
A „Vasárnapi Ujság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú ivén jelenik meg. 
Előfizetési díj január—júniusig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai nton a ,,Politikai újdonságokkal' 4 együtt esupan csak 3 fi. pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetcmutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

R i s t o r i A d e l á j d . 
A „Vasárnapi ujság" t. olvasói nem sokára sűrűbben fogják e 

nevet emlegetni hallani, mire nézve jónak láttuk, e delnő arczképét 
és előleges rövid ismertetését lapjainkban közzé tenni. 

Ristori Adelájd (magyarul Etelka) a jelenleg élő európai mű
vésznők egyik legnevezetesbike. 

Azoknak, kik a czímekben gyönyörködnek megsugjok, hogy ö 
egyúttal marquisnő is (annyi, mint báró- vagy grófné). Egy olasz 
főúr még korábbi éveiben belé
szeretett s atyja ellenére nőül 
vette öt, később azonban művé
szete által atyja is kiengesztelő
dött ; azt pedig jó l tudjuk, hogy 
Orpheus művészete csak fiatal 
csodákat mivelt a kősziklákat in
dítva meg s az erdei vadakat sze
lídítve, ahoz képest, midőn egy 
színésznő köszivü olasz herczeget 
engesztel ki maga iránt, a ki aka
rata ellenére ipává lett. 

Olaszországban régóta elismert 
művészi nagyságnak tárták Ri-
storit; azonban világhírűvé a mult 
évben kezde lenni, a midőn a vi
lágtárlat alkalmával Parisba ment 
egy kis olasz társasággal. 

Szerencsés körülmény volt rá 
nézve az, hogy a francziák legna
g y o b b színésznője Rachel épen 
akkor, midőn a francziák az oro
szokkal legnagyobb harezban vol
tak keveredve, menthetlen pénz
vágyból az orosz birodalom fővá
rosába ment el játszani, később 
pedig Amerikába utazott. Ez a 
keserűség méltán növelte a fran
cziák Ristori iránti lelkesülését 
A legigazságosabb véleményezők 
Rachellel egyenlő tehetségnek 
állítják öt ; a nagyobb rész föléje 
helyezi; a német eritica hódolat
tal ismeri el, hogy melléje állít
ható művésznője nincsen; a mi pedig különösen Bécsben, hol az 
udvari színháznál a legnagyobb tehetségek vannak egyesítve, sokat 
je lent — Ristori nem fiatal többé, a művészi tökély sok tanul
mány, szenvedély és életismeret eredménye; nem is az, a mit az élet
ben szépnek szokás nevezni. Es még is a színpadon magával ragadja 
a sziveket, és elismerteti a nézővel, hogy ez a legtökéletesebb nő! 

Nem sokára meglátandjuk, hogy miben áll e művésznőnek azon 
csoda varázsa, melly öt annyira pályatársai fölé emelte? A nemzeti 
szinház igazgatósága hat előadásra megnyerte Ristorit, ki vendég
szerepléseit színpadunkon a jövő hó elején kezdendi meg. 

Ezt mi örvendetesnek találjuk hazai művészetünkre nézve is. 
Művészeinknek üdvös a külföld nagy példáit megismerni; nem 
azért, hogy utánozzák őket, hanem, hogy tanuljanak tölök. A mit 

Rachel, Ristori és Ira Aldridge 
mutattak, az mind hosszas tanul
mány eredménye, egy egész élet
törekvés összegyűjtött kincse volt; 
ki ne venné át örömmel e kincse
ket. Az igaz tehetség nem fogja 
utánozni mestereit, de el fogja 
tanulni tőlük előnyeiket; az álte-
hetség utánoz és eltanulja a hi
bákat. 

Azért nagyon hiszszük, hogy 
Ristori megjelenése üdvös nyo
mokat hagyand maga után szín
házunknál, ha művészeink kü
lönbséget teendnek e két szó kö
zött : „tanulni" és „eltanulni." A 
művészet ugyan mindenütt egy 
és szabályzata örök; de alapjában 
még is mindig azon nemzet jelle
géből növi ki magát, mellyben 
született. Igy a franczia művé
szetben mindig túlnyomó lesz a 
páthosz az angolban az élethűség, 
a németben a kedély, az olaszban 
az indulat, a magyarban a nyu
galom és szavalás. A lángész 
mindenikből erényt fog kifejteni, 
a középszerűség túlzást 

Ristori művészetéről vendég
szereplései alkalmával lesz sze
rencsénk bővebben szólhatni * ) . 

J. M. 
Ristori Adelájd. *) Ez alkalommal kénytelen vagyok 

felszólalni arra a tréfára, a mit több 
helybeli collegám szerez egy idő óta magának, azt állítva rólam, hogy én a 
„Vasárnapi újságban" Ristori ellen írtam e Gyulayval Ristori miatt vitat
koztunk. Ezt mondja Bulyovszky és Dux Adolf. Felhívom e két tisztelt urat, 
hogy mutassanak ki a „ V . I'.••-!,..] csak egy sort, mellyben Ristori ellen szó 
van. Helyeseltem Gyulay magasz tálasait az olasz művésznőről, rosszallóm sa
ját művészetünk és irodalmunk lealacsonyitását. Hasznos dolognak mondám 
a külföld haladását velünk megismertetni, károsnak saját előhaladásunkat 
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Lassan a (esttel! 
— Eredeti beszély a székely népeiéiből. — 

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

„Ne te nee!" kiálta ott benn szájas Borbála rikácsolva Juczira. 
„ U g y siratja mintha férje lett volna! -Ejnye hogy nem szégyenled a 
kutyáról, ennyi becsületes asszony előtt igy beszélni. Még marháit 
emlegeti! Hm! Itt többé semmi kereseted, te sehonnai! A mit hoztál 
a házhoz, elviheted. Itt minden az enyém Tulu Márton férjem uram 
jussán. Elhord magad innen! Aztán még siratja. Pedigegy diák járt 
keedhez édes leányasszony minden estve, egy diák b'zon, hallják-e 
keetek?" 

„Szörnyűség!" kiáltanak az asszonyok egy szívvel lélekkel. 
A lány nem tudott szólani. Könyei záporként ömlöttek. 

Pista bá szeretett engemet. Megígérte, hogy elvesz. Jaj sze
gény Pista bá, hogy nem látja, hogy netn hallja keed, mint bánnak 
Juczival! ' 

„ A mint megérdemled! Ha igaz az, hogy Pistába el akart venni, 
a mi pedig sült hazugság, akkor minek tartottál diák szeretőt? An
nál nagyobb gyalázat, — te hitvány? De minek is vesztegetem a 
szót, takarodj el te gyalázatos! Mindent lefoglalok a mi a házban, 
udvaron és mezőn van. Minden a mienk. Elhord magad innen!" 

Juczi folyvást zokogott, s alig tudta kimondani e szavakat: 
„Édes Borcsa néni. Mivel bántottam én meg keedet, hogy igy 

bánik velem, fiu dajkáltam Pista bát, az Is tenáldjamegmégamás vi
lágon is, én voltam az ö j o b b keze: de azért ne féljen, semmit se vi
szek el a házából, semmivel jöt tem és semmivel megyek el. Csak 
egyre kérem keedet. A Jézusra kérem, engedje meg nekem, hogy 
itt sirathassam Pista bát, mig eltemetik. — Aztán elmegyek én, ugy 
elmegyek, hogy soha többé híremet se hallják Mákosfalva helysé
gében !" 

„Nem takarodol ki mindjárt te bestia?" kiálta rá szájas Bor
bála. „Majd itt hagylak pokolban, hogy mindenemet ellopd s meg 
szökjél vele! Kitakarodj mikor mondom," 

Ezzel szájus Borcsa neki rohant Beder Juczi hajának! de a pil
lanatban a diák, ki az egész jelenetet a kamara ajtó repedésén leste, 
ott termett köztük egy ugrással. Szájas Borcsát ugy ellökte, hogy a 
pitarban szedte fel vézna csontjait. 

„Ha . ha, ha!" kiálta fel mindemellett a kárörvendő Borbála, 
„látják keetek, látják . . . ne te, hol a szeretője! Diákot tartott el
rejtve a kamarában;" 

„Bizony gyalázat! szégyen" kiáltákaz asszonyok,kik ijedtökben 
a konyhába vonultak s ott bátorságban érezték magokat. 

„Hallják keetek!" szólt a jámbor természetű diák, ki ha tűzbe 

visszariasztani: Kistorit én Altierit bemutatva, helyes eszű ember buzdító, 
nem leverő szavakkal végezte volna czikkét, telállitva a külföld remekeit, 
mint követendő példákat, és nem mint elérhetlcn magasságokat. E letérő szá
rak ellen keltem ki. Kénytelen vagyok igen világosan beszélni, és az c tárgy
ban támadt szanaszét ágazó vitákat n logicai rendre visszatéríteni. A eritica 
ellen sem keltem ki, mint ezt viszont Gyulay akarja elhitetni. A eri
tica szükséires mind ránk, mind a közönségre nézve; de valakinek azt 
mondani, hogy szamár, ez nem eritica. Hlyen leverő gúny megjárja a 
szerkesztői mondanivalók között vadpoéták ellenében, dc nem az összes 
nemzeti irodalommal és művészettel szemben. Különben Gyulayval e 
tárgy fölött nem lehet tovább vitatkoznom, miután ő nzt állitja, hogy 
én őt e czikke miatt haznfiutlansággal vádolom. Ha csak az volt a szán
déka, hogy megsajnáljam — czélt ért. Egyébiránt, ha nincs tudomása arról 
a helyzetről, mellyben vagyunk, s mellyben hasonló porigalázásai minma-
gunknak a legkárosabh visszahatást szülik ; ha nem tudja azt, hogy bel-és 
külföldi lapok mennyire versenyeznek annak bebizonyításában, hogy a ma
gyar irodalom és művészet a semmiség legalsó Fokán áll, s ha mind ennek 
végcréMját és eredményét nem látja, akkor irigylem a boldog lelki állapotját. 

Jókai Mór. 

jött is, az csak egy perczig tartott. „Hallják keetek. Elmondok én 
mindent. Ez a leány itt olly ártatlan, mint a ma született gyér-
mek. . 

Juczi odaszaladt, eltakarta száját a kezével, hogy tovább ne 
mondhassa. 

„ A z Istenért Laczi!" ezt súgta Juczi a diák fülébe. „ A z Isten
ért, el ne áruld magad! Már kerestek Pákéfalván, ha itt valaki meg
tudja nevedet, még ma visznek be Szent-Györgyre. Hadd higyjenek 
a mit tetszik. En téged nem hagylak el többé. Elmegyek Kolozsvárra 
és ott szolgállónak állok be. Együtt megyünk ugy-e?" 

„Mit súgnak, búgnak a lelkeim?" kiálta Borbála, ki belopódzott, 
hogy neki is jusson vagy egy szó a sugdosódásból. — „Együtt me
gyünk ugy-e!" monda a leány hangját csúfondárosan utánozva, 
„Együtt-e? Mondtam ugy-e, hogy meg akar szökni. Abból semmise 
lesz. Mindjárt elmegyek aduilóhoz. Befogatlak mindkettőtöket. Hoz
zám pedig ne merjen többé nytdni tintás diákuram, az én tulajdon 
házamnál. Majd meglátjuk, milly vitéz lesz a dulló vagy a kapitány 
előtt. Megyek, mindjárt idehívom az estrázsát. Kendtek maradjanak 
benn, s vigyázzanak, nehogy ez elvigyen valamit a háztól." 

„Megyén a pokol fenekébe!" monda Bandi, ki most újra belé
pett, s izmos markával föltartóztatta Borbálát. 

Oh! hogy nem hallja, hogy nem látja mindezeket Tulu Pista bá! 
Egyik a vagyonát, másik Jucziját szeretné elvinni! 

Mert íme azt mondja Laczi az ö Juczijának : 
„Gyerünk innen édes Juczim! Majd meglátom, ki áll utamba! 

Gyerünk!" — s kezdtek átgázolni az asszonyok tömegén, kikkel ismét 
tele volt a szoba. „Jóegészséget kívánok keeteknek. Többénem lát
ják se Juczit se engem ezen a vidéken." 

Egyszerre egy iszonyú ordító hang kiálta, mellytöl még a ház 
is megrengett. 

„Csak lassan a testtel!" 
A mennyi vászoncseléd volt a szobában, mind oda lett. Ki az 

udvaron termett, ki elájult a szobában. Csak Bandi nevetett fel 
medve hangján s kezdé lábávalébresztgetni szájas Borcsát, kiaz asz
tal alá ájult'. 

„Lassan atestiel, diák komám!" ordita ismét Tulu Pista bá, ki 
talpra ugrott, s mind Juczit mind a diákot visszalódította. „Hátmi-
helytbehunyom a szememet, mindenemből kiakartok rabolni?" 

„Hallgasson meg Pista bá" — monda a diák, ki az elájult Ju
czit tartotta karjai között; s Pista bá, hallgatott is, mert igaz, hogy 
Juczit csalfa leánynak hitte, de megszeppent egy kissé, midőn látta, 
hogy el van ájulva. „Térjen magához gazd' uram!" 

„Ne higyjen neki, ne higyjen neki," kiálta Borcsa asszony, ki 
sokkal erösebb szívű volt, sem hogy elájult volna. Csak ijedtében 
bujt az asztal alá. „Ne higyjen neki!" 

„ H é Bandi, dobd ki innen azt a vén boszorkányt," monda Tulu 
Pista bá nyugodtan. Bandinak nem kellett ezt kétszer mondani; de 
Borbála sem várta, hogy kidobják. Hanem nagy hirtelenséggel ki
szaladt, még fejkendőjét is elejtette. Az udvaron levő asszonyok pe
dig midőn látták, hogy Borcsát kergeti valaki, meg se ismerték 
Bandit, hanem azt hitték, hogy az a Tulu Pista bá lelke, s mind 
haza szaladtak; még otthon sem bírtak magokhoz térni: ki gyer
tya* gyújtott, ki a párnák alá bujt, s úgy imádkozott. 

„Hallgasson meg kend Tulu Pista bá!" kezdé ismét a diák, 
miután Borcsa és Bandi is kipusztult. „Bizony nem okosan teszi, ha 
Juczira neheztel. Juczi az én kedves testvérem, egy édes apánk, egy 
édes anyánk volt. Kökösön a nagy kolerában haltak meg aratáskor." 

„Ejnye bizony!" kiálta Pista bá, ki jól emlékezett most, hogy 
midőn Juczit az útfélről felvette, akkor emlegette hat esztendős 
testvérét, kitől az erdőben elszakadt, és azóta hirét se hallották. 

„S te volnál-e az én kedves édes Juczimnak édes testvére?" 
Juczi magához tért; de még most is reszketett. Leült a szeg

letbe a padra és folyvást sírt, maga sem tudta miért. 
„Én az nap kijutottam még a Ríkából Az országútba sírva ta

lált egy úri kocsi. Igen j ó fiatal úr és asszony ült benne. Épen ak
kora kis gyermekök volt, mint én valók. A j ó asszony olly szépen, 
olly nyájasan szólt hozzám, hogy elfelejtettem a sírást. Ö rám mo
solygott, s én nevetni kezdtem. Azután az úr kérdezte tőlem, hová 
való vagyok. Azt mondám Kökösre. Az úri asszony valamit súgott 
férjének. Valami jót mondhatott rólam, mert azután ismét moso
lyogva nézett rám. „ V e d d fel Jancsi az Isten-adtát." monda Tankó 
Márton ur a kocsisnak. Engem felvettek a kocsiba. Elvittek Ko 
lozsvárra. Az asszonyság édes anyám, nz úr édes apámmá lett!" 



Juczi zokogva öleié át Pista bát. „Épen mint nekem Pista 
bá és jó anyja a vén Sára asszony, kit az Isten nyugtasson meg po
rában is." 

„Nekem sok jó testvérem is volt," íblytatá Laczi, „Tankó 
Márton gyermekei mind testvéreim voltak. Együtt tanultunk, 
együtt nevelkedtünk." 

„J(d ismerem", — mond Tulu Pista — „az egész famíliát; de 
mióta a kolerakor kiköltöztek innen, azóta nem laktak e vidéken." 

„Eddig" — monda Laczi „a Kolozsvár környékén levő jószá
gon laktak, melly az asszony jussa. Csak az idén költöztek vissza 
ide. A vén béres monda nekem tegnapelőtt, hogy ismer ö egy épen 
olly nevü leányt itt Mákosfalván. Én mindjárt gyanitám, hogy ez 
nem lesz más, mint testvérem. Még azon estve idejöttem. Nappal 
nem jöhettem, mert a regeinentnél be van írva a nevem; megtud
ták hogy kolozsvári diák vagyok, s már tűvé tettek értem minden 
falut, a hol csak egy Beder nevű ember lakik." 

„Igen, csak képzeljekend Pista bá", szólt Juczi, „Laczika elakar 
holnap indulni Kolozsvárra. Oh, pedig de szeretném, ha csak még 
egy hétig itt lehetne velünk; de jól teszi mégis, hogy elmegy innen 
— itt ráakadnának." 

„Hej bizony, de kár, hogy három hét múlva itt nem lehet diák 
uram, akkor tartom a lakodalmat Juczival! Soha se búsuljon keed 
Jucziért, jól lesz neki dolga. Katona sem vagyok, kiszolgáltam már. 
Csak egy ujjam hibázik, azt sem a háborúban vesztettem el, hanem 
mindjárt első esztendőben összeverekedtem a paraszt legényekkel, 
de nem leány felett, hanem egy pajtásomért s egyik paraszt zsivány 
leharapta ujjamat. Ollyan fogai voltak, mint a medvének; vagy az 
én Bandimnak. Hol vagy Bandi?" folytatá Tulu Pista, hogy vígabbá 
tegye a beszélgetést. 

Felelet helyett olly hang üté meg a társaság fülét, mintha va
laki gordont ' ) húzna a pest megett. 

„Ej! hogy húzza a bőrt a jégén!" 2 ) mond Pista bá. „Aztán 
a kölyök a mig halva feküdtem n kocsin, a lovaknak mindig a gaz
dáját szidta — majd ki kap ezért!" 

„Csak azt akarom még mondani Pista bá , " szólt a diák, ki 
mint minden ifjú diák, szeretett leczkét tartani az öregebbeknek. 
„Csak azt akarom mondani, hogy többé ne tréfáljon illy gonoszul 
Juczival. Lássa hogy megijesztette, még most is reszket!" 

„Ne félj eesém! azután nem indulok meg minden mendemonda 
után vaktában. Csak azt akartam kipróbálni, fog-e engem Juezi-
kám siratni; de láttam, hogy ugyancsak siratott. Aztán ugy akar
tam tenni, hogy lassanként térjek magamhoz. De egészen dühbe 
hozott, mikor láttam, hogy Juczi egy idegen diákkal akar meg
szökni, s az a szájas Borcsa, mint a karvaly, olly hamar kinyújtja 
körmét mindenem után. A tettetés még igen is jó l ment, csak az az 
átkozott kutya jött oda egyszer fülemhez szimatolni. Kicsibe mult, 
hogy pofon nem ütöttem. De fél szemmel mindent láttam. Édes 
Juczim, milly szivrehatóan siratott engem!" 

Felesleges is tán elmondanom a többit. A diák más nap estve 
már Szeben felé járt Tankó Márton úr kocsiján. Pirczi Marczi más
nap hajnalban tudta meg feleségétől, testvére halálát és feltámadá
sát. Csergetyüjét meglelte és miután a maga helyére tette, elmnet 
ismét a dullóhoz favágni. Tulu Pistát pedig és Beder Juczit a pap 
háromszor hirdette ki a templomban. Lakodalmukon maga Tankó 
Márton ur volt a násznagy a szomszéd faluból. Tankóné tens asz-
szony pedig szép menyasszonyi ajándékot küldött neki. 

Tulu Pista bá többé soha sem bocsátá ki száján e szót : „Las
san a testtel;" nagyon restelte mindig, hogy J*uczi hűségében ké
telkedett. 

Boldogul élnek tán mai napig is. Hanem közelebbről azt a 
szomorú hírt hallottam, hogy szegény Pirczi Marczi ezelőtt három 
esztendővel meghalt. Borbála is utána költözött ; de az már nem 
olly nevezetes, s nem éjien olly szomorú ujság. 

kalandozás 
a z^é-sz a k a m e r i k a i ő s e r d ő k ö n . •i-.U-A h\ 

Messze ama nagy .vízen, az atlanti tengeren túl, mellynek hul
lámai Európa nyugati partjait szüntelen ostromolják, sok száz mér
földnyire tőlünk, egy fiatal mesés földrész terül, mellynek zengzetes 

') Bőgő. — *) Igy szokták mondani arról, ki kimenvén hortyog. • > 

nevéhez, sok szép remény, dc még több keserű csalódás emléke van 
csatolva. E fiatal világ, ez itju földrész ama gyakran ép olly tulzó-
lag magasztalt, mint szertelen gyalázott Amerika. 

Alig néhány századja, hogy Kólón Kristóf vagy diákos nevezet
tel Columbus Kristóf a merész genuai tengerész, ez eddig ismeretlen 
földrészt felfedező, s most már , főleg mióta a gőzösök keleti part
jait Európa nyugati réveivel gyakori közlekedésbe hozttfk, ugy 
beszél róla mindenki, mintha csak valamelly szomszéd megyéről 
szólana, holott partjai s néhány dél- s északamerikai állam kivéte
lével , távol sem annyira ismert, mint azt a közönséges szújárás 
szerint Ítélve, vélni lehetne. 

Legismertebb részei közé kétségtelenül az északamerikai Kyye-
stílt-államok számíthatók, s még ezek belsejében is, főleg nyugaton 
a csendes tenger felé hatalmas kit rjedésü puszták, járhatlan mo
csárok s rengeteg erdők találtatnak, mikben sem falvak, sem düle
dező épületek omladványai, mohlepte romok repkénynyel borított 
feliratos sziklák nem tesznek tanúságot az ember jelen, vagy haj-
dankori tevékenységéről. — Naphosszat barangol e vadonban a me
rész vándor a nélkül, hogy valahol emberléptek nyomára akadna, 
ö s eredetiségben, termő erejének egész fenségében szabadon s em
ber által nem korlátozva, munkál és ront, emel es dönt , porlaszt s 
uj életet fakaszt a hatalmas természet, nincs mi tevékenységének 
irányt vagy határt szabni merészelne. 

Mikor a természet eddig osztatlan állapotban bírt urodalmába 
az Egyesült államok altul kirendelt mérnökcsapatok, kik magukat 
elég jellemzöleg „a polgúrisulns ulesitiálóinak" (les pionneurs de la 
civilisation) nevezek, bátor léptekkel előre nyomulnak, mint a világ
tenger hajósa, s Afrika sivatagain áthaladó vándorcsapatok, egyéb 
tájékozási eszköz hiában, csak az ég boltozat örökké és mindenütt 
egyenlő fénynyel ragyogó világai után tájékozhatják magukat. — 
E terhes, számtalan veszély s bajjal járó merényletre ki hinné cse
kély díjazás mellett részint kaland s ismeretvágy, részint nyervágy-
től vezérelve a legjelesb családok ivadékai,tehetős családok remény
teljes fiai vállalkoznak, kik delejtő s iróunal egyik kezükben, fényes 
baltávul másikban, vállaikon töltött fegyverrel kalandozzák össze
vissza az eddig ismeretlen területeket kimondhatlan nélkülözések s 
fáradalmak között azok pontos föld-, mér-, ásvány- és növénytani 
leírását készítvén. 

Illy mérnökcsapathoz szegődve, mellynek feladata a Michigan 
tó északi partjainak kutatása s felmérése vo l t , úgymond a fiatal 
franczia, kinek naplójából a sorokat vettük, indultunk az eddig még 
soha embertől nem látogatott vidékre. 

Első kirándulásunk Monásztik folyam partjainak ismerteté
sére volt irányozva. — Tán ismeretlen hangzatu e név ? nem tesz 
semmit; — én sem ismerém e kirándulás előtt s bo ldog , ki öt még 
csak nevéről s írásból ismeri. 

Mindenekelőtt alkalmas járműről kellé gondoskodnunk, mi vé
gett egy, meglehetős nagyságú, lapos dereglyét úgynevezett macki-
tirík-ot béreltünk, melly ugyan kissé ó-divatos színezetű volt , de 
fehér vitorláival s vereses feketére festett oldalaival, még igen tisz
tességesen nézett ki. 

A hajó legénysége két uti szolga (voyageur) volt. — Az egyik 
Ágoston, indián származású mettiz, már l ő év óta hajós s ezért ed
zett idegzetű, sebesen evezni, sokáig gyalogolni s ügyesen vadászni 
tudó, mig a másik, kinek neve Tamás, igazi kanadai franczia, 
ügyetlen, gyáva, de jóakaratú s kicsapongásig víg fiu volt. Angolul 
egyik sem tudott, s igen örültek, midőn velem anyanyelvükön a 
kedves franczia nyelven beszélhettek. 

T ö b b hónapi eleséggel fegyver a ruhával bőven ellátva hagytuk 
el lbőO. évi június 11-éu Makinak kikötőjét. — Makinuktól Euoch 
öbölig száz mérföldnél nagyobb területen alig lakik uéhány ezer 
ember, ezek is csak halászat végett tartózkodnak itt júniustól októ
berig, különben a szó teljes értelmében laktalan. 

Tiz napig e magányos elhagyott part hosszában elég bajjal ha
józtunk, a viz itt-ott olly csekély lévén, miszerint hajónkat gyakran 
gyalog kellé tovább vonszolnunk, mig végre Monásztik (sziget folyó) 
öinléséhez értünk. —\ Néhány szerencsétlen vállalkozó, ki e folyam 
partján termő fenyőkből nagy nyereményt vélt magának szerezni, 
a folyam partján deszkametszüt épített, melly azonban nem igen 
diszlett. — A kis telep néhány épület s néhány burgonya- s tengeri-
fóldből állott, melly körül járhatlan czédrus-posvány terült, hová 
behatolni senki sem mert ; főleg nyáron, midőn mérges szunyogok-
és legyek milliói dongtak az erdőben. — Valóban nem igen kiea 



• 

in 

tartózkodási hely, mellynek vad elhagyottsága az emberi nyugtalan 
tevékenység által még élesebben tüntetett fel. — Legbensőbb rész
vétet érezek ez emberek iránt, kiket az élet szüksége oda visz, s kik 
még mind ennek daczára szerencsések, ha kimondhatlan fáradalmaik 
díját, —• mint nem ritkán történik, épen el nem vesztik. 

Illy elhagyott vidéken az utas mindenkor a legszívesebb foga
dásra számolhat. 

Társadalmiasság az ember természete s nem csekély az öröm, 
ha illy vadonban az ember hírt hall a nagy r polgárisuk világról. — 
Valamelly avult hirlappéldány, mellybe történetesen szappant vagy 
beretvát göngyöltek, kimondhatlan becses és érdekes dolog arra 
nézve, ki illy est már régóta nem látott. 

Vol t okunk hinni, hogy azon mészkő-réteg, mellynek határait 
felkutatni akartuk, a folyam partjainál szabadon látható leend. — 
A mérnökcsapatok több helyütt mészkövet emiitettek s aligha nem 
ez volt azon réteg, melyet mi fürkéztünk. — A mérnökök kivételé
vel soha halandó erre nem járt s még a deszkametszö-malomban 
lévők sem ismerték a folyam felvidékét. Sikerült azonban kitud
nunk, miszerint a folyammeder balpartján Merovether kapitány
társam régi ismerősének vezérlete alatt álló mérnökcsapat, a vidék 
felmérésével foglalkozik, s azonnal felkeresésére indultunk. 

ömlésénél a folyó két egyenlő szélességű ágra szakad; — az 
egyikről gazdáink azt tárták, hogy nagy levén a v í z , felfelé hajóz
ható, de a jobbikról, mellyen épen mennünk kellé, mit sem tudtak. 
— Könnyebb jármű nem létében dereglyénkkel kellett az utat meg-
kisérlenünk. Pogyászunk s élelmi szereink nagy részét hátrahagy
ván , a folyam alsó részén levő zuhatagokon és sebes folyásokon a 
munkások által segítve baj nélkül átkelénk. — Ezeken felül a folyó 
széles s felette csendes, mert a sebes folyást okozó sziklák termé
szetes gátot képeznek,miáltal feljebb a viz folyása mérsékeltetik; — 
a sebes folyás alatti zajgás és locsogás a felettük levő csenddel saját-
lag kedves ellentétet képez. — Igy érkeztünk azon ponthoz, hol a 
folyó két ágra szakad s tagadhatlan, hogy kirándulásunk első fele 
igen kedves s mondhatni bájos sétánál nem volt egyéb. A folyam 
j o b b ága fenemiitett jellemét egész a második sebes folyásig raeg-
tartá. — Ez zajosabb volt, mintsem vártuk volna. A folyam vize nagy 
zajosan ömlött széles szakadozott teher mészkő lapokon keresztül, 
mellynek számos hasadékaiban nagy mennyiségű folyamkagyló 
fészkelt, tátott héjakkal, kétségtelenül, hogy igy a vízben találtató 
tápanyagot könnyebben beszívhassák. — Helyenként a folyás olly 
erős vo l t , hogy kiszállnunk kellett, a járműnket gázolva tovább 
vontatnunk, különben az éles, hegyes sziklacsúcsok között zajgó viz, 
darabra zúzta volna. — Fentebb helyenkint óriási fehérvizi rózsák 
(nymphaea) lepek a folyó szinét, ugy hogy a hajós meglepetve, 
egyszerre rózsaágyak között vél evezni, miknek szine és illatja egy
aránt bajos. 

E virágos vízen úszva egyszerre csinos házikók, vagy helyes
sebben mondva kunyhók csoportja vált ki az erdőből. — Ez ifjú 
indián telep volt. — Á kunyhók faragott fatörzsekből voltak építve, 
ajtó, üvegablakok s kémény sem hiányzott, ugy hogy sok német 
vagy franczia faluban is szégyenkedés nélkül megállhattak volna * ) . 
A telep közepén emelkedett kis szentegyház áll, mellyben az 
isteni tisztelet csippové nyelven tartatik, s alig van gyermek, ki 
anya nyelvén írni, olvasni nem tudna. —Vallásuk római katholika; 
lelkészük nincs, de a megyebeli püspök időről időre egy-egy téritöt 
küld hozzájuk, ki velük az isteni tiszteletet tartja. — Falujok bur
gonya- és tengerifoldekkel van bekerítve,, — mindamellett nyáron 
halászat végett a Nagy (Michigan) tóhoz leszállanak, télen róka- s 
hód vadászattal foglalkoznak s ebbeli foglalkozásuk nyereményeiért 
különféle árúkat különösen linóm posztót cserélnek be. 

Nejeik európai divat szerint öltözködvén viszonyaikhoz mérve 
nem kevéssé fényűzők, a férfiak szinte legnagyobb részben európai 
divatnak hódolnak, csakhogy pantalonjaikat gyöngyökkel varrják 
k i ; van azonban közöttük, ki maiglan veresre festi arczát s sastol-
lat dug csomóba kötött üstökébe. 

Ez indián törzs az északamerikai törzsek legmiveltebbjei közé 
tartozik, minek nem csekély jele, hogy lángtizet — pálinkát — nem 
isznak ; mindamellett tartani lehet, hogy mint e szerencsétlen em
berfaj egyéb törzsei i s , vagy a fehér fajba felolvadva, vagy általa 
kiirtva előbb-utóbb nyom nélkül elpusztul a föld színéről-

A c s a l á d . 

No ugyan hideg van ám kint, 
Jobb most a meleg szobába. 

— Igy kiáltott Márton gazda, — 
Több fát Juha a kályhába! 

Ott bent mulat most a család, 
Kinek mibe telik kedve; 

Az anyjuk varr — Márton gazda 
Olvas, csak ugy neki dűlve. 

Nagyon elmerülve olvas. 
De ugyan hát mi van nála? 

Látom hogy a „Vasárnapi 
Könyvtár" van előtte tárva. 

Elkezd belőle olvasni 
— Szép lehetett az a Rózsa — 

S Kisfaludynak Csobánczát 
A családnak elolvassa. 

Olvas, olvas Márton gazda. 
De végre megbosszankodik : 

Két kis fiu a szegletbe 
Minduntalan czivakodik. 

Szépen inti Márton gazda, 
De nem ér az neki semmit. 

Nó ha még egy szót meghallok, 
Ma nem esztek semmit, semmit. 

Es egyszerre ollyan csend lőn, 
Csak a szélzugás hallatszott 

Es a macskadorombolás, — 
Egy kis ágyon nyújtózkodott. 

Tovább olvas, csak mondja ám : 
Ejnye de szép jelenetük. 

Az egyik fiú felkiált: 
En is lovas vitéz leszök 

Bizony szép kis könyvecske ez, 
Még képek is vágynak benne. 

A mikor kérdezősködnek : 
Az van ám itten lefestve. 

No tudod már, mikor László 
Találkozik az emberrel, 

Kérdé? kinek szóll a harang : 
Nem tudod hogy rá mit felel ? 

De hogy nem tudom édesem, 
Tudom mikor azt mondja rá : 

Igen szép, és igen j ó volt, 
Bár az Isten megtartaná. 

Ott a pergő rokka mellett 
Hova gondolsz te kis leány? 

Miért nem forog a kerék, 
Talán elszakadt a fonál? 

No nó, azért még ne pirulj, 
Tudom azt hogy van kedvesed. 

,Nincsen nekem' — „Ej dehogy nincs, 
Még pedig nagyon szereted." 

Nézz ki lyányom a konyhába, 
Szólt az anyjuk; két óra lesz, 

Tudod rosz szakács a Júlia 
Még majd elsózza a levest. 

Ejnye de ugat a Száva, 
Hallod Julis, nézzél már ki. 

„Csak a kerítésen ugat 
Disznótorba megy valaki." 

Kész a vacsora, szólt a lyány, 
A z olvasást abba hagyja, 

De előre meg töltötte 
A pipáját Márton gazda. 

Megy a család vacsorára, 
A kis fiuk felugrálnak 

Hogy a, vacsora Bzót haliák, 
Pedig már csak szunyókáltak, 

A vacsorát elköltötték 
Nem is pipál Marczi gazda, 

Ismét kinyitja a könyvtárt, 
Az olvasást még folytatja. 

Olvas olvas mig nem végre 
Mindnyájan elálmosodnak, 

Már a mécs is csak ugy pislog 
No, majd folytatjuk ezt holnap. 

* ) Hát még alföldi furáinkban ?? hol fajdalom a kémén)- maiglan ismeretlen valami, 
— a a gazdasszony szene a füsttói szüntelen veret. K ö « 1 6 . 

De Márton gazda azt mondja, 
Jövőre, ha meg nem halok, 

Az illyen szép kis könyvekre 
Ismét csak plenunmerálok * ) . 

Nagy Károly. 

\ IMII z e t i in íi s** II ni II n k. 

Kik talán kevésbé ismerik ezen egyik legnevezetesebb hazai 
intézetünket,szükségesnek tartjuk lapunk tisztelt olvasóival röviden 
megismertetni. 

Halhatatlan gróf Széchényi Ferencz, ama tündöklő hazafi gróf 
Széchényi István dicső édes atyja, átlátván azt, hogy nem elég most 
már a magyarnak csupán mezei gazdálkodással foglalatoskodni, s a 
harezban érdemlett babérokat szerezni, de hogy a világ többi né
peivel versenyezhessen s ezektől maga tulajdon kárával el ne ma
radjon , szükség hogy a tudományosságban, művészetben s iparban 
is haladjon. E szemponttól vezéreltetve még 1802-ik évben gazdag 
gyűjteményét, mellyet kivált Európa szerte tett tudományos utazá
saiban szerzett, úgymint könyveket , kéziratokat, földabroszokat, 
képeket, ritkaságokat, czimereket, pecséteket, később gazdag érem-
(pénz) gyűjteményét a haza oltárára letévén, ez által nemzeti mu-
seumuntat alapította. 

* ) Marton gazda ityloaaval. 



A minden szépre, nagyra és hasznosra fogékony hazánk fiai a 
nagy nádor József erélyes közbenjárására s nagylelkű példájára, 
seregestül járultak e tudományos kincsek bővítéséhez és szaporítá
sához , el annyira, hogy negyed század lefolyása után már arról 
kellett gondoskodni, mikép helyheztethessenek el czélszerüleg ama 
számos halomra gyűlt tudományos kincsek, mellyek nagyobb részt 
lelkes ajándokokből gyűltek össze, és mellyek elfoglalására a régi 
épület már szük volt. A haza rendéi tehát eltökélték az 1832 — 
1836-diki X X X V I I - i k törvényezik értelménél fogva, melly igy 
hangzik : „Azon tekintetekhez képest, mellyeket a museum a nem
zeti mivelödésre és díszre, ugy mindennemű jelesebb emlékeknek 
gyűjtésére és fentartására nézve méltán kíván, felvévén ezen hazai 
intézetnek jelen állapotát, meghatároztatik : 1. §. Egy uj épületnek, 
melly a gyűjtemények czélirányos elhelyheztetésüknek és megőrzé
süknek alkalmatosan és díszszel megfeleljen, az intézet telkén 
leendő fölállítása végett 500,000 forintok ajánltatnak." Nyolcz évi 

gyűjteményt; ritka házi-butorokat, faragványokat és öntvényeket; 
végtére szobortárt. 

A harmadik osztály az olajfestvényeket foglalja magában, 
mellyben a magyar művészek által készültek külön termekben van
nak fölállítva. Ez osztálynál létezik egy másoló terem, mellyben 
ifjabb festészeink gyűjteményünk jelesebb képeit ingyen lemásol
hatják s magokat a festészetben gyakorolhatják 

A negyedik a természetiek osztálya s magában foglalja: 
1. Az özönvíz előtti állatok csontmaradványait. 
2. Altalános állatgyüjteményt. 
3. Szárított növényeket. 
4. Ásványokat. 
Az ötödik a kézmütani osztályt foglalja magába, mellyben kü

lönféle ipar, huta,vegytani czikkek,gazdasági és gyári gépminták s 
egyebek láthatók. Ez s a természetosztály kivált nagy tudomásul szol
gál az iparosoknak, gépészeknek,orvos- és gyógyszernövendékeknek. 

A nemzeti museum Pestm. 

szakadatlan munka után, az épület elkészült, a jelen alakban fenáll. 
S bár ugyan sok nevezetességeket és drága tudományos kincseket 
b i r , s gyűjteményei legnagyobb része még most szakadatlanul leg
inkább adakozások s ajándékokból szaporittatik, azonban mégis sok 
még e körül a teendő. Hlyen nevezetesen a gyűjtemények czélszerü 
felálállitására szükségelt bútor és a külső udvar körüli vaskerítés 
elkészíttetése, mik a magas kormány szakadatlan munkálódásai 
által, mint remélhető, rövid időn véghez fognak vitetni. 

Felosztatik ezen intézet öt külön osztályra : 
Az elsőben a könyvek, kéziratok, oklevelek, földabroszok s kü

lönféle metszvények őriztetnek, s a tudós világ által használtatnak. 
A második a régiségeket foglalja magában, úgymint : nagy

számú görög, római, magyar éremgyüjteményt és pecséteket, régibb 
és ujabb fegyvereket és hadi készületeket; a régi római előtti és 
alatti kor különféle arany-, ezüst-, bronz-, üveg-, cserép-, kőeszkö
zöket; közép- és jelen kor arany, ezüst és drágakövekből álló ékszer-

Eddig az efféle gyűjteményeket Magyarországon kivül távolabb 
vidékeken kellett keresni s hazánkfiai csak nagy költséggel és fa
radsággal használhatták. Most azonban hála a j ó Istennek már ha
zánk kebelében is, hogy ugy mondjam helyben, nagyobb kényelem
mel s haszonnal élvezhetik. 

A rnuseumi pompás palotát egy üres, befoglalt nagy küludvar 
fogja körül, mellynek fákkali ki ültet tetését s illetőleg az épület 
diszéhez illő kertté alakittatását a magas kormány elhatározta. En
nek elkészíttetéséhez a rnuseumi igazgatóság a mult öszszel hozzá 
is látott, azonban kivitele a korán beállott fagyok miatt jövő ta
vaszra halasztatott. E nagy munka az e czélra adott hangversenyek-
bőli csekélyjövedelmen kívül egyedül a hazafiak adakozásából tör
ténik 8 remélhető, hogy sok magánzókat és több várasokat fogják 
lelkes hazánkfiai követni s e czélra a rnuseumi igazgatósághoz 
pénzsegedelemmel járulni. 
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Gazdákat erdcktű rovat . 
Különös métikosár. Néhány áve mult már — beszóló egykor valaki, — 

hogy egy derék, példányképül felállítható, magyar gazdához vezettek. Hosz-
szabb ideig valék vendége, s ezalatt elég alkalmam volt meggyőződni értel-
messége és gazdászati tehetségéről. A derék gazda többek közt kiváló szen-
vedélylyel üzé a méhészetet. Erre legtöbb idejét forditá, s nem ia igen tudott 
a környékben felmutatni valaki olly derék lépes mézet, mint az én szives 
gazdám. 

Egyszer azonban nyugtalanul látám ide s tova szaladgálni. 
Panaszlá nekem, hogy 4 raj egybe szállott; s bizony mintegy jó véká-

nyi bogár hemzsegett is egymáson. Most már mitévő legyen ? . . . 
Egyszerre az öreg feltalálni látszók magát, s tanácsaimra nem is hall

gatva, pattint ujjával s a színbe távozik. Néhány perez múlva egy jó 3—4 
akós hordót hengergetve tér meg-

— Most öcsém, monda nekem, figurái csinálok. 
Es ugy tön mint beszéle : rövid idő múlva a derék hordóban hemzse

gett a 4 raj; s a különös kosár a többiek mellé lőn felállítva. 
A méhek becsületesen megéltek, különben is a félsetétet szeretvén, s a 

hordó nyilasán vígan járhattak ki és be. 
Néhány hó mult el. 
Párszor kivánc«iságból próbáltam emelgetni a hordót; bizony jó nehéz 

volt. Egyszer meg épen nem bírtam felemelni. 
Eljött a felfüstölés ideje. A hordóra utoljára került a sor. Kíváncsian 

nézünk be — s imé mit látunk?! A hordó szép kereken bevolt borítva a leg
gyönyörűbb lenekkel. — Az öreg gazda esküvel erősité, hogy nem lett 
volna ennyi méze a 4 külön kasban. 

Mi pedig az olvasó méhészgazdára bizzuk megfejteni a. tanúságot ebből, 
csak annyit ragasztva e kis eseményhez, hogy Szabolcsban történt. //•— t. 

Iskolai és egyház i ügyek. 
Kérelem Erdélyi índali Péter úrhoz. Megengedi ön, hogy a közügy ér

dekében felszólalunk. Önnek irni kezdő gyermekek számára készített Iró-
kónytének érdemét csak az irigység tagadhatja el. Kik azt használják, nem 
győzik eléggé magasztalni, nem csak azért, hogy a kezdő gyermekeket szinte 
észrevétlenül vezeti át az irás nehézségein fokozatos haladásánál fogva, de 
azért is, mert a már írni tudókirását is szembetünőleg javítja. De midőn egy
részről a tartozott elismerést megadjuk az „Irókönyv" jelességének; engedje 
meg ön másrészről nyilvánosan kimondanunk, hogy egy kissé szeretnők azt 
az élet szükségeinek megfelelőbbé átalakíttatni. Ugyanis egyik baja az az 
IrókÖnyvnek, hogy roszacska papírja levén, a kezdő gyermek vastag betűi 
áthatnak rajta, annyira, hogy a következő lapot szinte haszonvchetlenné te
szik ; másik baj az, hogy mig egy egész folyamot be ír a gyermek, ugy ösz-
szetörí s keveri, hogy többé nem használható. Pedig hejh jó volna a szegény 
falusi tanítóra nézve, ha legalább csak egy évig is használhatóvá tehetné! 
Mert higye el ön. hogy kétszer is összeszidnak bennünket a szülék, mig egy
szer ki tudjuk tülök csikarni az „Irókönyv" árát, a 9 pkrt. Igy levén a do
log, arra kérjük önt, vegye szívesen gondolóra : nem lehetne-e a 3 folyamot 
egyre reducálni? ugy hogy ez csak mint exemplár — mint nevezni szokás — 
nem pedig mint irókönyv is lenne egyszersmind. Igy mind a két baj el lenne 
hárítva, sőt a harmadikon is segitve lenne némileg, az által t. i. hogy a jelcs-
sógében szintúgy megmaradandó példánynak az áru is csökkenne s igy a sze
gényebb szüléknek sem esnék annyira terhökre megvenni. Több tanitó. 

Topolya a Bánátban. Adjon Isten jó napot szerkesztő uram! Kigyelmed 
amint kibötűztem újságából, mint édes anya szülte magzatját, ugy szeret 
minket földművelőket cs neveltetésünket, mit az írástudók ugy szokták mon
dani : hogy népnevelést. Fel Ís mutatott a mint illik egy pár szép példát új
ságában. Szolgálok én is egygyel. Hát abban a kis Topolya helységben, melly 
fekszik Torontál megyében csak egy év előtt is olly pusztaság volt minden, 
hogy az embernek a szive is megesett, és most uramfia! egy pár hónap alatt 
papot is, kántort is, harangozót is szereztek. Építtettek olly szép paplakot 
hogy no! A szomszédok nevették őket mondván : sokat akar a szarka de nem 
birja a farka, és itt van la, megbírta. Alig hogy kész a paplakkal, most meg 
már egy IC öles iskolaház építéséhez fogott. Még pedig egy krajezár pénz 
nélkül. Ugy-e szerkesztő uram. pénzzel építeni nem nagy mesterség, de pénz 
nélkül az már aztán a valami! Furfangos egy birója van annak a Topolyá
nak. Egyet gondol s kettő lesz belőle. Kapja magát, s elmegy egy pár előke
lőbb gazdával egy közellévő urasághoz és igy beszél : ,,Nagynram kigyel-
mednek sok az eladandó gabonája, és kevés a fuvarja, nekünk meg sok a 
költségünk és kevés a pénzünk; ha ugy méltóztatik, segítsünk egymásaon. 
Kegyelmed nekünk pénzt ád, mi meg kegyelmednek fuvart adunk " Diktum 
faktum meglett az alku. Az uraságnak lett fuvarja, a községnek meg pénze, 
éa így iskolája is, melly már épül is. — És a kis polgárok, az iskolások mit 
tesznek, kapják magukat, ásot kapát fognak, s mondják : mig apáink az is
kola építésnél dolgoznak, mi kimegyünk a legelőre biró uram és a község en
gedelmével, kihasítunk egy jó darab kertnek valót, s oda fákat ültetünk, s 
megtanulunk oltani, sípolni éa szemzeni, a leánykák pedig különféle főzelé
keket véleményeznek s itt fogjuk a nyáron át a szünidőt hasznos munkával 
és ártatlan testgyakorló mulatsággal tölteni. Jobb ez a henyélés-vngy Iiba-
pasztorkodáenál. Ha látná kigyelmedszerkesztö aram, az áldott apróság mint 
nyüzsög forog ott abban az iskolakertben, még ha gyalog jött volna is hoz
zánk Pestről nem sajnálná fáradságát; no de ezt nem kívánjuk, hisz ugy is 

naponta közöttünk van lelke újságának képében. Azt mondják, a nyáron 
vagy őszön egy bizonyos népünnepi napon kiki előfogja mutatni mit termesz
tett, s akkor jutalmak is fognak kiosztatni. Már még az idén szép szőlő, körte, 
vagy almával nem fogunk dicsekedhetni, de ha valami nagyon szép fog te
remni az iskolai ifjúság kertében, abból csak majd küldünk mutatóul kigyel-
mednek is, például ollyan gányó pecsenye forma, jó sütni való nagy tököt. 
Ne nevessen kigyclmed.mert az illyen gányó forma ember, mint mi vagyunk, 
nem süthet ám mindig malaczot vagy fáczánt, mint a pestiek. Instálom átós-
sággal ha meg nem sérteném máskor is irkálnék valamicskét, kivált mi a ne
velést és iskolát illeti a tnint dukál. Istennek ajánlom! *) Idősb Juhász János. 

Helyreigazítás. Legközelebb egy panaszos felszólalást közlöttünk bizo-
zonyos meg nem nevezett helység iskolája ügyében, mellyben Jámbor András 
vádolja a tanítót, hogy kereskedéssel foglalkozik s nz iskolát elhanyagolja. 
Magány utánjárás következtében azonban kiderült, hogy említett Jámbor 
András nevü ember azon helységben nem is létezik, s a helység elöljárói 
mind személyesen, mind Írásban bizonyítják, hogy tanítójuk hivatalának 
megfelel. Miután hamis név alatt vádolni ollyan illetlenség, mellyet valódi 
nevén csalásnak szokás nevezni, felszólítjuk az illető levél beküldőjét, hogy 
rágalmát vonja vissza, ellenkező esetben mi nem fogjuk sajnálni a fáradságot, 
hogy igazi nevét kitudjuk és felfedezzük ; miután ez egyike a leggonoszabb 
visszaéléseknek, midőn költött név alatt költött tényeket küld valaki a szer
kesztőségnek, melly kénytelen levelezőiről legalább annyi becsületérzést fel
tenni, hogy saját nevüket írják tudósításaik alá. A méltatlanul gyanúsított 
oktatót pedig szives készséggel nyilatkoztatjuk ezennel hivatalára méltán 
érdemesnek. 

Irodalom, 
Kolo zscár, február 12. Irodalmunk élénkülésével, színpadunk sem ma

rad hátra. Igy f. hó 11-én adatott „Medicis Mária" fordította Benedekné, ki 
hosszas betegsége után ekkor lépe fel először. A darab tetszett. Igy köze
lebbről szinre kerülnek : „Bíbor és gyász" H. P. Kornélia, „Két királynő" 
Gyulai jutalmára. — A pályadijt nyert „Békési" is nemsokára szinre jövend. 
— Ezenkívül egyike fiatalabb költőinknek fó/mérleforditáGoethe,.Tassodat." 
— E mozgalom mindenesetre csak örvendetes. — Továbbá Szabó Richárd, 
egyike jobb novellistáinknak, előfizetést hirdet újból átdolgozott beszélyére, 
mellyek 40 ivben fognak megjelenni. Előfizetési dij 3 ft. 20 kr. pp. 

Var már uj gyorssajtónk is, „Terézu nevü, melly már megkezdó Stein 
urnái működését. »'. /. _ „ 

\ e m z e t i színház. 
I. Kormányzó urunk ő fensége gróf Ráday Gedeont ujolag három évre 

méltóztatott a nemzeti színház igazgatói hivatalában megerősíteni. 
II. Mult héten adatott Kövér Lajos uj vígjátéka : „Hűség hűtlenség

ből" nagyszámú közönség előtt. Szerdahelyit figyelmeztetjük, hogy ne ke
resse a közönség tetszését túlzásokban. Vehette észre, hogy eddigelé érde
mül számitatott be neki, hogy nem túloz. 

Vidéki hírek. 
Mezé-Komárom, február 9. T. szerkesztő ur! Kétség kivül tudja ön, 

hogy Dr. Encz Ferencz ur kertészi országos hírnevét itt nálunk alapította 
meg az által, hogy kis városunk északkeleti egyik sarkán egy szép gyümöl
csös paradicsomot állított fel, megakarván czáfolni azon nálunk elterjedt bnl-
hiedelmet, hogy itt a fold nem alkalmas gyümölcsfák tenyésztésére; —de azt 
nem tudja ön, hogy ezen gyümölcskert ugy jnrt, mint Hédervára t. i. „fo
gyatkozott hajdani hírében" a haszonbérlők gyakori változása által : most hát 
hazafiúi örömmel jelenthetem, hogy a berezegi uradalmi mérnök tek. Szeles 
József ur vévén át az e kertben még találtató szép számú, de már aggtak nö
velését és ápolását, rövid idő múlva más alakban látandjuk e csaknem el
veszett paradicsomot. — Lesz faiskola s a kertben egy az enyingi uradalmi 
kertésznél magát jól kiképzett és e szakban szenvedélyes magyar ficzkó fog 
foglalkozni. Már csak az eddig látottak is nagy reményre jogositnak. — 
Siónk vize • kevés mégis sarunk sok. Népünk ollyan hiedelemben ringatja, 
magát, hogy Siónk a jövő tavaszszal szabályoztatni és medre ásatni fog. Un 
ugy lenne, jól lenne! Nem is képzelheti ön t. szerkesztő ur! mit várnak né-
mellyek a Sió szabályozásától! Azt várják, hogy a Sió jobb és bal partján 1.5. 
Hidvégen és Mező-Komáromban mintegy varázsbotütésre egyszerre már
ványpaloták, oszlopos csarnokok és nagy mérvű raktárak hosszú sorai emel
kednek, inellyckben nyalka angol lordok, hollandi potrohos kalmárok sürög
nek, s a málnákat néger cselédek hurczolják. A palotáktól le a Sió partjáig 
kéj kertek nyúlnak, mellyeknek jázmin és rózsa lúgosai közöl kecses hölgyek 
mosolyognak ki, lesz a böjti napokban hering, lnzacz és kaviár bőven, lesz 
szivar sok, jobb mint a miílyeket most Bóbi zsidónál találhatni stb. stb., mi
helyt a gőzösök a Balatonból lejárnak az ázsiai parti vidékekre. Alomnak is 
nagyon virágos nem de? Ha ugy tetszik, másszor is lássnk egymást! Isten 
tartea meg ön becses éjetétl Keszy Bálint. 

U. i. : 1) Újságul irhntom még, hogy a vidékünkbcli olvasók várván 
várják, mikep főtiszt. Edvi Illés Pál lovagias veterán irónk jeles czikkének 
„Férjzsarnokság" második czikkét is nyomatás alá bocsátandja, természete^ 
sen e czim alatt : „Nőzsarnokság." — Nem tréfa! — ,2) Még egyet :.Egy 
sőmogymegyei fiatal nemzetes úrfi önnök „Szerkesztői mondanivalóit" líber' 

°) Az Irt'-n áldja meg kifyclnu tU-rék topolyaiakkal együtt. 
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figyelemmel falja, jegyzi, sorozza > 1856-dik december végéig szerkesztve — 
typus alá bocsátja Veszprémben. Hogy hát minél élvezetes!) olvasmányt 
nyerhessünk, tessék kirukkolni! 

T.-Tarján, február 12. Nem leend épen érdektelen hazánknak a Tisza 
mentiben Fekvő levelezőtlen községei szellemi s anyagi életes munkásságáról 
valamit a nyilvános-tágnak átadni, annyival is inkább, mivel itt is történnek 
Hgyelemre méltó események, mellyekröl azonban a krónika nagy bölcsen hall
gatni szokott. — Néhány év óta a Tisza melléki ember tél végén örökké pa
naszol, kire vagy mire kérdi a nyájas olvasó? a Paleocopa árkával elégedet
len Tiszára, mellv mit egyik kezével a halászatban ád, a másikkal áradásával 
rendesen elveszi. — El sem felejtett mult évi kártételeit ujakkal tetézni a 
Tisza medréből pitvarunk küszöbéig gebeszkedett; a nagy erő megfeszítéssel 
épült uj házak meszeletlenek, az épitök még ki sem pihenték fáradalmukat, 
s már a barna sár-vályogokat locsogó hab nyalja, s házából a család szent 
(rvörgy-napjakint hurczolkodik. — Igy gorombáskodik velünk a Tisza min
den évben, mikor téli kabátját leveti magáról'. — Al-végi alacsonyabb fek
vésű utczáinkon mult hó 28-tól fogva csolnokokon történik a közlekedés. — 
Eseza tulparti töltések megszületése öt&rendes állapotunk!!! a az leend mind 
addig, inig az innenső oldulra is töltés nem huzatik, mihez — ha aTisza men
tében fekvő apró csekély népességű falvak ön erejükre szoríttatnak . . . igen 
vékony reménységünk van. — A jan. 24-én Pesten gróf Szapáry elnöklete 
alatt tartott Tisza szabályozási előleges tanácskozmányban Borsod is elküldő 
ugos Bük Sigmond, n. Gencsy Józseféé tiszt. Édes Albert urakat, mint igen 
tekintélyes egyéniségeket képviselőkül; de feltörekedésük —mint előre gon
dolni lehetett — nem fizette ki magát! — Illy formán nincs mit tennünk, 
mint megszokni a Tisza minden évbeni áradását, megbarátkozni annak ke
serves következményeivel, igénybe venni a magas kormánytól minden év
ben az adó-leengedóseket. emberbarátinktól pedig a szánalom adta segedel
met . . . várni! — A szellemi élet e vidéken kopár, az egyetlen templom itt 
Isten háza, mivelődés lakhelye, iskolája, minden, — a vasárnapi két prédiká-
czióban kapja meg a lélek egész hétre való eleségét. — Birka lelkűek vagy
tok, gondolja az olvasó, kik illy vékony lelki koszttal beéritek! — Egy fi a 
egy lány-iskolánkban 50—60 gyermek olvasás, irás és erkölcsi magaviselet
ben igen képzett tanítótól veszi az oktatást, kik közzül az egyiket időről 
időre nekünk a sárospataki anyaiskola ajándékozgatja. — Egyik tanítónktól 
e farsang megfosztott bennünket, — férjhez ment, — igen is, ugy hozta ma
gával az idő. hogy férjhez kellett mennie, — „lány" volt a mi tanitónk! 

Taijáni Dani. 
T.-Fúred, febr. 0. Tisztelt szerkesztő ur! Előbbi levelemben, — ha az a 

postán cl nem veszett — megígértem volt : hogy később a mi kórházunkról 
rs-váilok üasze valamit a „Vasárnapi ujság" olvasóinak részérc. Szavamat, 
bár sokfelé ágazó hivatalos gondjaimtól nlig lophatok ki egy pár perczet je
lenleg, — íme — beváltom! 

Mi az éjjel ismét báloztunk : még pedig a „tiszafüredi kórház" javára. 
Hogy e búlozás általában mindenkinek, de leginkább nekem megbo

csáttassák, — röviden, de nagyon röviden, egy kis Hübnert kell adnom. 
Tisza-Füred közbirtokossága ezelőtt vagy tiz évvel a tagosítás alkal

mával megemlékezett a földhöz tapadt szegények, koldusok, betegek és nyo
morultaktól is, áldja meg az Isten őket értté! és ezeknek számára, a város 
szélén, egy kis benső telket adott egy kis rozzant kunyhóval rajta, hogy legyen 
addig is, mig e nemes eszmét és szándékot valami jólélek tovább vinné — leg
alább a legszegényebbeknek, hol fejőket lehajtsák, a hogy, ugy magokat meg
húzhassák, és meghúzván bizonyos időben beszállingózhassanak a vároa jó 
lelkű népéhez, egy kis kenyér, egy kis liszt, és egy két fillér beszerzése vé
gett. A kis rozzant kunyhóban csakugyan meghúzta magát tiz- tizenkét be
teg és koldus; dc mi cz Tisza-Füred szegényeinek számához képest! Ha tél 
volt, fáztak; ha nyár volt, áztak, mertkidült, bedűlt az oldala : s nem élvez
ték teljes mértékben ezek sem a nemes keblű közbirtokosság jótéteményét. 

Illy körülmények között megfogamzott végre az eszme : hogy adjunk 
bált, nyissunk nzonfelül aláírási ívet. éa abból, a mit ekként nyerendünk, 
építtessünk az említett kis telken egy egészséges hajlékot, melly többeknek 
biztos és jó szállást fog adni. Mi csakugyan fölléptünk, bálákat rendeztünk 
1853, 1854, 1&5Ő és 185Ő-ban, melly vállalatból bejött vagy 400 pft., az alá
írási ívet szétküldöztük, ezen följegyezve áll még több. és igv tovább. Mult 
év tavaszán csakugyan hozzá is kezdtünk az építés tervéhez, a több jó szívű 
társunktól fát, nádat, téglát s többefféle anyagokat nyervén, már közel ál
lottunk ahhoz, hogy az alapot letegyük. Ekkor egy gyöngy szivü, egy Isten 
lelke szerinti jó ur és asszonyság neveiket nem merem kiirni, mert tudom, 
hogy Imre ur, (bocsánat! akaratlanul szaladt ki a számon) ésáldottnejc igen
igen szerény pár lévén, mindkettő megharagudnék rám, mondom, ekkor elé-
áll mindkettőjük nevében e csókáim való ember, és mondja nekem : „ne sies
setek a dologgal; én a Város közepén álló telkemet örökösen „kórházul" át
adom ; rajta az ócska házat összedöntetem, e helyette saját költségemen épít
tetek mást, ujat, jót.'a czélnak teljesen megfelelőt; ama másik telket pedig, 
melly a közbirtokosság ajándéka, ellehet adni, és a már meglevő kis tökéhez 
csatolni, hogy abból egy vagy több ágy alaptőkéje vettessék meg. És csak
ugyan a maga telkét a kórháznak átíratta, aőt, hogy még alkalmasabb legyen, 
azt egy másik jobbért előbb, toldással, elcserélte, és most már ezen, a mult 

* öszszel építtetett egy pompás kórházat 5 szobával és 1 konyhával; még ugyan 
nincs tökéletesen fölszerelve; de ha Isten őt éltetendi, ngy a jövő tavaszszal 
felszentelendjük c házat, és inni fogunk először e nemes pár egészségeért, 
másodszor pedig a szegények és nyomorultak sebcinek gyógyulásáért. 

Ne gondolja azonban senki, hogy e kórház eddig is esak képzeletben 
létezett. A l i az valósággal már egy pár év óta; áll pedig akként : hogy Dr. 

Merczer Ignácz, fiatal orvosbnrátunk, az egész város szegényét ingjen gyó
gyítván, a legválságosabb perezekben is, mint pl. mult nyári cholera idején 
háztól házra jár, kérdezi, kutatja, ki a beteg? és hol lehet segíteni? én pedig, 
mint a lelkes adományoknak őre, azoknak kamatjából fizetem az orvosságok 
' t részét (V, részét a jószívű gyógyszerész ur elengedvén), csináltatom a 
halottak koporsóját és osztok ki segélyt a tehetetleneknek. 

De majd sokat beszélek, majd messzebb megyek, mint egy vidéki levél-
irócskának szabad menni. 

Tehát, hogy visszatérjünk : ugy hiszem, ön már eddig is kitalálta, 
miért mulatunk? miért tánczolunk mi tisza-fürediek gyakran kedvünk, haj
lamunk és szenvedélyünknek ellenére is?? Kitalálta : hogy mi a szegények
nek tánczolunk. Es én áldom az isteni gondviselést, hogy illy becsületes em
berek, illy jószivü emberbarátok közé vezérlett, kik valahányszor egy pár 
szóból álló felszólítást intéztem hozzájuk, mindannyiszor édes örömmel karol
ták fel az eszmét, és szívesen hozták panasztalan forintjaikat a szenvedő em
beriség oltárára!! 

Hogy mi ez éji tánczvigalom tiszta jövedelme, még nem tudom, mert 
nincs n számadás megtéve; hanem annyit irhatok, hogy haszon minden 
esetre lesz, hogy mulatni minden esetre jól mulattunk, mert az emberiség 
nemtője látatlanul hintette sziveinkbe a jókedv isteni malasztját. A bálban 
szép, gyönyörű leánykák voltak; de a bál királynéja mindenesetre egy gö-
rögazármazásu, vagy legább görög nevü, angyali leányka volt — — 
Philantropin kisasszony . . . . • ) Isten velünk! Kökény. 

T á r o g a t ó . 
«** Storch ur, u budai svábhegyi úgynevezett disznófő tulajdonosa a 

híres forrásnál hideg viz gyógyintézetet fog ez idén alapitani, mellynek nagy 
jövendőt jósolhatunk. 

«** Csekonicsné asszonyság termeiben a főúri körök szini előadásokat 
foguak tartani, mikre rendezőül derék Szentpéterynket kérték fel; a diszit-
ményeket is a nemzeti színház festője készité. 

* * # Mult héten temettük főtiszt. Sámuel Alajos, hajdan Pest városi 
plébánus és prépost urat; a jelenvolt közönség nagyszáma tanusitá, mennyire 
tisztelve volt életében a megboldogult. 

A helybeli lovarda előadást rendezett a nemzeti színház nyugdíj 
intézete számára. Némelly lap nem győzi bámulni e nagylelkűséget. Tudni 
kell azonban, hogy cz előadás ollyan nnpon történt, a mikor a jövedelmet 
diákul ugy híják, hogy „deficit." 

**« Gróf líáday gondoskodott róla, hogy a nemzeti szinház férfiai ezen
túl vívást is tanuljanak, mellyben Keresztesy vívómester fogja őket oktatni. 
Ez bizonyára mulhatlan kellék színészekre nézve, mert legjobban szoktat 
plastikni mozdulatok éa testtartáshoz.író féle és egyéb asztal mellett gönyedő 
embereknek is felettébb ajánlható a vivás, melly egyedül képes azt a sok 
bajt elhárítani, melly a folytonos üléstől elteepedt vér miatt támad. 

y.— Vahot Sándor költeményeit, mellyeknek 1844-ben megjelent első 
kiadása,közönségéé a eritica részéről szépés érdemelt elismerésben részesült, 
melly szerzője nevét megalapitá — a költő testvére Vahot Imre újólag és 
bővítetten szándokozik kiadni, e végett előfizetési felhívást küldött szét, 
mellyben elmondja, miszerint n szerző „megérdemli azt, hogy megrendült ke
délyeápolására fordíttathassuk e munkának jövedelme, mellyet még ép, egész
séges elméjének árva szülöttei úgyszólván gyermeki háládatossággal nyújta
nak most neki. Ez azonban mellékes dolog; fő az, hogy a jő magyar költő, 
jó és rosz napjaiban egyaránt méltó a pártolásra." A költő arczképével meg
jelenendő versgyűjtemény ára postán küldve 1 ft. 20 kr., diszkiadásban 
2 pft. Az előfizetések Vahot Imréhez küldendők. 

y.— A cs. k. helytartóeág a fanevelést tárgyazó czélszerü kézikönyv 
készítésére pályázatot tűzött ki 1852-ben. Nyertes a következő jeles mü-
vecske lett: Oktatás a yyümölcs- és eperfatenyésstésben, melly a napokban 
hagyta el a sajtót. Irta Gönczi Pál, finevelőintézet tulajdonos s a term. tud. 
társulat tagja. Ára fűzve 16 kr. Postán bérmentesen 20 kr. pengő. Ajánljuk 
e könyvecskét különösen a lelkészek, néptanítók és kegyes jóltevők figyel
mébe, kiket Isten olly körülményekkel áldott meg, hogy módjukban áll isko
lákat, szegény gyermekeket jóféle könyvekkel megajándékozni. Agyümölcs-
és selyemtenyésztés népek jóllétének lehet alapköve; azért e kis könyvecs
kenői, melly pedig ezekre készít elő, hasznosabbat nem igen tudnánk fel
mutatni. 

y.— Mult hét egyik estéjén a pesti német szinházban, még mikor a 
lámpák sem voltak meggyújtva s igy teljes sötétség uralkodott a térben, két 
mesterlegény fölsietett a karzatra, hogy elég korán még a legelső padban 
foglalhasson helyet, dc a nagy sötétben semmit nem látván a mint a padokon 
mindig előbbre lépdelt — egyszer csak leesett egymásután mind a kettő a 
földszintre — és szerencsése az egyik nem sértette meg tetemesen magát; de 
a másik a zártszékekre esvén, betöré egyik oldalcsontjat s eszméletlen vitetek 
szállására. 

y.— Angolhon egy városában egy hölgy férjesült leányával egyszerre 
betegülvén le, a bába a született mindkét kisdedet egyazon ágyba tette a mi
vel mindegyik fiu volt öeszetévesztc őket s nem tudta megmondani mellyik 
anyának mellyik a fia. 

y.— Oroszországban hivatalos kimutatás szerint 1854-ben 861 mii je
lent meg orosz nyelven; Magyarországban pedig 1855-ben 715 megjelent 
önálló magyar müvet jegyeztek fel csak a lapok, melly szám tehát sokkal ki
sebb, mint pontos összeszámolás után lennie kellene. E szerint tehát arány
lag véve irodalmunk sokkal termékenyebb, mint a nagy Oroszországé. 

• ) Emberszeretet. 



y.— Pesten 1848-ban 3 nyomda volt, e szám azóta hétre szaporodott, 
a nyolczadik felállításáért pedig a napokban folyamodott hold-mező-vásár
helyi születésű Wodjaner Fülöp — s a budapesti kercsk. és iparkamra részére 
nyilatkozott. 

— Nyilt köszönet. T. cz. Szekrényessy József ur, mint az 1856. év far
sang folytán az Európa szálloda teremében tartott három tánczvigalom ren
dező bizottmányának pénztárnoka, e bálok jövedelméből fenmaradt 700 pft, 
összeget a magyar nemz. szinház nyugdíjintézetének örök alapitványképpen 
adta át. Melly nemes, hazafiúi kebelből eredéit kegyes adományt midőn a 
választmány közméltánylat tekintetéből köztudomásra juttatná, legkedve
sebb kötelességének ismeri fentisztelt pénztárnok ur s a t. cz. bizottmány 
irányában az intézet részérőli legteljesebb hálanyüatkozatát annyival is in
kább megkülönböztetve nyilvánítani, mivel az emiitett bizottmány nagylel
kűségét s szives jóindulatát, a nyugdíjintézet irányában már tavai is, s igy 
jelen alkalommal már másod izbcn kegyeskedett illy fényesen tanusitani. 
Pest, febr. 15. 1856. — Szigeti József m. k., választm. tag s jegyző. 

• A tapasztalás eléggé bebizonyította, hogy az eddigelé használatban 
létezett pénzszekrények nem nyújtották az óhajtott biztosítást, sem az erő
szakos betörés, sem a tűzvész ellen. — Wertheim és Wiese uraknak Bécsben, 
— kiknek főraktáruk Magyarország, a szeri> Vajdaság, a Temesi bánság és 
Erdélyország számára Pesten, nagyhid-utcza, 12-ik szám alatti Weisz B. 
és társa nagykereskedői háznál létezik — mostanában több évi kisőrletek 
alapján sikerült olly pénzszekrényeket készíteni, mellyek a tűzvész elleni tö
kéletes biztosítás próbáját állották ki, egy ő exc. a pénzügyi miniszter által 
8 a cs. kir. politechnikai intézet hivatalos közbenjárása és ellenőrködése mel
lett azl853-ik évi február 21-én rendelt bizottmány előtt, valamint egy bécsi 
gyapottárban történt tűz alkalmával is. — Ezen pénzszekrények kitűnők ugy 
erős alkotásuk mint czélirányos szerkezetük, nem különben külső ékességökre 
nézve. Egészen kovácsolt vasból készítve, 3 darab biztos és különféle lakat
tal vannak ellátva, minélfogva legújabban javított alkotásuk minden lehetsé
ges biztosítást nyújtani képesek nem csak a tűzvész, hanem az erőszakos be
törés ellen is. Mind ezeknél fogva nyugott lélekkel lehet ezen szekrényekbe 
pénzt és mindennemű értékű tárgyakat tartani és elrekeszteni, kötelességünk
nek tartván egyébiránt azokat a leghathatósabban ajánlani, sőt azt tartjuk 
éa bátran állítjuk is, hogy az illy éten pénzszekrények, mindenkinek ki csak ér
tékes tárgyakat bír, mellőzhetlenek. 

E g y v e l e g . 
IS égy erdélyi falu eredete. Midőn az utazó Maros-Vásárhely felől Szé

kely-Udvarhelyre menni szándékozik, keresztül kell mennie egy Parajd nevü 
falun, melly aóaknájáról ösmeretee. — Ezt nem azért emlitem, mintha vele 
valami dolgunk volna, hanem Parajdot elhagyva, az országúttól jobb kézre, a 
hegy alatt fekszik négy kissebb kiterjedésű falu, mellyek eredetét és elneve? 
zéaét fogom kimutatni. 

A négy falu neve : Énlaka, Eléd, Kismöd. Agyha. — Eredetők ez: 
Élt Apafy Mihály uram idejében egy dús paraszt gazda, a ki falukkal 

birt. (Ezen nem kell megütődni, mert régente sok i l lyen volt. Sőt a mi 
több, Székelységen most is vannak igen gazdagok. Magam íb ösmerek egyet, 
kinek egy fél faluja van.) Ezen gazdag székelynek négy fia volt, kiket Ud
varhelyre járatott iskolába. — Két év különbség vala mindenik között. — 
Midőn a legidősebb iskoláit végezve haza ment, atyja azt monda neki: „hogy 
válaszszon egyet jószágai közöL" Erre a fiu azt választotta, mellyben atyja 
lakott. — „Ezt nem kapod, mert ez az „én lakom", hanem válassz mást", — 
válaszolt az atya, és e percztől a jószág neve a család előtt Énlaka volt. — 
A jószág idővel faluvá vált, és neve most is Énlaka. — Más nap az atya be
fogatván, elvivé fiát legközelebbi jószágába, éa azt monda neki — „Legyen 
ez a tied." — Igy származott a második falu neve is, „Etéd." — Történt 
azonban, hogy két év elteltével a második fiu is, ki atyja kedvencze volt, el-
végzé tanulmányait. Ezért az öreg ur maga ment be Udvarhelyre, és őt 
egyenesen legnagyobb birtokába vivén, monda néki, — „Nesze fiam ez a kis 
mód" (birtok neve Székelységen). — A falu neve jelenleg „Kismöd." — A 
harmadik fiu is elvégezvén iskoláit, haza ment; azonban ezt már nem kí
nálta atyja jószággal, tehát ő igy szólitá meg az öregurat: — „Kérlek apám, 
egy jószágot adj, ha van." A nyert jószág jelenleg falu neve : „Agyha." — 
Hogy a legkisebbiknek mi jutott, valamint az öregúr neve is elhalt már. A 
leirottat a nép ajkiról hallottam, midőn pár hetet, az oda alig fél órányira 
fekvő korondi fürdőn töltöttem. Völgyszirti Alfons. 

A d o m a . 
x. A k. g y i . . . . tisztelendő ki nem állhatta, ha a praedicatio alatt 

valamellyik hallgatója elaludt; az illyet megszólítani szokása volt. Egyszer 
ezen szent igékről : „Ne töltsétek az uj bort ó tömlőkbe," papolt; észre ve
szi : hogy egy bundás keresztyén atyafi szemei becsukódtak. Hirtelen meg
szólítja : „Mit mondtam most Kis János?" A félig álmos, a szent igékre 
homályosan emlékező ijedten válaszol: „Azt édes tiszteletes uram: hogy nem 
j ó az ó törköly lőrének." 

T ö r t é n e t i n a p t á r . 
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁDTÓL. 

Januári us 1 0 . — 1246. IV. Béla által a fileki cár ura Fulkó elit éltetik, 
hogy jól fegyverzett ellenével meztelenül vívjon meg. — Súlyos vádakkal ter
heltetett Fulkó : hogy míg a tatárok dúlták hazánkat, ő menekülő honfitár
sait kirabolta, azután, hogy pénzt hamisított és a királyi folséget megsértette. 
Illy súlyos vádak ellen a panaszoknak hazánk ősi szokása szerint párbajjal 
kellett ártatlanságát igazolni, még pedig jól fölszerelt ellenfelével anyaszült 

meztelen megküzdenie. De Fulkó nem állta ki a próbát, hanem kiszökött az 
országból. 

Januáriue 11. — 1348. V Lajos Beneventóban öszpontositja 6000 
lovasságát és egyéb seregét a nápolyi had ellen.—Nagy Lajosunk öcscse Endre 
berezeg rokonával a nápolyi Johannával házasittatott össze. Johanna még 
1343-ban 16 éves korában megkoronáztatta magát, de férjét a szerződés és 
drága pénzen nyert pápai engedély ellenére nem; sőt vadászat ürügye alatt 
kimenvén vele Nápolyból Aversába, o t t 1345 sept. 18. és 19. közti éjjel czin-
kosok által megfojtatta, kik tetemét az ablakon át a kertbe dobták. A pápa 
az ő hűbéres tartományában Lajosunk sürgetésére nem adván elégtételt, ez 
megindította első hadjáratát Nápoly ellen, és jan. 11-kén Beneventóba ér
kezett. 

J a n u á r i u s 12. — 1223. / / / . Honorius pápa Klétus egri püspök által 
dékánt igtattat be a német rendnél a Barczaságban. — A német rend fegyve
res papi rend volt Jeruzsálemben, feladata levén a keresztény vallást a pogá
nyok ellen védelmezni és a betegeket a sz. fóldön ápolni. Ök a sz. földről, 
miután az ismét a pogányok kezébe került, elszakadtak és II. Endrénk által 
1211-ben nagy térségü fóldön a Barczaságban letelepíttettek olly foltét alatt, 
hogy azt megnépesitsék és minden jövedelem az övék legyen, csak a bányák 
nyereségének felét adják ki a kincstárnak. De a rend visszaélt a jótétemény
nyel : a szomszédok birtokát fegyveres erővel elfoglalta, pénzt veretett, és 
azon mesterkélt, hogy saját választású dékánjok ne a magyar királynak, ha
nem közvetlenül a pápának legyen alá vetve. Igy külön országot akartak ké
pezni, melly kihágásaik miatt innen 1224-ben ki is űzettek. Később Porosz
országba vetődvén, ott uj államot alapítottak és roppant hatalom s gazdag
ságra vergődtek * ) . 

Január ius 13. — 1522. II. Lajos egybekelése Mária ausztriai főher-
czegnővel Budán. — E házasság még Lajos kisded korában volt atyja II. 
Ulászló által szerződésileg megá l l ap í tva . Az urak Fehérvárra kisérték a je
gyespárt, hol Lajos teljeskorunak nyilváníttatott és a nemzet jogainak épen-
tartását hittel fogadta, B hol dec. 11-kén Mária királynéul koronáztatott. A 
menyekző Budán ment végbe jan. 13-kán. A szemesbek, kik a 16 éves ifjú
nak halántékai körül már ősz hajakat láttak, s kik Máriának idegességre mu
tatkozó külsejéből következtetést vontak, e házasságot eleve terméketlennek 
jósolták. 

C^f~ Sa j tóhibák a „ V a s á r n a p i U j ság" 6. számában : J a n u á r 1. 1348 helyett 
1438. — J a n u á r 6. „Árpád véréből" helyett „Árpád fivéréből." 

Szerkesztői mondaniva lók . 
260. Adoma a döglött farkasról nagyon bűzös történet. 
261. Arady urnák. A küldött ismertetést nagyon köszönjük. Mindazon müködé-

iuk, mellyek hazánk szépítését elömozditák, méltók a közzétételre. Szivesen vennők, 
leirt táj képet rajzban is awgkti1.'1 bulitJ úu nckuuk. IU iránti becses válaszát elvárjuk. 

2ti2. szelídre. Hasonló panaszokat szerző megnevezése nélkül nem vehetünk fel. 
263. Egy hajótörés a mexieói öbölben. Szeretnénk bővebben értesülni felőle, 

hogy jutott szerző a mexicói öbölbe? 
264. Batizi küldeményeiből némellyeket használni fogunk. 
265. Merengés tokidon stb. A versuzetekben van költői eszme, dc a kivitel min 

denütt gyönge. 
266. A d o m á k S z i l v á s s y t ó l . Nagyon ismeretesek már. 
267. Tainás-Katara. Ugyaaezen tárgyról értekezik Dr. Encz „ a növényvilág tit-

kai"ban. 
268. Cs. J. ur versei között legderekabb az, hogy egy strophában igy énekelve : „ E 

bérez ólén egykoron Mátyás vadat löve, S az egész hegynek maiglan királyhegy a neve," 
alá teszi megjegyzésben, hogy „ e z Szepességen laktomban történt." De szép időket élhe
tett e szerint a tisztelt szerző! 

269. Péter Botte, vagy Wi lhe ln t k i rá ly c s ú c s a . A tárgy nem érdektelen, hanem 
a mellékelt rajz nagyon tökéletlen. 

270. Vi lágta lan d a l o k . Világosítsa fel őket Apol ló ! 
271. , . \ e i u c s o d á l o k én mar semmit." Következőleg azt sem fogja ön csodálni, 

hogy ezt a verset visszaadjuk. 
272. Xnvernek. A küldött versek jók . Lehet azokat önnek saját neve alatt is adni. 
273. Virág Lajosnak. Az adomákat köszönjük. Bizony kár volt azokat hamarább 

nem küldeni. 
274. Emlékezet Aranká imra . Szép, bár nagyon leverő hatású verst. Közölni 

fogjuk. 
275. I po ly sagh ra . Kérjük kegyedet, hogy közleményeinek ne kerítsen ollynn nagy 

feneket; csak a puszta tényeket kérjük közöltetni és akkor is mentül kevesebb báli tudó
sítást. 

276. Andor ba l á sz közöltetni fog. 
277. Makóra. A hosszú tudósítást meg kell rövidítenünk, 
278. Hozzá. Egy szántóvető verse. Csinos kis mú, csakhogy szerelmes, a mibe vi

szont mi nem vagyunk szerelmesek. 
279. I lii't'd'rnl küldött adomák igen mosdatlanok. 
280. Karácsony-éj. Igaz történet ez, vagy költői találmány? 
281. Nagy-Szombatra Káptalan utcza 430. sz. Lapunkban a szépirodalmi tér 

olly szük körre van szorítva, s annyira el van foglalva az is legszükségesebb munkatársak 
által, hogy kegyed becses ajánlatát nélkülözni vagyunk kénytelenek. 

282. Rögtönzések. Ön azt állítja, hogy a kilencz veraet fogadásból három óra 
alatt niegirta. Ennél mi még nagyobb vitézséget követtünk el , mert mind a kilenczet 
húrom perez alatt a tűzbe dobtuk. 

283. E. J. P. ujabb küldeményeit megkaptuk. 
284. Karolj-Fehér var. Bizony „tarde venientibns ossa." 
285. P. Gyimót. Az epigrammnak fókelléke az él. 
286. H. Ó-nak. A nagyapa temetése. Ez már j ó . Közöltetni fog. 
287. Máté-Szalkára. Szerző irja levelezése végén : ab odio theologorum libera 

nos Domine! Ezt mi is utána énekeljük. Ha szerző fél a czikkeért felelős lenni, hogy kíván
hatja, hogy mi legvunk érte felelősek. A mi bőrünk is csak ollyan drága, mint másé. 

288' OrdftK Dani. A varázsló. Közöltetni fog. 
289. Szász Károlynak. Vettük a veendőket, átadtuk az átadandókat. 

• ) Lásd január 3-kát. 

Felelős szerkesztő : Pakli Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Heckenast Gusztáv. — Ny «m tatja Landerer éa Heckenast, cgyetem-utcxa 4-dik isám alatt Peiten. 




