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Minél csekélyebb figyelemben részesült a mezei gazdaság csak kevés év 
előtt is hazánkban, — annál nagyobb örömmel látjuk a közakaratot annak 
tolvirágoztatása leié irányzódni. 

Hátramaradásunkat minél később vettük észre, annál erösebben ébredt 
a törekvés előre menni. 

Nagy és kicsiny egyiránt iparkodik, gondolkodik, gazdasága hiányai 
pótolgatásán. — A jobblétre törekvés hatalmas vágya, oroszlányként serke
nik föl, s roppant sörénye suhintására föleszmél a keleti tétlenség gondtalan
ság párnáján bóbiskolt nép, és vele nz ipar és értelmes szorgalom. 

Magyarország mezőgazdaságilag ujjonszületni készül, s e tekintetben 
bizton elmondhatjuk ama halhatatlan magyarral: nem volt,hanem lesz!— — 

De mig e szebb jövőt elérjük, addig sokat kell a földet mellyet apáink 
vérükkel áztattak, arezunk verítékével öntözgetni és tanulni, hogy az értel
miség azon fokára juthassunk, melly nélkülözhet len ül szükséges egy józanabb 
gazdaeág vezetéséhez. 

Itt az ideje hogy félredobjuk mint egy rosz ruhát, előítéleteinket, 
mellyek gazdaságainkat zsibbasztották, és levetkőzzük nyomorú hiúságain
kat, melly a gyermek korunkban megismert rendszertCl eltérni már csak 
azért se enged, nehogy tettleg kénytelenek legyünk elismerni, hogy van jobb 
is, mint miként mi tenni szoktuk ezt amazt, van helyesebb,észszerűbb s jöve
delmezőbb gazdálkodási rendszer is annál mint az, mellyet apáinkról örök
löttünk, 8 mellynél okosabbat létezni nem hittünk. Itt az idő hogy ne 
féljünk a betűtől, mint sokan közülünk még most is félnek, szeretvén mon
dogatni : ez s ez kottából gazdálkodik, azaz könyvből, mégis bukik az illyen 
adta, miért akar okosabb lenni másnál. 

Es ezen előítélet a tanulás, olvasás ellen, mint legsajnálatra méltóbb, 
ugy a legnevetségesebb is. 

Vegyünk fel egy kis példát. 
X . urat a világ, mert jelesül tudja portékáját eladni, 1848 előtt jeles 

gazdának tartotta; de Ő magát, még sokkal jobbnak tartja, szörnyű méregbe 
szokott jönni, ha csak szólani ismerészel előtte valaki arról mit olvasott a 
Gazdasági Lapokban, vagy másutt; holott maga szinte hízik, ha gazdasági szé
les tapasztalatairól beszélhet. 

Kérjük meg szépen, adja elő a kukoriczatermesztés módját, mellyet 
követ, s melly szerinte igen elönyÖB. 

X. ur nem késik némi fensőbbség! érzettel, mert ki ne szeretné ha ta
nácsát kérik, elősorolni a kukoriczamivelés minden csinját binját. 

8 igen természetes, hogy hallgatóinak minden szavát mint szent írást 
kell hinniök, mit meg is tehetnek, mert X . ur practicus gazda, és sok dolog
ban lehet szavára épiteni. 

Kedves uram bátyám, szollal fel áhitatoe tanítványainak egyike, le sza
bad irni ezt a tanulságos kis előadást? 

Miért nem, felel öntetszőleg mosolyogva a kérdett, nem érdemes reá; 
de ha tetszik édes öcsém, majd röviden a főbb pontokban ledictálom. 

Már most leíratván a kukoriczatermesztés czélszerü módja, mellyet X . 
urunk bátyánk követ, — vesztene-e ezen íratka hitelességéből, ha az egy szó 
változtatás nélkül kinyomatnék? 

Felelet: épen nem, sőt ha X . ur értekezését nyomtatva meglátná, 
öröm sugárzó arczczal fogná mondani, igy van szóról szóra, igy mondtam, csak 
éhhez tartsátok magatokat barátim, ollyan kukoriczát fogtok termeszteni mint 
én, fogadom minden szomszédotok irigy szemmel fogja nézni. 

Lám lám, X . ur nyomtatásban megjelent tanácsadását a czélszerü ku-
koríczatermesztésről, szóról szóra el kellés el lehet hinnünk és bátran követ
hetjük azt. 

Míg ugyanez az érdemes X . ur bolondnak szíves declaralni, mind azt ki 
egy Sehwercz, egy Stephens, egy Burger, egy Tháer, egy Hlubek, egy Dombasle, 
(ürardin, egy Benkő, és sok ezer derék gazdák nyomtatásban megjelent taná
csait csak olvasni, annál inkább azokat követni akarni is elég vakmerő. 

Pedig tudni kellene hogy e néhány nagy név egész életét fáradalmat 
nem ismerő kitartással szentelte a gazdaság nagy tudományának, mert a gaz
daság egy nagy, igen nagy tudomány ám kedves uram bátyám! — S e nagy 
nevek olly nehezek a világ mérőserpenyőjében, hogy ha teszem X . uram 
bátyám ülne az egyikben, még pedig nem egyedül, hanem minden ökröstül 
szamarastul, juhostul, göbölyöstül garnírozva, asztagaiva), kazalnival, sőt a 
magtára minden tnrtalmával , és e nagy nevek közül teszem Stephens 
Henrik, vagy a kedves majdnem szentnek mondható Sehwercz, s a 100 és 
néhány holdon gazdálkodott halhatatlan Burger csnk egy kütetecskéjét vetné 
ellenstillyul a másik serpenyőbe, ngy felbillenne uram bátyám, mint fölrep
pen az orkán fuvallatára a fákról lehullott száraz őszi levél. 

Azt hiszem, eléggé érthetően mutattam ki, milly nevetséges az olvasás 
elleni előítélet a gazdáknál, szóval ugyanis szabad és lehet tanácsot adni, s 
lehet azt követni is, haszonnal, de mihelyest e tanács írásban, vagy mi telje
sen mindegy, nyomtatásban adatik, már akkor nevetségessé vált, már akkor 
megvetendő. 

S hogy ez sokaknál igy van, mindennapi tapasztalásból tudjuk, holott 
épen ez az előítélet az. mit legkevésbé lehet érteni, mi okból létezik. 

Azt, hogy ki csizmadia, ács, szabó, aranyműves, bognár, ügyvéd, vagy 
ég tudja mi akar lenni, tanulnia kell mesterségét, senki sem kétli— ; de hogy 
annak, ki jó gazda akar lenni, szinte tanulnia kell, ezt már csak kevesen hi
szik. — Az igaz, hogy a gazdaság practicus téren forogván inkább mint el
méletin, szemlélet által is fölfogható, még pedig teljes sikerrel fölfogható, de 
e teljes sikert csak olly gazda oldala mellett érhetjük el, ki már maga sokat 
tanult, s igy az elméleti ismereteket már a tapasztalat terén találtuk, hol 
azoknak fölfogása is sukkal könnyebb. 

Megengedem, hogy lehetnek és vannak is jobb gazdák, a nélkül, hogy 
valaha egy jó könyvet vettek volna kezükbe, a nélkül, hogy Stephenst csak 
nevéről is ismernék, ámde ők jeles gazdáknak csak is környezetükhöz képest 
mondhatok. Kérdem hova törpülnének ezen úgynevezett térgazdák ha a kül
föld belterjes gazdáival jönnének párhuzamban, kik meg se foghatnák, hogy 



lehet c drága világban még mindig csak ugarral tengetni valakinek gazdasá
gát, holott ők minden tenyérnyit gazdagon kamatoztatnak. 

Hova törpülnének e jeles gazdák 4—5 legfeljebb 6 magos terméseik
kel, tatár módra, karácsonyig éjjel nappal legelön, tarlókon, kukoriezaszárban 
tengő marháikkal,a 10—15 magot termelő, istálózó s gazdag trágya fészkek
kel büszkélkedő, göbölyszerü marhákkal megáldott ama magas értei mességü 
és iparú gazdákkal szemben. 

Bizony, bizony, mondom, el kell ismernünk, hogy hátra vagyunk, s ha 
egyszer e nehézségen szerencsésen át estünk, mert a hiúság soka ellen áll 
csak ennyire is jutnunk, tanuljunk. 

Tanuljunk pedig mindenek előtt számolni, hogy tudjuk mit ad birto
kunk holdanként, s mi annak tiszta jövedelme; hiszen ez olly természetes 
valami, minél természetesebb alig létezik a világon. Mit mondanánk a kal
márról, ki könyvet nem vezet, s nem tudja mennyi tökéje fekszik kereskedé
sében, s mik folyó költségei, év végével nem tudná mi volt tiszta haszna, 
hány százalékkal jutalmazott fáradsága? 

Avagy nem épen ollyan üzletünk-e nekünk gazdáknak gazdaságunk; 
nem fekszik-e tetemes tőkénk üzletünkben,nincsenek-e temérdek napi kiadá
saink, nem szükség-e tudnunk, hogy megítélhessük, helyesen dolgoztunk-e 
vagy nem, hogy: mennyi valódi tiszta hasznunk, ebből és abból, vagy :í t a Íjá
ban? — S kérdem lehető-e az, hogy mind ezt, a kalendáriumok tiszta papír
jára vetett ákom-bákom féle rendetlen jegyzéskékkel, vagy pláne a festetlen 
ajtóra rögtönzött s tisztogatás alkalmával rendesen lemosott kréta protokol-
lumokkal elérjük? felelet, épen nem. — Mint mindennek, ugy a gazdászati 
üzletnek is rend a veleje. 

Ha nem jegyzünk szorgalmasan minden kiadást, legyen az pénz, legyen 
az termesztményekben, — kérdem: tudhatjuk-e mint már fentebb is emlitém, 
mennyit terem földünk tisztán, a kiadások levonásával? s igy mennyi tiszta 
hasznunk, holdanként a búzából, rozsból, zab, árpa, kukoricza, burgonya 
vagy répából? 

S ekként mellyik veteménynek mivelése előnyösebb földünkön? 
Ha nem jegyzünk, tudhatjuk-c mibe került aratásunk? nyomtatásunk? 

vagy cséplésünk? 
Tudjuk-e mibe került marha- vagy sertvéshizlalásuuk ? 
Mibe került barom- és lótartásunk? 
Mibe kerültek cselédcink és napszámosaink? stb. 
Ha nem jegyzünk, tiszta tudomásunk semmiről sem lehet, csak ötölünk 

hatolunk vagy fillentünk, ha erről vagy amarról kérdeznek gnzdntársaink, és 
ha fillentvén nagyobbítjuk termésünket, kit tártunk-magyarul kimondván-bo-
londdá? bizony csak egyedül magunkat, és mást senkit. 

Itt az idő, a komoly idő, hogy el kell ismernünk, miként a gazdászat, a 
iőldmivclés, nagy éa gyönyörű tudomány, mellyet senki az ujjából nem 
szophat és senkivel nem születik, s mellyet Öregbéres módra járván az eke 
mellett s a marhák körül, senki ugy mint kell, meg nem tanulhat. He igen is 
megtanulhat mindenki, ki csak józan észszel bir, ha minden alkalmat fel
használ arra, hogy valami ujjal mi jő is egyszersmind, gazdagíthassa ismere
teit: ha figyelemmel tartjuk értelmes és iparkodó gazdák üzletét, művelési 
rendszerét, előttünk eddig ismeretlen gazdasági eszközök alkalmazását,hasz
nait, ha tehetségünk szerint szerezgetiink jó könyveket , mellyek a czélszerü 
gazdászatra utusitnuk bennünket, szóval, ha mind a tapasztalati szemlélet, 
mind a betűk által nyújtott, mások hosszú évek során fáradsággal gyűjtött 
tapasztalatait magokban foglaló tanácsok, utasítások mezején iparkodunk 
ismereteinket gazdagítani. 

A pályakérdés megfejtése, mellyet nz igen tisztelt kiadó ur hazafisága 
kijelel, miként lehetne tudniillik „o magyarországi kisebb földbirtokosok jele
sül a 15-től 100 holdig birok gazdasági állapotát emelni egyszerű, bár -- ha ter
mészetesen fogjuk tol — annyiban mégis csiklandós természetű, mennyiben 
n 15-től 100 holdig bíró földmirelők vagyonilag nevezetesen különböző cste-
goriákba levén sorozandók és vannak is tettleg sorozva, különböző értelmi 
és pénzbeli tőkékkel rendelkeznek, egy rész onkezcivel és családja kezeivel 
műveli földjét, mig a 100 hold körül bírók, mint tettleg tudjuk, főleg a gaz
dagabb forgalmú és jobb fóldü megyékben már az úgynevezett uri rendhez 
Boroztatnak és sorozzák magukat s életmódjuk, háztartásuk, mit kisebb birto
koknál nem lehet figyelem nélkül hagynunk, nevezetes tényezők ül jelennek 
meg, e igy a legjobb akarat mellett se lehet megfelelő javaslattal szólani a 
különböző fokozatokhoz. 

Például, az előrehaladt gazdászat sok eszközt haszonnal alkalmaz, melly 
majdnem nélkülözhetlen már csak időnyerés tekintetéből is, mellyeket hiúban 
ajánlgatunk olly birtokosnak, ki csak 15—20 holddal bir, mert pénzereje sok 
dolognak megszerzését akadályozza, mellyet talán czélszerünek látna; de sok 
esetben, ha számos taga családdal bir, teljesen nélkülözhet is dolgokat, mely -
lyek egy nagyobb gazdaságnál elkerülhet lenül szükségesek. 

Szükségesnek láttam azért olly átalánosságban tartani a kérdés meg
oldását, mi szerint kerülve a specialitásokat, olly módon kezeljem feladatomat, 
hogy abból mind a 15, mind a 100, eőt a nagybirtokos is okulhasson; különben 
is hitem szerint egyszerűen a kútfőkre cice vissza a gazdászatot, olly alapokkal 
fogunk találkozni; mire nagy és kicsiny egy iránt építhet és építenie kell. 

Olly támpontokat kell megállapítanunk, mellyek mind a fényes uri lak, 
mind a szűk kalyiba biztos talpkövéül szolgálhatnak. — Mellyek nélkül ugy 
nem boldogul a két kis lován szántogató gazda mint a százakra rúgó ökör
számmal gazdag fölütnii elő birtokos. 

S midőn ezeket miket elősorolok elöreboc»átottam volna, feladatom 
tüzetes taglalására térendő, megkezdem értekezésemet a kisebb birtokosok 
gazdasági állapotán miként lehetne és kell s-egitenünk? cr»i»r»iií« Mwtwtik.i 

Szerelemvalláh. 
Faluvégén furulyaszó, 
lfju legény fújja ha szól; 
Busán fújja, álldogálva. 
Hol este, hol éjféltájba'. 

Faluvégen kis ház alatt, 
A nótára kis lány hallgat 
S ki-kiles a kapufelen, 
Ha a legény odább megyén. 

Holnap este, holnapután, 
Jár a legény egymásután; 
A kis leány ma is kinn ül, 
Már ma meg a kapun kivül. 

Jön a legény sompolyogva, 
Vár a lányka sápadozva; 
Egymástól fél mind a kettő, 
Egymásért ég mind a kettő. 

Oda megy a legény végre — 
Fölkel a lány fel nem nézve . 
Mind a kettő írulpirul, 
Egy szó se jön ajknikrul. 

A leányka főlehajtva 
Kis kötőjét babrálgatja: 
A legény meg furulyája 
Végével n földet vájja . . . 

Állnak némán, hosszan, inélven 
A sziv első szerelmében; 
Se szó, se hang, se mozdulat — 
Titkon beszél két indulat. 

Néproiüáncz. 

Tóth Endre. 

I. 

,,Hová hová Imre bácsi 
Olly sietve? 

Mondja meg csak miért van olly 
Rózsakedve ?" 

, Azért vagyon édes uram 
Rózsakedvem, 

Csikót láttam legelni ott 
A berekben. 

Már pedig az természetem : 
A mit látok, 

Arra hogy azt más lopja cl 
Sohse várok.' 

II. 

„Hová hová Imre bácsi 
Olly sietve? 

Mondja meg csak miért nincs olly 
Rózsakedve ?" 

, Azért nincsen édes uram 
Rózsa ked vem, 

Azt a csikót mert elloptam 
A berckben-

Hogy kiabált fenyegetett 
A gazdája, 

Eltörte a botomat a 
Koponyája. 

Könczöl János *). 

A távírdák (telegraphok) és azok fejlődésének 
rövid története. 

Sokan megbámulják azt a hosszú huzalt (drótot), melly gólya
lábain az országot keresztül kasul futja, a nélkül, hogy annak szer
kezetéről és hatásköréről teljes fogalmuk volna. De ha ellenkezőleg 
van is, — mit a „Vasárnapi ujság" olvasóiról könnyen elhiszek, — 
e szép találmány története, fejlődése és belszerkezete már annyival 
is inkább érdekelhet mindenkit, mert ez kizárólag századunk talá
lékonyságának koronája. Azért lássunk hozzá. 

Már a legrégibb népeknél föltalálható azon törekvés, — hogy 
kivált válságos körülmények között, minemüek harcz, elemek vagy 
idegen népektőli megtámadások kora — egymással híreiket vagy 
tudósításaikat lehető gyorsasággal kicserélhessék s a körülmények 
szerint az illetőket összehívják, tudósítsák vagy tájékozhassák. 

A Bibliában említett Bábel tornya és a világ hét csodái közé 
számlált rhodoszi bálvány Bzintén illy czélokra szolgáltak volna. 

Általában azonban jelzésre a tüz használtatott. A közlekedési 
helyek között eső magasabb hegyeken kiállított örök tüzszerrel lát
tattak el s előleges egyezmény szerint vagy csupán az egyszerű föl-
lángolásból következtettek a tudatni akart eseményre. 

Igy Aescliylosz egyik színdarabjában már fölhozza, hogy Trója 
eleste, kilencz tüzállomáson át, még azon éjen tudva volt Argószban, 
hol arraKlytemnesztra, a hősAgamemuon hitvese szivszakadva várt. 

Már akár igaz ez történetileg, akár nem, mindenesetre az eszme 
létezésére mutat, és e régi divat olly hosszú kortért, hogy még Szo-
basztopol eleste is illy módon tudatott a skót lövészekkel; a Duna 
jégtorlódásainak jelzésére pedig már évek óta ez használtatott Bécs
től hazánkon keresztül az Al-Dunáig; és csupán napjainkban helyet -
tesittetett a hatalmas villany-távirdák által. 

A tűzjelzéstől hatalmas lépés a tökéletesebb közlekedés felé a 
Polybióaz által emiitett szötélnek-jelzés. (Kr. e. mintegy450évvel) . 
B szerint minden állomáson egy egy huszonöt négyszög mezőre be
osztott tábla volt fölfűzve és e mezők mindenikén egy egy betű irva. 
A jelző egyén szövétneke meghajtásával balról azt jelzé, hogy hánya
dik sorban és jobbról , hogy hányadik oszlopban van a távi mi szán
dékolt betü. 

Ie<t: 
*) Barátian mark.!KovietFáinál tnUílmm ral • vemet, mfllv lii*niirtwan megánlemli a köz-

iiirrt l>ír a Rynlng „ ,„„ j,( r ; 4 a s i , . r i „ , ,|,. „„•,£•„ ., mngu lábait. Vus (ien-lirn. 



Illy fejletlen állapotban maradt a távirdászat egész a XVII-ik 
század végéig, midőn végre a láttán (optica) fejlődése és különösen 
a távcsök tökéletesítése az egésznek hatalmas lendületet adott. Mint 
fárad ha tlan munkások említhetők ez időből: Lingnet és Dont (lanlheij. 
De az eredmény, bármily nngy volt is az azokat megelőző hír, a czélt 
tekintve igen gyengén ütött ki. 

Több eredménye volt egy franczia mérnök Chappe Clamié fára
dalmainak, kinek terve szerint 1794-ben az első rendszeres távirda-
vonal Paris és Lille között leginkább hadi czélokra el is készült. 

Ez a mintegy 60 franczia mérföldnyi tér átröpülésére már 
csak két perczet igényelt, bár maga a készület ujabb találmányain
kat tekintve, igen gyarlő és egyszerű. 

Ez mindössze is az 
ide mellékelt ábrához 
hasonló A faepületből 
állott, melly B fedél
lel és C tornyocská-
val volt ellátva és a 
leginagasbb látpon-
tokra szokott emel
tetni. A C toronybői 
egy 15—16 láb hosz-
szu árbocz-rud a o 
nyúlt k i , mellyhez 
viszont egy 14 láb 
hosszú, tengelye kö
rül mozgatható és 

szintén 
—tí— 

mozgatható 
it, szintén forgó 

szárnvakkal b c és e 
d-vel ellátott a o fa
hasáb vala függeszt
ve. Mind magát a ha-
hasábot, mind a szár
nyakat vasrudak ál
tal különböző állá
sokba lehetett hozni, 
ugy hogy előleges 
megegyezés szerint, 
összesen 19 fi külön
böző alakot közölhet
tek az állomások egy
mással. 

Kevés módosítással ezen rendszert követte az angol Murray a 
Dover és Portsmouth közötti (1796) , valamint Németország is a 
Berlin, Potsdam, Magdeburg, Köln, Trier közötti vonalak fölállítá
sánál (1832). Ez utóbbi alkalomnál az árboczszárnyakkali változa
tokat 4096-ra is fölvitték. 

Svédhon még 1795-ben, Dánia 1802, Ausztria 1835-ben és 
Oroszhon 1839-ben szintén követék elődeik példáját : de a tapasz
talás e közlekedési eszköz tökéletlenségeit mind érezhetőbbé tevé 
s azon eszme : miként lehelne a közlekedést az idő tikárai ellenében, 
de különösen az éj sötété ellen királtságolni. nem egy gondolkodó főt 
foglalltodtatott. 

Ez utóbbit különösen a láttán kezdé szárnyai alá venni s leg
inkább homorú tükrökkel vetett, erős mész stb. fénynyel igyekeztek 
czélhoz jutni. Szinc3 lámpák és vettükrök szintén nagy szerepet ját
szottak s a Yillalottgue. Gausz és Treittler neveiket e körüli fáradal
maikért hálátlanság volna hallgatással mellőzni. 

Ez utóbbi különösen tükördarabokból összerakott mozgatható 
szárnyakat alkalmazott, mellyek közöl a kellőket sugártörés utján 
a legközelebbi állomáson levők előtt láthatókká tette. Ide lehet még 
számítani az angol hajós-seregnél divatozó és mult évben gyakran 
használt távirdászatot is, melly az árboczokra fölvont különböző 
szinü, világit,* golyók által eszközöltetett. A lipcsei német Képes 
ujság az egésznek terjedelmes leírását közlötte. 

De nem csak látás — hanem hallásra alapított távirdákra is 
történtek kísérletek, mellyek azonban a villany-delej alkalmazása 
által elődeikkel együtt a feledség sírjába szállottak s most midőn 
a gyönyörű találmány birtokában vagyunk, csaknem mosolyogva 
tekinthetünk azon eröködésekre, mellyeket e pályán elődeink tettek. 

Pedig soha sem kell feledni az uttörök érdemeit, kivált midőn 
a mellékesen tett tapasztalatok annyival öregbítették a tudományt, 
"lint ez a távírda kísérletei által a lát- és halltanra nézve történt. 

Mi előtt a villanytávirdára s annak fejlődési történetére térnék, 
a villany és delejnek, korunk e hatalmas tényezőinek bővebb meg
ismertetését a t. szerkesztőség eneedelméből későbbre tartván föl 
— ezeknek azon egymásra ható két tulajdonságukat okvetlenül em
lítenem kell, mellyeken maga a villany-tdrirddszat alapszik. 

Ezek elseje abban áll : hogy a délejtő fölébe nézetett villany
folyam, ezt rendes állásából délről észalifelé kimozdulni kényszeríti; 
második : hogy a különösen többször körillfutó rillanyfolyam a puha 
rasat rögtön kii unó erejű delejrassá (mágnessé) teszi. 

Voltak arra is kísérletek, hogy a dörzsölés által kifejtett vil
lanyszikrát vezessék el; mások a tapérzéket vagy a villany vegy-
bontó erejét vették alapul, de végre is fennebb említett két tulaj
donra alupitottake lett a diadal. 

Az a villanyosság, mellyet a testek dörzsölése által hoztak 
létre, s melly már a régiek előtt ismeretes volt (különösen a boros
tyánkővel— elektron—) nem vala alkalmas a tovaszállitásra, tehát 
a közlekedésre. A legerősebb villanyszikra is, örömestebb elpattog 
vagy elszivárog jobbra és balra, hogy sem az általunk parancsolt 
pár száz mérföldnyi utat tűzön vizén kövesse. 

De az eszme : a villámot megszelídíteni, a mennykőre nyerget 
vetni és haszonra fordítani, olly szép és nagyszerű volt, — hogy 
bár áldozatai sem hiányoztak — (csak nem régiben is egy orosz ter
mészetvizsgáló addig csalogatta a légköri villanyosságot papiros 
sárkányával, mig végre egy szép napon a villámot magát is agyon
csapta); a fárad hatlan kitartásnak és lángelmének sikerre kellett ve
zetnie. 

A szerencsés véletlen egy Galvani nevü bolognai tudóst már 
1789-ben azon tapasztalatra vezetett, hogy ha egy frissen ölt béka-
ezombnak izmaira réz-, idegeire pedig vas huzalokat teszünk és 
a két huzalt érintkezésbe hozzuk, a békaezomb vonaglani kezd és 
rángásokat teszen. 

Az éleseszü természettudós mindjárt belátta, minő tünemény
nyel van köze s miután az illető különnemű érezekkel kísérleteket 
tett, gvanitásai meggyőződéssé váltak. Galvaninyomán Yolta Sándor 
lépett föl, kinek horgany (czink)s réz-lapokból és azok közé tett ned
ves posztóból olly oszlopot sikerült összetennie, inelly folytonos és 
egyenletes (ugyszólvu lappangó) villanyoságot fejt ki s melly róla 
Volta-oszlopának neveztetik. 

Az ide mellékelt kép épen illy Volta-osz 
lopót ábrázol, hol a /* bötüvel jegyzettek a 
horganylapokat, az r betűvel jegyzettek a 
rézlapokat és az w-nel jeleltek a tudományos 
nyelven nedves vezetőnek nevezett és közön
ségesen sós vízbe mártott posztódarabokat 
jelentik. Az egész összeállításban semmi mes
terség nincs, csak arra kell ügyelni, hogy ha 
legalul horgany lap esett, ugy legfölül az 
oszlop réz lappal fejeztessék be , inint az 
ábránkon is látható. Ha már most a két vég
lap egy érczhuzallal « b köttetik össze, e hu
zalon folytonos villanyfolyam áll e lő , mellv 
j ó távolra elvezethető; a vizet éleny és kö-
neny elemeire bontja; szóval mind azon tu
lajdonságokkal bir, mellyekkel a testek dör
zsölése által létre hozható villanyosság. 

És ime létre jött az a csendes, elvezethető 
és nem szakadozott villanyfolyam, melly a 
távirdáknáli jelzésre olly okvetlenül szük
séges. 

Volta találmánya megmérhetlen tért nyi
tott a kísérletekhez s csakhamar ismerve lőn 
a nagyszerű alap törvény : 

Hogy valahányszor két különbözőtermészet<tlest egymással érint
kezik, mind annyiszor kisebb vagy nagyobb mennyiségű és erélyű vil
lanyosság jón létre. 

Legerősebb villanyosságuaknak találtattak azonban a horgany 
és réz, s horgany és éreny (platina) vagy ezüst, kivált ha a vizes 
posztó helyett vizzel hígított kénsavba állíttatnak. 

Ugy de a kénsav ez érczeket igen gyorsan emésztette, azért az 
utóbbi időkben a réz, ezüst vagy éreny helyett erre mesterségesen 
elkészített szén lapokat vagy üres hengereket használnak, mellyek a 
mellett hogy kevesebbe kerülnek a savak által sem emésztetnek 
annyira s szintén nagy erélyű villanyfolyamot fejtenek ki. 



Ezen módositványok körül Bequerel, Daniell. Bunsen, Grore 
és Schmee fejtettek ki nagy erélyt. 

Ezek közöl Daniell poharakba állitott réz és horgany elemeket 
kénsav és rézvitriol vezetőkkel; Grore horgany és éreny elemeket 
salétrom és kénsav vezetőkkel; Bumen szén és horgany elemeket 
és szintén kén és salétrom sav vezetőket használ. Végül Schmee 
telepei abban különböztek a többitől, hogy poharak helyett alkal
masabb agyagczellácskákat és szén helyett ezüstöt használ. 

V.-.-. következik.) 

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

(F.ilyUláV) 

Nagy érdemű gyülekezet — igy kezdtem el beszédemet — ha 
az ur Isten a világnak valamennyi könyvét a bennök foglalt min
den bölcseséggel és ezernyi élvezettel együtt a világ kezdetével 
saját maga azon készen teremtetté 
volna, mondják meg igazán, valljon 
mi sors érte volna e könyveket sok 
ezredév lefolyta alatt ? Bizonyosan 
nem más, mint hogy azokat az ere
detileg tudatlan emberek, mint ha
szontalan jószágokat tekintették 
volna azért, mert ezredévekig senki 
sem leendett vala képes megfejteni 
azon girbe-görbe kis apróságokat 
— a betűket — mikből azok álla
nak. Nemde igy tartott volna az 
mindaddig, mig az emberek közt 
egy olly lángész nem támadt vol
na fel, ki a betűkhöz feltalálta 
volna a kulcsot. Ezen kulcsot pe
dig feltalálván, szerencsésen egy
szerre képes lett volna az embe
riség megfejteni és közhasznúvá 
tenni mind azon törmérdek tudo
mányú kincset, melly a könyvek
ben letéve van. — A bölcs terem- -
tőnek azonban nem tetszett a mi 
könyveinkre nézve ez utat válasz
tani, ámbátor azok szervezete a 
természet nagy könyvének szerve
zetéhez majdnem ugyanazonos és 
hasonló csodaszerűséggel bir. A mi 
könyveinkhez 3 0 és néhány jel az
az betű adja kezeinkbe a kulcsot, 
mellyet birván, azokat hiba nélkül 
elolvasni tudjuk. A természet nagy 
könyvének megfejtésére 50 és né
hány jel, betű vagy elem adja az 
a-b-c-ét, mellyet tökéletesen ismer
nünk kell, ha a természet nagy 
könyvében azon, a tudatlan előtt 
girbe-görbe jeleket érthető sza
vakba fűzni és hiba nélkül elol
vasni akarjuk. 

Megengedjen azonban a t. gyü
lekezet, ha Kétkedi Tamás uram előbbi hegyes észrevételérc ezúttal 
csak azt mondhatom, miszerént az illy észrevételek magok is már 
azt tanúsítják róla, hogy a természet nagy könyvében még olvasni 
nem tanult. 

• 

St. Bornltarrll hegy. 

nok, mik csak másokkal hangzanak, — a természet könyve a-b-c-éjá-
ban is ugyanazt veszszük észre. A mi magánhangzóink öten van
nak , a, é, i, o, u, — a természet egyszerűbb magasztos müveiben 
mint mi gyarló emberek; ö illy magánhangzó négy betűjével vagyis 
főelemmel éri be, nevök : éleny, könyeny, légeny, és széneny. — 
Élem azért, mert az éleny minden életnek főforrása. Könyeny : mert 
minden elemek közt a legkönnyebb. Légeny : mert levegőnknek leg
nagyobb részét képzi. Széneny : mert a szénben legnagyobb mennyi
ségben fordulelö. Vízpára, és ezen főelemeknek mind a négye fordul 
elő bizonyos arányban levegőnkben, melly egész világunkat 
körüluszsza. Mivel pedig ezen a levegőben foglalt 4 elem sajátságos 
és bizonyos egymáshozi aránya bármi szerves testnek is főalkatré-
szcit képzi, természetes, miszerint ezen szerves testek s leginkább 
a növények megélhetési kellékeiknek azaz táplálékoknak egyik tete-
mesb részét ugyan a levegőből szivják vagy merítik. 

Lássuk a mondottak igazságát tapintható példákban : 
Midőn a Topa v ö l g y e , a hol 

most mulatunk, mintegy 20 év 
előtt merő holt sziklatöredékek ál
tal ölnyi magasságban eltemette
tett, vége lön benne a szerves élet 
minden legkissebb nyomának. Mai 
nap ismét az életnek kedves képe 
kecsegteti érzékinket körös-körül 
benne. — Trágyából nem merítet
ték ezen ezernyi növények tápukat, 
mert az nem volt. Egyéb sem vette 
körül a kopár sziklatöredéket,mint 
az Isten levegője, tehát egyébből 
sem meríthette életét és annak táp
já t a völgynek mai nap változatos 
viránya, mint ugyancsak a leve
s b ő l . 

Meginagyarázandom azonnal 
mikép. A szétdarabolt kemény és 
érdes szikladarabok a levegő éle-
i i ) cvcl^övéjuek érintésbe ós kap
csolatba, miáltal elveszték felü
leteiken keménységüket, valamint 
olvadhntlanságukat a vízben. — 
Igy egyesül a kemény vas is a 
levegő élenyével s válik rozsdává, 
melly alakban szintúgy a vízben 
is felolvad. — Az olvadékonynyá 
vált szikladarabok felületeit eső 
érte s lemosta rólok az itt-ott elő
forduló mélyedésekbe a néhány 
már olvadékonynyá vált porsze
met, mik uz esővízben még jobban 
szétmállottak. Az esöviz által tá
madt kis tócsák a napon lassan 
ismét elpárologtak, de az elpárol
gás folyama alatt a levegőből a 
szénenyt és legényt (a növényélet 
tulajdonképeiii táplálékát) mindin
kább felvették. — Az illy tócsácska 
elpárolgott ismét a napon, de tar

talmának nyomát visszahagyta egy már színes foltban, melly 
többszöri eső és kipárolgás után a meggyült széneny tartalmánál 
fogva mindinkább megbarnult, s igy a szerves élet táplálékának 
már népű kezdeményeit magában foglalta. — A föntebbi barnás 

A természet 50 és néhány elemből alkotja valamennyi szerves i foltokon mutatkozik t. i. a természetben valami piros por, mellyet a 
és szervetlen lényeit, valamint mi 30 és néhány látható jel vagy betű 
segítségével adjuk meg valamennyi láthatlan gondolatunknak a 
megtestesülést. Az elemek különböző aránya egymás közt adja okát 
a természeti testek ezernyi külöubféleségének. — Betűinkkülönböző'szerűbb s legtökélttlenebb k e z d e m é n y e s f o r m á T a . S z á r a z ^ d ő k 

természet-buvarók riola kőnek neveznek azért, mert dörzsölve viola
szagot fejt ki és a nagyító üveg alatt némi aprócska gombácskák-
nak egy nemét mutatja fel. — íme ez a szerves életnek első legegy-

aránya egymáshoz adja meg szintúgy szavaink,-gondolataink-és esz 
méinknek a megtestesülést és ugyan ezernyi érzelmét. Igy, ha p. o. 
a négy betűt az Imre szóban más arányokba hozzuk egymáshoz, 
Emir válland belölök, ha ismét másokba teszem, lesz belőle Mire és 
Rime stb. 

járnak, a gombácskák porrá asznak s elhalnak : poruk as első trágya, 
melyet a természet maga készített. — Neki ered az eső ismét s a 
már csekély adagnyi trágyával megtelt mélyedésben most már a 
zuzmók és mohnak egy-egy neme jelenik meg — tehát már valami 
tökéletesebb növény, melly alólról eldödje salakján — felülről a 

! levegő ismert s tápláló alkatrészeiben találja fel élete nagyobb 
testeit alkatja. — Betűk közt vannak magánhangzók és ismét ollya- .szükségleteinek forrósít. 

FolyUtáí koretkwtlk.) 



A Z U R A L K O D Ó B O L D O G S Á G A . 
Ma egy éve , hogy a birodalom minden fővárosában dörgő ágyuk 

hirdetek a népnek, hogy a felséges uralkodó pár áldást nyert az 
égből. — Boldog az óra, mellyben az ura lkodó öröme és a nép Öröme 
egymással találkoznak. 

A nép tisztelő képzeletében szereti uralkodóját ugy látni: mint had
vezért , győzelmes karddal kezében : — mint ország ló t , trónja ragyog-
ványai közt: — mint hongazdagitót , a pór ekéjét tartva; mi ugy raj
zoljuk őt magunknak, mint atyát , és bizton hiszszük, hogy e képnek adja 
a nép a legnagyobb szeretet és tisztelet hódolati-adóját; a fe jede lemnek, 
mint atyának. 

A fejedelem bo ldogsága a nép boldogsága. 
Kérjük nz égtől, hogy tegye e boldogságot még nagyobbá. 
H o g y szerete t te l forduljanak a kicsinyek a nagyokhoz, 

és a nagyok a kicsinyekhez; s va lahányszor öröm van oda 
fenn, öröm legyen ide alant is. 

H o g y fény és dicsőség áradjon a trónról a hazára: bol
dogság és bőség a népről a trónra. 

H o g y uralkodónk boldogsága ne csak nagy legyen, de le
g y e n . s o k á i g tartó, hosezu éveken át fo ly ton növekedő. 

Es a midőn a nagy nemzetcsalád testvérnépei e szép családi képet lát
ják, ez örömtől mosolygó atyai arczot, e mondhatlan boldogság derűjével kö
rülsugárzott hölgy magasztos anyai képét s kettőjük között azt a repeső 
ártatlan kisdedet, gondolják magukat e boldog csecsemő helyére s óhajtsák 
szivükben, hogy a magos uralkodó pár reánk is olly áldóan szeretve, 
olly szülői tekintettel nézzen! Mi is fogadjuk hiven, hogy j ó 
gyermekei leszünk. 



S-2 

T Á R H Á Z . 
Község i könyvtárak. 

BOUOSS M.-tól. 

Általános a panasz, hogy az emberiség nagyobb része, a nép alsóbb osz
tálya anyagilag és szellemileg el van hanyagolva, és még sem igyekeznek, 
kiknek anyagi vagy szellemi tehetségük van, ezen bajon segíteni; pedig csak 
akarni kell, s lassanként minden bajon segítve lesz. A köznép ismeretei ter
jesztésére, magasabb értelembeni képzésére, valamint hasznos és kellemes 
mulattatására legszükségesebb, legjötékonyabb befolyásúnk lennének a köz
ségi könyvtárak. A hasznos könyvek terjesztése, s olvasása olly mulhntlan 
életszükiég, melly mindennél elébb való, mert ez által olly emberek is, kik
nek idejök, költségök és alkalmuk nincs, folytonosan mi vélhetnék magukat, 
nem maradnának hátra, hanem az álladalom haszonvehető, mivelt, és jó er
kölcsű tagjaivá képződnének. Képzeljünk csak egy az élet és munka terhei 
alatt Összegörnyedt földmivest, kinek kezei reszketnek az öregség miatt, de
reka meggörbült a munka alatt, s lábai nem győzik a járást kelést, kisded 
hajléka falaihoz van kötve, sajnálkozva nézi munkás családját, melly izzad, 
de csak azért mert ő már nem segithet, legfeljebb jó tanácsot tudna adni, de 
hol vegye azt, ki oktatta, ki tanította őt a józan ész és természeten kivül? 
Nézzétek milly mohón nyul egy a gerenda alól előhúzott énekes vagy imád
ságos könyv, egy ponyváról került üres történet után, milly édes elragadta
tással legelnek gyönge szemei a halvány betűkön? mit nem adna egy ollyan 
hasznos és mulattató könyvért, mellyböl maga is tanulhatna, mellyből okta
tást adhatna fáradt családjának, midőn az munkáját végezve az öreg támasz 
körül sereglik össze? Oh gondoskodjunk illy községi könyvtárakról, ha mást 
nem eszközlünk, legalább az illy második gyermekségre jutott öregeknek az 
élet untató terheit megkönnyítjük, megédesítjük! Azonban tegyük fel hogy 
az illy testben s lélekben elgyöngült aggok, részint tehetlenségök által gátol
tatva, részint nem lévén olvasáshoz szokva, nem használnák is a községi 
könyvtárakat, de hát az ifjabb nemzedék nem örömmel és haszonnal venné-e 
kezébe annak mindenik darabját? Az ifjak és ifjabb emberek, kikre az ujabb-
kori események olly jótékony, s felvillanyozó hatással szolgáltak, kiket tehát 
mintegy képzésre alkalmas s fogékony nemzedéket [kell tekintenünk, nem 
eruemlik-c meg hogy tekintetbe vétessenek, s községi könyvtárak alakítása 
által további mivelődésük előmozditassék? 

Korunk a haladás kora, a m. kormány felkarolta a népnevelés ügyét, gon
doskodik a falusi iskolákról is, nem bűn volna-e hát az onnan kikerült újak 
maguk tovább képzését elő nem segíteni ? A mit az iskola porában gyermeki 
észszel tanultak, a fáradságos mezei munka verejtékével könnyen elszáll, ha 
alkalom nem nyujtatik annak tovább terjesztése és meggyökereztetésére, leg
jobb alkalom pedig a községi könyvtárak felállítása.és hogy ezt azon m. kor
mány, melly a népnevelést egyik magasztos czéljául tűzte ki, nem fogja el
lenzeni, arról meg vagyok győződve, meggyőzött a tapasztalás. Az önálló 
gazdasággal, s családdal bíró földmives, polgár, tisztes család' anya, gyermek 
és leány mind tud, és szeret olvasni, olvassa a mit kezébe kap, milly jó
tékony hatású lenne egy illy népre a községi könyvtár, mellyben a mulattató 
mellett oktatót is találna? A községi könyvtárak felállításánál különösen 
ügyelni kell, hogy a hasznos ismeretek, jóllét előmozdítására szolgáló köny
vek mellett, mulattató, az erkölcs nemesítésére, és sziv s lélek mivelésére szol
gáló könyvek is megszereztessenek; mert csak igy lehet képzett, nemes és 
becsületes polgárt nevelnünk,ha annak a hasznos mellett aszép, nemes, nagy 
és dicsőről is van fogalma. A jó könyveket ugy lehet tekinteni mint igaz ba
rátokat, mivel azok tanácsolva, bátorítva, oktatva, lelkesítve hatnak az em
berre ; ismereteik, eszméik, ábrándjaik gazdag tárházából csak azt közlik az 
olvasóval, mi annak jólléte megalapítására, s erkölcsi képzésére szolgál. 

Az igy felállított könyvtárakbani könyvek olvasása által sok kihágás- s 
erkölcstelenségtől meg lehet a népet óvni: a jó könyv annyira lebilincseli az 
ifjakat, kik tán a nélkül korcsmák padjain dorbézolnának, nyereségvágyó 
kártyajáték mellett görbednének, egészséfrrontó ivás, s más nemtelen gyö
nyörökben úsznának, hogy kedvesebbé válik rájuk nézve az apai hajlék a 
fentebb leirt mulntóházaknál. Az igy állított könyvtáraknak felállítása által 
akadályozva lenne a nemtelen és elkorcsositó könyvek olvasása. Tapasztalás
ból mondom, hogy a nép minden osztálya szeret olvasni, s hogy, ezen vágyát 
kielégíthesse némelly zug kölcsönkönyvtárakhoz folyamodik. Es mit adnak 
neki Telki tápul drága pénzéért? Százszor elolvasott,elkallott.clcséplett rabló-
és lovagtörténeteket, vagy képzeletficzamitó, s erkölcsrontó szemtelen regé
nyeket, lázító politikai s vallási elveket, s szertartásokat gúnyoló könyveket, 
egyes személyeket, isteni félelmet, törvényt, becsületet, erényt, s erkölcsöt 
gúnyoló iratokat, mellyeknek olvasásuk megmételyezi a kebelt, nemtelenné 
teszi a lelket, s erkölcstelenné a szivet, s aljassá az egész embert s földhöz 
sújtja a helyett hogy égbe emelné. Ezen erkölcsi és politikai rosznak csak 
községije könyvtárak felállítása által lehet elejét venni, s ismétlem, hogy a 
kormány ezen intézkedést mint épen érdekébe vágót nem fogja akadályozni. 

A titokban terjesztett, s elégületlenséget és erkölcstelenséget tenyésztő 
röpiratok; valamint az ábrándos bigottságot terjesztő társulatok sok bal fo
galmat hintenek el a nép között, mi által az állam nyugalma veszélyeztetik; 
ez ís arra mutat, hogy a köz ügyelet alatt állandó községi könyvtárak ismét 
csak az állam érdekét, a köz csendet és nyugalmat eszközlik. Nem akarok 
példát hozni fel, pedig eleget találnék, hogy veszélyes regények és röpiratok 
olvasása által fiatal személyek könnyelműekké s erkölcstelenekké lettek, a 
hogy vágyaikat kielégíthessék, csalás, lopás és más bűnökre vetemedtek; nem 

ritka eset, hogy az elkorcsosodás következménye börtön, vagy öngyilkosság, 
s az egész család ebből származó bánata s gyalázata. 

Hogy az illy iratok, különösen falusi ifjú emberekre nézve, kik minden 
nyomtatottat valónak tartanak, veszélyes hatásúak lehetnek, mutogatni sem 
kell, s ennek is csak községi könyvtárak által lehet elejét venni. Mert minél 
több erkölcsiséget terjesztő könyvek kerengnek a nép kezén, annál inkább 
lehet annak magasabb mivelődését reményleni. 

Hogy a falusi lakos minél kevesebb költséggel, minél kevesebb idővesz-
tegetéssel juthasson a hasznos oktató és mulattató könyvekhez, legczélszerübb 
lenne a könyvtáraknak községenkinti felállítása. Ezzel nem azt akarom mon
dani, mintha minden községben egy-egy könyvtár felállítását óhajtanám, mert 
hiszen némelly községnek nagyon pnrányi lakossága van, s nem igen vannak 
kezeléssel megbízható emberei, értem a lelkészt, iskola tanítót és jegyzőt, 
kikre lehetne a könyvtárnoki hivatalt birni, az illy kisebb községek csatol
tatnának a közel eső nagyobb községekhez, s a helyek közelsége miatt a 
könyvkivitel és beadás nagyon könnyen eszközöltethetnék. (vígo kuv.> 

Irodalom. 
*— Megjelent Debreczenben, s kapható Telegdi K. Lajos bizományos

nál s általa minden hiteles könyvárosnál : A magas cs. k. vallás- és oktatás
ügyi minisztériumtól helybehagyott s a h. h. tiszántúli egyházkerülettől nép-
iskolatauitók számára elfogadott „Tanmódszerü (methodicus) számtanitól ve
zérkönyvül népiskolák tanitói számára s magán használatra, Diestervoeg 
után Veres László, debreczeni főiskolai tanár s az elemi fiúiskolák felügyelő
jétől. — E számtanitási vezérkönyv, könnyen érthető előadása, a tárgy fo
kozatos elrendezése, egyszerű magyarázása, s könnyű módoni felfogatása, a 
megértetteknek példákkali begyakorlása, a számtanitásra vonatkozó neveze-
tesb tanítási szabályok megemlitése által a tanítót mintegy kézen fogva ve
zeti, hogy növendékét az annyira fontos és szükséges fő- és irásbani számo
lásban czélszerüen és haszonnal képezhesse. — X V . nagy 8-adrét 254 lap. 
Ára 1 ft. 40 kr. pp. 

Vidéki hír. 
— Folyó évi januárhó 15-én Baranyamegyében a Ilérs és Szt.-Lörincz 

közti országúton, délelőtti 10 órakor, két szentkirályi ember egy szabolcsit 
megtámadott, kinél mint már a rablók előtt tudva volt, egypár száz pengő 
forint volt, megfogták, a földre leterítették, pénzes tárczáját 204 pengő fo
rinttal együtt tőle elvették, azután saját tarisznyáját fejébe húzván, egy 
feléjök jövő kocsi miatt ott hagyták s elszaladtak, a kocsi elérvén a kárval
lottat, a mikorra ez is fejét a tarisznyából kiszabadította, tudatta esetét a 
kocsival jött két emberrel, s kérte, hogy menjenek utánok; ezek lovaikra 
ülvén titánnak eredtek, a közel levő majorból ezt az uradalmi tiszt egy más 
uri egyénnel látván, puskával a rablók elészaladt, igy őket elfogták, a rabló
kat a szt.-lőrinczi cs. kir. szolgabirói hivatalhoz elkísértek, hol is büntettök 
felett Ítélet tartatván, mint rablók kötél általi halálra Ítéltettek, mi rajtok 
ugyan azon hó 29-én végre is hajtatott. Dobos István, tanító. 

Kőröshegy, febr. 23-kán. Mindnyájunk által tisztelt jegyzőnk Cs. L. ur 
közbirtokos lévén Kis-Kovácsiban, nyári gazdálkodása folytatására nejét ott 
hagyta, mig maga mellé nálunk gond viselőnőt fogadni kénytelenittetett: hisz 
illyen találkozik mindenütt! Mult évi novemberhó 27-kén érkezett meg neje 
este hat órakor, — néhány napra látogatóul — de épen megérkezése perczé-
ben támadt tűz a jegyzői lak szomszédjában, s egy özvegy asszonynak istá-
lója, pajtája minden téli takartnányjával együtt lángok martaléka lőn. — 
Február harmadikán jegyzőnk hajnali öt órakor akart, — ismét nejét elho
zandó — Kovácsiba indulni — de épen e perezben újra tüz lett,és saját kazalja 
égett el, a szélcsend következtében egyéb kár nélkül. — Ez egy helyen két
szer történt tüzet már mindenikünk szántszándékoanak gondola,de még meg
nyugodtunk: február 11-kén este hat órakor érkezett meg jegyző ur neje, ét-
épen e perezben riasztanak ki lakainkból minket is a félrevert harangok „tűz 
van!" S az elébb emiitett özvegy asszonynak háza gyuladt ki, még pedig a 
jegyzői udvar felől, hol az éjeli őrök épen most valának jelen; hála azonban 
a gondviselésnek, s köszönet és dicsérés falunk birájának, ki a gyuladás per-
czében lépvén ki jegyzőnktől, meglátta a veszélyt és sikerült azt e<*y ké
vére való zsuppot a tetőről letépvén elfojtania. — A letépett tetőben másnap 
három darab szenet találtak. A gyújtogató vala, jegyző ur szakácsnéja. 
Kicsinyt hosszú az elbeszélés, de érdemes az elolvasásra. Pap Panni a 
szakácsnő — mig maga volt, boldog volt, — főzött, s evett válogatott ételt, 
a szolgálói tenni valókat, mint mitek seprés, füttés, vizhordás, mosás stb. má
sokkal teteté, természetesen jegyző ur tudta nélkül, s ezeket gazdagon fizeté, 
dc ismét természetesen a jegyző úréból s ennek tudta nélkül, fájt hát neki — 
de kinek ne fájna — szolgálóvá lenni akkor, mikor módra asszonyság lehet, 
jegyző ur nője itt létekor pedig csak szolgálói szerepet viselhetett, még pedig 
magán-segithetés nélkül, haragudott, ha asszonyát várta, s többek előtt igv 
nyilatkozott „csak hadd jöjjön, majd nem sokára elvadul." Közli Emset G. 

Csákvár, február 28-án. A „Vasárnapi Ujság" mint néplap kéretik fel 
tisztelettel az alólirt község öszves lakosságának e napokban érzett fájdalma* 
fohászainak a nép közötti közzétételére, hogy tudja meg a szegény néposztály, 
hogy őt is a halálhir mélyen sebzi! — E község egyháza harangja szomorú 
zúgással jelenté egykori földesurának, mint jóltévő kegyes atyjának 81. évet 
túl élt nagyméltóságú galantai idősb gróf Eszterházy Miklós urnák folyó 
hó 18-án Bécsben történt csendes elszenderültét, kinek holt tetemei folyó 



hó 25-én Gannán Veszprém megyében a nemzetségi sírboltba tétettek, 
könnyezi őt köz tiszteletben álló tényes családján kivül e község minden 
egyes tagja, mint ollyant, ki mindenkit szeretni, mindenkivel jót tenni tudott. 

A hálakötelesség szólít arra, hogy hamvaira és utódaira áldást mondjon 
Csákvár mezőváros községe. 

T á r o g a t ó . 
y.— Néhány nappal ezelőtt faluról az aradi hetivásárra siető 16 — 18 

nő egy ladikba ült, átkelendők a Maroson; de a szállító két révész részeg 
levén, midőn már-már elérték volna a túlsó partot, a ladikot felburiták. Á 
bennülök közül három a vizbe fuladt, a többit sikerült ugyan megmenteni, de 
többen közülök igen veszélyesen megbetegítitek a rendkívüli hideg fürdő 
után. Itt is egy gyászos következménye, a részegeskedésuek. 

y.— Hallomás szerint Szabó József, kinek színtársulata jelenleg az aradi 
közönséget részesiti a nemesebb elvezetekben, a jövő tavaszra egy jól össze-
szerkeztett dalszintársulattal Bécsbe szándokozik felrándulni, hogy az ottani 
közönségnek néhány népies darabjainkat bemutassa. Ugyan ő engedélyt 
nyert Debreczenben, egy aréna építésére, hol társaságával a jövő nyarat kelle
messé szándékozik tenni a debreczenieknek — ha ők is ugy akarják. 

y.— Tudjuk, hogy a bunda télen meleget, nyáron hűset tart, mindaz
által sokan találkoznak, kik bundáikat nyáron félreteszik, mikor aztán a 
moly szokta azokat csúnyául megviselni. Ellenük azonban Dr. Entz azt 
ajánlja, hogy dohányleveleket rakjunk a bunda közé. 

y.— Pesten a mesterinasok vasárnapi iskoláiban a próbatét, ma délutáni 
2—4 óra közt fog végberaenni. 

y.— A Kardszagon építendő kath. iskolára, a helybeli község tanács, 
noha tagjai nagyobb része protestánsokból áll, ezer pftot rendelt kiadatni 
a község pénztárából. 

y.— A pesti Lipót-templom építését a jövő héten már elkezdendik s 
bár fájdalom, az egybegyűlt adakozások nem mutatnak fel valamelly nagy 
tökét, az épitést vezető bizottmány azon reményben van, hogy a vallás és 
egyszersmind fővárosunk szépitési ügyét felkaroló magasztos és hazafiúi 
buzgalomból eredendő kegyes adakozások lehetségessé tcendik az épitést 
folytatni az egész nyár folyta alatt. 

y.— A győr-bécsi vasút pályafőőreinek egyike vigyázatlanságból két 
mozdony közé került s összezúzatott a szó legteljesebb értelmében. 

y.— A pest-jászberényi országutat a jövő tavaszszal meg fogják épi-
teni, mihez, ha az idő kedvezend, a jövő héten már hozzá fognak. 

y. — A kalocsai főegyházmegyében mint a jelen évre kiadott névtárból 
olvassuk 38,335 rom. kath. iskolásgycrek találtatik. 

y.— A „Károly Lajos" utasszállító gőzös legénysége, Bajánál egy a 
hajóiig vízbe eső hölgy életét megmentvén! midőn e nemes tettéri a hölgy 
testvére tiz pftot adott egyenlő kiosztás végett, a legénység ez egész össze
get egyhangú akarattal valamelly jótékeny intézetnek adni határozta. A cs. 
k. duuagőzhajózási-társulat ez ajándékot a Rókus-kórháznak adta át. 

y.— E hó 3-án egy gőzös 400 munkást hozott fedélzetén kik Cseh- és 
Morvaországból jöttek és a pécs-mohácsi vasútépítéséhez vannak felfogadva. 

Halál-hirck. 
Folyó évi február 26-kán Palocsán Sáros megyében kísértettek báró 

Palocsay Ferdinánd hitvese alsó-szomolányi Nagy Aloyzia s fiuk báró Pa-
lochay Sándor hullái örök nyugalomba. A temetés népes volt és nagyszerű, 
mert egy magyar főcaaládnak, melly fél század előtt a vidék áldása közt la
kott itt, utósó íi-ivadé-ka vitetett sírba, ki ha ősi helyén marad, tán most is 
élvezné nagy apái népszerűségét, holott külföldöni lakás után megromlott 
egésséggel s csak meghalni térhetett vissza őseihez. — Legyen nyugalma 
azok között. 

Lőcse, február 24-én. — Hazánkban sokakat szomorúan érdeklend 
azon gyászhír, hogy ismét a sírba dőlt a tudományok egy agg fölkentje, - a 
szepesmegyei virágzó gyáripar egyik ültetője a 72 éves Palczmann György, 
Iglón , február 22-én rendes laka kertjében sajátkezüleg ültetett fák árnyas 
lugasában eltemettetett! Szegények százai hálálkodnak a műkedvelő orvos 
sírja felett, kiket ö csupán felebaráti — s az orvosi tudomány iránti szeretet
től vezéreltetve nagy sikerrel gyógyított; és csak kötelességét vívta le a nép, 
midőn az eső daczára, temetésére nagy számmal csoportosula össze. 

Dessetvffy Gyula. 
A d o m a . 

A Tisztelt szerkesztő ur! Közlök egy való kis történetkét, mit lapjá
ban talán felhasználhatna. 

A Bakonyalja egyik helységében nem rég megtelepült egy obsitos hu
szár. A jelen farsangi napok különösen hatván reá, egy a sürü köd miatt lát-
hatlan napnál elköltött ebéd után eltökélli magában ez estve, kerüljön bár 
mibe is, mulatni . . . Bekopog egy ismerőséhez, s kér tőle kölcsön egy üres 
zsákot, mit vállára vetvén kiballag vele az országútra. Ott a rakásra hányt 
murvából teletömi, s reá fojtja a zsákmadzagot irgalmatlanul . . . Ezzel, mint 
ki a legjobban végzé dolgát, reá ül a zsákra, meggyújtja pipáját, s várja a jó 
szerencsét. Negyed óra múlva jő a szomszéd városból egy falujabeli ember 
kocsin. Az obsitos elkezdi a nehéz zsákot az árok felé nagy erőmegfeszíttés-
*el rángatni. 

— Mit hurezol kend itt? — kiált a földi. 
— Azt én tudom — mond a huszár. 
— De én ie szeretném ám tudni — mond a paraszt kíváncsian, — a 

"tegállitván lovait. 
— Vagv kend az György gazda? no — mér .az más, tud e kend hnl-

gatni ? 

— Tudok biz én, mint a hal. 
— No jó! hát hallja kend : ezt a zsákot a J . . . i zsidó vesztette el, 

tele van porsóval. 
— Porsóval?! — kiállt a paraszt, megveszem én azt kendtől, mi 

az ára? 
— De hát ha megtudja Jakab gazda, akkor? . . . 
— Dehogy tudja; már ki mondaná meg neki? én nem, kend meg még 

ugy sem. 
— Igaz' no, vigye lába, kendnek oda adom egy pengőért. 
— Itt van — mond a paraszt, — felteszik a zsákot, — ez kifizeté a pen

gőt. Ezzel elválnak a paraszt nagy örömmel hazafelé, — n huszár raegelégűlt 
arczczal, mint jól kiállott atak után, a kocsma felé. 

A csalódását észrevett paraszt boszuságát felesleges leírni; — fogja n 
legnagyobb tazekszedőt, s siet a kocsma felé. A huszár már félrecsapott sü-
v ef?f? el beszéli, mint vágta Nováránál a pémontit. — Jó estét György bátyó 
— mond megszemlélve belépő emberét — tessék egy ital. 

— Nem kell, nem iszom, egy szóm volna kenddel. 
— Állom a szót György gazda. 
— Adja kend vissza a pengőmet. 
— Nem tehetem. 
— De kell hogy tegye, mert megcsalt. 
— Mért vesz zsákban macskát. 
— De ha vissza nem kapum pénzemet, fel adom kendet. 
— Nem lehet; mert akkor kendet zárják be mint orgazdát; mert talált 

jószágot vett kend. 
A paraszt ott is vakarta tejét hol nem viszket. 
— No de tudja mit: hogy a kend veszett fejszéjének is meglegyen a 

nyele; hát mulassuk el együtt a pengőt. 
S ugy lön. Többen is szövetkeztek a furfangos huszár körül. György 

gazda már maga is nevette a huszár csinnyát, s a közös fizetésre egyre töl
tette a palaczkot. . . 

Végre fizetésre kerül a dolog. 
— Pinczér! — kiállt a huszár — fizetek, mi a contó. 
A pinczér elnevette magát mondván : azt gondolja kend hogy a bajusza 

rovására fclhordnék 7 forint 30 kr. áru bort? majd megfizeti György gazda. 
— Én e — ? 
— Igen hát, a ki parancsol a tizet. 
S igy a másén olcsón kapó György gazda tiz váltó forinton fizette meg 

az orgazdaságot, mellette pedig még helyesen ki is nevették. J. F. 

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

Január ius 14. — 1301. / / / . Endre, Árpád utolsó ficérének halála. — 
Az utolsó Árpádnak nagyon meggyült volt a baja. Bár megkoronáztatott, 
mégis sokan vonakodtak őt törvényes fejedelmül elismerni. Kezdetben va
lami ál Endrével kellett megküzdenie, ki Kun-László testvérének adta ki 
magát. Azután Rudolf császár ajándékozta Magyarországot fiának Albertnek, 
ezt tette Mária nápolyi királyné is, és midőn fia meghalt, unokáját is megko
ronáztatta Magyarország királyává. E közben Endrénket az országban utaz
tak* .i a szívtelen főnemesek elfogták, az uj esztergomi érsek ítélőszéke elébe 
idézte őt és egyházi átokkal fenyegette. 1 Ily körülmények közt valószínű, 
hogy őt a bánat ölte meg inkább, mintsem méreg által végeztetett ki. El
hunyt a budai várban, s holtteste a ferencziek János után nevezett egyházá
ban temettetett el. Egyetlen gyermeke Erzsébet külföldön zárdában végezte 
életét. 

.1 a i. u ári i i . 1 5 . — 1 4 9 1 . Szapolyai lsttán 4500 főből álló gyalogság- és 
nehéz lovassággal 11. Ulászlóhoz csatlakozik Albert lengyel herczeg trónköve
telő ellen. — Mátyás kir. halála után sokan igényelték a magyar koronát. 
Corvin János, Mátyásnak természetes fia, Beatrix özvegye, Miksa ausztriai 
fóherczeg, Ulászló cseh király és ennek öcscse Albert lengyel herczeg mind 
trónkövetelők voltak. De a főnemesség ollyant kivánván királynak megtenni, 
kinek, mint mondák, üstökét markokban tarthassák, a megvesztegetett Sza
polyai választása, kire egyedül bízták volt e fontos dolgot, Ulászlón kivül 
más igénylőre nem eshetett. Ennek hirére a többi követelők fenyegetőztek, 
sőt fegyveresen be Í6 törtek. A Rákosig már előnyomult Albert hg. most Kas
sán táborozott, de Ulászlónak nem volt sem pénze, sem serege, azért annyira 
megörült Szapolyai segélyének, hogy Egerből két mérföldre ment elébe, 
messziről fenhangon üdvözölte, kezét megszorította és lováról leszállni sem 
engedte, ki azután Albertet békesséjn* is szorította. 

Januárius 26. — 15tl.II. Ulászló Boroszlóba érkezik, a sléziai rendek 
hódolatát elfogadni: de az Ünnepély elmarad, gátolrán azt Magyarország jogú 
Sléziára. — Mátyás királynak 1468-ban kezdett cseh háborúja az 1479-ben 
megerősített békekötés által fejeztetett be.mellynek pontjai valának: l)Mind 
Mátyás, mind Ulászló viselik a cseh királysági czimet. 2) Mátyás bírja Mor
vát, Sléziát és Lausziczot 6 várossal, Ulászló pedig Csehországot. 3) Ha 
Mátyás Ulászló előtt halna el, a cseh király magához válthatja Mátyás részét 
400,000 aranyért stb. E szerződésre II. Ulászló magyar királylyá lett koro-
náztatása előtt azzal esküdött meg, hogy e tartományok a magyar birodalom
hoz tartozzanak mind addig, mig a cseh korona által ki nem váltatnak. — II 
Ulászlót 1511 év elején Hradistyébcn találjuk a morvaeredetü Pruisz János 
nagyváradi püspök sírjánál, ide Magyarbródról jött, hova a hazánkban ki
ütött pestis elől már másodszor menekült. Tiszteleten kivül, mert a püspök 
szentnek tartatott, a hála vonzotta őt trónigényei kikiizdőjének sírjához. 
Ugyanis Prnisz, mint Corvin János koronaköveteléeénck megbízott védője 
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véghöz vitte az országgyűlésen, hogy a királyválasztás kérdésének eldöntése 
egyedül (az Ulászló által megvesztegetett) Szapolyai Istvánra bizassék, ki
nek szavazata természetesen Ulászlóra esett, és Pruisz legott Morvába indult 
s az ott állomásozott fekete sereget maga és pártfelei erszényéből 100,000 
aranynyal Ulászló szolgálatába fogadta. — Ennek sírjától tehát a meghívott 
Ulászló januárius 26-kán Boroszlóba érkezett a sléziaiak hódolatát elfogadni; 
de miután a sléziaiak azt állították, hogy tartományuk cseh hűbér, a magya
rok pedig a fólebbi béke és Ulászló esküje értelmében azt kivánták, hogy a 
magyar királynak hódoljanak, mert a 400,000 arany váltságbér még lefizetve 
nincs, nem levén Ulászlónak pénze a kiváltásra : a hódolati ünnepély elma
radt, és Slézia az aranyokkal együtt Magyarországra nézve mindenkorra el
veszett. 

Januárius 27. — Í222. / / . Endre órást less, hogy adóssági ügyében 
birájává a veszprémi püspököt nevezte ki a pápa. — Midőn Endre 1218-ban 
Jeruzsálemből hazatért, nagy pénzzavarban volt, és nem irtózott tilos módon 
is pénzre szert tenni. Bátyja Imre kir. még éltében ajándékozott neje Kon-
stancziának 30,000 ezüst márkát (240,000 pft.) érő ékszereket, mellyeket az 
özvegynő, midőn Endre elől külföldre kellett menekülnie, Esztergomban a 
jeruzsálemi lovagrend házában tett le; ezen kincseket Endre most önkénye
sen elfoglalta és túladott rajtok. Ezért Konstanczia, már mintlI.Fridrik csáaz. 
neje, bepanaszolta őt a pápánál, ki ez ügybeni birákul két külföldi főpappal 
a veszprémi püspököt nevezte ki. Endre, hogy halasztást nyerhessen, a bíró
ság ellen óvást tett a pápánál januárius 27-kén, vitatván, hogy az ő alatt
valója, a veszprémi püspök, birája nem lehet.de a pápa ítéletében meg fogna 
nyugodni. Mig azután ez ügy Kómába került, az alatt június 23-kán Kon
stanczia meghalt, s vele együtt Endre adóssága is el lőn temetve. 

Januárius 28. — 1299. VIII. Bonifácz pápa Csényi Gergely választott 
esztergomi érseket teljhatalmú követévé nevezi Magyarorszáyon. — A királyi 
széken sok oldalról megtámadott III. Endre tudtán kivül maga is előmozditá 
ellenségeinek czéljait. Hű alkanczellárja Tivadar győri püpökké választat
ván, helyére Csényi Gergely gyulafehérvári prépostot nevezte ki. Ezen nagy
ravágyó és ármányos ember annyira beszinlé magát Endrénél, hogy midőn a 
király leghívebb tanácsadóját Ladomér esztergomi érseket elvesztené, Endre 
egy pillanatig sem kétkedett Gergelynek 1298-ban esztergomi érsekké lett 
vadásztatását jóváhagyni. A pápa nem erősítette meg ugyan őt, de 1299-ki 
januárius 28-kán teljhatalmú pápai követté nevezte ki, megbízván őt : hogy 
az eretnekek és békebontók ellen inquisitiot tarthasson, a makacsokat egy
házi átokkal s egyébkép büntethesse, a szófogadóknak pedig 1 évi 40 napi 
bűnbocsánatot áshasson. De Gergely visszaélt e hatalommal és Endre kir. 
árulója lett. A hű püspökök által kiátkozott pártütőket feloldotta. Endre kir. 
híveit pedig üldözte, az 1299-ki apr.24-kei rákosi országgyűlésre még külön 
ünnepélyes meghívás után sem jelent meg, sőt a püspököket egyházi átokkal 
fenyegette, ha a gyűlést tüstént oda nem hagynák, és hozzá a veszprémi gyű
lésbe át nem térnének, mellynek ítélőszéke elébe a királyt is megidézte, ál
lítván, hogy tőle jogaiban megsértetett. Az országgyűlés ezen honeüenség 
ellen a pápához óvást intézett, és kijelentette : hogy Gergely azokhoz csatla
kozott, kik az országot már négy kir. alatt dúlják, kik száz halálra méltók, és 
őket gonoszságaikban megerősíti. Erre Gergely kivonult az országból és Zá
grábban a pápa kegyenczét Róbert Károlyt ellenkirálylyá koronázta, midőn 
pedig III. Endre meghalt, Esztergomba jött vele, s ott idegen koronával újra 
felavatta; de korábbi czinkostársa—Németujvári Iván által innen kiűzetvén, 
Anágniába a pápához vette magát, hol a sz. atyának a franczia katonák által 
lett elfogatásakor támadt zendülésben, 1303 sept. 7-kén. Gergely is megöle
tett, s igy hűtlenségének elvette jutalmát. 

Szerkesztői mondanivalók. 
308. N. B. Egy művésznek. Nem kell mindent ollyan érzékenyen venni. Majd 

miskor Ügyelünk az érdekelt tárgyra. 
309. Gizela réme. Vaa benne eró. de nem elég kohói a kidolgozás. 
310. Kel varja parbrsiede stb. Nem husználható. 
311. Maiéhegy I szőlolevelek. Többet kellene belőlük ismernünk, hogy véleményt 

mondhassunk felőlük. Az előadás népszerűen van tartva. 
312. Vtdudvarra. Nem lehet hasonló panaszokat lapban közleni. 
813. Kivesztett boldogságom fellelése. Még több tanulmány szükséges. 
314. Eaengéa. Pirczi Marcsira. Nehéz dolog ám ügyesen ügyetlenkedni. 
315. Kaposvárra. Nekünk bosszú ez az értesítés. Jó volna más lapba adni. 
316. Ábránd. Kiábrándulás! 
317. Nagy Kanizsa. Hámi örves. Köszönettel vettük. 
818. Kökénynek. Nagyon jól van. 
319. Sz. Jobb. A történeti adatokat használni fogjuk. 
320. Elébb bázi nfivcléa, azután tanoda. Nagyon helyes. A kérdéses könyvet 

nem láttuk. 
321. Milly hamar tanétek! stb. Nem használhatók. 
322. Óda P. B. K. és V. szelleméhez. Nem adható. 
:'<23. Kalocsa. Adomák. Nagy részben megvannak nyomtatásban. 
324. Kőrösbe*-j. Fog ön még jobb adomákat is irni. 
325. Egy arlatoerata barátomnak. Szerző észrevételekkel kívánja kísértetni 

nyilatkozatunkat. Bár erre kevés időnk ét helyünk van: kedveért megteszszük. A puszta 
leiratához is lehet költőibb fogalmu tárgyakát válogatni, mint istálló, ól, bagót kérő 
nyomtatók, s a mesei élet dicséretére aligha nem lehet jobb tárgyat találni, mint azt, hogy 
„a merre csak eljut tekinteted, Illyen szép magyar betyár tua elő." Megköszönik ezt a 
biztatást a gazdaemberek, kik a betyárokat nem igen számítják fó gyönyörűségeik közé. 
Végre legnagyobb tévedés azt hinni, hogy a mi nálunk arístocratát jelent, az csak fényes 
topánban j á r , a mit fél falun besározni, s hogy a kvekkerek alatt nem doboghat magyar 
szív a honért. Ne terjeszszük azt az eszmét, hogy a jellem és hazafiság öltözet szerint 
osztályozható. Legnagyobb baj pedig az, hogy a versek igen nehézkes menetüek. 

32«. Ellenjegyzetek a l.rj/.-;,rio>k-mrol némelly nők számára. Azon körül
mény, hogy ez már az ötödik felszólalás, a mit e tárgyban kapunk, a szóbelieket nem is 
számítva, tanúsítja, milly üdvös hatással volt derék tudós Illésünk philippicája férjem 
uraimék ellen. Hanem már most hallgassuk meg a másik félt is. És azután kössük meg 

a szent békességet; lám a nagy hatalmasságok mind szépen kibékülnek most; hol van 
pedig nagyobb hatalmasság, mint az asszonyok és férjek kettős szövetségben és barezban 
élő statusai ? 

327. N.-Várad. Gazdasági jegyzetek stb. mind köszönettel vettük és használni 
fogjuk. 

328. Mezőségi adomáiból néhányat közleni fogunk. 
329. Egy gazda a 18-ik században. Nincs elég helyünk, annyi elbeszélést közöl

hetni, a mennyi elfogadhatót esztendőt át kapunk. Kénytelen vagyunk nagyon válogatni. 
330. Több füredi küzbirtokosnak. Kökény álnév alatt lapjainkban olly köztiszteletü 

egyéniség szokott irni, a kinek szavait kénytelenek vagyunk tényékül elfogadni. 
331. Ködképek. Ha szerző azt a sok poslapénzt, a mit beküldött verseiért minden 

héten fizet, valami szegény embernek adná, millyen nagy jót tehetne vele. 
332. Szakaira. A kiben tehetséget látunk, azt szives biztatással szoktuk fogadni; 

az elutasított müvek szerzőit pedig sohasem nevezzük meg, igy senkinek sem lehet oka 
panaszra. Abban pedig épen semmi köszönet sem volna, ha egy valódi tehetségnek gyer
mekkori hasztalanságait kiadogatnók. 

333. A rejtélyes éj. Eredeti román (oláhot jelent ez magyarul). Nem közölhető. 
Pedig de eltartana esztendő illyenkorig. 

334. Ipolyságra. Valóban sajnáljuk már, hogy önnek annyiszor tanúsított j ó akara
tát ez úttal sem használhatjuk. Majd máskor jobbakat. 

335. N.-Várad. A rosz poétákhoz. Ne bántsuk mdr szegényeket. 
336. Nagy-Dém. Az adomák jók . 
337. És már most „nevessünk" egyszer valahára a „mondani v a l ó k " Írójának a 

rovására is. A mult számban azt írtak, hogy csodálkoztunk azon, miszerint Székács Pál 
Békésen csodálkozik, hogy az ó neve alatt valaki Hedri Tamás uramat véletlen csatta-
násokkal megénekelte. Hát az van a dologban, hogy csakugyan nem Székács Pál irta azt 
a verset, hanem Székács József; a kik csak annyiban ismerik egymást, hogy édes testvé
rek. Tehát mi megdorgáltok az öcst, hogy nem ismeri a haltját. Most az egyszer magunk 
fizettük meg a mulatság árát. 

Nyilatkozat. 
A „Vasárnapi Ujság'1 folyó évi 7-dik számában J . . . . levelező Marosvásárhelyről 

az itt felállítandó kisdedóvoda javára rendezett tánczestélyról közöl tudósítást s ebben 
rám engemet meg nem illető érdemet ruház. Szándékoztam ezen intézet életbelépése után 
épen c lapokban terjedelmesebb értesítést közölni e tárgyról; addig is az igazság és mél
tányosság érdekében kötelességemnek tartom kinyilatkoztatni, hogy a kisdedóvoda fel
állítását, a felséges császári pár első szülői örömének emlékére, érdemes kerületi főnökünk 
Itncz József ur indítványozta s annak létesülhetését i s , az áldozatra kész polgárság és 
számos cs. k. hivatalnokok élén, ó méltósága eszközölte. Én, az igazgató választmány tag
jai által elnökséggel megtisztelve, csak szerény segédmunkása vagyok ezen ügynek. — 
E nyilatkozatom felvételére a tisztelt szerkesztőséget bizalommal kérem. — Marosvásár
hely, febr. 22-én 1856. — Hegedűs Ja no- . tanár. 

& 3 r " pályázati értesítés. 
A mártius l-re kitűzött 10 ARANY jutalomra következő történeti bal

ladák pályáznak : 1. „IV. Béla." Jelszó. Iaten csodája, hogy még áll hazánk. 
2. „Nemes vetély." J. Meg kell ma itt halni egyikünknek. 3. „Bodó." J. Si 
fractus illabatur stb. 4. „,A Bántelek." J. Ki mint vet, ugy arat. 5. „A buj
dosok." J. Szabad halálra kész. 6. „Szent László." J. Láttam kelni stb. 7. 
„Trón hivei." J. Enyhe fényt kap stb. 8. „A szép bátya." J. Művem nem 
épen nyerni jő stb. 9. „ Várna." J. Romulidae Cannas stb. 10. „Imre király." 
J. Hányszor támadt ten fiad szép hazám kebledre. 11. „A hős." J. Már rég 
nem sírtam. 12. „Apor László." J. Lelkemet homályos látkörbe vitte stb. 
13. „Dózsa." J. A társaságban született ember nem önmagáé. 14. „Bodó Fe
rencz." J. A férfiú, mikor fogadást fogadond. 15. „Angol herczeg Magyar
honban." J. Haza, szerel.-m, barátság stb. 16. „Hunyady László." J. Most 
csak tükör s homály által látunk stb. 17. „Öreg asszony.*' Jelige nélkül. 18. 
„Éji harcz." J. Sötét éjben sötéten stb. 19. „Móré Mihály." J. Hazádnak 
rendületlenül légy hive. 20. „Czim nélkül." J. Sumite matériám stb. 21. 
„Hunyady kormánybotja." J. A hollós vértü hős párjára nem talál. 22. „Ke
nyérmezei diadal." J. Minden résznek vezére az isteni félelem. 

Értesítés, a pálya-adomák felöl. 
A mult hóra kitűzött adomái pályadíjért a történetesen eltévedett 1 9 

számú jeligetlen gyüjteménynyel együtt összesen 294 adoma versenyzett. 
Ezek között ollyan gyűjtemények, mellyekben 10 használható adoma van 
együtt, következők: az 1., 4., 1., 12., 13. és 14. számúak. Jó és élezés ado
mák, csak hogy nem megfelelő számban, találkoznak az 5., 9., 11. és 16. 
számunkban. A többi gyűjtemények is nyújtanak több vagy kevesebb eredeti 
elmés adomát; ugy hogy a beküldött 294 darab között elszórva található 54 
meglehetős, 48 jó éa 17 kitűnő; a többi vagy nagyon ismeretes, vagy nagyon 
éltelen. 

Az elébb említett, s a kitűzött feladatnak megfelelő adomagyüjtemé-
nyek közül tehát a többiek között leginkább kitűnőnek a 12 számú találta
tott, s a kitűzött jutalom ennek ítéltetett. A jeligés levél felbontása után a 
jutalmazott adomák szerzőjéül 

. .Balázs S o m a , pozsonyi hitfanthatlgafó.-
tűnt elő. 

A többi dicsérettel emiitett adoma gyűjteményekből a jóknak találtakat 
szinte közölni óhajtjuk, mire nézve az illető szerzők helybenhagyását, vagy 
netaláni ellenkező rendelkezését e hónap végéig elvárjuk. A hallgatás bele
egyezésül fog tekintetni. — Pest, mártius 1. 1856. 

A .,Vasárnapi ujság" szerkesztősége. 
Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

Kiadó-tulajdonon : Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Lnndrrer es Heckenast, egyetem-oteza 4-dik szám alatt Pesten. 
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