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A pesti hazai első takarékpénztár. 

Köztiszteletben álló hazánkfia Fáy András * ) az, ki a taka
rékpénztárak üdvös eszméjét Magyarországban — egy a taka
rékpénztárak hasznos voltáról kiadott munkájában legelső meg
pendítette, — s ezen jó l alkalmazott előkészítő lépés után, mi
dőn a kevéssel az előtt még alig ismert eszmét megfogamszani 
látta, lépett fel hasznos indítványával a pestmegyei rendek gyű
lésén 1839. Aug.29.,szónoklatának egész erejével sürgetvén azo
kat, hogy egy illyen jótékony, 8 a két főváros népességére nézve, 
a nép erkölcsiségének elő
mozdítása szempontjából is 
szükséges intézet, magának 
a megyének legtöbb sikert 
igérő közremunkálása, fel
sőbb helyeken közbenjá
rása, s pártfogása alatt Pes
ten állitassék fel. 

Az indítvány elvben tüs
tént elfogadtatott, s a bi
zottmány ilag átvizsgált terv 
és kidolgozott szabályok 
nyomán részvények bocsájt-
tattak ki, a czél üdvös vol
tával a községek és egy-
gyesek közhirdetmények :Á 
által megismerkedtettek, a 
felszerelésre adakozások 
gyűjtettek, s már az 1839. ?Á 
dec. 30-kán tartatott első 
részvényes gyűlésben az in
tézet megalakult, igazga
tók, választmányi tagok s 
hivatalnokok választattak, 
s a kezelések a megye által 
ingyen átengedett hivatal
szobában 1840. évi január 
11-én megkezdettek, s az 
intézet a volt magyar kir. 
helytartótanács utján, hová 
szabályai és számadásai 
pontosan felterjesztettek, 
1845-ben legfelsőbb meg-
erösittetését is megnyerte. 

*) Az emiitett derék hazafi arcz
képét és életirálát lásd a múltév! 
„Vas . Újság" 29. és 80. számiban. 

Kiszámíthatatlan v o l t , s minden várakozást felülmúlt a 
roppant hatás, mellyet az első takarékpénztárnak a fentirt mó-
doni felállítása elébb a két fővárosban, azután a vidéken is, s 
később az egész hazában előidézett, mert a közönség, s különö
sen azon néposztály, mellyre főleg számítva volt, t. i. a dolgozó 
és szolgáló nép kivállképi megnyugvását lelvén abban, hogy 
azon intézetet, melly az ő megtakargatottfilléreinek haszonhajtó 
kezelésére ajánlkozik, maga az akkori fogalmak szerint egyik 
legbiztosabbnak ismert tekintély: a megye vette pártfogása alá, 
s azt saját udvarházában és igy a legbátorsagosabb helyen őriz

teti, következő leg az ő pén
ze, mellyért az intézet élén 
állók még jót is állának, 
semmi esetre sem veszhet 
e l , kezdett iránta csakha
mar rokonszenvet érezni, s 
iparkodott munkadijjából 
vagy szolgálati béréből, ha 
csak kisérletkép is , vala-
melly csekély summácskát, 
azt legalább, mellyet ad
dig minden látszatós ered
mény nélkül egyre másra 
s legtöbbnyire szükségte
len aprólékra, csecsebecsére 
elköltögetett , félretenni, 
hogy azt a takarékpénz
tárba betehesse. És midőn 
látta, hogy mind ezen be
tett, mind az utána behor-
dogatott pénzecskéje még 
gyümölcsöz is, erős hitévé 
vált a takarékpénztar jóté
konyságában! meggyőző
dés. — Igaza volt, mert a 
takarékpénztár volt azon 
varázs erő, melly őtet szép 
szerével s mintegy öntudat
lanul takarékosságra, ren
desebb és számított élet
módra szoktatta, s ez által 
mind a társadalomnak mind 
családjának hasznosabb, s 
önmagával napról napra 
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* boldogabb tagjává képezte 
^iiiionetics János. ki. — 



És ebben áll a takarékpénztáraknak legfőbb érdemük. 
Nem csekélyebb volt a hatás, mellyet az első takarékpénz

tár mindjárt első éveiben megkezdett olcsó kölcsöneivel a maga 
körében előidézett, telhetően részesítvén azokban mindenkit, a 
ki szabályai szerint kívántató elegendő biztosítékot kimutatni 
képes volt, s nem egyszer nyújtván menedéket a közbizodalom 
által napról napra jelentékenyebb erőre segített véd szárnyai 
alatt, a földbirtokos-, kereskedő-, iparos- és fóldmivelő-osztályok 
számos ollyan szánandó tagjainak, kiket az akkoriban lábra ka
pott veszedelmes uzsora üldözőbe vett, s márraár tönkre jutta
tott. S valóban a ki a hazának akkori hitel-szegény viszonyait, 
s a meg ujdon uj váltótörvények életbelépésének első éveit 
figyelemmel kisérte, sok keserű adatot gyűjthetett magának 
arról : miszerint az uzsorának, a társadalom életén rágódó ezen 
fenének, elfojtására, más hitelintézeteknek akkor még csaknem 
teljes hiányában a pesti takarékpénztár közreműködése nem cse
kély tényezőül szolgált. 

Sokat köszönhet a pesti takarékpénztár olcsó és kevés fá
radsággal s költséggel megszerezhető kölcsöneinek & kereskedés, 
mellynek itt a középponton erősebb lábra állításához s felvirá
goztatásához segédkezeket nyújtott s máig is nyújt, — ugy-
szinte a két főváros, különösen Pest városnak gyarapodása és 
csinosodása, mellynek kebelében számos nagyobb és kisebb dí
szes házak a takarékpénztár kölcsöne segítségével épültek fel, 
— valamint végre az ipar, mellynek szorgalmas bajnokait ere
jükhöz mért kölcsönökkel felsegíteni a pesti takarékpénztár min
denkor egyik főfeladatának tartotta és tartja. 

Legfontosabb volt azonban a pesti takarékpénztárnak azon 
— az akkori viszonyok között úgyszólván merész lépése, melly 
szerint kölcsöneiben a volt jobbágyságnak is részesítését, és igy 
az előbbi időkben lcggyámoltalanabb néposztály sorsának javi-
tását tűzte ki czélul, s ezen szép feladatát — megküzdve szám
talan akadálylyal, okszerű óvatossággal kidolgozott s az élet
hez ügyesen alkalmazott eljárási szabályainak segítségével ke
resztül is vitte, s ebbeli tette nem maradt siker nélkül, mert 
több évek során át tapasztalnia lehetett, miként a volt Pestme
gyében, — mellynek területén tul terjeszkednie az általa kezelt 
idegen pénzekérti felelősség és a folytonos felügyelhetés nehéz
ségei nem engedték, — sok száz jobbágy söt egész községek 
j o b b létre, s többen telkeik örök megváltására a takarékpénztár 
kölcsönének élvezése által lőnek felsegítve. 

Nevelte a pesti takarékpénztár iránti közbizalmat annak 
szabályilag kitűzött, s pontosan meg is tartott azon gyakorlata 
i s , mellyszerint évenkénti tiszta hasznának egy részét hazai 
köz és jótékony s szent czélokra, a nyomor és ínség enyhítésére 
fordítani szokta, s e czimek alatt már eddig is, ámbár egy ideig 
érzékeny csapások által volt e részben megakadályozva, tete
mes összeget, mintegy 1 0 . 0 0 0 pengő irtot áldozott. — Melly 
tettének jutalmát — azon buzdító elismerésen és méltányló 
megelégedésen kívül, mellyben felsőbb helyről több ízben része-
sittetett — azon öntudatban találja fel, miszerint ezen intézetet 
és ennek minden működését az általa erőre segitett hazai czé-
loknak és jótékony intézeteknek hálás elismerése, úgyszintén 
számos ügyefogyott szegényeknek — kiknek nyomorát enyhítette 
s könynyeit leszárította — áldása kiséri. 

Elvitázhatlan érdeme még az is a pesti takarékpénztárnak, 
miszerint a hasznos és üdvös eszme Magyarországon benne, 
és általa fogamszott meg legelőször, ez törte meg az utat s egyen
gette ki az ösvényt, mellyen később keletkezett testvérei már 
biztosabban haladhattak. 

Mind ezen itt elsorolt szép eredményeket, a gondviselés 
kedvezésein kivül, azon férfiak kitartó buzgalmának és ügyes 
tapintatának köszönhetni leginkább, kik az intézet élén annak 
dolgai vezérletével, s kezdetben kellő vágásba indításával meg
bízattak. 

S itt a hazaszerte tisztelt tervező után méltán első helyen 
áll azon férfiú, kinek jó l talált arczképe — lapunk homlokán 
látható: királyi tanácsos Simoncsics János ur, ki az intézet igaz
gatójává mint akkori másod alispán, még annak keletkeztekor 
megválasztatván, hivatalát — mellyre az azótai valamennyi vá 
lasztó gyűlés által újra és egyhangúlag elválasztatott — a vá

lasztmány tagjainak közremunkálása mellett, ritka buzgalom
mal a legapróbb részletekig kiterjedő szorgalommal, türelem
mel és az intézet dolgaiban s annak javára önzéstelen és lelki
ismeretes készséggel jelenleg is folytatja * ) . 

Pest, január 7-én 1856. Sí. J. 

Uj iparág 

A költő irjon költeményt 
Minél szebbet, minél jobbat, 
Köztük legény a csárdában 
A ki gondol legnagyobbat. 
Az nem vagyok, 
S a mit Írok, 
Megtörtént tény, 
Csupa való, 
S igy a vége nem csattanó. 
Nem magasztos, nem fölséges, 
Csak egy kissé nevetséges. 
S hajói festem, 
Itt, mint Pesten, 
Tárgyam ha bár nem nagyságos, 
Félig meddig tanulságos. 
De mire már e nagy fenék 
Kicsiny kádhoz? 
Hogy ha egyszer pennát vevék, 
Hozzáfogok, a hogy tudok 
A munkához. 

Itt is, hol fehér homlokát 
Felütötte a Vlegyásza, 
Szintúgy lobog, mint másholott 
Fortuna asszonyság gyásza, 
Mert zárjel közt legyen mondva, 
Falvam e hegy alá vonva, 
Küzd a hosszú télviharral, 
S cserélve posztót Biharral. 
Ó szeszélyes asszonysága, 
A kis hamis, 
A mint mondám falvamba is 
Be-be kacsint. 
S kaczérkodva el-elkövet 
Egy-egy kis csint. 
Történt hogy egy igénytelen 
Uj román-nőt, 
Kit magas vágy nem ostromolt, 
Alarczos bálban soh' B e volt, 
Beterite fatyolával, 
S tengerré nőtt 
Búja baja fájdalmával. 
Baj olt, küzdött, s midőn többé 
Nem birt úszni tengerébe', 
Kinja alatt, 
Egy szerencsétlen gondolat 
Villant bomlott elméjébe; 
Éjfél tájban, 
Mélyen horkolt a ki csak volt 
A szobában; 
El-kiindult puszta éjen 
S a kert szélen 
A körtefát" útban ejté 
Búsan iőltckinte rája 
S aztán . . . elég az hozzája 
Magát rajta fenn felejté. 
Lett mint szokás, lótás futás 
A helységbe' 
Végre a hulla sírba hullt, 
S a kiszorult szellemnek út 
Nyílt a légbe. 
Keletkezik tanácskozás, 
S értelmezve lesz az irás : 
Ha átkozott ki függ a fán, 
A fa akkor az, igazán. 

Fejszét vesznek, 
Neki esnek, 
S alig telt egy pár perez bele, 
A szép fa porba hulla le. 
„Tüzet neki!" kiált a nép, 
S a fa körül füstfelleg űl, 
Midőn egy férfi közbe lép 
Egy honoratior-alak, 
Fején egy fél magas kalap, 
Ki a syntaxist végezé 
Imigy-amugy a hogy kitelt, 
Még is alkalmazásra lelt 
Miként előre érezé, 
S nem csalta meg a számítás : 
Itt lehet ő 
Montesquieu (monteszkiő), 
Hol kevés a capacitas. 
S ha tanszéket állitnának 
Itt leczkét ő adna Kantnak. 
S bár kicsit tud, de ám azért 
Hogy az iparüzlethez ért, 
Jelet adá. 
Midőn a bámész népet ő 
Megszólitá : 
Tehát 
Ha hamvát a szél fújja el, 
Mi haszna lesz? jobb adja el 
Szomszéd e fát. 
És indítványa osztva lett, 
A körtefát, 
Ki többet ád, 
Az bírja mindenek felett. 
Az árverés gyorsan halad, 
Ki ád többet? három forint, 
Iparosunk szemével int, 
Senki többet ? reá marad; 
Es ágastul, 
S madzagostul 
Azon nyomban 
Udvarán van. 

Eddig úgy a hogy, rendén volt 
A fa kályhába vándorolt *W * 
S betölt iparosunk kedve, 
Elégetheti jog szerint, 
Mert hisz három bankó forint 
Vala a fába fektetve. 
De halljuk csak, uramfia, 
Most jő még a komédia 
A mi most lett, 
A történet 
Megmaradandó lapjára 
Méltó hogy intabulálja. 

A fát, amint eléhozá, 
A madzagot leoldozá 
Az iparos, 
S egy papiros 
Tartalmaként szekrényébe 
Ügygyei, móddal helybezé be. 
A babona 
Ki nem tudja 
Günzensdorftól Csernátonig 
Mily vitézlőn uralkodik ? 

*) V./. alkalommal résziinkról e derék hazafi érdemeinek elsorolásánál el nem 
hallgathatjuk azt, hogy mint a pesti nemteti ninhdtnak több év óla igatgatéja, bölcs 
takarékossága. Ügyszeretete s buzgalma által ex intézet irányában elfeledhetlen érde
meket szerző magának, mellyek annyival magasabbra beosülendók, minthogy áltatok 
színházunk, léteiének legkétségesebb éveiben lón a boldogabb idók partjaihoz kor
mányosra. Szerk. 

**) Olvasóinkat figyelmessé tesszük e versre, mellyet szerzője olly ügyesen dol
gozott ki, miszerint neki e genrehez csak szereaesét kívánhatunk. Sxerk. 



A babona nyelve mondja : 
„Függött ember tagja, rongya. 
Mi bűbájos s csoda-képes" 
S az ezt hivők setge népes. 
Elfut a hir, 
Hogy illyest bír 
N. N. uram, és ajtaját 
Egy vevő másnak adja át, 
— Ki ellenét 
Morzsolni szét, 
Bűverőt vél benne venni, 
— Ki párjának, 
Meguntjának 
Altatóját sejti nyerni. 
— A kis lány benne azt nézi, 
Hogy hőn ölelt babájába, 
Ki belebódult más lányba, 
A szerelmet becsempészi. 
— A kocsis ezt azért mondja 
Annyira kívánatosnak, 
Mert rest lovát ezzel fogja 
Idomítani tátosnak. 
— A pakulár 
Csak azért jár 
Egy iznyijet kapni ennek, 
Hogy iker bárányi lesznek. 
— Hát a méhész ? 
Hogy mind elvész 
A vidék méhe és neki 
Kádakkal ömlik méze ki. 
Három nap kellnék papolni, 
Még se tudnám elsorolni, 
E madzagban 
Mennyi büv van 
Elhelyezve, befektetve, 
S hogy ne lenne nagy keletje ? 
Gazdánk eként, 
Csak izenként 
Osztogatja; és az ára? 
Elébb csak kicsinyben jára. 
Tojás, szalonna és sódar, 
Tejfel, tiszta liszt és oldal, 
A mennyi kellett, jött elég 
S kamrája zsúfoltig telek. 
S a mint kijött a dugója, 
S tódult rá a nép bohója, 
Hát mit tegyen. 
Ha jól megyén ? 
A ként hágott ágiója, 
S szép öszvegecske gyüle be 
Volt aszkóros erszényébe. 
Mert nincs az a gyári kelme, 
Hogy aránylag, 
Mint e madzag 
Olly sebesen fogyna, kelne. 

De kérdi tán jó olvasóm : 
Illy nagy ipart 
E kis czikkel hogy űzhetett, 
Hisz illy kelendőség mellett, 
Az pár nap tart ? 
Hát a kender-töld mit vétett ? 
Egy félvékát ő is vetett, 
S a mit az áldott föld adott, 
Mind madzaggá csavarodott, 
S ugy árulta, 
Mert tanulta, 
Hogy az eredeti gyanánt 
Iparosok 
Es tudósok 
Másoltat adnak egyaránt. 

De lássuk már, 
Hogy a kalmár, 
Es vevői hogy járának? 
S mily eredményhez jutának ? 
— A bosszúállót ellene 
Erős karral tiporta le. 
— A hitetlen oldalborda 
Hátán kék pántlikát horda. 
— A bűvölő 
Szerelmes kis leánykának 
A nősülő 
Ujak hátat fordítanak. 
— Ott vesződnek 
Tépelődnek 
A serény kocsis, és rest ló, 
A madzagnál 
Többet használ 
Fülébe tett gyújtott tapló. 
— Detto igy sült fel a pásztor, 
Iker helyett 
Egy bárány lett 
Az idén is, miként másszor. 
— A méhész könnyű módjával 
Akarván, hogy dolga menjen, 
Nem sokat gondolt rajával, 
S kádak helyett 
Tállal se lett 
A mit a kenyérre kenjen. 

Az iparost a hatóság 
Leattázta. 
S a hűvösre szállásolá 
De miután felfricskázta. 
Ugy kell neki, menjen máskor 
Jobb kelmével a vásárra, 
S árulni ne legyen bátor 
Senki lelke rovására. 

Hory Farkas. 

Életképek napjainkból. 
JÓKAI MÓRTÓL. 

Egy necezetes gazda honunkban. 

Azon férfi, kinek működését bemutatni szándékozom, nem 
szerzett magának babérokat a harezmezőn, nem tette magát ki
tűnővé irodalom és tudomány utján, nem vivott ki magának 
nagy befolyású polezot, és még is megérdemli, hogy neve azok 
sorába jegyeztessék, kiket példaképen szokás az utókor előtt 
felmutatni. 

Az adatokat e minden tekintetben érdekes életirásboz a 
megboldogult egyik utódától kaptuk, ki bizonyosan nem fogja 
rosz néveri venni tőlünk, bogy egyszerűen élt, csendben elhalt 
ősének méltó emlékét a köztudomás eléghetlen levéltárába le-
teszszük. 

Tolna megye határában, Paks és Kömlöd között te
rült mintegy huszonhárom év előtt egy emlékezetes ingovány, 
egy éktelen széles mocsár, melly mérgező kigözölgésivel meg
vesztegette a körülfekvő táj levegőjét. 

Nappal is olly szomorú volt e tájék képe, a sík, buezkás 
róna felé nem vezetett semmi ut, már messziről kivált az a 
mező többi része közül, a ftt nem ollyan zöld ott, mint másutt, 

szine a vörösesbe ment át, s ember magasságnyira nőtt; törpe 
tövis fák, nyurga bokrok alig látszottak ki abból, egyegy ki-
ebb emelkedő halmot körülfogott a mocsári fűzfa és rekettye, 
s nagy elvétve látszott ittamott egyegy árva nyárfa, sárga le
velével gyászolva magánosságát. Pásztorok, csikósok messze ke
rülték e tájat; mert az ott termő fűre nem jó volt a marhának 
ráéhezni. A csalóka pázsit alatt rejtett viz és iszap lappang, ki 
tudja hány ölnyi mélyen? csak ingadoz, csak süppedez eleinte, 
s ha egyszer azután beszakadt, lassankint elnyeli martalékát; 
mentül jobban eviczkel, küzködik, annál lejebb süpped, híná
rok, tóvirág gyökerek összefonják lábait, kigyók, vérszopó na-
dályok, csúnya vizi férgek elemésztik testét, míg a fekete rut 
iszap, melly ott a zöld füvek, harangos virágok, széles lapu-le
velek alatt lakik, összecsap elmerülő feje fölött. Jó állat nem 
is vetődött e tájra, csak a kivert bika kereste fel néha boszujá-
ban, napokig elbömbölt ottan, eltévedve, leszakadva a csábító 
söppedékben; s ha azután napok múlva utána mentek a nyo
mán vakmerő czigányok, hogy a bőrét visszahozzák, ugy talál
ták meg, hogy csak a két szarva állt ki a fű közül, melly az
után ismét összevonult felette. Akkor azután hosszú deszkákat 
rakva a zsombikokra, s dorongokat vetve az állat alá, ugy von
tatták azt fel kötelekkel. Akadtak nagynéha merész vadászok 
is, a kik hasonló elővigyázattal, hosszú deszkákkal, esáklyákkal 
behatoltak a mocsárból kiemelkedő halmokig, hol a sűrű berek 
közepett csíkasz farkas szoptatta sívó kölykét s lompos rókafiu 
ólálkodott libuezfészkek után. Ezek rémséges dolgokat tudtak 
beszélni a sárkány- mocsár rejtekei felől. Nem lakta azokat sár
kány, miként hajdan képzelték a mese-hívők, de maga a mocsár 
képe ijesztőbb volt a sárkánynál. Rut hemzsegő kigyóbolyok 
robbantak meg a fii között, azon módon összebonyulva, a hogy 
tojásaikból kikeltek, mig az emberkar vastagságra meghí
zott kígyó-anya fejét feltartva a vízből s füleséit szétfeszitve, szi
szegett a jövevényre. A zsombik közt a farkatlan vizi kutya 
csúszott mászott, utálatos sikoltással utánozva valami emberi 
hangot; meg-megszólalt undok vonítással az emberszagot érző 
farkas; társai felelgettek neki innen onnan. A vadász örült, ha 
visszajuthatott ép bőrrel ez embertelen tanyából s nem találta 
Örömét a falkástól itt tanyázó vizi madarakban; kócsagok, ka-
nálos gémek, magyar papagályok, miket másutt mind ritka
ság látni, nem gyönyörködtetek, sem a legcsodasabb mocsári 
virágok, miknek töve a viz fenekén, fényes leveleik, kövér 
tündöklő rózsáik, dinnyés, korsós gyümölcseik a viz színén 
lebegnek, örültek, ha ismét visszatérhettek a szilárd, száraz 
földre. 

Hát még éjszaka, midőn az örök kékes köd leszállt a mo
csárra; midőn felzendült abból a vizi madarak zenéje, a békák 
egyhangú lármája, a mibe a bölömbika harangos bugása s az 
éles rókaugatás vegyült , ismeretlen, ijesztő hangok, ki mert 
volna akkor arra közelíteni? Az eltévedt utas, ki éjszaka a me
zőkön keresztül kereste az utat, kikerülé azt a tájat, a honnan 
e g y e g y téveteg világ fénylett alá a távolból. Nem nyájas gyer
tyafény, hanem gonosz bolygótüz világa volt, mit a köznép li-
déreznek nevez, mocsári gőzök meggyulladt lángja, mely fut a 
közelítő előtt s hideg mocsárba vezeti őt. 

Most e mocsár helyén gazdag mező terül; középen, mint 
egyenes ezüst szalag foly alá egy csatornázott patak, a veres 
ormu malom hat kereke ollyan vigan kelepel fölötte. 

Az ékes halmokon, farkasok berkei helyén, áldott gyümöl
csös kert ágai hajlodoznak az áldás terhe alatt; k igyók, rókák 
tanyája fölött kalásztermö mezők terülnek, hol a buza harmincz 
maggal ( !!) fizet, távolabb buja zöld mezőkön vág gazdag ren
det a kaszás háromszor egy esztendőben s a tövér legelökön 
tölgyellö tehenek, izmos tulkok hevernek kényükre. A virágos 
mezőket egyenes utak szeldelik keresztül, nagy, árnyékos fák
kal beszegve kétfelöl. Éjjel nappal örömmel megy át e vidéken 
az idegen utas, s azt mondja magában : „Isten áldása van e tá
jon ! w s többé nem riad vissza az éjjeli világtól a sárkány- völgy
ben, mert az nem lidérezfény, hanem vendégszerető lak vigasz-
tos gyertya világa. 

S ki "volt az, a ki e csoda változást olly rövid idő alatt elő
idézte. 



Egy egy9zerü férfi; nem is gazdag, nem is tudós, nem is 
hatalmas. 

Semmi egyéb eszköz nem volt kezében ez óriási munkára, 
mint a vasakarat s a csüggedetlen szorgalom. 

A mint megszülemlett agyában az a gondolat, hogy ö ez 
átkozott vidéket áldotta varázsolja át, azontúl meg sem pihent 
abban, a mig végre nem hajtotta. 

Ismerői először is kinevették érte, midőn hozzá fogott, s 
valóban volt is okuk, hogy vállalatát lehetlenségnek nevezzék. 

ö azonban bebizonyitá, hogy az emberi ész és lelki erő 
most is képes csodákat elkövetni. 

Legelsőbb is az ingovány egyik szárazabb dombjára lak
házat épített, s abba egész családjával beleköltözött, nem tö
rődve sem az ijesztő magánnyal, sem a zord hely okozta beteg
ségekkel s onnan kezdte meg legelső munkáját, a mocsárt lecsa
poló csatornát. 

Akár j ó idő volt, akár rosz, ott volt ő maga munkásaival, 
cselédjeivel, munkaképes fiaival, s dolgozott velük egy sorban; 
megvonta szájától a falatot, testétől az öltöző ruhát, minden ké
nyelemről lemondott, hogy jövedelmének minden forintját vég-
czélja kivitelére fordíthassa; pedig e mellett még nyolcz gyer
meket kellett iskolába járatnia, neveltetnie. A csatornát készítő 
munkások (többnyire olaszok), lábaik alá csatolt hosszú deszka
talpak segitségével léphettek a feneketlen mélységű mocsár 
felszínére, mellyen össze visszanőtt fü- és nádgyökér, vizimoh, 
és csuhé képezett veszedelmes borítékot. 

A nagy csatorna végre elkészült; azonban még ez csak 
kezdete volt a nagy munkának, a hátralévő rész most még sok
kal nagyobbnak mutatkozott; más ember kétségbeesett volna 
rajta, ha azon végig gondol s ott hagyta volna a megkezdett 
munkát. Ez a derék férfi akkor azon szerencsés ötletre jött, 
hogy a csatorna lefolyó vizére malmot építsen. Három őszi hó
nap alatt megfeszített erővel dolgozott, maga volt épitő mestere, 
mérnöke, paliéra a munkának; nem riasztatá vissza magát az 
őszi esőktől, nem hagyta félbeszakitni munkáját, a korai fagyok 
által s uj év napjára az elkészült malom legelső őrléséből sütött 
kenyér állt családja asztalán. 

Hlyen édes kenyér sem volt feltörve még egy hamar. 
E naptól kezdve az a malom kereste ki az egész ingovány 

kiszárításának minden költségeit. Ez adott annyi jövedelmet, 
miből az óriási munkát folytatni lehetett. 

Három év múlva be volt fejezve az. A z emberek csak bá
multak, midőn látták, hogy a mezőkről eltűnt a viz, a kiszáradt 
zsombékos bürük alul üresen maradnak, egy egész földréteg a 
másik fölött. 

Akkor e kiszáradt zsombékokat minden felöl meggyujto-
gatták. Tudósítónk, ki még akkor kis gyermek vol t , beszéli, 
hogy ő is eljárt testvéreivel e tüzeket éleszteni, a mik hónapo
kig elégtek ott a turfás föld alatt, mig a felszinök beomlott s a 
libegő zsombékokra állva, ugy hintázta magát a lengő szövedé-
kes bürün az izzó zsarátnak fölött. Szinte oda veszett egyszer 
e veszélyes mulatságban, ha bátyjai meg nem szabadítják. 

Igy porladtak el lassankint a zsombékok, elhamvadt az 
egész mocsár kiszárasztott felszíne, s e hamvakból egy uj para
dicsom támadt, mellynek kövér televény földében csak az apró 

csigahéjak engedik még gyanittatni, hogy ott valaha vizfe-
nék volt. 

A táj, mellyböl csak halál származott a vidékre, most éle
tet ad és gyönyörűséget. 

Ki e nagy müvet végbevitte, becsesebb előttünk minden 
hadvezérnél, s méltán megérdemli, hogy például mutassuk üt 
fel egész nemzetünk előtt. 

Im egy magános, kis birtokú férfi mily csodás eredményt 
birt kivívni egyedül, országos segítség nélkül, csupán elszánt 
akarata, személyes szorgalma, mindenét áldozatul hozó kitartása 
által. Hány illy uj paradicsomot lehetne még hazánkban, mint 
egy varázsütéssel felvirágoztatni, ha azon lelkesítő szellem, melly 
a magános embernek hatalmat adott, egész lakosságot közsé
get szállna meg! Mennyi gazdagsága, kincsforrása van még az 
országnak a viz alatt; hány uri telken osztoznak még most is 
kigyók, vizi kutyák, a hol a boldogság és megelégülés uri ké
nyelemmel üthetné föl tanyáját. 

Adja az ég, hogy a derék férfi példája gyümölcsöző legyen, 
s buzdítson másokat üdvös utánzásra. 

E dicső szorgalmú hazafi neve : Petrich Mihály. 
Most már azon földben nyugszik, mellyet szorgalma tett 

gyümölcsözővé. Nyugodtan alhatnak hamvadó porai, mert ö 
még a sirnak való földet is maga szerezte magának s minden 
kis fűszál s minden illatos virág, a mi sirján nyílik és zöldül, az 
ö munkás kezeinek köszöni lételét. 

Fehér-Kurösvölgyi népszokások. 
Aradmegye keleti részében, a Fehér-Körö9Völgyében fekvő 

falvak nevei oda mutatnak, hogy itt hajdan mind magyar nép 
lakott; mert ez ősi törzsökös magyar neveket annyi év óta 
sem ferdité el az ott lakó oláh (román) ajkú nép. Igy állnak 
fenn ma is épen Almás, Kisindia, Fényes, Sólymos stb. helysé
gek nevei; de vannak elferdített nevek is, mint Kekero, hajdan 
Kökaró, Revetyis, egykor Reketyés stb. Mind e helységekben 
kevés magyar kivételével a lakosság mind oláh. Igy vannak 
egyének el nem ferdített nevei u. m. Fokos, Fehér, Kovács, 
Szénás stb. de ezen magyarnevü emberek azért olly törzsö
kös oláhok, még azt sem értik, hogy mit tesz : adjon Isten j ó 
napot! A z azonban csaknem egészen bizonyos, hogy ezek ős elei 
magyarok voltak. E vidék ki vala téve a tatár, török és kuruez-
futásoknak — a magyarság igen megkevesedett s igy történhe
tett, hogy több családok román szomszédaik közt elfelejtették 
magyar ősi nyelvüket. 

Nem csuda ha e népség a felvilágosodás terén hátrább áll, 
mert még én is ismertem e vidéken ollyan lelkészt is, ki irni 
sem tudott; hát aztán a köznéptől hogy lehetne kívánni valamit?! 
Illy lábakon állott előbb itt a népnevelés. Most is csak erővel 
adja gyermekét iskolába az oláh, pedig hála Isten, jelenleg min
den községben van rendes iskolatanitó; de ha azon kérdést in
tézzük a román szülőkhöz, hogy mért nem iskoláztatják gyer
mekeiket, arra csak ezt felelik : minek, hisz nem akarok belőle 
pópát nevelni! és ritkaság is köztük a papon kivül az írástudó 
ember s igy nem csuda, ha minden apáról fira maradt mende
mondának máig is hitelt ád. Más különben a fejér-körösvölgyi 
oláhnép j ó munkás nép és vallásos — no de nem is tud egye
bet, mint böjtölni és imádkozni; de tanulni nem is akar,annyira 
ragaszkodik régi jó , rosz szokásaihoz egyaránt. Ha valaki ferde 
felfogását felakarja világosítani, azt mondja rá : meglehet, de el 
nem hiszi. Még papjában sem bízik; ha baja van, egy varázsló 
czigányasszonyban jobban hisz. 

Szokás volt előbb köztük korán házasodni; 13—14 éves 
fiúnak adtak 20—22 éves leányt; ugy hogy mire a fiúnak ba
jusza serdült, mar apa vol t ; de most vége annak, 24 éves korig 
nem szabad feleséget venni — és ez nekik nem fér a fejükbe. 
Ha a házaspár közül a nö hal meg, férje avval gyászolja, hogy 
hat hétig nem hord föveget, legyen tél vagy kánikula. Igy gyá
szolják egyéb rokonaikat is, de már kezdenek e szokással lejebb 
hagyni. — Ha az oláh útközben pappal találkozik, azt szeren
csétlenségnek tartja s szénát vagy követ hajt utána; de ha czi-
gánynyal találkozik, azt szerencsének véli. — Tavaszszal este a 



tetőkön magas lángú tüzeket raknak, hogy a boszorkányokat 
kikiáltsák, kik a tehenek tejét szokták elvenni. Egyik tetőről a 
másikhoz kiáltanak : alle more álle! mi annyit tesz, hogy vala
mi kezdetét veszi. Ezután ismét elkezdi az első „N. N.-nek van 
tehene és N. N. kösse meg a boszorkányokat, hogy a vajat el ne 
vegyék." Persze ők ezt az egész község lakosságán keresztül ki
áltják,közbe-közbe ocsmán tréfákat vegyitenek, mellyeken jóizüen 
elröhögnek. Ekkor aztán hazamenet mindenik csipkebokor tüs
két vesz s azt a tehén-istáló vagy juhakol ajtajába s ablakába 
teszi, hogy a boszorkány be ne mehessen. — Urszine változása 
napján az oláh nem mer az erdőre menni, mert e nap siratja az 
erdöanya (Máma páduri) a iák hullni kezdő leveleit, s ki őt 
hallja, megbolondul; s ha véletlenből mégis az erdőre jutván e 
nap, nem bolondul meg, akkor sem mond ellen vakhitenék: 
most ez egyszer kikerültem, de máskor nem megyek az erdőre 
eme napon. — Kedden este az oláh asszonyok nem mernek 
fonni, mert ez este kit ők rosz szellemnek tartanak, eljö, 
egy kosár orsót hoz s azt annak, kit fonva talál, azon éjjel 
tele kell fonni, reggelre meg is szőni és azon szellemnek be
lőle inget késziteni s ki mindezeket teljesíteni nem tudná, an
nak vége. E rosz szellemet Márcz-zárának híják s hiszik, hogy 
csak egyedül az oláhokon van hatalma, más nemzetbei in nincs. 
— Ha megbetegszik, az orvost kikerüli és a kuruzsló anyához 
folyamodik, ki ráolvas, nyomát forditjas szőr madzaggal övedzi 
körül, a hol fáj, s ha mindez nem használ, az oláh megnyugszik, 
hogy tán a sors nem akarjál 
De ha más baleset történik is 
velük, azt szokják mondani: 
ugy volt megírva a sors köny
vében. A sorsot mintegy sze
mélynek hiszik, Urszitornak 
(ki a j ö v ő felett határoz) hí
ják. Ok erről egy mondát 
hisznek, melly igy hangzik. 
Egy obsitos katona beszállt 
egy házhoz, a házi asszony az 
éjjel fiat szült; a bába min
dent rendbe hozván, elalud
tak mind, csak a katona nem. 
Egyszer csak három lény je- / . 
lent meg s a már szokásban 
levő tele tál vizet az asztalon 
találták. Ezek az Urszitorok i i 
voltak; az egyik aztán bele < 
nézett a tál vizbe, s ki monda 
a gyerekre a j ö v ő t , hogy e 
liu. midőn hét éves lesz, az 
udvarban álló kútba fog fuladni s 
könyvébe, aztán eltűntek. A katona 
év múlva a gyerek születése napján visszajött, köpenyét akutra 
szegezte, hogy a gyerek bele ne essék, nem is esett bele, de 
elterült a köpenyen, ott halt meg, mert hiába, ki nem kerülheti 
senki azt, mi rája a sors könyvében írva van. 

Hisznek a megrontásban, ráküldésben (Minetuse), kit ők 
bűbájos személynek gondolnak; kincsásáskor félnek Vilvától 
(kincsőrző). A mendemonda azt is tartja, hogy vízkeresztkor, 
midőn a folyókat szokás megszentelni, az azokban lakó rosz 
szellemek eltávoznak, mindaddig mig a folyókat megint be nem 
piszkolják s annak, ki ekkor legelőször mos a vízben, e rosz 
szellemek megcsókolgatják hátát. — A döghalált Csumának 
(valami rosz emberféle) híják, ki felfalja az embereket. — A b o -
szorkányokat is hiszik, de állítják, hogy a férfi csak holta után 
lehet boszorkány, ekkor kiáltják ki csak annak. Egyszer nem 
régiben egy megholt azon hírbe jö t t , hogy hazajár , s egyszer 
meg is akarta enni szolgáját. Mit tettek vele? felásták sírjá
ból , vasvillát döftek szivéu keresztül, hogy haza ne járhasson 
többé. A férfi boszorkányt Strígojnak, a nő boszorkányt Strigoje-
nek nevezik. 

A Prikulitt ol ly élő ember, ki emberi alakját koronkint át
változtatja farkassá. A mendemonda erről igy beszél. Egykor 
egy oláh és neje szénát gyűjtöttek, a férfi némi sürgős dolga 

Kri 
ezt bejegyezték a sors 
hallott mindent s hét 

miatt eltávozott az erdőbe, de inté az asszonyt, ne féljen, ha va
lami hozzá jövendene; egy idő múlva nagy farkas jöve hozzá, 
s kapkodott az asszony felé, hogy megegye, söt kötényét szét is 
tépte, mire az asszony a kezében levő favillával jő rá húzoga
tott. A farkas eltávozott az erdőbe. Napleáldoztakor az asszony 
pihenni ült, s ím jő férje nagy elfáradva, melléje ül, fejét ölébe 
teszi és elalszik de száját nyitva felejté — s mit lát felesége — 
kötényének foszlányai fogai közt voltak, miről azonnal tudta, 
hogy férje volt a farkas. Maga az ember sem tagadta, söt inkább 
azon ütlegek helyét is megmutatta, mellyeket az a villával reá 
osztott. 

Ezen mondák, szokások, leírásába csak azért bocsátkoztam 
részletesen, mert azokból tűnik ki leginkább ezen nép mivelt-
ségi állapota, melly, sajnos, annyira ragaszkodik a régihez, hogy 
az újításokat, legyenek bár a leghasznosabbak is, nem szereti, 
és bizalmatlan pillanatokat vett azokra mind e mai napig. 

Egy obsitot hut&ár. 

Hazai emlékek. 

Krivadia Hunyadvármegye Hátszegvidékének keletdéli ré
szében kis falu. Neve romai eredetét mutatja. A falutól keletre, 
külön vált raészkö-hegytetön, sürün nőtt nyirfaerdö közepén 
áll e kétezredéves kerek bástya, mellynek átmérője négy öl s 
magossága csak öt ö l ; a kőszikla, északi szélére ugy van építve, 

hogy a beszakadt ablakajtón 
— más bejárása nem lévén 
— lábtón haladtak fel, hon-
nan harmincz öl mélységben 

ifl ; > -y a Sztrigyet látja a régiségbu-
vár maga alatt lekigyózni. A 

•HtWtattW fal közé rakott kevés téglák 
két láb hosszak és másfél láb 
szélesek; vastagságok három 
hüvelyk; a vereslő mészanyag 
mintha téglaporral volt vol
na behintve. — Belseje sze
rint e bástya emeletes volt; 
földszint fölött három öl ma
gosban volt az emelet bol
tíve, ma beszakadva.— Négy
szögű ablak lyukai fél láb szé
lesek s ugyan illy hosszak; a 
földszinti réslyukak csak négy 
hüvelyknyi átmérőjűek, át
hatnak a falon s igen simán 

a J i a - vakolvák. — A hegyet csak 
nem középen mint gyűrű, a kőszikla és nyirfabokrok között, 
átöleli kereken egy sánczsor, mellyet ágyutelepek s katona
ság számára a császáriak a volkányi szoroson Hátszegvidé
kére betörni szándokozott törökök megakadályoztatására ástak 
1794 ben, mivel a várhely alatt elmenő ut a szembe fekvő me
redek hegy közelsége által olly szoros, hogy az azon, vagy az 
alatta elmenni törekvő ellent feltartoztatni, bár milly népes lé
gyen, elég félüteg ágyú, kivált hogy épen körül lévén szomszé
dolva meredek szirtekkel, itt más bejövő ut nincs. — És a törö
köket, az utolsó török háború alkalmával, mégis épen itt bo-
csáták be A várhoz ut vezet fel a sánczig, melly ezzel 
egykorú, s csak ha ehhez ér a vizsgáló, láthatja a bástyát, mely-
lyet elfed a nyirfaerdö és vadbokor. — Balon meredek kőszik
lák fehéreinek. — Véleményem e bástyáról a volt eleinte, hogy 
tán ez a romaiak egyik őrhelye volt, mellyben élesztett nagy tűz 
által tudatta egyik állomás a mással az ellen betörését, vagy 
más illy harczi és békés sürgetőit. Illy czélra szánt bástyavár 
Erdélyben több van, de Neugebauer e bástyát épen görög mű
nek lenni állítja, melly az általa, Görögországban jártakor látot
takkal teljesen egyezik. — Igy e bástyát Lysimachus épitteté 
K. e. szinte 300 évvel midőn Dromikethasz dákkirály alatt Da
ciába betört, s e szerint ezen váracs 2000 év óta daczol az 
idővel. Kenyeres-



Sok hó, sok I i n z a ! 

Szüntelen keringő tánczot jár a fáradhatlan idő. Alig hogy 
a nyár illatos rőzsái elhervadtanak, alig hangzott el a szüre
tek vig zajongása, 8 szél szárnyán deres szakállal, hó palást
jába burkolva ismét itt van az alig távozott öreg, — a tél. 

El bujdosott a rideg vén fagyos fuvalma elöl a vándor 
fecske, a dallos pacsirta a színes pillangók s dünnögö rovarok 
serege, a fa utolsó barnapiros levele is elszakadt ágáról s 
most, a merre kalandozó tekintete jár, hideg, fagyos hósivatag 
terül előttünk. 

Ha a természet zengeni, mező, virány erdő ezer színben 
tarkázni megszűnt , akkor előállnak a költők s szívfacsaró, 
versekben könnyezik a meghalt természetet, s a csillogó hóré
teget a nagy halott szemtodelének vallják. 

Bármennyi halotti éneket daloljanak is, a természet télen 
nem halott, habár egy ideig nem látjuk is olly szembeötlöleg 
szünteleni tevékenységének jelenségeit; a nagy természet, az 
emberek anyja örök életet él, — s télen ugy mint nyáron mun
kálódik, hogy gyermekeinek legyen mivel élni, minek örven
deni az életben, mert hiszen mi volna az élet öröm nélkül ? 

A merre szemünk lát, lábunk a földet érinti, mindenütt 
csak a fehér csillogó havat látjuk. 

Roppant befolyást gyakorol földi létünkre, egészségünkre 
élelmünkre a hó, — csakhogy sokan azt vagy épen nem tudják 
vagy sejtik ugyan, de okát megfejteni nem bírják. 

A hó, melly magas hegyekre lerakodik, a felettük elvo
nuló hő szeleket hűsíti, — mellyek különben, nem csak a nö
vényzetet perzselnékeLhanem a délibb tájak lakóinak egészségét 

veszélyeztetnék is; de a hegyek oldalán, csúcsain lerakadó hó és föl
dön lévő jég s viz, midőn már a nyár tikkasztó melege a föld 
vizét kipároíogtatá s a növényzet ez éltető nedv híjából ki
veszne, pótolja a kigőzölgés által okozott viz-veszteséget s él
teti a lankadó növényzetet, — miért is a föld tartalék vizének 
méltán mondathatik. 

Mindezen fontos s az állati életre nevezetes hatásán felül 
áll azon befolyása, mit nálunk az éjszakiabb vidékeken a nö
vényzetre gyakorol részint az által hogy a földet melegen tartja 
s igy a gyökök elfagyását gátolja, részint tetemes szénenytar-
talmánál fogva. 

Hogy melegitse földünket a hó, midőn maga fagyott víz
nél , jégnél nem egyéb? Erre felelni nem nehéz. A hó nem is 
melegíti a földet,ép ugy nem, mint a bunda, a dunyha nem me
legíti az ember testét, — de valamint a bunda az ember saját 
testi melegét visszatartja, s tőle a külső hideg levegő érintését 
eltávolítja, ép ugy tartóztatja vissza a hó földünknek a nyár 
folyama alatt gyűjtött melegét, — jegeczei ugyanis nagy meny-
nyiségü levegőt tartalmaznak s ez rosz vezető, — a jegeczek 
ezen felül csak lazán függnek össze, már pedig azt mutatja a 
tapasztalás, hogy mennél sűrűbb valamelly test annál jobb , men
nél ritkább vagy is részecskéi minnél kevesbbé összefüggök an
nál rosszab melegvezető, annál jobban tartóztatja melegét azon 
testnek, mellyet betakar. 

Mennél vastagabb tehát a földet boritó hó réteg, annál 
több meleget tart a föld, — s mennél több a hó, annál több 
szén savany fejlődik ki olvadásakor, melly a földbe szivárogván 
a növények s vetések növését, termékenységét elősegíti. Ezért 
méltán s helyesen tartja a magyar közmondás : sok hó, sok 
buza! Dr. Hegedűs. 

T Á R 
Gazdákat érdeklő rovat . 

g.— Hogy a legközelebbi években mezőgazgászatunk ügye meny
nyire haladt, leginkább bizonyítja azon tény, miszerint a „Mezei gaz
daság könyve" olly részvétnek örvend, millyennel egy ez ideig meg
jelent gazdászati könyv sem dicsekhetik. „Szellemi ébredésünk mellett 
bizonyít ez olly fénynyel és olly gazdagon, hogy bizony vele sokkal na
gyobb nemzetek is méltán megelégedhetnének". Szintén örvendetes rész
véttel találkozott a „Mezőgazdasági atatistika"; valamint a „Gazdasági 
lapok" előfizetőinek száma is lassú bár, de folytonos növekedésben van. 
Mi pedig a gépeket, mezőgazdaságunk e leghathatósabb elősegitőit illeti, 
Pesten csupán Vidacs és farkas gyáraikból összesen 768<> darab kisebb 
nagyobb mindenféle gazdasági gép és eszköz került ki a lefolyt 1855-ik 
év alatt! De eszám csak egy részét jelentheti azon nagy számú gépeknek, 
meUyek a többi Pesten, Czenken, Rimaszécsen, Ovárott létező nagyobb 
és az ország több helyein találtató kisebb gépgyárak és műhelyekből ki
kerültek, de mellyek üzletéről fájdalom, az illetők semmi kimutatást sem 
bocsátottak nyilvánosság elé. 

g.— Tudjuk, hogy a liqueur, cognac sat. szeszes italok, javulnak 
minőségükben ha sokáig állnak. Francziaországban ujabban kitalálták 
módját, mint lehet e javítást rövidebb idő alatt is eszközölni. A javi-
tandó szeszes italokat ugyanis palaczkokba töltve ládába rakják, melly 
ládákat fiirész malmoknál a géppel összeköttetésbe hozva, a folyadék 
minősége nyolcz órai folytonos és erős rázás által, annyira megjavul, 
mintha nyolcz évig állt volna. 

g.— A hazánkban több évek óta lappangó marhavész (százrétü pa-
czalkór), a folytonos hideg ellenére is, több helyütt ismét pusztítva lé
pett fel. E bajnak ismertető jele, hogy a marha elveszti étvágyát, szo
morú, levert, szeme és orra folyós lesz. Ez után vagy nagy szorulás vagy 
nagy hasmenés áll be; ha a marha ez utolsó állapotban 24 óráig szen
vedett, s rajt nem segitettek, avugy nem fogott rajt semmi segítség, ugy 
el van veszve. Óvszerül ajánlják a Glaubcrsót, és hogy a menyire csak 
lehet a marhát könyen emészthető takarmánynyal s minél kevesebb szal
mával kell tartani. Ha a vész mégis kitör és szorulás áll be, ugy ismét 
Glaübersót keU beadni vagy egy ügyes ember olajos kezével iparkodjék a 
marhából a megrekedt üritéket kiszedni, azután pedig hidegvízzel több
ször megklistélyozni. A nyavalya ragadós levén, a betegek okvetlen kü
lön ólba zarándok. Domonybólegy gazda saját tapasztalata folytán a „ G . 
L.-bap e bajnál a következőt ajálja, mit mi is sietünk köztudomásra 
hozni. Mintán tiz legbetegebb marhájának semmi szerrel nem sikerült 
megindítani hasrekedését, abbahagyott minden egyéb orvoslást, csak 

H Á Z . 
minden marhának éhgyomorra egy evőkanál fekete kőolajat adott bc, 
luirom nap egymásután. Mire már az első nap is javulást tapasztalt, má
sod nap már ettek marhái, s ürülésük is beállt, a harmadik bevétel után 
pedig kilenczen nyoma sem maradt a bajnak s csak a tizedik veszett el. 
Ezután fekete kőolajat adott be naponkint egészséges marháinak is, melv-
lyek csakugyan menten is maradtak minden bajtól. 

Iskolai és egyházi ügyek . 

i.— A budai főgymnasiumban a jelen 185V&-ik iskolai évben 234, 
a József-ipartanodában 149, a reáliskolában 259, a nt. Kriegler József 
igazgatása alatti városi elemi iskolában 4225 tanuló, a magánintézetek
ben pedig 481 fi és leány nyer oktatást. 

i.— A vakok intézetében Pesten 27 fiu és 15 leánynövendék ré
szesül az oktatás áldásaiban. 

i.— Felsőbb rendeletnél fogva az összes, tehát a magyarországi 
helytartóságok is, minden községben s minden felekezet számára a köz
ség kebeléből világi tanoda felügyelőt tartoznak kinevezni, kinek hivatala 
becsületbeli. 

I roda lom és művészet . 

1. A z eddigelé megvizsgált népsteril elbeszélési pályaművek között 
bírálóink már is egy kitűnően 6 z é p művet találtak, meUy mindenesetre 
örvendetesen fogja meglepni közönségünket, mert ha a további müvek kö
zött egy másik még jobb is találtatnék, akkor amazt a szerkesztő saját 
pénzéből fogja külön jutalmazni 

2. Megjelent müvek. Madarak pajtása, Lisznyay Kálmántól, 572 
lapra terjedő versgyűjtemény a népszerű költőtől. Müller Gyula tu
lajdona. 

3. A „Magazin für die Literatur des Auslandes" czimü jeles ber
lini lapban Vörösmartyt ismertetik a külfölddel. A jeles és jól felfogott 
czikk írója Stier tanár, ki a magyar nyelvet tökéletesen megtanulta, a 
nélkül, hogy valaha hazánkban lett volna. Bár ő vállalkoznék Vörös
marty müveinek fordítására. 

4. Bulyovszky és Dallos Gyulák Boz Dickens legújabb regényét 
„Kis Dorkát" (little Dorrit) forditják. Ajánljak közönségünknek, hogy 
a külföldi regényirók müvei közül Boz Dickenséit szerezze meg legörö-
mestebb. A fordítás sikerültéről a fentnevezettek tehetsége kezeskedik. 
Előfizetéseket elfogad Bulyovszky Gyula, magyarutezai 4 szám alatt, hat 
füzetre 3 pfttaL 

;— A Düsseldorfban kiadott „Vázlatok a magyar népéletböl" czimü 
munka Íróját, b. Prónai Gábort nagy arany érdempénzzel jutalmazák 



meg, ausztriai Császár ö Felsége, a liaunoverai továbbá würtembergi ki
rály ő felségeik. 

x. Bognár előfizetést hirdet 50 uj népdalra egy kötetben. E vál
lalat ajánlására elég annyit mondanunk, miszerint ez folytatása leend 
azon 100 magyar népdalnak, melly Bognár és Füredy által közrebo
csátva, már második kiadást ért meg; előfizetési dija 3 pft. Előfizethetni 
a szerzőnél, ősz-utczai 11. sz. házban. 

Nemzeti szinház. 

I. Rendes tagok ajánló felléptei. Ezt a szokást kénytelenek vagyunk 
egyátalában rosszaim. Mikor a nemzeti színháznak egy egy szerződött 
rendes tagja elmegy vendégszerepekre, néha egy évben többször is, va
lahányszor visszatér, mindig azt kívánja, hogy egy egy kedvenczszerepé
ben léptessék fel. E miatt a heti rend örökké változik; ollyan darabok 
kerülnek szinre, a miket a közönség szeretne már elfeledve tudni, vagy 
szeret ugyan látni, de nem minden hónapban egyszer. El lehetne már 
hagynunk egyszer ezt az örökös kicsinyes hiuskodóst, és fölismernünk 
azt a viszonyt, hogy a színházban a színész a gazda, a közönség a ven
dég, s a gazda tartozik a vendéget elfogadni, nem megforditva. Az igaz
gatóság pedig, ha tartozó udvariasságot akar valakivel elkövetni, azok 
inkább lehetnének az eredeti dráma írók, kik e nem helyeselhető debüti-
rozások által, müveik szaporább szinre kcrultétől fosztatnak meg. 

II. Színházi dalidók. Bár csak felépitenók már azt a városi redout 
teremet, hogy a nemzeti szinház ettől a szép acquisitiotól megszabadul
hatna. A pesti nemzeti szinliáznak feladata az, hogy irodalmunkat emelje, 
a nép erkölcseit nemesítse, a művészetet előbbre vigye. E czélhoz nem 
vezetnek az álarezos dalidók. Azután haszon sem sok van velők, mert 
levonva a költségeket, egy vasárnapi népszínmű jövedelme mérkőzik a 
dalidók jövedelmével s azoknál minden esetre biztosabb. 

III. Mult héten adatott Egressy jutalomjátékául „Bibor és gyász" 
dráma Hegedűstől; igen szép sikerrel. Ez alkalommal Egressyt tisztelői 
szép ezüst billikommul leptek meg. 

Vidéki színházakról most már régóta nem kapunk semmi tudósí
tást levelezőinktől. Minek tulajdonítsuk ezt? 

IV. Fáncsy Ilka, elhunyt művészünk ifjabb leánya e napokban tett 
műértők előtt szinipróbát Romeo és Júliában az egyik czimszerepből. A 
jelenvoltak mind általános tetszéssel nyilatkoztak felőle. Óhajtjuk minél 
elébb a hozzá kötött reményeket nyilván is igazolva láthatni. 

Vidéki hírek. 

Kolozsvár, dec. 29. Lejártak a szent karácsonyi ünnepek; a temp
lomok telve valának, az utczák élénkebbek ós az emberek vidorabbak 

A lovarda is megnyílott f. hó 26-án (Beranek szerint: lovagda!) 
s remény felett nagy közönség volt jelen a nem igen uj részletekből álló 
mutatványon. Ugyanez este színházunkban a „Vén bakkancsost" adták 
először és a szinház is tömve voltl — Ez eddig jól megy, csak ezután ne 
lenne kárára az a téli circus I 

Az általam egykor említett grütMiko Imre ur által kiadott „Erdély
ország történeti adatai"ból az első kötet most hagyta el a sajtót. A mun
kálatban többen vesznek részt s az egész naü mint halljuk 15 nagy kötet
ből fog állani, mellyek ugyanannyi év alatt fognak megjelenni. 

A tűzvész miatt félbe szakadt „Áldozat" (Vörösmartytól) holnap 
ismét színre kerüleud Pesti B. jutalmául. — Mint ujdouságot említem 
meg, hogy Thordán ez őszöd fiók-terménytárlat fog megnyittatni. Mi e 
városnak mindenesetre becsületére szolgálandl 

Es most kivánataim akarnám elmondani ez uj évre, dc midőn az 
ember a legszebbeket akarná mondani, akkor nem talál szavakat! Le
gyen csak elég e kivánatom, melly ugy hiszem ezerek által fog viszhan-
goztatni, — hogy az Isten tartsa meg ez évben is e derék lapot, adjon 
munkatársainak erőt, kitartást és a mult évihez hasonló buzgalmat és 
végre mindnyájunknak egészséget, hogy megelégedéssel olvashassuk e 
derék, jóakaratú néplap hasznos csikkjeit! 

Áldást és békességet! *) r. I. 

T á r o g a t ó . 
# % Valamelly vidéki székvárosban jótékony czélra dalidót rendez

tek nyeremények kisorsolásával. Egy minden közügyben részvevő ha
zánkfiát szinte felszólítanak a rendezők, hogy valami kisorsolandó tár
gyat küldjön be számukra. A felszólított tehát szépen bekötteté egy pár 
magyar költő müveit s azokat küldé be nyereményekül. Ez eszme igen 
derék és eredeti. Hogy fogja egy némely ember majd a fejét csóválui, a 
ki azt reményiette, hogy legalább is nyer egy pipát, vagy egy fogpisz-
kálót s kapja a helyett Vörösmarty összes müveit. - vtf 

# % Híreink közt hemzsegnek a farkasok. Erdély egyik kerületében 
160-at lőttek agyon. Bukurest mellett egy mérnököt csizmaszárig meg
ettek a gonosz étvágyú állatok. Hátszegvidéken egy oláh 12 farkas-
kölyket talált egy fészekben, huszonnégy favágó oláh tizenkét éhes far-

*) Köszönjük, iparkodunk megérdemelni. Szerk. 

kast behajtott a városba, mint egy fulkajuhot, s ott lövöldöztették őket 
agyon; Pesten a városligetben egy farkas több embert és állatot megha
rapdált , mígnem elfogták elevenen s pokróezba várva, behozták a vá
rosba. Mindezek pedig ollyan hírek, a miket el is szabad hinni, de a ki 
nem hiszi, nem pereljük be érte. 

y.— A pesti lövéazegylet a nemzeti múzeum ligetkertjére 10 pftot 
adakozott. 

y.— A december-január havi állandó képtárlat minden tekintetben 
olly érdekesnek nevezhető, millyen a lefolyt év egy havában is alig volt. 
Együtt láthatni itt az egylet által ez évben sorsolásra megvásárolt olaj
festményeket, mellyek száma a 40-et, értéke pedig 8753 frt. 47 krt. 
meghalad. Ezeken kívül még 48 kép van kiállítva, ebből 23 táj
kép. E 48 kép közül csak 11 találkozik ollyan, melly részint magyar tár
gyú , részint magyarországi festőtől való. Dc lássuk az egyes darabokat. 
Legelsőbb is az egylet múlapja 1855-re vonja a figyelmet magára, melly
nek tárgya „Dezső feláldozása királyáért." Festette Molnár József Pes
ten, kőre metszette Charpentier. Kitűnnek ezentúl 1) A fiatal jótevőnő, 
Schőninger L. Münchenben. 8) Alföldi tájkép. Újházi Ferencztől, ki is 
e müvében nagy haladásának és tüzetes hivatásának tette le bizonyítvá
nyát. 10) Erdei részlet, Brodszky Sándortól, Münchenben. 13) Átszállí
tás Tihanynál, Swoboda Rudolftól, Bécsben, mellyen sem Tihanyt, sem 
a Balatont nem lehet látni és a szemlélő nem bírja felfogni, miért adta a 
művész e képre a fentebbi czimet. 14) Tiinnen hegyvidék Salzburg mel
lett, Fischbach Jánostól, Salzburgban. 15) Tájkép, ifj. Marko Károlytól, 
Florenzben. 19) Leskelődő leánykák, Pecz Henriktől, Pesten — igen 
sok kívánni valót hagy hátra. 26) Életkép, Szemler M.-től, Pesten. 
31) Leány koszorúval, Schíavoni Nataltól, Velenczében. 32) Vásárról 
hazatérő sokáczok, Sterio Károlytól, Pesten. 83) Uj életreébredésWald-
müllertől, Bécsben. A műegylet jövő évi mülapjáról már rendelkezett, 
Barabás fogja azt festeni s tárgya a magyar életből merített leend. 

y.— Ismét egy öngyilkossági kisérlet. E hó 6-án a budai ruda.-;tü
dőben egy pinczér felakasztá magát, de a fürdői szolga észrevévén, a kö
telet még jókor lemetszették. Ugyan e hó 8-án pedig a város-ligeti befa
gyott tavon egy korcsolyázó elesett s fejét szétzúzva szörnyet halt. A 
rendőrség azonnal betiltott e tavon mindenféle korcsolyázást és csnszko-
rálást. 

y.— A legrégibb hollandi újság, a „Harlemsche courant", e hó 
8-án érte el fenállásának két századik évét és e két száz éves ünnepe 
alkalmára előfizetőinek legelső száma hű lenyomatát hozza ajándokba, 
melly 16ö(>-ben jelent először meg. A bécsi „Wiener Zeitung" is már 156 
éves, 1699-ben jelentvén először meg. Mit szóljon a mi ifjú napló-iro
dalmunk mindezekhez, melly száz éves örömünnepét egyszer sem érte 
meg ? Ha nem is mutathat fel olly számos éveket, de működése és hatá
sára nézve bizonyára nem piruland amazok mellett. 

Egyve leg . 

A lappok orvostana a mult század utófelében. A lappok általában jó 
és tartós egészséget élveznek; a tényezőket azonban, mellyek azt eszköz
lik, nem mondhatni meg bizonyosan. Hogy testalkotásuk, élelmök, élet
módjuk, talán éghajlatuk is bir arra befolyással, több mint valószínű. De 
bár mint van is a dolog, annyi igaz, hogy a nálunk uralkodni szokott be" 
tegsógek ott csak igen gyéren fordulnak elő. Lappországban senki nem 
esik lázba. A dögvész és más forró nyavalyák, néhol a himlő is olly 
ritka, hogy egész kerületek vannak, hol nem lehetne 5 ragyás, vagyis 
himlőhelyes embert találni. Mindamellett ezen emberek is ráadták mago
kat az osvostanra, habár abban nem mentek is sokra. 

Szembetegségeiket, — igy ir egy utazó — mellyckben nagyon szen
vednek, részint mert gunyhóik állandóul tele vannak füsttel, részint mert 
szemeiket a hótól visszavetett napfény is rongálja, néhol ngy orvosolják, 
hogy vagy a szempíllákat kenik meg boróka olajjal, vagy pedig azoknak 
belsejét hattyú vagy sas epéjével; vagy pedig a beteg szempilláját valaki 
által kifordíttatják, s levnkartatják azt, mi szerintük a betegséget okozza. 
IIlyenkor aztán a vér patakként özönlik a szemből. Azonban ugy adják 
elő, hogy ezen műtétei után magokat jobban érzik. 

Az iramaim vagy nyargalócz sajtjából a sütés alatt kifolyt zsírnak 
is sok hasznát veszik meghűlésekben, különösen hurutban és mindenféle 
szájbajokban. Ha valaki megvágta magát, a sebre gyantából készült ta
paszt helyeznek. A fajdtyúk zsírját minden kenőcsnek elébe teszik, s 
ennek hatását dicsérőleg példákat hoznak fel, miszerint a csonttörések 
az által egy hónap alatt meggyógyulnak. De még nagyobb gyógyerőt 
tulajdonitnak csonttöréseknél a lenyúzott kutyabörnek, mellyet meiegen 
tesznek föl a sérelmes helyre, a mind addig ott hagyják, míg nem rot
hadni kezd, midőn aztán mással váltják fel. 

Gyermekeiket a születés után égerfahéjából készült fürdőbe helye
zik, hogy a bőrkütegtől megóvassanak, de ha már az meglepett valakit, 
akkor az égerfa helyett a fűz héját veszik elő. 

A lappok közt sok olly szemorvos van, kik nem csak a szempillákat 
tudják kiforditni és megtisztitni, hanem sárgaréz-sodronyból készült fo
gókkal a szemről a hályogot is leveszik. Ollyak is találkoznak, ámbár 
gyéren, kik eléggé ügyesek a karon, lábon vagy fejen eret vágni. 

Különösen érdekes leend egyik főgyógysierökkel megismerkedni, 



melly igen el van terjedve, fej-, mell-, gerincz- és hasonló fájdalmakban álta
lánosan alkalmaztatik, t. i. a tűzzel. Taplóból vagy korhadt iából paszulnyi 
golyót készitenek ők, mi a fájdalmas helyre helyeztetik és mcggyujtatik. 
Ha elégett, ismét mást tesznek oda, és ezt mind addig ismétlik, mig a 
tapló szene önként el nem ugrik. Mig a tapló ég, mindig szemmel tart
ják, vájjon annak szene csendesen áll-e, s nincs-e az ember kényszerülve 
azt fogóval, vagy más eszközzel helyén tartani. Ezen esetben a gyógyí
tás sikertelen, s a kívánt javuláshoz nincs remény. Ellenkező esetben az 
égetést abbahagyják s a majdani felüdülést bizton hiszik, mivel szerintük 
a tűz most a nyavalyát megtalálta. Jó jel az is, ha a seb meg nem féke
iül, hanem fejér lesz, továbbá ha az égés alatt pattog és aztán erősen 
megdagad. A golyót csak csiholás által szabad meggyújtani, s a tapló
nak nyírfáról vettnek kell lenni, még pedig azon oldalról, melly a déli 
napra néz. Alig van a lappok közt ember, ki ezen gyógymódot egyszer 
másszor nem próbálta volna, és azért majd mindeniknek testén észreve
hető az igy származott bélyeg. 

Az aszkórt a lappok ugy hiszik gyógyíthatni, ha a kór esetleg oda 
jut, hogy egy erős hányás által mindazon részeket kiadja, mellyekből — 
véleményök szerint — az aszkór áll. Egy lapp azáltal nyerte vissza egész
ségét, hogy két fa közé néhány kötelet kötött, mellyekre ráfeküdt, s 
mind addig hintálódzott, mig nem hányt. Nyolczvan évet ért, és ezen 
idő óta legcsekélyebb nyomát sem érezte a betegségnek. 

A miveltebb népekkeli súrlódás által azonban hihetőleg tisztább 
orvosi fogalmakra tettek szert a lappok is, s ha szinte találunk is még 
nálok uralkodó babonás véleményekre, azok mindenesetre gyérek és nem 
is ollvak. hogy a koronként terjedő fólvilágosodás által helyükből ki ne 
szoríttathatnának. 

— * AKrimiából hazatérő gárda bevonulásából'következő episódot 
beszélnek : Egyik utczában, mindjárt a boulevard mellett egy nő állott 
mély gyászban két kedves kis fiúval karján az ablaknál, és könnyező 
szemekkel nézett le az elvonuló csapatokra; a zene egyszerre csak félbe
szakad , az elléptető ezred katonái változtatják lépteiket, meghúzzák a 
fegyvert, a tisztek kardjai üdvözlettől hajlanak meg és az ezred csönde
sen, hallgatva vonul el ezredesének özvegye és árvagyermekei előtt. A 
sokaság mélyen meg volt hatva e komoly hódolat által. 

Némelly madarak előszeretete a fényes tárgyak iránt. Nevezetes, 
hogy némelly madarak a fényes tárgyak által leginkább csalogathatok. 
Mint tudjuk, a pacsirta s egynehány más illynemü madárnál is meg 
van ez előszeretet, melyet aztán hálóba kerítése körül fel is szoktak hasz
nálni. Oda t. i., hol a fogó ki van téve, tükördarabot, vagy sima, fénylő 
érczlapot tesznek. 

A bengaliai magnyitó (vasorrú) madár gyakran felezifrázza fészke
köretét csillámló rovarokkal. 

Más madárfajuaknál ez előszeretet ragadozásig megy. Ha váro
sokban nyitott ablakok mellett repülnek el, gyakran hurczolnak fész
kükbe egy s más fényes tárgyat, minők : ezüst kanál, gyürti s több efféle. 
Illy esetekben már gyakran háramlóit ártatlan emberekre a gyanú, kiket 
a tolvajoknak tartottak. Azon korban, midőn a tolvajság még keményeb
ben volt büntetve, sok ember szenvedett keserves halált illy madárrablá
sok miatt. — Nem olly régen történt egy illy eset. 

Creeeben az egyházból egykor néhány darab arany- és ezüst-szer 
tűnt el. A gyanú egyik szerencsétlen szolgálóra háramlott, ki, mivel a 
biró előtt mindent tagadott, sanyarú fogságba vettetek. Midőn már hat 
hétig ült a börtönben , egyszer megtalálták az elveszett tárgyakat egy 
cserép házfödelen, hová egy házi szarka vitte volt feL 

Egy más mulatságosabb eset is fordult elő közelebbről egy kis 
városban. 

A vendéglősnek volt egy hollója, melly ugy meg volt szokva, hogy 
a tyúkokat étetni hivő hangra pontosan megjelent. Midőn egykor a posta
kocsin jött utazók ebédhez akarnának ülni, a legcsinosabb evő-eszközö
ket sehol sem találták, holott kevéssel az előtt még ott volt az asztalon. 
De mindnyájan felderültek, midőn a vendéglősne étket szórván a tyú
koknak , a holló is leszállott a házfodélről, s a kést, villát és kanalat szá
jában tartva — megjelent. H—i. 

A d o m á k . 

# % A korcsmából hazajövő kántort, ki szeretett néha a palaczk-
fenekére nézni, ekkép szólitá meg a falusi lelkész : 

— Ugyan, kántor uram, miért jár annyit a korcsmában, hisz ha 
sokáig igy folytatja, kénytelenek leszünk más kántort fogadni. 

— Megkövetem, tisztelendő uram, de én nem szoktam a korcsmá
ban járni, hanem az asztal mellett ülni. 

— Vagy ugy — nevete a lelkész — a már más. 
J^l.Gyöngyösi István, a költő, Szétsi Máriának, az általa megéne

kelt Murányi Vénusnak kedves embere volt. Az urnő többször tréfálód-
xott az őszbevegyült költővel. De Gyöngyösi is az az ember volt, ki 
nem könnyen hagyta magán száradni a szót. 

— Bizony, Gyöngyösi — mond egykor mosolygva az urnő, —kend 
sem Gyöngyösi már, hanem Göröngyösi. 

— Igaz, — de nagyságod sem Murányi Vénus már, hanem Murá
nyi Vénhús — válaszolt az öreg. 

2. B. ur az év végén kocsisával számoskodott. A kocsis jelenlétiben 
felolvasta a miskolczi naptárból : hogy kocsisa az év folytán mikor és 
mennyit szedett ki szegődött bériből. 

A kocsis fejbakkantással helyeslé az előtte felolvastakat. 
Most következett az öszveadással és kivonással járó számvetés. 
B.-nek rendes szokása volt a semmit jelentő számjegyet czifrának 

mondani. A száravetésnél ezen kifejezések : „czifra meg czifra csak 
czifra, czifrát a czifrából csak czifra" többször fordultak elő. 

Kocsisunka czifra-számvetéstőlmeghökkent; aggódvaBzólturához: 
— Kérem a nemzetes urat : abból a sok czifrából magának is csak 

juttasson valamit; mert, ha igy marad, egészen elezifrázza a béremet. 
3. M . . . , később országos hirü ügyvéd, mint gyermek az iskolai 

szünnapokban is szorgalmasan tanult és olvasgatott. E végett kereste a 
magányt. A házaknál megöregedett béres többször látta őt a kert fái közé 
vonulni. Ez az öregnek sehogy sem tetszett, e miatt többször csóválta 
fejét. 

Ezt az atya észrevévén, kérdé : hogy mi a baj? 
— Biz, én az úrfi sorával nem vagyok megelégedve — válaszolt 

az öreg szolga. 
— Miért? 
— H m , még nagyon fiatal, még is kerüli az embereket, csak a 

gazt búja; majd meglám utoljára is zsivány lesz belőle. 
*— Ég is van! kiálta a pajkos mesterinas, a műhelybe rohanva. 
— De föld ís! monda boszusan gazdája, a földhöz mártva őt. 

Szerkesztői mondaniva lók . 

161. Orodi gyűlés nem adható e lapokban. Minden országgyűlési 
ügyet kérünk a politicai lapokhoz utasitatni. 

162. Viszhang „a% én hivatalom" czimü költeményre, ha satyra, nem 
elég csípős, ha ellenkép, nem elég édes. 

163. Az irodalmi tér bitorlóthoz. Igaza van, de nagy darázsfészek 
ám az. Keresse ön más nemét a martyromságnak. 

164. Csejte; Kutyakaparó. Nem rosz dolgok, de már mind jobban 
meg vannak írva. 

165. R. H. A világba lépő ifjú; a küldeményt, buzdítást és megem
lékezést nagyra becsüljük, a müvet használni fogjuk. 

166. Megházasodtam A házasságról nem kell néplapban tréfálni. A 
beszéd tárgyát meg kell válogatnunk, mikor öregekkel, gyermekekkel 
és a néppel beszélünk. 

167. Akis nőtárosnak mind tudósításait, mind adomáit köszönettel 

168. A jónak az ég pártfogója. De kérjük szépen a tisztelt szerzőt, 
ez a czimzet be van-e bizonyitva az által, hogy egy szegény ember ki
megy az erdőre puskával, azzal a feltett szándokkal, hogy egy azon jövő 
zsidót megöljön. Midőn azonban már épen czéloz a zsidóra, valami igazi 
zsivány hamarább lelövi azt, ő azután ledurrantja a zsiványt, kikeresi 
mind a kettő zsebeit, a zsidónál kap csak néhány garast, a zsiványnál 
sok aranyat, s már most, hála Istennek, van pénze elég. Nálunk az ilyen 

jó embert felakasztják. — Jobban ki kell tisztítani eszméinket, ha írni 
akarunk. 

169. Az ausztráliai népek hitregéire sehogy sem emlékezünk. Mikor 
küldettek azok be? 

170. Csendes est és a többi nem adhatók. 
171. Egy banátusi öreg versiróhoz. Teljes joggal megveheti ön a pos

tapénzét azon az uri emberen, ki elég gondatlan volt önnel elhitetni, hogy 
a „Vasárnapi Újság" szerkesztője önnek a verseit kívánta látni. 

Helyreigazítás. Mult számunkban hibásan neveztük Farkas urat a 
konkolyszedő gép feltalálójának; e hasznos találmány szerzője Francsek 
Károly hazánkfia, mit ezennel helyreigazítni kivánunk. 
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