Pest, januárius 20-án
A Vasárnapi Ujság hetenként egyBzer egy nagy negyedrétú iv»-n jelenik meg. —
Előfizetési dij január—júniusig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy

1856.
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postai iitnii a Politikai ú j d o n s á g o k k a l együtt c s u p á n c s a k 3 f t . p p . Azelófizcté*
dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó-

férj-zsarnokságról.

Lonovlt's-Hoilósy Kornélia.
Jelen arczképünk nemzeti színházunk egyik legkedveltebb
művésznőjét mutatja be a közönségnek, kit remek szép hang
jáért méltán neveznek „ m a g y a r csalogánynak." Nem csak a
pesti közönségnek kedvencze ő ; külföldön is mindenütt osztat
lan tetszést aratott; maga
a zene nagymestere Meyerbeer is, legközelebb az
„Észak csillaga" czimü
dalművéből két ízben is
énekelteté öt maga előtt,
midőn a nagy zeneköltő
maga zongorázott csalo
gányunk dalához.
Rendkivüli szép hang
j á t különösen emeli a ben
ne kifejezett érzés, melly
nek egész alakja és já
téka megfelel. Kitűnőbb
szerepei, mikben a közön
ség leginkább kedveli :
Linda, Sevillai borbélyban
Rosina, Ernaniban Elvira,
Martha, Lammermoori Lu
cia, és főleg az eredeti
dalmüvekben, mint Garay
(nem Gara) Mária, Afanasia, Ilka stb. Népda
laink közkedvességére az
ö éneke tett legtöbbet, a
miket a magasabb körök
ben csak azőta kezdenek
ismerni teljes szépségük
ben, a mióta Hollósy-L.nétol hallották.

(Farsangi felolvasás I „ Vasárnapi Ujság" nagy ssvttrmiben, hat pauláoal.)
Irta : E D V I I L L É S P Á L , m. akad. 1. tag.

I.

Tisztelt uraim és urnéim! — Áll a farsang még javában.
Régi szokás szerint a nép házasságokat sző és menyegzői
áldomásul iddogálja a búfelejtetöt.
D e a meny
asszonynak fejkötöjébe a
bá láthatlan kézzel bele
varratik, és tilavat tatása
reggelén fejére feltétetve,
szépen
rányomogattatik
asszonyi útravalóul. Ifjú
és leány egybekelnek, s
jövőjök iránt szembekötve
indulnak ketten a való
élet kétes pályáján, egyik
sem tudhatván előre, kis
mennyország v a g y kis
pokol leend-e nekik az
együtt-lakás. „ S valljon
hát, j ó gyermekek, semmi
jelek nem volnának- e,
mellyek röl
mindeniktek
valószínűen megtudhatná
jövendőjét ? " Sőt igen.
Csakhogy azokat orczákról leolvasni, vagy Lava-

Vidékről j ö v ő atyánk
fiai el ne mulaszszák azon
előadásokat, mikben e ki
tűnő művésznőnk énekel;
s különösen az emiitett
„Észak csillag"-át, melly
dalmű a nemzeti színház
ban e napokban fog illő
pompával szinre kerülni.
Lonovics-Hollósv Kornélia.
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nulmányozni nem adatik.
Füle tövét megtapogatni
pedig, — hogy annak homorodásából, a gonosz dr.
Gall kaponyatanja
sze
rint valamit ki lehetne
venni, — bizony se legény,
se leány nem engedi.
De a sors férfinak e
részben is már kedvezőbb,
mint a nőnek. Mert a nő
nemnek egész élete, typusa, — u g y a köz-, mint az
uri rendnél csak pasztsh,
örök szalagon- jártatás.
örök gondviselés alatti
lét és függés 8 alárende-

zettség állapotja. N ö , mig leány, szülői hatalom alatt tartatik,
férjesülése is nem felszabadulás, hanem csak átmenetel egy is
meretlen más hatalom alá. Itt azért igen egyszerű és csalhatlan
a következtetés, melly imigyen áll : „ H a leány j ó nevelés által
az engedelmességben nőtt b e , háziasság, munkásság és kevés
v á g y b a n ; ezek mellé, ha egészséges f a j , éptestii s érzékű ; ha
kor- és rangban veled egyenlő; ha erényét szeplőtelenül megő
rizte : tehát ő ezeket, mint fökellékeket az asszonyi hármas
tisztséghez, a házasi életbe is beviendi magáfion — nem magá
ira/—(mert csak a benne rejlők, nem a velejárók boldogitnak)."
Azt a leányt, ifjú b a r á t o m , szembehunyva kérd meg, és ha ko
sarat nem kapsz, vedd nőül bízvást; mert azzal boldogságodat
ollybá tartsd mint bizonyosat; — csak T E vezesd a járszalag o t folyvást olly szerető kezekkel, a minőkből azt általvetted, és
öt szeszélyes kivánatid szolgálójává le ne aljasitsd.
Ellenben a leánynak számítása az öt kérő férfiúra nézve
korán sem áll illy tisztán és egyszerűen, — férfinál nem létez
olly előjel, mellyről békés j ö v ő j e iránt a kért leány csak hozzá
vetőleg is jósolhatna. Mert a nőtlen férfi e g y változó arczu Proteusz. A szülői házat korán o d a hagyva, és a nagy világ iskoláit
j á r v a , mindenféle szerepet visz, csak a férjét v a g y ehhez hason
lítót n e m , mellyböl leány a véle kötendő frigyre következést
vonhatna. D e minden szerepelés alatt titkon benne lappang a
férfi-természet, melly activ, tevékeny, erejét kitüntetni törekvő;
függetlenségre, önállásra és uralomra v á g y ó , — bár az alárendezettség sokalaku szerepeit m é g olly ügyesen vitte is. Azután
férfi a sokféle állatiságok, rosz szokások és szenvedélyek közül
e g y valamellyiknek, v a g y tán többnek i s , rendszerint rabja s
attól el n e m álland semmi nőnek szerelmeért, — mit j ó l a te
nyerére irjon ám minden leányzó. A házasság lesz pedig az az
állapot, mellyben a férfi, mint férj, valódi jellemében egész pon
g y o l á n lépend fel, uralmát : szelid vagy zaklató uralmát, — a
védtelen n ö és gyermekek fölött, minden álarezok levetközésével szabadon gyakorolván.
Lelkész v a g y o k , atyám is az volt. N a g y a száma csak azon
szerencsétlen nőknek, kik panaszaikat elömbe hozták és előttem
keserveiket kisírták; de m é g n a g y o b b azoké, kik jelenleg is né
mán n y ö g n e k terhök alatt, kiknek sziveiket a b ú férge titkon
emészti; és fohászaik csak a n é g y fal között hangzanak el. Nőtestvéreinknek e szomorú sorsát sajnálván, egyedül az emberi
ség indulatja birt arra i s , h o g y bátorságot v e g y e k magamnak,
a védtelen nőnemnek ez ü g y e mellett szót emeini, ők maguk ezt
nem tehetvén; — e tárgyróli gondolatimat és nézeteimet össze
szedni, és Ígéretem szerint * ) e sokaktól olvasott hírlap tábláira
maradóan letenni. Ritka tárgy ez és közfigyelemre méltó, úgy
mint a való élet belsejébe v á g ó , a népnevelést nagyszerűen gá
t o l ó , és a magyar nemzet becsületét érdeklő. D e tisztelt uraim
és urnéim is megengedendik, hogy e l a p , melly „ Vasárnapi
Ujság" czimet visel, hozzon néha morálféle czikkeket i s , épüle
tes mulatságul. Nem ártand ez senkinek, — ü d v ö s lehet szin
tén az illetendöknek, ha e szózat által az aluvó lelkiismeret,
vagycsak egyetlen nökinzóban felébredne, v a g y csak e g y tyrannizált nőnek sorsa megenyhülne : a magyar nemzetre is több
súlyos bűnei k ö z ö t t , az ártatlan nök bántalmazásának bűne ne
nyomaszkodnék. Azért e lapot kezünkben tartva, halljunk far
sangi fölolvasást a nők fölötti férjssarnokságról Magyarhonban.
Mindenekelőtt megkülönböztetni kérem a n ö k fölötti férfi
előnyt és uralmat a zsarnokságtól. A m a z természetben alapszik,
emez emberi romlottságban. A m a z a szent patriarcháknál is
divatozott, emez a későbbi elfajult nemzedéknek szüleménye.
A r r a is kérem, t. hallgatóimat, h o g y ha illy kényes ügy
tárgyalásában, észrevétlenül itt-ott kissé az elevenre találnék
tapintani, ellenem haragra ne lobbanjanak. Megcsiripeltetésre
úgyis, — mint fogadatlan prókátor, — magamat készen tartom,
— perse férfiaktól, talán valami Pepita szekerét húzkodó arszlánoktól, — kiknek e donnát hitesül, csak e g y évig, e j ! beh
igen óhajtanám. D e közbeszólni nem lesz szabad. S most hát
lássunk a dologhoz.
(Szünet: folytatjuk.)
• ) „Vasárnapi Üjság'- 1»Ö6. Up 43.

A vén gulyás temetése.
(Génre.)

Viszik Marczi bácsit, nem is hozzák vissza,
Hova ő most indul, nem csekély út lesz a,
Nincs is benne mod, hogy gyalog odaérjen :
Mint urat kell vinni fekete szekéren.
Harrainczhat ökör van fogva a járomba . . . .
Majd csak bevontatják a paradicsomba.
Hát még a kiséret! az egyszer a fényes :
Előtte a gulya, utána a ménes;
S a lágyszívű barmok, mintha búsulnának,
Mind ollyan ostoba képeket csinálnak.
De az néki mindegy : ő már deszkát árul :
Vagy tud, vagy nem is tud c komédiára!.
A gulyát sem kérdi : hever-e? szalad-e?
Csak egyszer se' mondja : tala te! tala te !
Csöndesen nyújtózik hátán a szekérnek;
Már nincs messze a hely, tüstént odaérnek.
Ott örök búcsút vesz tőle ménes, gulya :
Mögötte bezárul más világ kapuja.
De kiséri két pap, — két egyház imája :
No, hisz valamellyik majd csak eltalálja!
S a mit száz esztendő nyílt kérdésül hagyott,
E szegény bitang juh fölleli itt, vagy ott.
Lelje is fel nyáját, lelki üdvösségét;
Béke fedje hamvát, . . . . fátyol az emlékét!
Arany János.

A karácsonyfa.
líUJJUHl UOME *) után, száSadón forditi
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Ha a kisdedek barátja Jézus
Elhagyja a gyermekek világát,
S megfosztottan áll a karácsonyfa
Mellynek fényben láttuk úszni ágát :
A karácsonyfát lángokba vetjük,
Melly elébb örömet nyujta nékünk,
S nincs irgalom a megfosztott fának,
Mellyről minden fényt hamar letépünk.
De a fa melly hamvad, szól magához :
„Betöltöttem én is hivatásom;
Sorsom : miként örömet szerezzen
A kisdedeknek feláldozásom."
Erre gondolj, ember, ha az élvnek
Virágait szedheted naponta;
Erre gondolj, hogyha örömidre
A bánatnak fellege leronta.
Mert ha már az élet mitsem nyújthat,
Megmaradhat szived gazdagsága :
Hogy segitél és örömet szerzel,
Valamint a karácsonyfa ága.

A növényvilág titkai.
Dr. ENCZTÖL • * ) .

Titkai ? Na már ezt meg kell o l v a s n o m , kiáltja el magát
Kiváncsiné tűzről pattant komám asszony, mert ha az egész vi
déknek titka nincsen, melly az én figyelmemet elkerülné : hasz
nát kell venni az alkalomnak, miszerint könnyű szerrel a
hallgatag növényvilág titkai birtokába is jussak. És valóban
van is a „titok" szóban valami olly csábitó e r ő , melly egész
*) A „Ktnnge aus dtm Oitrn" szerzője. E müvében D . ujabbkori jelesebb köl
tőink müveiből ad sikerült fordításokat.
**) örömmel nyitjuk meg tisztelt tüdős hazánkfia előtt lapunk hasábjait, kinek
gazdászati és természetrajzi czikkei a Gazdasági lapokban eddig köz elismerést vív
tak ki.
Szerk.

nemünkre kiváló varázshatást gyakorol : de leginkább a növilágot szinte revolutionalis, v a g y legalább lázas állapotba ejteni
szokta. Tulajdonképen nincs eredetiség ez elnevezésben , mert
már a mult évtizedben használták fel azt csaknem min
den nemzet regényirói, de é p mivel a költészet terén csodaszerü hutásának tanúi valánk : megkísértjük ezen elnevezést
gyakorlati tárgyunk terére is átvinni s örülni fogunk, ha sike
rülne szavainknak kedves olvasóink figyelmét átalánosan is
lekötni : noha igyekezetünket mégis leginkább arra terjesztendjük k i , miszerint a növények mivelésével foglalkozó gazdakö
zönség érdekeltségét tárgyunknak megnyerni sikerüljön.
Á m d e lehetnek és vannak-e a növényvilágnak titkai ? — és
ha vannak, érdekelhetik-e az embert ezen titkok, miután m é g
az élet jelenségei is olly kétesek a növényekben, a szerelemnek
pedig még nyoma sincs k ö z t ö k , már pedig azok csak vajmi
sovány titkok lehetnek, mikben a szerelemnek még valami mel
lékszerepe sem kerül!
I g e n ; ámde titkokat irunk ez egyszer, s azért türelemre
szólitjuk fel a netalán ugyancsak kíváncsiságra ébredt olvasót:
ha a regényírók módjára érdekeltségébe ajánlott néma hősein
ket előbb a szárazon és vizeni veszedelmek, akadályok s kínszen
vedések valamennyi fokozatain keresztül törtetjük, míglen őket
a diadal, érdem, v a g y boldogító szerelem külön levelű és virágú
koszorújával feldiszesitni szándékunk lehetne.
Indiában, Ázsia belsejében, Brahma név alatt imádják az
Istent, és papjaik nemkülönben, mint e vallás buzgó követői
teljes életökben nemcsak főttet nem esznek, hanem még állati
származású eledellel sem élnek : mert j á m b o r vallásuk eltiltja
tölök, h o g y Brahma valamelly élő teremtményét megöljék, azaz
életétől, mint ollyan kincsétől megfoszszák, melylyel egyedül
csak maga Brahma képes a természet lényeit megáldani. Élnek
tehát merő növényi származású táplálékkal, mint ollyannal,
mellyben az életet, mint bennök nem létezőt, elölni nem kény
telenek, ha azokat tápul felhasználni készülnek. — Ki nem ke
rülhetjük, miszerint bámulattal meg ne álljunk e szelid vallás
jámborsága előtt, melly a mindenható remekléseit müveiben
annyira méltánylani tudja; de hálát adunk és adhatunk is egy
úttal a magyarok Istenének, ki életünk szikráját e g y olly kor
szak, vallás és nemzet kebelében e szerves anyaghoz köté,~Tirikaz Istenség tulajdonait és életünk, valamint a többi természet
czélját Brahma követőinél magossabb szempontból megbírálni
é í felfogni képesítenek. .
Ha ma Brahma követői közzé vetődném, okvetetlen vagy
mártyrja lennék j o b b meggyőződésemnek, vagy egyszálig meg
téríteném azokat saját hitemre; mert körülbelöl igy szólnék
hozzájok : az ember vérének hevét, mellyet a mindenség bölcs
alkotója egész szervezetünk, de leginkább agyunk számára
természetes tápul és rugonyául teremtett, nem egészítheti ki fo
gyatkozásaiban merő gyökérnemü eledellel, sem nem tarthatja
zabszalmához hasonló növénytöredék-félével, mint czigány a
l o v á t ; s nem elég az embernek, hogy némelykor sátoros ünne
pek alkalmával szinte gyümölcscsel is táplálkozzék. A z én szent
vallásom mindenható Istene, ki az embert eszének csuda hatal
mánál fogva a földi mindenség teljes hatalmú urává alkotta,
óletmüszerének sajátságos szerkezetében rakta le bölcs akara
tának útmutatását, melly arra utalja ötet, miszerint az élet küz
delmei alatt szenvedett erő- s anyagbeli fogyatkozásait átalán
véve szerves eredetű tápanyagokkal helyreállítsa; ezek közt az
állati származású tápszer könnyebben, sőt hamarább táplál, és
magasabb élet- és erőtehetségü anyagot fejt ki, ellenben a nö
vényi származású tartósabban táplál ugyan, de az anyag, melly
belőle készül, alantabb élettehetségü s belterjelmü marad.
Azért, — a mint ebből a napvilágnál fényesebben kitűnik, — ha
örökké tökfilkók és g y á v a sihederek maradni nem akartok,
váltsátok fel zöldség- és gyökértáptokat izes sodor és ürüezomb o k k a l ; mert valamint Brahma szemeiteket a végett és olly
szerkezettel alkotta, h o g y rajtok lássatok, nem pedig azért, hogy
azokat a világosság fénye elöl elzárjátok : u g y teremtette az
emésztés érdekében m ü k ö d ö szerveiteket, — fogaitoktól fogva,
egész a beleitek utolsó c s ö v é i g , — ollyakká : miszerint azok
mind az állati, mind a növényi eredetű eledelek megemésztésére

alkalmasak legyenek; és azért használjátok is azokat alkataik
teljes képessége mérvében, ha a teremtő bölcs útmutatásait vét
kesen kijátszani, és megátalkodott vakságban visszautasitni nem
akarjátok! Ha pedig azt gondoljátok, h o g y a növények nem
élnek, nagyon csalódtok, mert ezek élete csak fokozatára külön
bözik az állatok életétől, miután mesterséges szervezetöknél
fogva ők is belölröl táplálkoznak, növekednek, valamint az álla
tok, és ezenkivül még más különös és olly szervekkel ellátvák,
miknek segedelme által, az állatok módjára, fajok fentartását
biztositják. — Nemde a megsérült, v a g y anyja testétől letépett
ágacska, v a g y virágszál szintúgy hervad, azaz haldoklik, vala
mint az állat e g y része, mellyet az anyatesttől elválasztunk?
A mi pedig haldoklik, annak élnie is kellett! — Ha ennek foly
tán j á m b o r vallástok teljes értelmében az életet kímélni akarjá
tok : kíméljétek meg azt jelenései valamennyi alakjaiban; tehát
nemcsak az állatokbaD, hanem a növényekben is; és válaszszatok
közönséges tápláléktokul ezentúl v a g y kavicsdarabokat, — ha
Brahma teremtményei életét tettleg s igazán kímélni akarjátok —
vagy tartsatok v e l e m , midőn döntő okaim alatt belefúlt Brabmizraus torát j ó magyar szokás szerint, e g y pár tuczat nyársra
került szárnyasok mellett azonnal megülni, és még annak emlé
kezetét is somlyaiban eláztatni fogjuk. — D i x i ! — Nem tud
juk ugyan teljes biztossággal állitani, hogy leendettek volna-e
ezen meggyőző szónoklatunk után nagyszámú vendégeink
indus földön, különbféle sültek és sertésségekkel felszerelt nagy
ebédünknél : de azt meg tudjuk minden bizonynyal mondani,
hogy Kiváncsiné asszonyom is kissé meghökkent merész állítá
sunkon, mellynélfogva azt találtuk kimondani, hogy a növények
nemcsak élnek, hanem h o g y életök az állatokétól csak kissé, és
nyilvánításai némi módjára nézve különbözik; mivel pedig ez
zel is már a növényvilág titkaiból valami keveset szóba hoz
tunk, kötelességünk és lovagiasságunkhoz illőnek ismerjük,
miszerint tárgyunkat némi figyelmet érdemlő komolysággal to
vább folytassuk.
Élnek tehát a n ö v é n y e k , szintúgy mint az állatok és maga
az ember, csakhogy életök nyilatkozásai sokkal egyszerüebbek,
mint a tökéletesebb l é n y e k é , mert sem nem éreznek, sem nem
mozognak. — Oh ti szerencsések, kiket az alkotó minden fárad
ságtól és földi gondtól megkimélt véghetetlen jóságában, milly
hasonló létetek a hajdani magyar ember létéhez és életéhez!
(Pisszegés a karzaton, és azért térjünk a rendre.)
E g y tetemes gondtól azonban még sem kímélte meg őket
nyájas sorsuk, és ez a tápláléknak szüksége, mert minden a
mi é l , tehát belölröl növekszik, s elhasznált erő- és anyagbeli
fogyatkozásait kiegészitni kénytelen, azt más uton elérni nem
képes,mint ha szerves eredetű, tehát élettel eltelt anyagokat tes
tébe föl vészen, és azokat belső szervezete utján saját élete, és
testének javára feldolgozta : tehát azzá átváltoztatja. A tápok
ezen felvételét nem eszközli a növény egy száj utján, mint
azt az állatoknál látjuk, hanem számtalan szájacskák által, mik
egész teste felületén, de leginkább gyökerei végein és levelei
összes területén elhelyeztetvék. Bírnak tehát számtalan apró
nyilasokkal, v a g y kis szájakkal, mikkel táplálékukat részint a
földből, részint a levegőből szívják.
Valamint az állatoknál a g y o m o r , és segédszervei működése
által a tápszerekből a vér készül, mellyet a szív, mint a lokomotivek ős mintája, a test minden egyes részeibe elszállít: u g y
változtatik át a növényekben is a tápanyag egyszerű, és a test
egész területén helyet foglaló szervezet utján, egyszerűbb vérré;
tehát tápláló n e d v v é , melly a vérereknél egyszerűbb szerke
zetű, de mégis csöves alakú edénykék utján testük minden e g y e s
részeibe elszállittatik, erő- és anyagban a fogyatkozásokat kiegyenlitendő.
Az élet ezen működései a nemesebb és magasabb termé
szetű szervezetekben, tehát állatok- és emberben az ős élet, faj
és egyén külön jellemű szikrájának kormányzása alatt állnak,
melly kormányzó szikra, mint a bölcs és mindenható alkotó
egyenes kifolyása, az állatoknál szintúgy, valamint a növények
nél azt eszközli k i , miszerint minden szerves test a faj és szinte
egyéniség különböző alakja, tehát az élet külső nyilatkozásainak
különböző, de egyszersmind jellemző formája alatt szemeink elé-

tűnj ók ; v a g y talán, világosabb szavakkal : ki eszközli, miszerint
a tápanyag például a farkasnál farkas-alakra és cselekvési
tehetségre, — a rózsabokorban ennek formájára átváltoztas
sák és e g y rózsabokor életnyilvánitásaira képesítessék. Esz
közli, h o g y a kormánya alatt készült anyag itt a róka ravasz
sága és annak szükséges eszközei, — ott a szőllöfürt édessége
és formájának körvonalai alatt szemeink elé tűnjék,— kieszközli,
h o g y itt a szelíd birkának szelídsége és szőrbősége, ott az őszi
baraczk ízes csemegének alakja alatt szerepeljen stb.
És ha ezek csakugyan igy vannak,
panaszkodhatunk-e
mégis, h o g y a mai világ csodákban szegényebb mint nemünk ős
apái k o r a ? — Csak a vaknak setét a látköre; kinek szeme
van, vonja vissza panaszát; tekintsen e szempontról a természet
titkairól levont kárpit m ö g é , és ha a csodák bámulatában ta
lálná üdvét, feltalálni fogja azokat mai nap is !
A növényi test szervezetének egész felületén szájacskákkai
v a g y o n u g y a n ellátva, mindamellett mégis a szájacskáknak
kiváló gyülhelyeit a gyökerek végei és a levelek képzik. A z
átváltozó úgynevezett emésztési szervezetüket, vagy — egysze-

most fogsz elveszni." Pedig se baj ott. Tréfa már ez a mulatság
a székelynek. Négy-öt szálfából összekötöznek gúzszsal — j ó
tágon — egy tutajt, v a g y a h o g y a Vágvidéken nevezik — tal
pat; csinálnak neki két kormányrudat s azzal rá eresztik azt az
Olt v a g y a Maros vizére. A z Olt, m e g a Maros vize nem f o l y d o 
gál ollyan szép csendesen, mint a mi Dunánk, hanem nyargal
mint valami telivér paripa, kanyarogva sziklás völgyeken ke
resztül, néhol a meredek bérezek ugy összeszorulnak, hogy csak
épen a keskeny tutaj számára marad közöttük h e l y , másutt
hirtelen kanyarodik a folyó futása s az odaért tutajt elmerítí a
sebes fordulásban. A két székely azért páratlan n y u g a l o m m a l
ül a kormányrudnál s szívogatja kurtászárn pipáját. Mikor az
után egy-egy vizomláshoz érnek, mellynek csattogó zúgása
messziről hangzik eléjök, oda kormányozzák szépen a tutajt a
folyó sodrába, akkor felemelik a kor mányiapátokat s hirtelen
a tutaj közepére futva, ott e g y keresztbeállitőtt bakba fogózva
várják a bekozelgö pillanatot, melly v a g y hagyja üket élve,
vagy sem. A tutaj a zuhatag szélére érve, e g y perezre lassitni
kezdi futását, csendesen előrenyomul, ugy h o g y félig a levegő-

Tutjy n vizomláson.

rticn szólva — gyomrukat képviselik a g y ö k e r e k magok, a miből
azoknak becse és rangja a növényi oeconomiában megbírálandó.
A z o n készület, melly a levelek eszköze utján a tagnak felvételé
vel foglalkozik , csak ideiglenesen működik nyáron által, és &
tartósabb életű növényeknél az úgynevezett évelőknél a szűköl
ködés idejének, tehát a télnek beálltával, mint a fölöslegesekké
vált szájak elébb a halál sárga színét öltik magokra, s utóbb az
ideiglenes koplalásra kárhoztatott anyjok testétől végkép elvál
nak, h o g y takaróul szolgáljanak a tél zordonsága ellen a mara
dandó gyöknek, és majdan korhadásnak átesett állapotukban,
mint hálás gyermekek ismét tápot szolgáltassanak aggságnak
induló anyjoknak, kinek életerején valamikor vígan zöldültek.
— Ember fia tanuld meg a szerény növényvilág titkaiban és
képében hála-kötelességeidet, mikkel aggságnak indult szü
lőidnek tartozol'.
(Folytatása következik.)

ben látszik f ü g g n i ; akkor egyszerre alárohan a tajtékzó zuhatagba . . . . A másik perezben azután megint a kormányrudnál
áll a két székely, s ha talán kialudt a pipa a nagy esésben, ipar
kodik megint tüzet csiholni. A part melletti sziklákon ittramott,
egy e g y kereszt van felállítva. A székely j ó l tudja a történetet,
a mi Hlyen keresztekhez van csatolva : itt, meg amott tiz, husz
székely veszett el a f o l y ó b a n , a mint az első tutaj fennakadt a
zuhatagnál valami k ő b e n , v a g y keresztül álló fatörzsben s az
utána j ö v ö k mind ott törték össze egymást a rajtuk levőkkel
együtt; ezt a történetet elmondogatják egymásnak, valahány
szor e g y olly kereszt előtt elhaladnak sebesen; és ha szerencsé
sen megjárták az utat, egyet imádkoznak, — megint újra
kezdik.
/

Székelyek a tutajon.

R ó m a alig másfél százados uralkodása alatt a meghódított
Daciában számos királyi városok, imperátori épületek, imaházak,
temetkező helyek, színtér, utak, csatornák, fürdők és bányák lé
trehozója volt, és sehol ezekből annyi ma nem látszik, mint

Olvasóink a fentebbi képre tekintve, elszörnyedten fogják
mondani : „ N o te szegény g ó b é , ha még soha el nem vesztél,

Z e y k f a l v á n
a római templom.

Hunyadmegyében és a regényes Hátszeg vidékén. Roma letűnt
de müveit itt is bámulja a törpe (?) utókor.
Azt mondja Korvin „történelmi emlékeiben" (Lipcse 1845),
hogy a mai kor Rómát mindenekben túlszárnyalta, de a szobrá
szat és építészetben attól messze hátra áll.
Korvinnal tart „Aesthetikájában" Mundt is (Berlin 1845), ki
irja: ,,négy a művészet: aköltészet, zene, szobrászat és építészet.
A z építészet, lényegesen jelleges művészet, melly rászorítja a lel
ket, a gondolatot magát az anyagban létesitni, örökitni, s melly
az eszmét mint már honositottat a valóság világában feltünteti.
A z építészet magát elsőbb
mindig imaházaknál tüntette,
fel, mert csak ez jellege az igaz
isteni igazságnak s az imaházépítészet mutatj a, milly mérhetlen hitet nyert az ember Isten
közvetlen véle-léte általi képze
tében." — Hunyadmegyében, a
zeykfalvi| római imaház déli ol
dala áll előttünk; társa látható
Demsuson és Osztron. Itt emel
kedik a volt áldozókémény mint
hajlott torony. A templom üre
elég tág; ha szűk volt, sem tett
bajt, mert a római nép az áldo
zatot a templom előtti térről is
nézte, mint tesz templomi ima
alatt m a az oláh. — E kémény,
mai torony északi oldalaljában
metszett kő van illesztve; hoszsza : 3 ' 5 ' ' ; szélessége : 1' 9 " ;
párkány-czifrázatokkal ellátva
s a közböli betűsorokat két
görbe botjaikra támaszkodott
ifjú láttatik, — mint halál an
gyalai, sirnemtök, — örzeni.
A z irat:

IN
GLÓRIÁM DOMINI
TEMPLVM
EST AEDIFICATVM
PER NICOLAVM ZEIK
VICE COMITEM Dí
COTVS HVNIAD
ET SVAM CONSORTFM
SVSANNAM BARCAI
CVTVS FRATRES
MOISES STEFANVS
IOHANES ET PETRVS ZEIK
A. D. 1724.

> T — Tündéreképiték ez imaházat és tornyot, ugy-e? kér
dem a popát.
— Dehogy, viszonzá az, magát igen bántva érezvén, ezt
őseink a rómaiak építtetek a demsusival s ka Iá n i fürdőkkel egy
szerre.
Miért szereti a román magát a rómaiak utódának vallani,
holott R ó m a győzte le a dacokat?
Kenyérvisy.

M. D?
AVREL

A templom déli részén a látható kőfal-omladék kerek abla
kával, annak oldalához illesztett ev. ref. templom volt; ez előtt
félszázaddal teljesen ép, s fedél alatt; tiz év előtt mint rajzunk
mutatja; ma a volt ref. templom kőomladék, de a torony és
templom kerek ragaszték- szentélyével ollyan mint a rajz.
A mai román imaház mellett nem szenvedödött a reformá
tusok temploma. . . .
Idő és ember megkímélte Róma müvét.
H o g y ki és mikor épitteté e ref. imaházat, megfejté a né
hai ref. templom déli részébe illesztett kő, illy felirattal :

CI...LLA

V J X . ANNJS. x x v m .
C. C L O D . S E C U N D J N V S
II V J R A L . C O L . C O N J V G J . P J E N T J S S J M E
P.

T Á R HÁZ.
Eredeti levelek messzefoldröl.
vn.
Ragusai kikötő, ojéV első napján 1856.

D e c 14-én estve osztrák 3 árboczos hajóra jövék, hol is mint kadet
félévre fizetek 100 pftot a kapitánynak koszt-és szállásomért, azaz ab
lak nélküli 2 öl h., 1 öl sz. alvó szobámért!
A z éjen át soknemü gondolatim tömkelege, pályám megkezdése
alig pár órai zavart álmát engedének, és reggel korán felkelvén, Molo
S. Carlo kikötőbe jöttem, honnan is hajónk a nostruomo (mindenes) ál
tal már kimozditatott. — Milly különös : az első gőzhajó, mit láttam
Szolnokon, az első kikötő, mellyből Triestben kiindultam, nevemmel hasonnevüek valának!
Gyönyörű, szinte tavaszi nap, bár kevés kedvező szélben lassan
kint a város és környéke elenyésztek szemeink elől.
De mig utunk leírásához fognék, pár szót hajónkról és önfoglalkozásinkról. Hajónk 8 évvel ezelőtt az itteni kikötőben készült, 25 öl h., 6
öl az, födélzetén az izmos 3 árbocz, mintegy 100 elnevezésű kötélzet, 20
féle vitorla emelkednek föl — itt pár csólnak, kötélzetek, vasmacskák,
ott vizes hússal telt hordók láthatók. A hajó orránál mindjárt vár a matró
zok kis ágy és ruhaládákkal berakott szobájának lejáró födele — idább
lejáró ajtó a raktárba, melly is 15 öl h.. 5 öl sz. körülbelül, és 2 , öl m..
jelenben széna- s zabbal terhelve meg. Ezen innen kis takarék- kemenczés
konyha Papin-féle érez edényekkel, mik a siető főzés, de főleg hajóhány1

kodásakoraz étel bezárása miatt el kor ülhet lenek,—továbbad viszont egy
lejárás a raktárba, kötéltekerő asztal, s a kapitányi szoba födéli be vi
lágítással, hol is fönt a mágnestű, szélrózsa, s óraütő vannak, mögötte
a kormányzó rud kamrája. A kapitányi osztályzatba jővén le balfelül egy
kamra töredezett kenyér, burgonya, turó stb-vel, mellette az egész két
szersülttel tömött raktár, e mellett edény kamra, mellynek végiben az irók
alvókamrája, melly az étterembe nyilik — ez 2 öl h. és sz., egy asztal,
székek, tükör, képek, kis érczkemencze, bútorzattal — mellette jobbról a
kadeti alvó kamra, jelenben a magamé, s e mellett a kapitányé.
Személyzetünk áll : capitano, serívano, cadetto, nostruomo tiszti
személyzetből, ehhez jőn a cameriere (inasgyerkőcz), cuciniere (szakács),
timoniere (kormányos) és végre 10 közmatróz, kik meglehetős mi vélet
lenek, gorombák, s rácz anya nyelvökön kivül keveset olaszul is rebeg
nek — egyébiránt edzett nép.
Foglalkozásinkat a 7 óra hosszú őrállás kezdi meg. mit az öezves
személyzet 2 részre oszolva tesz meg — én a parancsnok és nostruomoval, a serívano egyedül, a matrózokkal; egyik éjen 8—12, 4—8-ig, má
son 12—4 óráig. Ez alatt a szeszélyes szélnek vitorláinkat igazgatjuk,
vigyázunk, hogy más hajóval össze ne ütközzünk — ai nnalmas hosszú
időt beszélgetés, dohányzás, danolással öljük el. Éjen át levetkezni nem
szabad, és többnyire az egész ut alatt (kivéve ollykor, csak Vasárnap)
nem vetjük le ruháinkat.
Reggeli 8-kor, mi fekete kávé, kétszer sült-, a legénység turó-reggeli után, az utolsó virasztott fél kissé pihenhet, ha dolog avagy szélvész

nincs — azután délig dolgozunk, üres időben kissé megtisztogatván ma
gunkat, én keveset tanulok vsgy olvasok kedves V. U . mult év negyedi
számaiból más magyar könyv hiányában.
Délben egy pohár rhum rizs, bab vagy makaron leves, sózott hus,
bakái ia (norvégiai Stockfísch), borrali ebéd, a matrózok rizs vagy bab
Ievetlen leves, sós hus és bor-ebéd után rögtön munkához fogunk,
— 4-kor ima zárja be a napot, melly is igen megható : szabad ég alatt,
habok moraja és szélzugásában a mérhetlen vizek fölött, midőn is a
kapitány helyettesiti a lelkészt. Ezután a csak hamar sózott hus vagy
olajas fótt karául vacsora után közösön 8-ig födélzetén vagyunk, végre
a vitorlákat az éjre ideiglenesen megigazítva, az őrállás viszont meg
kezdődik.
Nem czáfolható : miszerint a kereskedelmi tengerészet egy a pá
lyák legsulyosbikai közül. Hosszú fárasztó virasztás, nehéz munka, s
sanyarú élet és gyakori viharok vészcinek van a szegény, világtól elsziételt hajós mindig kitéve; de végre kérdem: nem épen ezek-e legalalmasbak a test és lélek megedzésére?! Es valamint a rózsa tövisek közt
nyilik, ugy ez életmód is igen sok szép, mondhatni költői érdekű oldallal
bír. Nem elragadó-e : az elenyésző part egy páratlan napkelet és lenyugta, gyönyörű csillagos ég, a tenger moraja, habok csatája, szélzugása a dagadozó vitorlákon, madarak, hajók, szigetek és végre a várt
száraz megpillantása?!
Térjünk azonban utamra vissza :
Ez partok és szigetek mellett igen kellemes vala, s Muggia, Capo
d'Istria, Isolastb.tünedezénekel előttünk pár világító toronynyal, mellyek
mind az osztr. Lloyd által tartatnak fenn, mig végre Ragusa kikötőjébe
vitorlázánk.
19-ikig olly gyönyörű napok \alának, hogy üngben lehete a födél
zetén egész kényelemmel sétálni.
Ez éjen azonban hirtelent szélvész keletkezek 9 óra után. Eu árva
fejemre békésen alvám éjféb'g, mikor is őrállásra felrázatva, s a fedél
zetre tántorogva látám a tenger nagyszerű játékát : koromsötét felhőkbül zápor omlék alá, a duzzadt tenger habjai' itt magas hullámhegy,
amott mély irtóztató völgyekben csatázának, s a viharos szél kegyetlenül
vfva a dagadozó vitorlák vásznnival I
Őrálláson födélzetén valék, de ott bárha már mi rosszullétet sem ér
zék, a hajó hánykodása miatt pár óránál tovább maradnom nem lehete,
lejövék a szobába, s épen a viharról írdogáltam, iszonyú kihúzásokat
téve, míg ez végre megsokalván vakmerőségemet sziket s asztalt kikapa
alólam, és kegyetlenebb asztaltánczoltatás álla be, mint az uj divatú
amerikai.
Megboszankodvám lefekvém, és kedves népdalainkat dudolám,
míglen végre délben ide megjövünk. — Mi kedves vala a Bzáraz megpil
lantása s a kikötés!!

f

Gazdákat érdeklő rovat.
g.— Oroszországban nevezetesen Kasanban és több vidékeken a
halat megszáraztják mindenestől, csak belrészeit vetve ki, azután nagy
kallóféle köllyügépekkel porrá törik, megszitálják. A finomabb készitményfínél a hal fejét nem törik közibe. E halport aztán elteszik a böjti
napokra, sőt kereskedésbe is jön a mennyiben a kormány a hadsereg élel
mezésére is alkalmazza. A halport mielőtt használják vízben kilúgozzák
aztán fűszerek-, liszt- és egyebek hozzátételével a legizletesb étellé ké
szítik el. E halpor minősége és igy ára azon halfajtól függ, mellyböl az
készült. Astrachanban a minőség szerint illy halpor fontja 1 — 2 kr. pen
gőn kél ( l ' / j — 8 kopek).

azok kikről olly melegen emlékezett meg élete végnapjaiban, ismerhessék
igényeiket, s ne szűnjenek forrón emlékezni a boldogultra.
Szabolcsmegyei madai tagositott birtokából 100 holdat hagyomá
nyozott Tompa Mihály koszorús költőnk, s igen tisztelt barátja fiának,
ha ez meghalna, leányának; vagy ha gyermeke nem maradna, azon eset
ben ezen 100 hold legyen a magyar akadémiáé.
Kovászéi egész birtokát, minden épületeivel s haszonvételeivel — a
timsógyáron kivül — hagyta egy szerencsétlen rokona fiának P. Zsig
mondnak, ki annak jövedelméből köteles lesz évenkint a marmaros-szigeti protestáns tanodának 150 pft., a benei protest. egyháznak 50 pft., a borzsorai prot. egyháznak 40 pftot fizetni. A szigeti tanodának szánt
évpénznek harmada, segélyül egy protestáns lelkész jól tanuló gyerme
keinek adassék.
Úrbéri kármentesítéséből a szabolcsmegyei pazonyi protest. egy
háznak ezer pft, a nagyfalusi prot. egyháznak szintén ezer pft., — és a
pesti magyar nemzeti szinház nyugdíjintézetének hasonlóul ezer pftot
hagyományozott, mellyek rögtön kiadandók — mihelyt az úrbéri kármentesitési illeték kifizettetik. Az előbbi pontokban tett hagyományok
csak férje halála után lépendnek foganatba — addig minden vagyonáinak
használatára szeretett férjét kérvén fel végrendeletében. — Szép kis
könyvtárát a nagyenyedi kollégiumnak hagyta. *)
Irodalom.
,*— A magyar nép könyve. Szerkesztik Kemény Zsigmond és Csengery Antal. Harmadik évfolyam 1 füzet. Kiadja Heckenast G. E derék
vállalat már két év óta nyújt közönségünknek olly gyűjteményt, melly
nek egyes czikkci mind a leglelkiismeretesebben vaunak megválogatva.
Hogy e vállalat irodalmilag milly becsülésben áll, tanúsítja az, hogy az
elismert szerkesztőkön és munkatársaikon kivül, még a magyar nemzet
legméltóbban tisztelt költője Eötvös is, a haza és külföld által magasz
talt „Falu jegyzőjének" irója megtisztelte ezt népszerű munkálataival.
Költeményeket koszorús íróink nyújtanak hozzá. Vörösmarty legutóbbi
versei is itt jelentek meg; — a politikai eseményekel maga a „Pesti Napló"
szerkesztője irja meg azokban, a gazdászati részt a „Gazdasági lapok"
szerkesztője ; a tudományos ismeretek rovatait mind a legszakavatottabb
férfiak töltik be. U g y hogy bizvást el lehet mondani, miszerint méltóbb
munkát a magyar nép kezébe nem igen nyújthat senki, mint épen ezt,
melly czimjén a magyar nép könyvéül van ajánlva. Ez évi első füzet tar
talmára a „Magyar Sajtó" tisztelt szerkesztője nem látszik velünk egy
véleményben lenni azon kérdésre nézve : hogy micsoda tárgyak a nép
számára valók? Fogalmunk szerint minden, a mi ismeretet terjeszt. Szer
kesztők az emberi test tápszereiről irván, a kenyér és hús után igen ter
mészetesen említek fel a kávét, mi után az átalánosság tekintetében ez
bizonyosan ama kettő ütárr kövctkezilr s e rendszernél épen
kér
désbe : váljon iszsza- c a kávét a magyar nép, vagy sem? A rendszer kí
vánja, hogy beszéljenek róla, mint tápszerről. Részünkről csak azt sze
retnők, ha ez értekezések rövidebbek volnának s később a magyar életre
leginkább beható tápszerek ismertetésével is lennének felváltva. Hanem
mind ez elmondható komolyan, nem pedig azzal az ingerkedéssel, a mi
vel a „Magyar Sajtó" újdonság rovata hétről hétre boszantani törekszik
irodalmunk egyik munkás, tudományos tagját. A „ M . S." érdemes szer
kesztőjét kell kérnünk, hogy ezt a hangot ne engedje meghonosulni iro
dalmunkban. Tiszteljük egymásban az osztályt, mellyet képviselünk, s
tréfáink ne legyenek sértők — vitatkozásunk legyen komoly . . . . J.

* — Egyikét rég hallgató kitűnő költőinknek felszólitván ujabb
munkálatra, tőle e genialis választ kaptuk eddigi hallgatásának magya
g.— A párisi ipartárlaton egy sütőgép is volt látható, mellyet már rázatául :
„Egyszer haUod-e furcsán jártam én a kecsegével.
előbb franczia, sveiezi és angol kormányok is elismeréssel fogadtak. A
Előre bocsátom, hogy halálban szeretem a kecsegét.
gép naponkint 200 mázsa kenyeret képes megsütni. Készítője KoroniMeginvitálnak pedig Lúczra, a Tisza mellé halászatra; ott vagy 30
kolski sveiezi gépész
g.— Szász-Coburg-Gothai Ágoston ő fensége a gazd. egyesület ember setét hajnalban kihány csónakról csendesen egy irtóztató nagy
bizottmányának több rendbeli jeles portugáli kukoriczafajtákat küldött hálót a Morotvába (innen : mortua aqua, nagy terjedelmű Tisza-szaka
a végett, hogy azok az ország jelesb gazdái közt teendő kísérletek s to dék, tó), azután lassan húzzák a part felé, s már 9 óra délelőtt, mikor a
vább termesztés végett kiosztassanak. A z említett küldemény hallomás háló két szárnya a szárazt eléri, a háló hasa pedig nagy félkörben még a
szerint Vacson termett már, hol is diszlése által a legszebb reményeket vízben van; telve mindennemű hallal : potykával, csukával, kecsegével
elannyira, hogy a hálóból kiszorul a viz, és a szó legszorosabb értelmé
költé fel.
ben hemzseg a hal; a félkör felett temérdek sirály, halkapó visít, repked
I s k o l a i és e g y h á z i
ügyek.
s csapkod alá a vizbe; a halászok beugrálnak kötözködésig a halba (vi
zet nem mondhatok, mert csak hab és nyálka van a hálóban) merengeEgy igát honleány végrendelete. Alig tölt el rövid négy hónap, mi
tik kosarakkal apró merítő hálóval a hal apraját, és szórják, öntik ki a
óta a haza, leglelkesebb és műveltebb leányainak egyikét Pogány István
szabad vizbe, hogy a háló össze ne szakadjon a teher alatt, s partra hu
özvegyét szül. Korda Erzsébetet elveszte, a végezet melly ez ős családjfezathatása lehető legyen; — a kiszórt halat csupasz kézzel tömérdek em
lett nehézkedik kiszólitá innen annak egvetlen lelkes leányát s örökösét
ber, asszony, gyermek kapkodja, fogdossa a félkörön kivül, s rakja az ol
Pogány Karolin Bónis Barnabásnét is. Élete legszebb virágában 34 éves
dalán függő által- vetőbe; három - négy erős halász pedig kótisokkal
korában hunyt el a magas lelkületű nő m. e. dec. Is-kán Nagyfaluban
működik a hálóban; vervén fejbe a tokokat, nehogy a hálót összetépjék ;
Szabolcsban, — tetemeit a Pogányok ős sírboltja fedi a kies Kovászon
azalatt a parton egész vásár és zsibongó élet van; fiatal emberek lövődöBeregben a Borsa partján. Hon-és emberszeretet, a tudomány s művé
szet pártolása, tiszta nőerény és vallásosság nagyobb mérvben egy nőt
sem ékesítettek, mint a boldogultat. Kora halála, a vidék köreinek s a
* ) E végrendelet részletei tanúságot tesznek az elhunyt honleány magas lelkü
közjó érdekeinek pótolhatlan veszteség. Saját kezeivel irt végrendelete letéről. A z volt halálában, a ki életében : a hazai nyelv, vallás, és a szerencsétlenek
néhány pontja legyen tanúsága érzületének, mellyeket, ez általa olly igen pártolója. Mind azoknak áldása, kiket e három legmagasabb ügy érdekel, legyen kí
sérője a túl világra, melly az elmúlt évben nagyon megvette rajtank adóját j ó és ne
becsült s pártolt lapban közzé tenni azért is czélszerü, hogy egykoron, mes szivek kora elhunytából.
S • erk.

zik a halkapókat; árulnak kínálgatva sült tököt, kalácsot s egyebet; egy
négy lábu széken pálinkát; egy ponyvából rögtönzött putri alól egy
hordó csapra ütött vége néz ki; három négy czigány összeverődik s ott
terem szivreható zenéjével; szekerek állnak kifogva, várván a halat, hogy
vehessék a vihessék mindenfelé; a szomszéd falukból a tiszteletes, rcctor
és jegyző ott pipálnak hosszúszárú kupakatlan pataki pipából; a tűz ég
javában; a bográcsban forr a viz, várván az áldozatokat, mellyek eleve
nen hányatnak be, alkotván a híres halászlé legfőbb, részét; fél fél hal,
hosszában ketté hasítva sül a let űzött fanyársakon. Es elborítja a partot
a hal meg a hal; iszonyú nagy bajuszú harcsák, tátongva, csapkodva,
ugrálva, fűrész hátú kecsegék, szálkátlan menyhalak stb. stb. stb.
Ekkor történt, hogy én rémitő quantumban látván előttem a kecse
gét sülve „főve, nyersen: annyira megundorodtam, hogy egy falatot sem
tehettem a szájamba. Igy vagyok a verssel épen, reraitő quantumban
látván sütve, főzve nyersen előttem : nem veszi be a gyomrom, sőt végre
a magam főztire sincs étvágyam."
Nagy önmegtagadás kellett volna hozzá, hogy ez igen találó soro
kat közre ne bocsássuk; megjegyezve, miszerint mégis sikerült meg
nyerni derék költőnket, hogy daczára e soknál is több halnak, a mit mi
is naponkint halászunk, ő ismeritsen számunkra költészete tengeréből —
nem kecsegét, hanem egy egy igaz gyöngyöt. Tudjuk mi jól, hogy van
ott még elég, a honnan a többi előkerült.
— P. Szathmáry Károly történeti elbeszéléseinek első kötele meg
jelent. Tartalmát teszik a következő elbeszélések : „ A z Eszterháziak
Vezekénynél. Utolsó kő. Két fejdelem a népből. Déva galambja és kat
tan v feleség nélkül és feleség kaftány nélkül." E gyűjtemény czime :
„Színeseit lapok a történet könyciből" s báró Bátiffy Albertné, született
Galantai Eszterházy Ágnes grófnőnek, ajánltatott. A z első kötet ára
1 ft. 20 kr. pp.

T u d o m á n y és

művészet.

u.— A központi műegylet ez évben jan. 8-án tartá első közgyűlé
sét. Azon indítványra, hogy hol 150 részvényes van, ha azok kívánják,
az igazgatótanácstól képtárlatot legyen köteles felállítani — kimondatott,
miszerint hol száz részvényes összejön, tárlatküldésért az igazgató
tanácshoz folyamodjék.

* Mult 1855-ik év december 16-ig 12 eredeti és 16 fordított nj
szindarab került először szinre nemzeti színpadunkon — összesen tehát
28 darab.

Vidéki

Halal-hirck.
t Ismét egy drága ílet aludt ki. Pozsonyban e hó 13-án hunyta le
örök nyugalomra szemeit Desewffy Virginia grófnő, szép emlékezetű Desewtfy József leánya, életének 49-ik évében. A szépinüvészetek és az
irodalom egy hő pártolót, a szegények egy jóltevőt vesztettek benne.
Áldás őrizze hamvait!
t A mai számunkban közlött szép vers szerzőjének, Dudumínak
atyja c héten temettetek el. Rokoni kötelességnek tartjuk azon férfinak
gyászában részt venni, ki a magyar irodalom ismertetését annyira szivén
viseli.

Tárogató.
% A „Magyar Sajtó" egy iparlovagról tett említést, ki előfizeté
seket gyűjt uri hazaknál épen nem dicséretre méltó uton módon. Kérjük
szépen az illetőket, hogy ha ollyan ember lép be hozzájuk, a ki az iro
dalmat házalásnak tekinti, azt csak fogják galléron és tegyék ki az ajtón.
* * Sajnálattal kell minduntalan ujabb meg ujabb gonosztettekről
értesülnünk. Nem rég jött nar/fényre a Nagy-Kőrösön elkövetett bünmerénylet, mellyet az ottani vendéglős két czinkosával egy utazó porosz
kereskedőn elkövetett; ki beszállt hozzá, s becsületében bízva elroondá
előtte, hogy sok pénzt visz magával; a miért éjszaka vas mértékkörtével
agyonütötték ágyában. A gyilkosság kiderült s részesei bizonyosan
eiveendik érdemlett jutalmukat érte. Most ujabban Diószegről írják a
„Pesti Napló"nak, hogy egy kocsis, kit gyermektelen gazdája, mint ár
vagyermeket nevelt fel testvérével együtt, jó öreg gazdáját éjszaka ki
csalta az istállóba azun neszszel, hogy lovának baja van s ott megra
gadva hirtelen egy másik czinkosával, a jámbor agg könyörgései elle
nérc azt számtalan késdöféssel legyilkolta; innen berohanva a szobába a
gazda öreg feleségét támadta meg, ki sokáig védte magát, mig fejére ha
jítva a dunnát, meg nem fojták; a zajra befutott szolgálót pedig czinkosa ölte meg nagy küzdés után. A tett kitudódván, a két gonosztevő
még más ártatlan emberekre akarta fogni a gyilkolást; de végre kival
lotta azt egymásra egész körülményesen. Az egyik akasztófára, a másik
20 évi börtönre Ítéltetett. Szörnyűség ez elvetemülés példáit látni köz
népünknél. Népnevelés veheti csupán mind ennek elejét. Pedig millyen
régi példabeszéd az már, hogy a bűnt a tyúk is kikaparja!
% A „Magyar Sajtó"ban Miskolciról egy igen érdekes levél kö
zöltetik, melly elmondja, hogy az edelényi uradalmat bérlő cseh gazda
trágyát vásárolván a környékben, a népség elkezdte azt neki minden
oldalról hordani; mire a hatóság parancsot adott ki, hogy minden gazda
iparkodjék saját földére használni fel trágyakészletét, ne adogassa el
azt másnak. Bámulatra méltó, hogy hazánkban még illyen parancsolatra
szükség van! Hogy akad magyar gazda, a ki szekérszámra eladja a föl
deire való zsírt! s három forintért átengedi a jövő háromszázat!
y.— A pesti redoutcpülct felépitését egy n'-szvénytársulat szándokozik átvenni. E tárgyra vonatkozólag a napokban tartott értekezést a
városi tanács. A Boscowitz által előterjesztett terv szerint a kiépítő rész
vénytársulatnak a város az épületet 45 évre átengedné, melly idő alatt
az a községi adótól föl lenne mentve, ellenben a társulat évenkint 12
ezer pftot fogna a városnak fizetni. E 45 év letelte után pedig az épület
újra a város birtokába jutna. Jelen terv szerint nem fogna a szinház
helyre állíttatni, hanem belül az épület hosszában bazárt épitnének; mert
igy az épület jövedelmét előlegesen 60 ezerre-, mig színházzal csak 45
ezerre lehet számítani.
y.— A beállt esőzés következtében a Garam jege hirtelen megin
dult 8 Breznó-Bányán a folyón levő hídnál összetorlódván, kiöntött, elboritá a város egyik alacsonabb'fekvésü részét,
a rohanó ár
végre magával ragadván az útját áUó hidat is, leapadt olly hirtelen, mint
#

u.— A természettud. társulat f. hó 5-én tartott ülésében Ncndtwich kezdé meg amerikai utijegyzetének felolvasását, mellyekben az an
gol államokról mondja, hogy ott minden egy helyen lakó 50 család tör
vény szerint éveukint három hóig tartó elemi iekolát, 100 család hat
hóig tartót, 500 család egész évig tartó iskolát, négyezer lakos már gymnasiumot köteles fentartani.
A tudós társaság ez évi első ülését folyó hó 7-én tartá meg a math.
és természettudományi osztályban. Tagok kevés számmal voltak jelen.
Kubinyi Ferencz megkezdé az „őslénytani adatok" közlését, mellyeket
részint 6, részint az elhunyt Petényi gyűjtött egybe; nyolcz táblán érde
kes rajzokat is mutatott fel. Győri a büvős négyszög aequatiókkal meg
fejtését tárgyalta;az „őszhaugtani viszonyokról" értekezvén állitá, s ajánl
kozott be is bizonyitni, miszerint felfedezte a hangszerelésnek matheniatikára épített titkát; ő nagyot hall, zongorázni sem tud, mindazáltal a
zongora hangolásának olly módját sikerült kinyomoznia, melly szerint
bárki is képes lehet a zongorát hangolni.

\emzeti szinház.
I. A z uj szerződtetések a nemzeti színháznál nagy részben megtör
téntek, mint tudjnk, a drámai személyzet részéről nagyon csekély ne
hézséggel; a legérdemesebb tngok bebizonyították azt, hogy művészi
becsvágyukat nem kötik anyagi kívánalmakhoz s nem pénz az érdek, a
mi őket e pályára viszi. Más valami az, a mi őket ez intézethez köti, ha
nem ebben csak azok hisznek, a kik nem szokták az embereket a legroszszabb oldalról ítélni.
II. Szerdán lépett fel Fáncsy Ilka a nemzeti színpadon, Romeo és
Júlia egyik czimszerepében. Elhunyt művész atyja ezt az estét irigyel
hette még a boldogok paradicsomában is A közönség meg volt lépetve,
elragadtatott e tünemény által, melly maguk a legműértőbb művésznők
által is legnagyobb méltánylattal fogadtatott. A fiatal csak 14 éves
leányka igen kellemes, megnyerő alak a színpadon, játéka otthonos és
még is szende; valódi ártatlanság; semmi keresettség, semmi betanult
modor rajta. Hangja egyenesen szívből és szívhez szól, s a felfogott sze
rep minden árnyalatához önkényt simuló. Es a mi legfőbb : a szavalást
maga az érzés idomítja nála, a mi gyermeteg arczán őszintén van kife
jezve. Ez első föllépése teljesen igazol minden hozzá kötött reményt.
Arcz és alak, hang és játék egyiránt kellemes, és a mi legfőbb a művész
nél, mindegyikben érzés van. Mi nem kétkedünk ez ifjú művésznőnek
igen szép pályát jósolhatni; ha tehetségeihez szorgalom és tanulmány
járuland, a min nem aggódunk (a művésznők mind szorgalmasak, csak
a férfiak szoktak hanyagok lenni); az igazgatóságnak és a közönségnek
pedig szerencsét kívánunk ez uj szerzeményhez. Mint jól értesültünk, az
igazgatóság az ifjú fellépőt — szerény igények mellett — szerződtetni
fogja.

hfrek.

Kacs, jan. 9. Hetényi jelenleg körünkben van színtársulatával, még
pedig september óta, mi eddigelé talán hallatlan is városunkban, süt n
farsang folytára is nyitott bérletet. Uj év napján a közönség fulladásig
tölte meg a termet, annyira, hogy a később érkezettek be nem férhetvén
— kénytelenek valának visszavonulni.
Kolozsvár, jan. 8. Időjárásunk felette különböző. Egyik nap 21°
R. hideg, másnap már 18°. harmadik olvadás, negyedik nap tükörsima
jeges utak. Színházunkban f. hó 5-én adták Szigligeti „Pünkösdi király
nőjét" gyér közönségelőtt. A derék jutalmazott Károlyi Lajos több kö
zönséget érdemelt volna!
Nagyvázsony, jan. 9. Különös természeli tünemény. Ezennel van sze
rencsém önt egy újságról tudósitani, melly ha egyébért nem is, de rend
kívülisége miatt minden esetre figyelmet érdemlő. Telünket ugyan is,
melly mult dec. hó elején fagygyal és hóval köszöntött be, folyó januárhő
6-án lanyha idő válta fel, 6-án cstve nyugotfelé többször ismételt villám
lások voltak láthatók. 8-ikés9-ik közti éjen pedig hatalmas mennydörgés
rázá fel csendes álmából - ^ ^ ^ f o l y t á b a n tőle elszokott népet. Mellv
mennydörgés azonban csalc^yroer volt hallható.

#

#

jött, több házukban és nagymennyiségű élelmi szerekben sok kárt hagyva
maga után. E szerencsétlenségnek egy kis gyermek is áldozatul esett.
y.— E hó első hetében Kokasdról megindultak több parasztok,
hogy Szekszárdon a heti vásáron vajat, zsirt stb. adjnnak el. A z erdőben
egyikük hátramaradt, a többi várta, de beszédet hallván maguk mögött,
azt hitték hogy más vásárosokhoz csatlakozott. Azonban nem láták őt a
vásáron sem többé. Visszajövet agyonütve találták őt az erdőben kira
bolva holmijéből még ruházatából is meztelenre fosztva. A szerencsétlen
nek egy elnyomorult béna gyermeke maradt hátra.
y.— Láng A. F. nyitrai gyógyszerész és dr. Nagy József megyeorvos felsőbb helyről engedélyt nyertek egy „Magyarhoni természetba
rát" czimü természettudományi folyóiratra, melly havonkint 3 képpel
ékesitve 2 ivnyi terjelemben fog megjelenni. Hogy e vállalat korunkban
milly nagy szükséget pótol, magyarázgatás nélkül is belátja minden miveltebb, ki azt azon forró óhajtással üdvözli, vajha minél előbb napvilá
got látna.
z.— Az első magyar festészeti akadémiát gyámolító társulat resté
ről, közgyűlési határozat folytán, ujabb aláírás nyittatik három évi idő
körre, s egyszersmind az általa gyámolitott intézet érdekébeni kőzremunkálás végett minden hazafihoz és mübaráthoz tiszteletteljes felhívás
intéztetik. A feltételek következők:
1) Ki évenként 66 pftot kötelez, a társulat alapító tagjává leBz és
saját nevére küldhet egy tanítványt aafef^zeti akadémiába.
2) K i évenként csak 2 pftot kötelczTs^z által a társulat tagjáva
lesz 8 egy tanítványt ajánlhat felvétetés végett a választmánynak.
3) K i mennyiszer 2 pftot fizet be (ide értve az alapitókat is) annyi
florsszámmal ellátandó jegyet kap s az évenkénti képsorsolásnál mind
annyi számmal játszik. Minden 100 sorsszámra egy nyerő esik.
4) A három évi időkör mindég october 1-től september végéig szá
míttatik, akképen, hogy azon iskolai óv, mellyben az aláírás történt, első
e egész évnek vétetik.
5) A gyűjtök minden általuk szerzendő 10 tag után szabad válasz
tásuk szerint, akár a képsorsolásnál játszandó egy-egy sors számra, akár
pedig egy-egy e végre vásárlandó Ízletes rajznyomatra (Prámienblatt)
tarthatnak igényt.
6) A társulat, mellynek ügyeit elnök, alelnök, titkár és 42 tagból
álló választmány igazgatja, évenként közgyülésileg számot ad működése,
pénztár — állása s a növendékek előmeneteléről, valamint a képsorsolást
is nyilvánosan eszközli.
7) Adakozások is szívesen fogadtatnak.
Pesten, január 8-án 1656.
Tatay Pál, h. titkár.

A Egy régi orosz jóslat azt mondja, hogy Oroszország mindaddig
hatalmas és csonkitatlan marad, mig egyik főfolyója Parison nem foly
keresztül. — E jóslat pedig, mult év aug. havában betelt, mivel akkor
Parisban keresztül mentek:
Napóleon
N!
Ej
Eugenie
» Neva.
V
Victoria
A
Albert

Szerkesztői

mondanivalók.

172. Az ujoncz, — még nagyon ujoncz.
173. őszinte szavak a dicsvágyról. Nagyon abstract ügy ez.
174. Tündér ország, stb. Nem óhajtjuk a szerelmes verseket lap
jainkban.
175. Több tisztelt levelezőnk jelenti, hogy náluk a farsang f. hó
8-án veszi kezdetét. Nálunk is. Óvunk egyébiránt mindenkit, hogy bál
ról, dalidóról, tánczvigalomról, vagy bármikép neveztessék ez a micsoda,
nekünk tudósítást ne küldjön, mert az nálunk is történik elég, kivéve,
ha annak valami jótékony czélja volt. Nem értünk jótékony czél alatt
patika és szabó kontókat.
176. Lévai levelezőnk a szerkesztőnek számos családtagot kíván.
Hasonlóképen kívánjuk. A küldött babonákat majd megpróbáljuk adni.
Egyben a többi között azt mondja tudósítónk : „ki ne evett volna mézes
mÁkoe gubát?" Mi részünkről megvalljuk, hogy sem gubát, sem köpö
nyeget, sem más egyéb iIlyes felöltőt sem mézzel, sem mákkal nem et
tünk; hanem azt szeretnők tudni, hogy miféle eledel az, a mi Léva tájé
kán ezt a szűr melléknevet bitorolja?
177. Szita hattyúdala. Nem közölhető.
178. EO. adomái nagyon ismeretesek.
179. Vasárnapi elmélkedések. Kérjük alássan csak elmélkedéseket ne.
180. Zsarnóra. Rettegünk a nyelvészeti leszármaztatásoktól.
181. Losonczi L. népdalait vettük és adjuk.
182. Kálmán herczeg. Nincs teljesen kidolgozva.
183. Törvény és végrendelet. Mátyás kora. Pályázni valami kitű
zött jutalomra csak a köteles formaságok mellett lehet, és e szerint szer
zőnek nem szabad magát megnevezni, hanem nevét egy jeligés levélkébe
zárni. Ezt a szabályt nem akarjuk minden uj jutalomhirdetésnél is
mételni.
184. Szakái Lajos versét Tompa Mihályhoz örömmel közöljük.
185.
Egy levelet kaptunk', mellyben felül megszólitásképen ez
van írva : B. az O. Hogy olvassuk ezt? Tán „bújjék az odúba."

Egyveleg.
Néhai Perccsényi Nagy László aradmegyei szolgabiró után maradt
oklevél gyűjteményben a mellékelt 1396-ik évben kelt szóbeli csere-egye
zésre akadván — nemcsak mint az akkori időkben már némileg haladni
kezdő édes hazai nyelvünket szépen jellemző, de mint a bennirt birtokrészekre,— mellyek közzül Széplak mostani román neve Mundrulok, Csicser
és Mikalaka máig is állanak, — történelmi adatot, van szerencsém szóról
szóra lemásolva közlem.
£L£i
Capitulum Ecclesiae Orodiensis Omnibus Christi Fidelibus — —
Salutem in Salutis Largitore
Quod Constituti in noetri praesentia
vivae vocis oraculo Spontaneaque voluntatae coram nobis sunt
Confissi. —
Edweozytnncnec Isthen w Zent fyanac Testeswlte után az 1396.
Euztend — ieorrenec M y hozanc Morozz Estwan, Myhal Janus, Wramec
— Ban Wasari Barbara, Niec Sara, Eordung Kata Feryei, is eo Kgmec
oztalyoa athafiay Nadabi Péter, is Pelyos Lazló, — yllien bezedel : A z
ty határ fwdtwcrwl ieowo Feyr Ceoris wyzytwl, is az lapys Pagoan iertwl a my Zanto feodync eleontetw — — Círe nyzvest az Chenche, Zomus, falwayt engednenc Cherybe az M y Zeplak, Chichér, Mycelac, és zumay portyoonceert
Círe Zaz Z. Lazló Aranyay felybe waloo fwzetees feybe — wagh kedeg az Zuk pynz Myvootaaba Waatnooc Edenfy
Auraam Wramtwl az w beches Marhaa yt, is Zálogos eozkezeyt az myk
teobet iernoenec — és byrnaa Isthien hyryvel azon iowayncat egeut —
meü Chere eghizeesewnc alapyt — az Orodlii Captulan — Een adaam
Dochy Caspaar, is weyem Zay Isep — Boodog Ázzon hawa maasodichaan
az fenyít Érten.
is eleul megh mondott Zemeliecc Tudtwccal.
(Olvasd:) „Idvezitőnknek Isten ő szent fiának testesülte után az 1396.
esztend. — Jövének mi hozzánk Morócz István',Mihály Jánosjuramék, Bán
Vásári Borbálya, Nyék (talán Nyéki) Sára, Ördög Kata férjei és ő ke
gyelmek osztályos atyafiai Nadabi Péter és Pelyos László illyen beszéd
del : A ti határ földetekről jövő fejér Kőrös vizétől és az lapos pogányértől a mi szántó töldeink elöntetvén, — kire nézvést az Csencse, Zobius
falvait engednénk cserébe az mi Széplak, Csúser, Mikalaka és Zuma
portionkért, kire száz szt. László aranyai fölibe való fizetés fejébe vagy
kendtek a szűk pénz mivoltában váltanék Edenfy Ábrahám uramtól az Ő
becses marháit, és zálogos eszközeit, az mellyek többet érnének és tárná
Isten hírével azon javainkat, együtt — melly csereegyezésünk alapult az
Orodi káptalan.
Én adom Dóczy Gáspár és vejem Zay József. —
Boldogasszonyhava másodikán az fennirt esztendőben — és elől meg
mondott személyek tudtokkal."
Közli Zenő.

Bírálói jelentés!
A

népszerű

elbeszélésre

kitűzött 10 a r a n y p á l y a d í j verseny

müvei felől.
örömmel jelenthetjük, miszerint a beküldött 12 pályamű nagyobb
része egy vagy más tekintetben figyelmet érdemlőnek találtatott.
A birálók mint dicsérettel említendőket a 4-ik számú „Senki Sári"
és 7-ik számú „A gyermek nem játszó báb" munkákat tartják érdemesek
nek méltányló megnevezésre.
Még kitünőbbek, helyes nyelv, és leleményesség által a 8-ik szám
alatti „Sveno", 9-ik szám alatti „Cseperke kalap", 11-ik szám alatti „Ro
mán család", 2-ik szám alatti „A ki másnak vermes ás, maga esik bele"
czimü beszélyek.
Legjobban megközelítek azonban a tökély kívánalmait a 1 2-ik szám
alatti „ K i s bajok, nagy g o n d o k " és az l-ő szám alatti „ C s a k lassan
a testtel" czimü pályamüvek, mellyek közül az első ügyes meséje, jó
népies előadása, gondos átdolgozása által lett figyelemre méltóvá; míg a
második tiszta valódi humora, uj és élethű alakjai, érdekes népismertető
leírásai mellett egyike azon müveknek, mik irodalmunkban valódi belértékkel dicsekedhetnek.
Birálók a kitűzött 10 arany jutalmai ez utóbbi műnek ítélték oda,
az elsőbb említettre nézve sajnálattal jegyezvén meg a szerkesztőség, mi
szerint azt igen nagy terjedelme miatt a „Vasárnapi újságba" nem veheti
fel, miután annak közlése legalább három hónapig eltartana, a mi a lap
kiállítására nézve felettébb czélszerütlen lenne.
A legjobbnak talált elbeszélés, mint szinte a hozzá érdemleg leg
közelebb álló jeligés levélkéi felbontatván; ezekből a jutalmazott m ű
szerzője nevéül :

„ S a l a m o n Ferencz,"

a dicsérettel kiemelt mú ivójául pedig
„SzegH Mór"
tűntek elő; a többi pályamű jeligés levélkéi felbontatlanul elégettetvén.
Pesten, január 12-én 1856.
A „ V a s á r n a p i u j s á g " szerkesztősége.
Felelős szerkesztő : Pákh Albert.

Kiadó-tulajdonos : Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerrr és Heckenast, egyetem-uteza 4-dik szám alatt Pesten.

