsámbokréton tűz gyuladt ki, melly csak 17 házat, s 
gazdasági épületet, pajtát hamvasztott cl, de a kárt mégis 120,000 forintra 
lehet tenni. A kárt az teszi elviselhetővé, hogy csaknem minden károsodott 
biztosítva volt. Értitek-e most, mit tesz biztosítva lenni? Nézzétek azok a 
zsámbokréti károsodottak nem fognak házról házra, faluról falura járva kol
dulni, mert biztosítva valának, midőn sok ezerén, kik a biztosítást kinevet
ték fedél és kenyér nélkül siratják nyakasságukat házuk hamujában ülve. 

X A milly leverő az, hogy naponként falvak hamvadnak el, olly szív
emelő, hogy naponként uj meg uj iskolák keletkeznek. Igy például Félegy
házáról irják, hogy a galambosi tanyaiskola, számos tisztviselő jelenlétében 
a napokban nyittatott meg. Graefl Ignácz csanálosi bérlő cselédei gyermekei 
számára tanyaiskolát nyittatott. Az Isten megáldja érte. 

£ A Ferenczvárosban egy harmadfél éves szegény fiu a kútba esett, s 
halva húzatott ki. Ez ugyan nem országos tény, de megemlítésre méltónak 
tartjuk szülék figyelmeztetésére, kivált falukon alacsony vagy semmi rovát
kái sincsenek a kutak körözve, vigyázzanak a szülék kisdedeikre! Általában 
ajánlanám, hogy hatóságilag parancsoltassuk meg a kutaknak födélleli el
látása. 

/ Egy barátom szememre veté, hogy én a jótéteményt, adakozást 
mindig magasztalom, holott az keresztyéni kötelesség, és haszontalan szolgák 
vagyunk az apostol szerint, ha kötelességünk teljesítéséért jutalmat várunk. 
Igaza van tisztelt barátomnak, nem is az adakozót dicsérem én, midőn az ado
mányt megemlítem,hanem az adományt, mellyet a közjó oltárára letett, hogy 
ez által másokat is serkentsek hasonló nemes tettek gyakorlatára. Illyen ne
mes tettet követett el Nádasdy Leopoldina grófnő, ki 1000 ezüst forintot 

tett le a polgármesteri hivatalban a lcopoldvárowi templom építésére. Ezen 
adományt boldogult anyja Zichy Antónia grófnő határozta c szent czélrn, de 
a halál által elébb kivágatván. leányának maradt fel a szerencse c szent köte
lességet teljesíthetni. 

£ Majlandból írják, hogy a sommai táborban iszonyú tüz dühöngött, 
melly alkalommal a lovas kaszárnya elégvén 150 ló, és husz huszár lett a 
lángok tnartalékn. 

/ Eddig azt tartottam, hogy a gyújtogatok a legnagyobb gonosztevők, 
mert azok ellenségükön akarván boszút állani, gyakran ezereket juttatnak 
koldusbotra. Mióta a vasutak divatba jöttek, nz olly gonosztevőknek, kik 
egyesek boszulása által ezreket tehetnek nyomorultakká, egy uj osztálya 
képződött, ezek a vasutak megrontói. September 22-én éjjeli 12 órakor Pre-
ranl.nl Hullein-fclé haladván a gőzkocsi, útjába egy gerenda fektettetett n 
sínen keresztül. Kimondhatlan szerencsétlenség történhetett volnn, de a ge
renda avult, s szuhos lévén eltört a kerék nyomása alatt. Azt mondják, hogy 
egy vasúti munkás tette, ki azon állomás őrére harngodott. 

/ Mélt. galánthai Fekete Mihály czimz. püspök ur a kosuthi iskola szá
mára 1000 pengő ft. alapítványt tett, hogy annak kamatja %-c az iskola jó 
karban tartására, '/ , könyvek beszerzésére, fele a tanitó, és segéde fizetése 
javítására fordíttassék. Nemes a szív, melly az áldozatot tette, még nemesebb 
a czél, mellyre tette. Igy eljö a népnevelés országa. 

/ Nagy örömünkre szolgál valahányszor a nevelésről szólhatunk, s amié 
téren történik azt kikürtölni el nem mulasztjuk. A szentpéteri járási izraelita 
lakosok Borsod megyében Sz. Péteren két osztályú iskolát állítottak, s nzt 
két tanítóval, és minden szükségessel ellátták. Ezen eredmény főleg Barveh 
Eduárd cultusclöljárónak, cs Zinncr Benő világi felügyelénck köszönhető. 
Itt a példa kövessétek. 

E3™ ,.Magyarban fénykora" czimü történeti regényem nyomatosa hosszast, 
-zemfájásom, s c miatt külfoMoni mulatásom miatt kissé megkésvén, előfizetőimtől pár heti 
türelmet kérek. - IVst, october 14-én 1SÖ6. P. Szathmnry Karoly. 

l la lnMi irek . 
— Gyászos nap vala vidékünkre, dc gyászos egész megyénkre söt orszá

gunkra nézve is folyó évi october 10-ke. —Ekkor kísértetett ugyan is sírjába 
Nagy Kölkcden Lukafalci Zárka János, ur cs. kir. udvaritanácsos, a legfőbb 
és semmisítő törvényszéki osztály elnöke, sz. István rend kis keresztese. — 
Nyugodjanak a nagy férfiú hamvai békében! Kós Ferencz lelkész Egyházas-
Rádóczon. : 

— A szép lelkű Patakg Emília. Deézsett, ki Erdélyben egyike volt iro
dalmunk őrangyalainak, c hó 2-án élte tavaszában bevégzé földi pályáját; a 
kik ismerték, méltán szerették, méltán megsiratják. 

Egyve leg . 

Dömötör. Mához egy hétre, azaz: épen vasárnapon esik az idén szeut 
Dömötörnek, a juhászok patrónusának napja. A juhászok országszerte ezen 
tartanak ünnepélyes összeseregléseket vidékenként, bizonyos helyen, — mint 
ezt nagyban láthatni például a székes-fehérvári főpiaezon. E napon változ
tatják helyüket, szegődnek és vándorolnak. Illycnkor messze állomásokról és 
pusztákról a juhászok egész czéhje együtt levén, történnek sok titkos össze
beszélések és határozások, minő pl., hogy a juhászságból kilépni és béressé-
get vagy más alávaló sorsot ismét vállalni nem szabad. A czéh rendelései 
ellen vétkezők Ulyenkor fenyittetnek, és pedig ugyancsak vastag demonstrn-
tiőkkal, sőt néha vérengzőkkel is. Végre következnek a zajos mulatozások 
juhász modorban, pajkos pénz-föcsérlés mellett. Ha egy tervezett Juhász-naptár, 
valahol a hazában 1857-re már valósággal elkészült, tehát azzal a kiadó 
ugyan jó vásárt csinálhatna ám az illy helyeken jövő vasárnapon; mert uj 
naptárt, — tán nemcsak egyet, hanem többet is, szeretője számára vagy ott
hon más valakinek, széles jó kedvében minden jelenlévő juhász vásárolnn 
bizonyosan. 

Királyi felelet. X I I . Lajos orlcansi herczeg korában, három évig bör
tön-raboskodott, de királyságra emeltetvén, boszuállásra ingerlőinek azt vá
laszolta „a frank király nem áll boszut azért, a mi az orlcansi herczegen 
történt." 

I>r»sa keztyii. Herczeg Marlborough angol fővezér neje, midőn kez-
tyüét siettette, a gyámok ellenvetésére ezt válaszolá „a királyné még vára-
kozhatik" - következése lőn, hogy a herczegné az udvartól, férje pedig a 
kitörendő had küszöbén elmozditatván a fővezérségtöl, a frank-spanyol erőtől 
a fő nélküli hadsereg megaláztatott. 

Önfeláldozó*. Lord Lovat a trónkövetelő Károly Eduárd szaladáss 
után 80 éves korában halálra Ítéltetett. Az agg nemes tekintete a vérpadon 
egy oxoniumi tanulót annyira megihletett, hogy az elítélt helyett nyakát 
ajánlotta. Sajnos, hogy ezen magaviselet méltánylatra nem talált. 

Meglepő felelet. Ezen kivert trónkövetelőnek valaki szállást adott, 
a melly tettért kérdőre vonatván, igy felelt : „Ha önöktől kért volna olly 
szivrehajtö szókkal eledelt és ruházatot, önök mit cselekedtek volna?!" A 
vádlott fölmentetett. 

Szép baj . VI . Harald dán király fogadást tett egy kedvenczének, 
hogy kincm oldja csomagba kötött haját, valameddig Norvégiát megnem 
hódítja. Igen szép tömötté nőtt haját csak tiz év múlva bonthatta ki, s mint 
győzelmes. 

Országos gazdaság. Erich alatt Svédországban egy gazdag özvegy 
véghagyományilag a szegényekről rendelkezett, de utóda a kiosztandó ha-
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gyoroányt Hollandiába vitte át, mert honában azt elfogadhatókat nem talált. 
Ezen időben Svédország a gazdaság tetőpontján állott. 

Debreczen, június 11-én. Debreczeni főiskolai tanár Varjas János 
1775. évben e magán hangzókkal készült énekei ismeretesek, azok nyom
tatásban is olvashatók; de nem jöttek ki még ezen levelezések, mellyek azon 
énekek kiadása felett váltattak; holott még ezeknél azóta sem írtak furcsábbat 
mert az igaz, hogy Csokonainak is vannak több sajátságos/rcrsei, mint ez is: 

Sz—r—1—m—k—v—o—1—sz—ny—i—e—p—v. 
E szerelem kávé, 6 c lei a ennyi epévé. 

De ezek még különösebbek 

V a r j a s e lküldi énekeit Hunyadi püspökhöz , h o g y k iadja -e? 
mire H u n y a d i igy fe le l e magánhangz]ó versekbe: 

Ez nevetlen ember szerzetté verseket 
Szeretettel vettem, elnéztem rendeket 

Nemzeted elébe terjeszthesd ezeket 
Mert elnyered vele emberek neveket. 

Kedves ék léleknek az efféle ének, 
Mellyet mérges sebek egyszer megsértenek, 

Ezt zengedezzétek gyermekek és vének, 
Kérjetek életet ennek mesterének. 

E r r e V a r j a s igy ir v i s s za : 
Nem merek, mert félek érette megvernek, 

Sebbe nem, du vérbe, és lévbe kevernek. 
Mérges szeme, nyelve, s epéje embernek . 

Nem kedvez ez ének szegény mesterének. 

ö s z t ö n ö z v é n H u n y a d i • magánhangzókkal igy felel : 
Bátran add szájába a magyar hazának 

Hangját az általad már talált hárfának 
Hát hallgatsz szavára a más ajjakának? 

Ám rágalmazzanak, ha máesát láttának. 
Ha van a városban számtalan vad szamár, 

S annak alkalmatlan, hát erre hajtasz már? 
Van más annak adjad, » ha majdan áll a nyár 

Nála találsz pálmát, s az arany alma vár. 
Szarmata, francz, tatár abba majd láthatja, 

Ha a magyar haza Marsnak az a t á t i j a . 
Anyja a számtalan ágaknak s az atyja_ 

Lássa, ha már száját arra rá hajthatja. 

Erre e lcsudálkozik Varjas úr, s í g y í r : 
Azt tartam, csak magam láttam varját szarkát! 

Hát más akarja, bár lássad annak markát. 
Papagájt tart, s adhat sárgát, akár tarkát, 

Adhassanak annak hamar pálma barkát. 
Pallas adj aas szárnyat alája párjával 

Hadd járjon aranyas hajnalnak szárnyával, « -
Hadd táplálja házát balzsama szagával, 

Az az balhatatlan nagy magyarságával 
Hajtsa, ha hajthatja bajszra akár csára 

Más a maga száját s halgathat magára 
Fáradhat, járkálhat atyjára, papjára, 

Ha találhat mássát a magyar hazára. 

H u n y a d i úr erre igy felel u magánhangzóva l : 
Holott homlokodon sok gondot hordozol, 

Olly sok i<>t, é boldog doctor, hogy dolgozol? 
Sorsomhoz, hogy olly sok koszorót tonsz, s hozol 

OUy módon dolgomról, ó, hogy gondolkozol ? 

Erre még j o b b a n e lcsudálkozván V a r j a s , Így l e lkesü l : 
Lövöldözök, szököm, nöttön nő örömöm 

Őrzöm ökröm, töltöm szöló-tó özönöm 
Örömömből ötször, sut többször köszönöm, 

Bövön töltött gyöngyöd örökös ösztönöm. 
Hatídij Ferenn. 

Szerkesztői mondaniva lók . 
734. Maasaj maradványának képe. Vasaros-nameiiyi várkastély romjai elfogad

tatnak. 
736. Tompa Mihálynak. November másodika az igaz, hogy a kalendárium szerint 

épen november 2-ra esik, hanem minálunk már october 30-án nyomtatják november 2-át 
azért kérünk ezt a mi naptárunkat is, melly eltér a Gregorianumtól, tekintetbe venni. 
Egyébiránt tisztelünk „benneteket" (vagy „nekteket," vagy azt sem tudom már „miké-
peneket?") 

737. Dorombodnak. Nagy bolondos maga dorombos. De majd ki is adjak a ver
seit, ne féljen. 

738. S i m M Sámuel, ezúton ref. lelkész, úr kis eoelezsiájábon községi könyvtárt ala
pított meg. Követésre méltó példa. 

739. X munkácsi kézművesek ellen zúgolódnak az ottani oktatóit, hogy a vasárnapi 
iskolába járatott növendékekért hátramaradnak a díjjal. Ne engedje'k ám ezt a szégyent 
magukon száradni. 

740. Jánosiba. A küldött czikk a „Tanodái lapok"ban volna helyén. 
741. JlezOkOvesdrél megiut panaszkodik egy becsületes szücs-mcster,hogy a bol

toslegények durván bánnak a közrendű vásárlókkal, nevezetesen mikor dohányt vesznek, 
nem adnak nekik hozzá papirost, hanem csak az asztalra mérik elejtik. Nem ollyan tréfás 
dolog ám ez, mint a millyenek látszik. El kell hagyogatni azt a forcaa fogalmat, mintha 
valaki azért, mert posztóban jár, mindjárt különb embernek tarthatná magát annál, a ki 
csizmába húzza a nadrágot, s szúrt visel. 

742. T. ez. Mezey Pal úrnak. Ezt az ügyet nem lehet hírlap utján elintézni, ma-
ganyuton sürgetni fogjuk. 

743. TÓkölylnw. Tele van históriai valótlanságokkal, szerző várjon még néhány 
esztendőt és tanuljon azalatt sokat, azután fogjon íráshoz. 

744. It. I. In / -/.< rrlokcs vers. Ha már százan estek el ott, legyen ön a száz 
egydeik- ' ' "'• _ ' - - l .yw>>»Z«iy 

745. Hforvay urnák. Lajos király arczképének ugyanozonságát szeretnókjlegiti-
málva látni, miután az idegen jelmez nagyon gyanús előttünk. ^ 

746. Jakab Eleknek. Üdvözli Jókai Mór a „Kolozsvári közlöny' szerkesztőségét, 
s ajánlkozik közremunkálásra akármi díjért, ha kell, ingyen is és a legnagyobb örömmel. 

747. Farkas Miskához írt verset nem hegedülhetjük el. 
748. Bánházárn. Jó öreg barátunk panaszai fájdalom, nem láthatnak napvüágot, 

azok helyett örömcstebb vennók gazdászati tapasztalatának adatait. 
749. Ilus van társalogjunk hölgyeinkkel? Nem adható. 
750. A vegrendelkez*. Hasonló tárgyakkal igen sok idóre el vagyunk halmazva. 
751. Slirmay menyegzője. Gyönge kidolgozás. 
752. Tünde Szeréltnek. TUnj el szerényen az illyen versekkel. 
763. Hagyjunk fel a fonókakkal; közölve lesz. (Ez a czikk nem* a 'városi kis

asszonyoknak van írva.) 
754. Hajdan és most Kadarcsitól, el van fogadva. 
755. Óvatossági eszmék a lopás és gyújtogatás ellen, közölve le«z. 

T U D Ó S Í T Á S . 
A kitűzött 

jutalmakra történt pályázatok eredménye felöl!!! 

I . A z ipart mloniányi értekezésre, mellynek feladata volt 
egy hazánkban kifejlesztendő iparág ismertetése, pályázott müvek 
között legjobb „A kender, len, gyapju-szövés-fonás-feslés" jeligével 
ellátott s ugyan e tárgyakról értekező czikk 

a jeligés levélke . . K I K I N M L A J O S T G o m b á n 4 - vallotta 
e 15 aranynyal koszorúzott s valóban becses mü szerzőjéül; 

hozzá legközelebb állott a „Szappangyártás"-ról értekező, 
melly munka lapjaink számára szinte megtartatván s rendes díja
zásban része8ülendvén, ennek jeligés levele is felbontatott s abból 
szerző neve nélkül : „ E g y m a g y a r v e g y t u d o r " megnevezése 
tünt ki. 

Mindkét munkára figyelmessé tesszük olvasó közönségünket s 
örömünket fejezzük ki a pályázat eredménye felett. 

Pesten, october 15-én 1866. 
A „Vasárnapi újság" szerkesztősége. 

I I . A legjobb népdalra kitűzött 5 arany jutalmat azon gyűj
temény vívta ki magának, mellynek jeligéje „Rajta fiuk danára, 
öt arany lesz az ára." 

Az egészséges és talpraesett X I költemény szerzőjéül a jeligés 
levél felbontása után . . I I O R Y F A R K A S ' " tünt elő : kinek ne
vével már többször is találkoztak lapjainkon tisztelt olvasóink. 

A többi pályamunkák szerzőik tulajdonai maradnak. 
Pesten, october 15-én 1856. 

A „Vasárnapi újság" szerkesztősége. 

III . A hazai tájleirásra kitűzött 5 arany jutalomra beérke
zett pályamüvek közül a „ G a r a n melléke'* találtatott legérde
mesebbnek. 

A jeligés levélkéből „ T E R E L M E S M I H Á L Y " k.-sáróiref. 
lelkész neve tünt elő e mü szerzőjéül. 

„ S z á m l a v á r a " szinte használható lenne, de rajz nélkül nem. 
Pesten, october 15-én 1856. 

A „Vasárnapi újság" szerkesztősége. 

I V . A hazai népismertetést tárgyazó 5 arany pályadíjra bekül
dött müvek között a jutalomra legérdemesebb a „ V i t é z Széke ly 
nemzet ismertetése." 

E mü jeligés levél nélkül érkezvén hozzánk, szerzőjét „ s ü r 
getve" kérjük, hogy magát e mü közlése előtt megnevezni siessen; 
ugyanozonságát az előmutatandó eredeti kézirattal, vagy más hite
les utonmódon bebizonyítván. 

Dicséretet érdemelt e mellett a „ T o l n a m e g y e i svábok*' 
ismertetése, mellynek szerzője „ M O L N Á R I S T V Á N " darányi 
oktató. E mü is közöltetni fog. 

Pesten, october 15-én 1856. 
A „Vasárnapi újság" szerkesztősége. 

UXS" A még hátra levő két rendbeli pályamunkák versenyé
nek eredményéről a tárgyak igen nagy terjedelme miatt csak egy 
későbbi számban fogunk nyilatkozni. Kelt mint feljebb. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

Kiadó-tulajdonos : Ilerkrnast Gnsztav. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-nteza 4-dik Mám alatt Pesten. 




