
P o t ó f . S á n d o r . 
Hazánk egyik legnagyobb költőjének arczképét adjuk im át t. 

olvasóinknak. Rövid, alig tiz évig tartott irói pályáján Petőfi olly. 
nevet vívott ki magának, mellyet nemcsak a hazában nem fognak 
soha el feledni, de amiről megemleget bennünket a külföld is 8 tar 
tósabb bizonyságát látandja benne a magyar nép nemea lelkületé
nek a történet bármellyik lapjánál. 

Petőfi szegény szülőktől született a Kis-Kunság egyik városá
ban, kik fiuknak mégis a legtisz-
tesebb nevelést adták, elküldék 
őt főiskolákra tanulni, hol Petőfi 
mindenütt a legszebb előmenete
leket tette. 

Azonban nem sokára valami 
ábrándos bújdosási vágy ébredt 
fel benne, elhagyta iskoláit, elébb 
vándorszínész, később katona lett. 

Már katona korában emlege
tik róla, hogy az őrálláson, mikor 
egyedül volt, azzal töltöte idejét, 
hogy elővette Horatiust éa szavalt 
belőle s a faköpönyeget tele irta 
versekkel. 

Betegsége miatt a katona
ságból elbocsáták , ismét visz-
szatért a tudományos pályára s 
Pápán folytatta iskoláit. Itt irta 
legelső figyelmet érdemlő verseit, . 
mellyek közül az első még diák 
korában kijött az „Atheuaeum" 
czimü szépirodalmi lapban; még 
akkor Petrovics névvel irta alá J 
magát. 

A komoly tudományok azon
ban nem sokáig bírták öt lekötve 
tartani; újra színész lett, hejárta 
KecskeméttőlDebreczeniga kisebb 
színpadokat, sokat szenvedett, 
éhezett. Hajh, sok ollyan helyen, 
a hol akkor éhezve járt, tejben 
vajban fúrösztenék most! Nagy 
osztályrésze volt a színészet nyomorúságából s kevés a dicsőségé
ből, míg végre j ó sorsa és saját óhajtása Pestre vezérletté, hoi a 
minden költök édesatyja V * * * * felismerve benne a nagyszerű köl
tői tehetséget,pártolása alá vette s kieszközlé,hogy a „Nemzeti kör" 
kiadja Petőfi számos ver6eit egy kötetben. 

£ versek megjelentével azutáa meg volt Petőfi hire alapítva s 
többé pártfogásra nem volt szüksége. 

I' -t. li Sándor. 

A sajtó vezetőinek egyike, Vahot Imre, épen akkor megindított 
„Divatliip"-jához felkérte őt szerkesztőtársnak a Petőfi népszerű 
versei rövid időn nagy közönséget szereztek e különben is j ó , haza
fias irányzatú lapnak. 

Később Petőfi az „Életképek" czimü divatlapnak áldozá mun
kásságát s mindenütt meglátszott a közönség irántai szeretete, mert 
azon vállalatok a mikbe ö kizárólag dolgozott, rendesen annyi elő

fizetővel birtak, mint mostani di
vatlapjaink együtt véve. 

E közben több önálló müvet 
is irt, mint „Jánosvitéz," „Helység 
kalapácsa"és versgyűjteményeket: 
„Czipruslombok,"„Szerelem gyön
gyei" czim alatt. Az első czim 
alatti (czipru8lombok) egy ifjú 
elholt leánykához van irva, s én 
itt találom Petőfi költészetét leg
magasabbnak. Szerelmes versei 
mindent fölülmúlnak érzés és 
gyöngéd szenvedély dolgában, a 
mi e nemben nyelvünkön olvas
ható. Népdalai annyira híven van
nak a nép kedélyéből merítve, 
hogy maga a nagy népdal- búvár 
Erdélyi János is nép ajkiról vett 
dalok gyanánt szedte fel azokat 
gyűjteményébe. Leíró költemé
nyei, mikben a pusztákat, az om
ladozott csárdákat rajzolja, a leg
ragyogóbb képzeletről tesznek 
tanúbizonyságot. 

Mind ezen munkák pedig 
kisebb és nagyobb alakú gyűj
teményekben együtt kaphatók 
könyvárusainknál s bírásuk min
denkire nézve valódi szellemi 
kincs. 

Petőfi legszebb verseit Szen-
drői Júliához irta, a kit nőül is 
vett, s kitől egy fia van, apjának 

szakasztott hasonmása. Bár költői [szellemét is örökbe hagyta 
volna rá. 

A lánglelkü költő korán elhalt/'jScnfci sem tudja, hol és mikor. 
Elveszett; — mint Romulusról mondák, elragadták öt az égbe. 

Sokan kétségbe vonj k halálát, én többé nem kételkedem rajta; 
ha élne, mi tartóztathatná ör vissza, hogy legalább megszólaljon? 
Azon versekjinik ujabb időkben megjelentek tőle,mind régibb szer-



zeményei, mikhez a szerkesztők okkal móddal jutattak. Nem énekel 
ö többé élő hangokon. 

Petőfi halvány, kifejezés teljes arezczal bírt; erős haja daezosan 
felállt az ég felé, szemei vad, szilaj tűzzel villogtak, ugy hogy első 
tekintetre inkább visszataszított, mint vonzott. Jellemében állhatatos, 
kevéssé hajtható volt; könnyen haragudott és nehezen békült, az 
iránt, a kit szeretett, határtalanul önfeláldozó, de egyszersmind ha
tártalanul követelő is tudott lenni. Viseletében szerette a különöst, 
a rendkívülit, s vágyai mindig nagyobbak voltak mint elért dicső
sége, r . 

Benne irodalmunk egyik legfényesebb csillaga hunyt el. Egy-
hirtelen meg sem lehet azt mondani, mit veszténk el benne; csak a 
mint mindig jobban halad egyik év a másik után madárlátta sírja 
felett; ugy tűnik fel egyenkint, hogy hány helyen nincsen Petőfi? . . . 

J. M. 
A kóbor angol. 

A „Polit . Ujdons." 8-dik száma közölte ama 21 pontot, melly
nek alapján Törökország politikai és társadalmi életére gyökeres 
átalakítás vár. Ha e reform létre jő , évtized múlva nem lehetend a 
mostani Törökországra ismerni, Kétséget nem szenved azonban, 
hogy az ó-török pártnak a jelen intézményekhez ragaszkodása a 
reform gyakorlati kivitelét rendkívül raegnehezitendi, s hogy az 
átalakítás nagy munkája nem kevés küzdelembe fog kerülni. Ezt 
figyelemmel kisérni laptestvérünk feladata; részünkről, a jelen álla
pot , jellemző vonások s közjelleggel bírd alakok hü vázolását, és e 
czélból a „kóbor angol" tavai megkezdett czikkeinek folytatását kor
szerűnek tartjuk. 

V. A basa. 

A basa kellemes öreg ur s j ó barátom. Negyvenkét évesnek 
mondja magát, de j ó ötvenesnek látszik. O ezt ama körülménynek 
tulajdonítja, hogy tizenöt éves korában házasodott meg. Termete 
magas , szikár; viselete nagy úrias, mit minden méltóságteljes moz
dulata, nyugodt mosolya s természeténél fogva rátartó modora 
tanúsít. Készebb volna meghalni, mint sem becsületét bemocskolni 
s lehetlennek tartom, hogy legkisebb hazudságot mondani, tiszte
letreméltó büszkeségét feledni, vagy valamelly alacson tettet elkö
vetni képes legyen. Egyszerűen adott szavában bármi körülmények 
közt bizni tudnék s habozás nélkül rá merném tenni mindenemet, 
hogy azt állni fogja. 

Öltözete egyszerű s a törököknél annyira kedvelt szilvaszínű 
egysoros gombú kabát, mellynek posztója Belgiumból jö t t ; bugyo-
gója olly széles, hosszú és zsákszerű, hogy szintén löcs-lábunak lát
szik benne. Megfoghatlan, miként marad ez meg rajta, miutáu a 
nadrág-heveder Törökországban még ismeretlen titok, ( ü g y látszik, 
hogy a nadrágszíj s efféle viszont Angliában ismeretlen titok.) Két
pár czipöt hord egymás tetejében. Az alsó pár rendkívül finom kez-
tyüszerü bőrből készült; a felső, mellyet csak akkor vesz fel, ha ki
megy — hegyes orrú papucs. 

A basa fejét fes nevü vörös sapka fedi, mit az elhunyt szultán 
hozott divatba. A fezről kék selyemszálakból font s legalább fél font 
nehéz bojt függ le ; körüle pedig a sapka teteje szélesen arany hí
mekkel van kivarrva, annak jeléül, hogy viselője török tiszt. 

A basa sokkal katonásabb szellemű ember, hogy sem állig be
gombolt kabátjára valami inggallér-formát hajtana ki. Jobb keze 
kis ujján azonban gyémántgyűrű ragyog, melly tízezer forintot is 
megérhet. Otthon rendesen prémszegélyzetü hálóköntöst visel s 
lábait keresztben maga alá szedve ül a pamlagon, igy fogadván el 
a tisztelkedóket, kik a belépés után leborulnak előtte. Ha rendel
kezni akar, csönget s ötvenhat szolgája közül néhány ugyanazon 
pillanatban ott terem s némán és szívre tett kézzel várja parancsait. 
Ezeknek vétele után a szolgák homlokukat érintik, feltétlen enge-
delmességök jeléül s halkan és nesztelen tűnnek el. 

Altalán v é v e , kellemes dolog török basának lenni. Ö nagy ha
talom- és tekintélylyel biró ur s a gondjára bízott tartományt kor
látlan önkénynyeí kormányozza. Hatalma azonban néhány év óta 
inkább csak névleges, mint tényleges. A medsiszben (tartományi 
tanácsban) lévő ellenségei, a görögök ármányai s a sajtó növekedő 
befolyása mód nélkül fékezik öt. Ezenkívül kénytelen az európai 
konzuloktól tartani, kik rendörök gyanánt ügyelnek minden lépé. 
aére s házsártoskodő viseletükkel gyakran kihozzák öt sodrából. 
Konnánylati dolgaiba avatkoznak s minden apróság miatt bele 
akasztódnak. Pedig ha a basa az európai dolgokban jártas volna s 

átlátna ezen urak esz* járásán, semmi esetre sem turné a paczkázá-
sokat; de ö nem utazott, keveset tanult s meglehetős hanyag neve
lésben részesült. 

Nagy tévedés volna azt hinni, hogy a basaság valami jövedel-
mes hivatal. Sőt ellenkezőleg pénzbe kerül az. A basa évi fizetése 
körülbelöl hét ezer forint s a hivatalával járó költekezés a tiz ezerét 
is meghaladja. A bevett szokás szerint egész csapat szolgát kell tar
tania; ezenkívül j ó politikának tartja azt, hogy néha-néha értékes 
ajándékot küldjön Konstantinápolyiba, máskülönben könnyen meg
eshetnék, hogy kitegyék őt hivatalából. Mindent felszámítva, a 
basaság kerekszámmal tizenötezer forintjába kerül évenként, ide 
nem számítva fizetését. Ezen összeg azonban csigavér neki, mert — 
bár ezt a világért sem vallaná be — Ő a leggazdagabb török urak 
egy ike , miután atyja és nagyatyja igen nyereséges kereskedést 
űztek.Ha azt mondom, a leggazdagabb török urak egyike, azt értem 
alatta, hogy kétszáz-, vagy kétszázötven ezer forint lehet évi jöve
delme ; mi keleten első rendű vagyonosságnak nevezhető. S itt meg 
kell említenem, hogy az itt leirt basa nem egyes eredetiről vett 
arczkép, hanem az egész előkelőbb osztálynak jellege. 

Mondám, hogy a basa világért sem vallaná be gazdag voltát — 
sőt ennél még többet is tesz. Olly veszedelmes volt egykoron gaz
dag ember hírnevében állani, hogy jelenleg a világnak nincs ollv 
eladósodott nemessége, mint a török basa. Irtózatos nagy kama
tokra vesznek kölcsön pénzt, nem mintha szükségük volna rá, hanem 
hogy vagyonuk valódi állapotát eltitkolják s az, kinek talán mil
liója van valahol a földbe ásva, azt színleli, mintha nagy megeről
tetésébe kerülne száz forint kifizetése. A basákat, mínt osztályt, 
elazegényíti a sok hasztalan cselédség, a felsőbb hatóságok számára 
folytonosan kijáró ajándék s az — ugy látszik minden török ügy-
gyel kapcsolatban lévő — általános vesztegetés. Ezenkívül rosz 
pénzügyérek és rosz gazdák; s bár né mellyik kereskedési ügyekben 
sok elmeéllel bir, igen kevéssel lehet a nyereséges beruházások elő
nyeit megértetni. Törökországnak a legközelebb lefolyt évekig nem 
volt államadóssága s még most sincsenek bankjai, vasutai (a bel-
grád-konstantinápolyi most van keletkezőben), nincsenek vállala
tai, mellyekben a tökét biztosan forgatni lehetne, s ha volnának is. 
a török sokáig hitetlenül tekintene reájok. 

Hadd írjam le látogatásomat a basánál. Kora reggel van s 
minthogy épen dolgom van vele, átküldők hozzá, megtudni elfo
gadhat-e. A z udvarias felelet nem soká késik; ö excellentiája kész 
azonnal elfogadni. Az angol befolyás Törökországban olly nagy, 
hogy ő excellentiája éjfélkor is felkelne ágyából látogatásomért. 

A konaki, vagyis a basa kastélya, egy fehérre meszelt terjedel
mes ház; udvarán vagy husz fegyveres ember, neháin folyamodó 
és sok eb ácsorog. A küszöbön mindenféle szinü és nagyságú papucs 
hever, mellyen szerencsésen keresztül hatolván, a basa fő titkára jő 
elém s széles falépcsözeten vezet fel, mellynek karfái vörösre van
nak festve. A előszobában váró tarkabarka népen átfurakodva. ne
héz függönyhöz értünk, melly a basa szobájának ajtóul szolgál. A 
fegyveres szolgáknak tudtul adatik, hogy a basa magánkihallgatást 
ád , mit nem szabad zavarni. Következő pillanatban előtte állunk. 
Fölkel, élénkbe jő s kezemnél fogva vezet a pamlaghoz, hol magit 
mellé ültet. 

Illetlen volna rögtön jöttünk czéljáról szólani; addig is tekint
sünk körül a szobában. Tág terem ez, közepén kandallót pótló tűz
hely áll a gyékénynyel födött padlózaton. Egy pamlag s néhány 
szék minden bútora. A felpad s a galambduezhoz hasonlító falszek
rény tarkára van festve. A nyitott ablakokból messze kilátni a 
vidékbe s a basa legkedvesebb időtöltése távcsőn át szemlélni a 
tájat. Ez foglalkozása, mulatsága s enyhülése az államügyek kö
zepette 

Mialatt én ezeket szemügyre veszem, szokott nesztelen modor
ral két szolga lép be pipákkal. Mind a két pipa egyenlő nagyságú, 
mind a kettőnek borostyánkő csutorás szára gyémántokkal van 
kirakva. Átadván ezeket, a szolgák viaszbábuk gyanánt velünk 
szemközt állanak meg, s kezeiket szivükre helyezik. Más két szolga 
ezüst tálezákat helyez a pipák alá s következő perezben mi csodála
tos illatú dohányfüstöt szivünk fel, mit a basa velem ugyanazon 
perezben bocsát ki ajkai közül, bár ö félperczczel elébb vette át pi
páját, annak jeléül, hogy ő a hézi-ur. Ha ennek okát kérdezném, 6 
azt felelné : a török vendégszeretet azt hozza magával, hogy a házi
úr elébb maga ízlelje meg azt, mivel vendégét megkínálja. 

A pipák kiszívása után ismét más két szolga.p"»: az egyik dús 



aranyhitnzetü karmazsinveres asztalkendőket boz balvállán, a másik 
egy tálczán gyönyörű mívű kávécsészéket. A keleti háztartásban 
ezek a kedvencz cselédek. Atveszszük a kis csészéket, a basa meg
ízleli az édesitlen, leszüretlen kávét, én követem példáját s midőn a 
szolgák eltávoztak, szörpölgetés közben előadom jöttöm czélját. 

A basa ezt legnagyobb készséggel teljesiti. Ha pecsétgyűrűjét 
kérném, melylyel ü épen most pecsételte meg a kért hivatalos ok
mányt, azt is ide adná. Ha legjobb lovát, prémes háló köntösét, 
vagy bármijét a hold alatt kérném, tőlem az angoltól nem ta
gadná meg. 

A hivatalos ügy végeztével beszélgetésünk más fordulatot veBz. 
A basa mohón kérdezősködik európai dolgokról és hírekről s én 
untig beszélek neki egyet mást; más részt szívesen hallgatom öt, 
mert általában furcsa az eszejárása s különösen a politikáról olly 
eszméi vannak, mellyeknek hallattára az embernek szinte a haja
szála áll fel. 

Egykét órai vidám csevegés és csibukozás után búcsúzni kez
dek, ö excellentiája fölkel, kezemnél fogva az ajtóig vezet; itt mél
tóságos állásba helyezi magát s herczegi nagyratartással, de szívé
lyes mosolylyal ajkain bocsát el magától. És következő nap fényes 
fegyverzetű aranyhímes öltönyü cselédség jő hozzám tudakozódni, 
mikor akarom elfogadni a basa viszonlátogatását. Én természetesen 
azt felelem, hogy : azonnal. S félóra múlva a basa már j ő , lóháton, 
fulajtárok és pipavivök kíséretében; s kis házam ajtaja feltárul 
elfogadására. A szomszédság összeszalad a magas vendég félő meg-
bámulására, ki ezek és a fegyveres szolgák között, csörgő karddal 
oldalán s királyi méltósággal lép szerény hajlékomba. 

Görög szolgám Dimitri, kit néhány csésze kölcsönözéseért a 
szomszédba küldtem, a basát nyomban követi s mig én vendége
met szokásos bókkal fogadom, látnom kell, mint botlik meg egy 
fegyveres szolga kardjában Dimitri, s mint ejti földre a tálczát a 
csészékkel együtt, mellyek hatalmas csörömpöléssel törnek össze. 
De a basa, mintha nem is hallotta volna a zajt, fejét sem billenti 
meg; jó l tudja ő, hogy a keresztyének háztartása nem olly rendes 
és pontos, mint a töröké. 

Még egyet kell említenem s ez az, hogy mig én csak öt forintot 
adtam a basa cselédjeinek, távozása után Dimitri és Hamed szol
gáim örömujjongásából arról értesülök, hogy ők a basától husz 
forint ajándékot kaptak. 

Egy kén a hétköznapi életből. 
(Népies költői bcszélyke.) 

Csöndes, holdvilágos őszi éjszaka van. 
Ben a házikóban elcsöndesült minden : 
Csak a gazda fordult másik oldalára, 

S azt mondja magában : 
Rosz világ a mni; verje meg az Isten 1 — 

Künn a szalmatöben a ház őrszelleme 
Heverész nyugodtan, a gondos komondor : — 
Itt szokott ő hálni melegben és fagyban. 

Most ugatott épen, 
Aztán a világgal ő sem sokat gondol. 

És a liliomszál szőke kis lány pedig 
Seép legénynyel beszél, künn a kis ajtóban, 
Fölöttük egy csapat vadlúd húzódik e l : 

Fölmutat a legény : 
—; Isten tudja Julcsa, nem léssz-e te ollyan! — 

S el se mondta még mind, recscsent a kerítés : 
Megijed a leány : Eres«z, kérlek szépen I — 
Nem eresztelek én — igy szól rá a legény : — 

Mond meg szeretsz-e még ? — 
És kezét a lánynak tartja az övében. 

Sirni kezd a kis lány, ollyan keservesen, 
• ''airpórfó könyek hullnak a legénv kezére. 

— Kn nálamnál szászszor szebb is, jobb is van még, 
Kerest mást magadnak, 

Ugy sajnálok Miska. Ne haragudj érte ! 

A ház őrszelleme fölriadt a zajra, 
Iszonyú lármával fut a kerítésnek, — 
Miska is ott termett és az érkezettben 

Julcsa szeretőjét: 
A sima, piperés úrfit ösmeré meg. 

— Nem bántom én úrfi, — nem haragszom én rá, 
Julcsa sem haragszik, csak egyre kérem én : 
Csak arra kérem hogy, szeresae" ezt^a lányt, 

Szép és jó lány ia ez, 
Nem találni párját hetedhét vármegyén. 

— Hanem ha megcsalja — akkor úrfi — akkor . . . 
Fölemelte kezét és ugy fenyegeti . .* . 
Aztán világgá ment, nem is látták többet. 

Elment és az úrfi 
Nem állhatta meg, hogy ne nevessen neki. — 

Óriás született, hatalmas óriás, 
Jajgatott a világ a nagy teher alatt. 
Ment a kit csak arra teremtett az léten; 

Hona e királyáért 
Miska is fölcsapott. Talán ott is maradt ? . . . 

Egy rokkant katona, — ki tudja igaz-e ? — 
Azt mondta, hogy látta; hogy vele is beszélt; 
Tisztjei szerették, jó katona is volt, 

Utóbb egy csatában 
Egy nagy ágyúgolyó elvitte a fejét. 

Julcsát pedig szegényt, megcsalta az ú r f i . 
Mint öszszcl a virág naponként hervadott. 
Egyszer elbúcsúzott szépen szülőitől, 

— Talán érezte már ? — 
Es másnap a háznak halvány halottja volt. 

Gazdag volt az úrfi, sok pénze volt neki, 
Kiváltotta magát, nem ment katonának. 
Puskaporlust helyett finom dohányt fűstölt. 

— Mit neki a világ I — 
Egész nap hosszant is ellakmározának. 

Egyszer fölvetette magát a kesére . . . 
Elhagyta valahol gazdáját a kese. 
Vérében lelték meg, künn az erdő alatt. 

Lelőtte valaki. 
Hogy ha életben volt, Miska számolt vele. — 

Kossá Gusztáv. 

Egy tatár mészárszék. 
Képünk olly híven ábrázolja tárgyát, hogy alig szükséges 

hozzá szöveget írni. Hogy képünk Krimiából van véve, tán felesleges 
is megjegyeznünk. E bódékban ugyan kevés a hús, de ugy látszik, 
hagy árulója nem is egyedül e czikkel kereskedik, hanem e mellett 
pipa, gyümölcs s egyéb apróság is feltaláltatik. Egy felvilágo
sítással azonban tartozunk. A bódé előtt ácsorgó állatokat koránt 
se véljük mészároskutyáknak — gazdátlan bitangok azok, hasonlók 
az európai nagy városok alsóbb rendű iparlovagaihoz, kik az utczá-
kon hálnak s egész napon át a kirakatok s boltok előtt ácsorognak, 
lesvén a kedvező pillanatot, hogy a hulladékot felkapkodják — 
vagy elorozzanak valamit — hacsak lehetséges. 

A naiimtnövény. 
Schouw n y o m á n Dr. H E G E D Ű S . 

Mióta elődeink a földi paradicsomvirányait akarva nem akarva 
elhagyni s a meleg égöv szelid tájairól hidegebb vidékekre vándo
rolni kénytelenültek: a teremtőtől ruházattal nem levén igen bőven 
ellátva, nékiek ugy mint ivadékuknak alkalmas öltözetről kellé 
gondoskodniuk. — Az édeni fügefalevél s tarka kajdácstoll eső s 
vihar ellen nem igen védvén, majd az állatok szőréből, bőréből, 
majd később különbféle növényfajok szálaiból kezdenek az elsőbb
nél czélszerübb öltönyöket készíteni. — E növényfajok között elő
kelő helyen áll a pamutnövény, melynek gyümölcsében terem a 
hófehérségti pamut. — A pamutnövény a málva-család tagja. Szára 
némelly fajnál fűféle s egyévü, mint a pamutfűnél, — más fajoknál 
viszont kisebb nagyobb mértékben fás; ide tartozik a pamutbokor 
s a pamutfa, melly 15—20 lábnyi magasra nö. — Lombja széles 
s rendszerint ötkarélyos. Csészéje kettős, bokrétája ötlevelü, rend
szerint sárga, néha vereses. — Porodéi számosak s a szálcsák 
rendesen összenővék. — Gyümölcse több kopácsra nyíló tok, melly
ben a mag hosszú , tömött, fehér, néha sárgásszinü gyapottal bur
kolva rejlik. Ez összeszorított gyapot a növénygyapot, vagy mint a 
közéletben nevezzük, — a pamut. 



A pamutbokornak, mint minden termesztett növénynek számos 
fajai és válfajai vannak, s csak nehezen lehet elhatározni, mellyik 
légyen faj, mellyik pedig válfaj ? 

A pamutnövény meleg éghajlatot kivan; az egyenlítő környéke 
s a mérsékelt égöv kevesb tájaiban legszebben ten)'ész. — Európá
ban legészakiabban Nápoly táján, délszakiabban Kálábria- s Sziczi-
liában is találtatik, — spanyol honban keletre Váleneziáig a a déli 
partokon terem. — Görög honban termelése nem csekély jelentő
ségű s egész Konstantinápolyig terjed. — Kivételesen Krím félszi
getének déli hegyoldalain is találtatik, hol a magas hegyek az 
északi szeleket feltartva, helyenkint melegebb égaljt okoznak. Ázsia, 
partvidékei, Kis-Ázsia, Szíria s az ázsiai szigetek, Egyiptom s az 
egész északafrikai part tetemes mennyiségű pamutot terem. 

Habár Ázsia Európánál hasonló szélesség alatt ridegebb éghaj
latú, mindazonáltal a pamut itt is keletre, nyugatra, söt északra 
egész Chiváig el van terjedve. A csín birodalom- s Dsápánban is 
szerte széjjel termesztik A két hindostani félsziget, a délafrikai 
szigetcsoport s Uj-Hollandia keleti része szinte hazája. —- Afrika 
belsejében majdnem mindenütt található, hasonlag Dél- és Észak-
Amerika államaiban Carolinában s Floridában a Missisippi völ
gyében. 

A pamutfa 
nem felette 
zsíros, sőt so
vány, homo
kos földben 
díszlik leg
szebben ; Bok 
helyütt ta
pasztalak, mi
szerint a ned
ves tengerlég 
j ó t é k o n y a n 
hat tenyésze
tére. — A pa
mut legjelesb 
faja, a hosszú, 
finom szárú 
tenger - isiandi 
pamut ala
csony, homo
kosszigeteken 
terem, meg
lehet , hogy 
a levegőben 
szállongó fi
nom sópará-
n y o k , a pa
mut - növény 
termését elő
segítik, miért 
is savas iszap 
a pamutföl- Egy tatnr mészárszék 

dek legkeresettebb trágya neme. — A tokok felpattanásakor hulló 
esö néha az egész termést megrontja, a pamut illyenkor könnyen 
penészesedvén, sőt el is rothadván. 

A vetés és aratás ideje különbféle éghajlat alatt különböző, déli 
Európában april- s májusban vetik, s september-, octoberben arat 
ják. A mag sorban vettetik, s mihelyt a fiatal hajtás bizonyos nagy 
ságra nö,c8ucsa letöretik, hogy oldalt több virágot s igy több tokot 
is hajtson. — A pamutbokort s a pamutfát hasonló czélból nyesik, 
B szép termést akarván nyerni, a tövében nőtt dudvát szorgalmasan 
ki kell gyomlálni. Őszkor, ha a levelek setét zöldje közül a virágok 
sárga bokrétája s a félig felpattant tokokból a hófehér pamut szálai 
vintnak, alig lehet virágzásban lévő pamutföldnél szebb látványt 
képzelni; 8 e látvány,a favirágot és gyümölcsöt egyszerre teremvén, 
tartós, miért is a tokok leszedése s betakarítása huzamosb időt igé
nyel. — A leszedés kézzel történik, a betakarított tokok megszári-
tatván kettős hengerből készült eszközbe kerülnek, mellynek segé
lyével a pamutot a bennlevő magtól elválasztják, nehogy ez olajos 
l évén , a pamutot elrontsa. — Hogy kisebb tért foglaljon, szállítás 
előtt különös sajtók által összeszorítatik a igy kerül a kereskedésbe. 

Mi a pamut használatának s a pamutnövény termesztésének 

történetét illeti, meglehetős valószínűséggel állíthatjuk, miszerint 
szövetekhez! használata Krisztus urunk születése előtt Kelet-
Indiákra szorítkozott. Herodol, a történet atyja, ki öt századdal élt 
Krisztus születése előtt, megjegyzi, miszerint Indiában egy különös 
fa létezik, mellyen gyümölcs helyett a juhok gyapjához hasonló 
anyag terem, csakhogy fehérebb s finomabb, s hogy a hinduk ebből 
szövik ruháikat; — s Arrián régi fóldiró szerint, a hinduk finom 
fehér lenből készítik öltönyeiket, melly azonban nem fűben, de fán 
terem. E két példából láthatni, hogy az ókorban a többi előttünk 
ismeretes néptörzsek pamutot nem vetettek, s ruházatukhoz csak 
kivételes, ritka és felette becses szövetként használták. — A szent
írásban előforduló, s drága szövetként említett bi/ssus aligha pamut
szövet nem volt. — Kevés idővel Krisztus születése után ugy lát
szik, mintha a pamutnövény termesztése s vele a pamut használata 
terjedni kezdett volna, mert idöszámitásunk első századában élt 
Strábó említi,miszerint a perzsa-öböl partjain pamutot termesztenek, 
s Plinius híres természettudós szerint, korában a pamutnövény 
nemcsak Kelet-Indiában, de Egyiptusban is termesztetett s az ottani 
papok fehér köntöseik ebből készültek. —Európába a pamutfát ugy 
látszik az arabok hozták, Mahomed korában; idöszámitásunk hete
dik századában nálunk pamutszövetek szerte divatoztak, s spanyol 

hon volt az 
első föld Euró 
pában, melly
ben legelő
ször pamut 
vettettett. — 
Ebu Alvam 
arab írónál ol
vassuk, hogy 
korában spa
nyol honban 
pamutot min
denfelé ter
mesztettek.— 
Csak később 
terjedt el Szi-
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olasz s görög 
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legnagyobb 
része Indiából 
Konstantiná-

polyon át ke
rült az euró
pai vásárokra. 
— Mikor ho
zatott légyen 
be a csín biro
dalomba, ar

ról hallgat a történet; különbféle körülményből azonban méltán 
gyaníthatni, hogy a kilenczedik század előtt ismeretlen volt, s ez 
időben selyem volt a ruházat közönséges anyaga, holott korunk
ban a csín nép pamut-, a gazdago kés urak pedig selyemszövetben 
járnak. 

Habár a középkorban Konstantinápoly, Egyiptom s spanyol hon
ból pamutszövetek szállíttattak is, a pamutkereskedés csekély kiter
jedéssel a pamutgyértás pedig még csekélyebb jelentőséggel bírt. 
— A tizenharmadik században Granadában, a tizennegyedikben Ve-
lenczében, tizenhatodikban Németalföldön s a tizenhetedikben angol 
honban pamutgyárak keletkeztek ugyan, mindazáltal ezek gyártása 
a mult század közepéig nagyon csekély volt. — Pamutszövetek nem 
igen keltek, s a kivánatot az indiai kereskedés sokkal inkább kielé-
gité, sem hogy a hinduk s a csinek kifejlett s a tökély magas fokára 
jutott ipara mellett nagy nyereséget várni lehetett volna, annál is 
inkább, miután a nyers anyagnak több száz mértföldnyire leendő 
szállítása, s ebből credett tetemes költség, s a hindu s csin munká
sok munkájának felette nagy olcsósága a sikeres versenyzést mind
annyival nehezité. Mind ennek ellenére a pamutgyártás óriásilag 
növekedett, s főleg angol honban odajutott, miként daczára annak, 



hogy a munkabér Indiában az angol munkás bérének alig egy tized
részét teszi s daczára az ide-oda szállítás roppant költségeinek, an
gol gyárakbői nagymennyiségű pamutszövet vitetik évente ki In
diába s Csinába. Már 1832-ben 15 millió forint áru gyapjúszövet vi
tetett angol honból Hindostanba s azóta a kivitel folyton növe
kedett. 

E rendkívüli tünemény a gépek szüleménye. — Mig Csinában 
s Indiában ma ép ugy mint évezredek előtt a munkás munkáját ke 
zével s legfeljebb holmi durva s esetlen szerszámmal végzi, angol 
honban minden géppel készül. — Gépek fonnak, szőnek, s ezeket 
ismét roppant gőzgépek tartják szüntelen mozgásban, s alig van 
történeti esemény, melly az emberi leleményesség diadalát olly fé
nyesen tanúsítaná, mint a pamutgyártás korunkbani kifejlődése. — 
Fonógépe mellett az angol munkás egy nap alatt többet fon, mint 
a szegény hindu orsóján egy év alatt fonna, — s az angol gyárak 
korunkban két nap alatt fehérítik meg a szövetet, mihez az előtt 
6—8 hónap kelletett. 

A pamutgyártás angol honban, 
hol legkésőbben keletkezett, legma
gasb fokára emelkedett. A mult szá
zad derekán alig hozatott angol honba 
három millió font pamut, 1775. pe
dig alig 5 , 1820-ban 152 millió, s 
már 1830-ban 300 millió fontot tett a 
bevitel. E háromszáz millióból alig 
vitetett ki nyers állapotban 17 millió, 
a többi mind angol gyárakban dol
goztatott fel. Mig 17G0-ban, midőn a 
gyártás kézimunkával eszközöltetett, 
a pamutgyártással 40,000 munkás 
foglalkozott, addig korunkban, midőn 
gépekkel dolgoznak, a munkások szá
ma másfél millió, úgyhogy ha gép 
nélkül akarnák kiállítani azt, mit 
most géppel gyártanak, egész Euró
pában minden ötödik embernek patnut-
ggárlással kellene foglalkoznia. 

Liverpool az angol pamutkeres
kedés gyülhelye, Manchester pedig a 
legnevezetesb gyárváros. — Liver
poolnak 1700-ban 5000 lakosa volt, 
1770-ben még csak 34,000, 1831-
ben meg már 165,000 lakost számlált; 
— Manchesternek 1774-ben 42,000, 
1831-ben a pamutgyártás emelkedése 
folytán 187,000 lakosa volt. 

Angol honban eleinte csak dur
vább szövetet gyártottak, korunkban 
finomabbat is készítenek. — Legfi
nomabb pamut szövetek, a mouszeli-
nok gyártása azonban csekély kívá
nat mellett aránylag nem nagy ha
szonnal jár, miért is csak csekély ki
terjedésben űzetik. — A legfinomabb 
mouszelinok maiglan Kelet-Indiából 
kerülnck.liol ezek gyártásával ember
emlékezet óta bizonyos járások s ezek
ben ismét bizonyos családok kizárólag foglalkoznak.Két arab utazó, 
ki 1000 évvel ezelőtt Indiát megjárta,olly finom mouszelinokat em
ut , miszerint egy egész öltönyt gyűrűn lehetett áthúzni. — Ward 
angol utazó pedig olly mouszelinról emlékezik, melly harmatos 
rétre terítve nem is látszik, miért is kelet költői, a mouszelint „szőtt 
szellőnek" méltán nevezik. 

Napjainkban Északamerika termeszti a legjobb pamutot, s ere
deti hónából Indiából csak a legsilányabb fajok jönnek kereske
désbe. — Ez a polgárisulás szüleménye, mert mig a túlvilág titkain 
tünödö ábrándos hindu maiglan azon módon termeszt, mint ter
mesztettek ősei, a fiatal Amerika világra termett munkás polgárai 
mind czélszerübb és sikeresb termesztési módokat hoztak divatba. 

A folyton növekedő termelés s a gépekkeli gyártás a nyers pa
mut, mint a pamutszövetek árát is leszállitá, az árleszállítás ered
ménye pedig kiterjedtebb fogyasztás lön, melly viszont termelését 
és gyártását mind magasb fokra emelte. — Századunkban a pamut

szövetek folytonos olcsóbbulása mellett a termelés folyton emelke
dett.— 1833-ban az árak, tekintve az 1818. évieket, felényire szálltak. 
— Mig hajdan csak a nagy urak B dúsgazdagok viseltek painut-
ruhát.^ napjainkban a legszegényebb osztályúak által használtatik. 

Érdekes, ha meggondoljuk, mennyi változáson ment át Euró
pában a ruházat, anyagára nézve. — Mig első elődeink vad
állatok, párduezok, medvék, farkasok bőrébe öltöztek, utódaik a 
marhatenyésztés kiterjedésével juhbörbe öltözködtek, a mindinkább 
haladó polgárisulás folytán pedig lassan-lassan a juhbőrrel felhagyva, 
a n n a k gyapjúját nyirták s abból készített szövetekből készítek ru
háikat. A földmivelés emelkedésével len és kender kezde a gyapjú
szövetekkel versenyezni; — mig végre korunkban ennek a pamut
ban hatalmas vetélytársa támadt. — Igy foglalja el mindinkább a 
finomabb s az inkább feldolgozott anyag a durva s közeli anyagnak 
helyét. A ruházat története, az emberi ész fejlődési történetére 
vezet. A kaczagányos, párduezos ősök nemcsak viseletben,de élet-és 
gondolkozásmódban, erkölcsben és szokásokban is tetemesen külön

böztek gyapjú-, len- és pamutszö-
tí$&^'z^ir*rfr"&M*. vetbe öltözött ivadékaiktól. 
J/ff&*p' ^k^töJJBféÉ?- Javult-e cz által az átváltozott 

ivadék, vagy sem? nem e czikk tár
gya, azonban annyit bátran mond
hatunk, hogy erkölcseink, vétkeink 
szelídebbek, mint voltak őseinké; — 
szelídültünk, de az őserő s nagyság 
nem kis csorbulásával. 

Havasi jelenetek. 
A hógörgeteg. 

Hazánkban kevesebb alkalom 
van e nagyszerű természeti jelenetek 
láthatására, legfeljebb a magas Kár
pátok alatt s a székely és oláh hava
sok között fordulnak elő a hógörge-
tegek. Otthonosak ezek a helvécziai 
örök hó lepte jéghegyek vidékcin, a 
hol számtalanszor egész vidékeket 
betemetnek néhány pillanat alatt, s 
házakat és népes falvakat törnek 
össze. 

Ha a magas hegytetőkön vélet
lenül valami kis hótömeg megindul s 
elkezd a lejtön aláfelé gurulni; út
közben mindenütt felszedi a havat, 
mindig nagyobb, hatalmasabb go-
molylyá válik, keresztül töri magát 
a legsűrűbb erdőkön, a legnagyobb 
fákat pozdorjaként zúzva össze. Jaj 
azon emberi hajléknak, mellynek illy 
gördülő hótömeg útját veszi; azt egy 
pillanat összetöri, darabjait tovább 
ragadva magával, s ha a lakosok a 
közelgő zörejre eleve el nem futot
tak, azokat is örökre eltemeti; míg 

A hógörgeteg. végre valami völgybe lezuhanva, azt 
magasra betölti s néha még három 

négy év múlva is ott találni azt, ha a rövid nyár nem birta elol
vasztani. 

Helvéczia lakói minden órában ki vannak téve e rettentő csa
pásnak, és mégis ugy szeretik szülötte földüket; hát te magyar 
ember, ki nyugodtan hajtod le fejedet, ha munkában kifáradtál, ne 
szeretnéd-e azt az áldott földet, melly szivesebben termi a kenyeret, 
mint Helvéczia hegyei a halált? 

S p a n y o l t ű z i f a . 
Roszmaeszler után. 

Ha az nt&9 Almazarron sivatag pusztáján elhalad, könnyen megtörtén
hetik, hogy a lengő szél felséges illatot hoz elébe. Ha maga körül tekint, 
kémkedve, mi terjeszti ez illatot? lehet hogy a puszta egyik vagy másik völgye
legéből mozgó bokrok közeledését fogja észrevenni. Ha a dolgot közelebb 
vizsgálja, látni fogja, hogy a mozgó bokor nem egyéb, mint szamarak bitára 
rakott termetes rozmarin-, levendula- és kakukfübokor. 
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Ugyan mire hozzák a sok szagos bokrot, avagy jószagu szeszt 'akar-e 
valaki belőle gyártani ? — Dehogy, dehogy! Nincs e bokroknak illy költői 
rendeltetése. Menj be osak Almazarronba a maurok e régi városába, s meg 
fogod tudni : mi rendeltetése e bokroknak. Ott találsz szegényes boltokban 
narancs és foghagyma, paprika és füge, szalonna és avas olaj mellett e bok
rokbői kötött, kis, alig egy font nehéz csomókat eladás végett felhalmozva. 
— Ez spanyol tűzifa. 

A dolog nem fér jóformán fejedbe s kitekintesz a város körül fekvő 
Sierra-hegység kopasz tetőire, mintha kérdezni akarnád : hogy hová lett e 
hegyekről az erdő? 

De szemed hiába keresi az erdőt, kopaszok e hegytetők Tekints bár 
hová, nem pillanthatsz meg fát, csak a város közvetlen közelében fukar értől ön
töztetve áll néhány eltörpült fügefa és opuntia-bokor. Ha szemedet megerő-
teted, fent a Szierrán parányi söíét pontokat vehetsz észre. Ezek a fentem
iitett szagos, mindig zöld bokrok, mellyeket a vidék lakói nagy ügygyei baj
ja l , gyakran életveszélylyel is hoznak le a hegytetőkről, hogy legalább 
némi tüzifájok legyen. 

Spanyolországban szerencsérc nem kell igy fázni, mint mi nálunk. A 
tél ott nem olly irgalmatlan nagy ur, mint vidékeinken. Jég és hó, főkép déli 
Spanyolországban, nagyobbóra Csak névről ismeretes dolog. Azértesze ágába 
sem jő a spanyolnak hogy ablakába üveget tétessen, vagy szobájába kályhát 
rakasson. Ha azonban a tél egyszer csakugyan komolyan hozzá lát, nkkor a 
szegényebbek illy csomó fából rakott tüz körül ülnek, a gazdagok pedig sárga
réz medenczékbe drága szenet gyújtanak. 

Végig borzongat a hideg, ha déli Spanyolország illy tartományainak 
jövőjére gondolsz, s a jövő nemzedékkel előre is fázol. Lelked elbúsul, mert 
illy idő csakugyan eljöhet, illyen idő csakugyan el fog jőni, hol a kiaszott 
bérczeken még ezen kevéssel is beérő bokrok sem fognak teremhetni. Mi tör
ténjék azután? 

A tüzelésre szükséges anyagokról még csak lehetne gondoskodni. De 
egy nagyobb baj mind inkább erőt vészen ez árva országon. E baj a folyók-
nak nöttőn növő vízhiánya, s ennek következménye : — a földnek évről évre 
növekvő terméketlensége. 

Mi másképen áll a dolog Murczia város határán! Kopasz hegyektől kö
rülvéve, mellyeknek talán egyedüli forrása ritkasága miatt Fuensanta — az 
az szent forrás — nevet visel, terül el szép végája; ezen terjedt, tökéletesen 

lapos, a legbujább kertekkel és szántóföldekkel fedett térség, mellyen a pálma, 
cser- és szederfáknak ezreit magasságával meghaladva, büszke fejét a forró 
levegőben ringatja. De ott ezer meg ezer kis csatorna éltető nedvet vezet 
minden növénygyökérhez, mellynek magvát a murcziai földmivea szorgalma 
a különben poros elaszott földbe letevé. Es mi c sziv, melly e sok csatorna
ért táplálja? E sziv a Szegura folyó, mcllyből a maurok hajdan a vizvezető 
müveket leárkolták, s mellyeket a mostani lakosoknak csak rendben kell tar
tani. A Szegtira folyó még most is bŐvölködik vízben és az erdőfedte Szierra 
de Szegurán ered. Pár év előtt azonban a spanyol kormány egy berezegnek 
megengedett a Szierra de Szegurán két millió fenyőfát vágatni. Ez a Szegura 
folyónak két millió kis forrósa. 

Malaga városa mellett hajdan hatalmas folyó ömleszté gazdag hollámit 
a földközi tengerbe. A széles meder ugyan még most is ott van; de a gazdag 
hullám eltűnt, s a mederben csak silány ér parányiságát mintegy szegyeivé 
lopódzik tova. A hegyek, hol a folyam forrásai valának, most kopaszok. 

Ha Spanyolországban a bérezek erdeivel tovább is illy könnyelműen 
gazdálkodnak, megtörténhetik, hogy & szép Murczia is illy szomorú aorsra 
jut. Murczia gyönyörű végája, a Szegura folyó nélkül Spanyolország legsi
várabb pusztája leszen, mert nincs patakja, nincs kútja, nincs forrása. Fuen
santa forrás vizéből egy csöpp se jő a völgybe. A forrás kimérését véteknek 
tartanák, s a legelőkelőbb spanyol is roppant fazekakban megszűrt ezeguni 
vizet iszik. 

Spanyolországban félni kezdenek a jövőtől, s erdőszakademiát alapítot
tak. Jóvá hagyta-e ez ama herczegi favételt ? A világnak összes erdőszeti 
academiái se tudnak erdőt a számtalan spanyol kopasz Szicrrák egyikére so 
teremteni. Nem igen éltes emberek emlegetik : hogy emlékeznek, mikor ezen 
vagy amazon a Szierrán még szép zöld erdő diszlett. De esztelen bányászko-
dás és az előkelőbbeknek boldogtalan vagya, miszerint munka nélkül meg 
akarnak gazdagodni, rövid idő alatt lekopasztotta például a carthagénai 
Szierrákat is. Láttam én e hegyhátakat, mond Roszmaeszlcr, és éreztem az 
izzó forróságot, melly e hegytetőkön már nprilisben mindent eléget. Irgalmas-
ég, itt egy csepp viz aranyat ir! 

Az erdőkkel való bánás roppant felelőséggel jár. Ez által lehet a jövő 
nemzedéken a legnagyobb bűntettet elkövetni; mert könnyelmű erdőgazdál
kodás azoknak életét lehetlenné teheti. Hudák Eduárd, 

T Á R H Á Z . 
Levelek a messzeföldröl . 

X . 
Mytelin-szigete mellett, fubroár 2-án. 

Ragnsában m. hó 3-áig mulatánk, mennyiben igy szólani szabad és vi
torláinkat szélnek bocsajtók a tőrök főváros felé. 

Kedvező szél dagosztá ezeket az első napon át, de azutáni két nap ked
vezőtlen és végre pár napi vihar kelvén föl, kénytelcnitve valánk Melina 
kikötőjébe Castello Nuovo kis városkának menekülni, mely is Cattárotól a 
gőzösön pár órára fekszik, és hová a Triestből odáig járó gőzös öt nap tett 
utunk szégyenére más nap 5 óra alatt jöve meg. 

Emiitett vihar olly nagy vala, hogy több kötél és vitorlánk szétzuzatott, 
egy matróz az árboczról fódélzetre bukott, két utas roszul léve,itt hagyva pén
zét visszatért. 

Jó iskolát találékl Alig 1' , a havi tengeri utunk alatt olly számos és 
veszélyes viharokat állánk ki, mülyeket 18 év óta vizén lévő kapitányom 
soha illy mértékben és számban nem ért. Bizony nehéz is vala a sárt kiállani, 
főleg egyelőre! 

Castello Xituro kikötőtől egy rövid gyalog órányira fekvő városkába 
indulván, a tengerparton mindjárt több apró kőház mellett haladunk el, 
mellyek közül a legtöbb korcsma, apáiinka divatos s olcsó levén. Kisse odább 
esik az egészségügyi régi s két emeletes épület, bnlfelül a veszteglő kőkerítés. 
Odább az erdőben magánosan álló, kettős tornyú templom, elül szép gndar 
cyprusfával. 

Végre kis hegyről belejtve a partoní városkába jutunk, hol is egy 
árva kávéház, vendéglő forma rongy bodé, műhely s egy kis csinos patika 
van, a kis de erős bástya várfal övezdte s alig 40—80 házból álló helységben 
semmi egyéb nevezetes, mind pár régi ház török felirattal. 

Mult hó 25-én az idő földerülvén, utunkat folytatók; a gyenge szél miatt 
csónakokkal kellé hajónkat a kikötő végen ie kissé vontatni. Birodalmunk 
véghatára elenyészését itt Porté de Ostro kis de erős vára a parton, ugy két 
kemény rondeau végvár a szigeteken hirdetek. 

Hajnalfelé gyönyörűen tünék föl a hold, vérpiros szarvát felmelvén a hul
lámok alul, mit eddignem látók, éj valót mondva meg sem ösmertem egyelőre 
valanielly szerencsétlen hajó égésének tartván. 

Különben utunk igen élénk, megszámlálhatlan vitorlás és több gőzös 
repdes körülünk. Tegnap egy Triesztből 10, s egy más Angolhonból 26 nap 
alatt jött hajóval társalga pár szóval kapitányom, miután közel mellettünk 
haladónak el. Furcsa társalgás nemde a messze tengeren. 

Nincs pálya a miénknél költőibb és mégis prózaibb! 
Most a páratlan hold és nap feljövete s letűntében gyönyörködünk, mi

ből hatalmas parancsszó ébreszt föl vitorla-igazításra, majd a tündöklő csil
lagos ég millióin andalg szemünk, s a szél zugó csatája, küzködő hullámok 

moraja által ábrándba merülünk, s ime a durva matróz ügyetlen lökése hoz 
magunkhoz. S midőn a 4—8 órai hosszú s fárasztó virasztás után álomba 
dőlünk, igen gyakran vihar vagy legalább ellenszél visz a küzdő födélzetre 
viszont, hoszasb vagy kevésb i lőre. S ennyi szenvedés után a legsanyarubb 
eledellel kell a folytonos munka miatti étvágyunkat kielégíteni, t i . m. fekete 
kávé, túró, sürü rizsleves, főtt sózott marha- és fűstölt juhhús, délben estve 
untalan. 

Es mégis mind megannyi ép s erőteljes, küzdés, szenvedés, nélkülözés 
által edzett nép. 

Ha Stambulbnn mulatva e városról valamit közölni módom leendene, 
nem mulasztom el, bárha a kóbor angol ezt szinte kielégítően tevé. De hisz 
nincs olly tudatlan ember, nincs olly haszontalan könyv, honnan valamit ta
nulni nem lehetne, ezt mondják sokan. *) 

Iskolai és egyházi ftgyek. 
= Tisztelt szerkesztő ur ! Rakomaz községünkben is, az elemi iskolába 

járni nem kötelesek, vagy is a 12 éventuli nevendékek számára, helybeli 
plébános tisztelendő Fekete Mátyás ur indítványára és közremunkáhísúval 
vasárnapi iskola nyittatott; — s mint köz egész napokon rendesen a 12 éven 
alóliak, — ugy a vasárnapok délutánjain a serdülő ifjak, nemök szerént kü
lön helyen, külön tanító által, a fentebb tisztelt plébános ur vagy segédje je
lenlétében részesülnek a tanitás üdvös hasznaiban.Adja nz ég!!! hogye meg
kezdett nemes szándék által, minél többek lelkei nemesbbitésévcl — mind a 
haza, mind községünk díszére — a fejlődő bimbók dús virágzásnak örvend
hessenek. cs. 

Iroda lom. 
Akadémiai Teleki-jutalom. A magyar ncademia elhunyt elnöke 

gróf Teleki József a magyar szinkoltészet érdekében végintezetileg 12,000 fo
rintnyi tőkét rendelt egy, évenkínt kiadandó drámai jutalomra, olly módon : 
1) hogy az váltva egy évben a legjobb magyar szomorújátóknak, másban a 
legjobb vigjátéknek adassék ki; 2 ) hogy a pályázandó müvek mindenkor az 
academia által kiszabott határidőre annak titokuoki hivatalához küldessenek 
bea szokottmódon, melly szerint t. i. a rnü idegen kézzel, tisztán írva, lapozva 
és bekötve, s írója nevét rejtő pecsétes levélre hivatkozva, jeligével ellátva 
legyen; 3) hogy e müvek egy academiái tiszteleti tag elnöklete alntt működő 
bizottmány által vizsgáltassanak meg s ítéltessenek el: melly két academiái 
s ugyanannyi a nemzeti szinház igazgatósága áltnl kinevezendő tagból ál-
land, melly intézkedésből nzon vezo^rnézetc tűnik ki a dicső alapitónak, hogy 
a müvek a költömüvészeti becsesei ezinszerüséget ia kapcsoljanak össze; 4) 
hogy a jutalmazandó színmüvek előadás végett n m. nemzeti szinház, kiadás 
végett pedig a szerző sajátjai maradjanak. 

») Sziv (Unk. Szerk. 



Ezeknek nyomán az academia elnöke ugy intézkedett, miszerint e (/ró
m a i jutalom 100 aranyban alapíttatván meg, most mindjárt két évre u. m. 
1855-rÖl a legjobb szomorú játékra, 1856-ról pedig a legjobb vigjátékra hir
dettessék ki, s miután egyszer mindenkorra az elhunyt alapító emlékeze
téül a verseny sikerének közhírré tételére mart. 19-ke, mint gr. Teleki József 
neve ünnepe, állapíttatott meg: a pályamiveknek a fenkitett módon aluirthoz 
beküldése határnapjául e f. é. december 31-ke rendeltetett. Óhajtja az aca
demia, hogy a nemes hazafi áldozatos szándéka a legjobb erők komoly és lelkes 
versenyzése által minél gyümölcsözőbb sikerrel koronáztassék. Kelt Pesten, 
február 18. 1856. Toldy Ferencz, titoknok. 

* — Miután a prot. lelkészi-tárban közlött mutatványokból és közelebbi 
hiteles kútfőkből tudtunkra van, hogy nagytisztelctü Edvi Illés Pál esp. lel
kész urnák nyomós kész kéziratai között még egy harmadik évfolyam kathed-
rai szónoklatok is találtatnak : engedje meg, hogy bizalmasan kérjük, szí
veskedjék azon nagybecsű müvét minél előbb világosságra bocsáttani és az 
illetőknek élvezni hagyni. Többen Dunán túl. 

_A Örvendetes minden jelenség, minden ujabb termék irodalmunk köré
ben, melly biztos eszközül szolgál a nép természete hü felfogására, és egy
szersmind alkalmas tényező a nép hajlamai és tehetségeinek tovafejlesztésére. 

Fogalmat szerezni a népről, mellynek tudomány és élet egyiránt hasz
nát vehesse, csak a népirodalom ereklyéinek átismerete után lehetséges. Ez ok
ból minden hűséggel és szoros lelkiismerettel jártak el a tudósok a polgári
juk népeknél az irodalom e része Összegyűjtésében, és adtak aunvit a népis-
merethöz, mennyit más forrásokból soha sem meríthettek volna. 

A nép csak külsőnek tetsző jelek által, millyenek öltözetén és tánczán 
kivül, dalai, meséi, hagyományos szokásai, adomái, közmondásai, söt hiedel
mei s előítéletei — mik a legszorosabb összeköttetésben vannak a belsővel — 
esik szemlélődésünk alá. Itt rakja le a nép költő és gondolkodó erejét is; itt 
a szokás nem csupa divat, hanem egyszersmind erkölcs, a hngvomány törté
net, az, előítélet meggyőződés.. 

Es igy a magyar irodalom e része kiinduló pontja a nemzeti mivelődés-
aek, melly akárhonnan veszi is a vezérsugallatot, egyedül akkor számithat 
tartós életre, ha a nép szája ize szerint szól, azaz, a magasabb eszméket, a 
tudomány követeléseit bizonyos hazai levegő színével Önti be, hogy a szokat
lan megszokhatóvá, az idegen itthonivá legyen az avatlan előtt is. 

Legyünk meggyőződve, ha olly szellemi tápot adunk a népnek, mi vá
réhoz való, ha vérébe oltjuk a miveltséget, a fogamzás biztossága mellett, 
örök időkre is megőrzendi azt, és vele a mivelődósnek nem egyént nyertünk, 
ki meghal, hanem testületet, melly halhntntlan. 

A népirodalom köréből illyetén két ujabb müvet van szerencsénk az 
olvasó közönségnek ezennel bemutatni: 

Fj „Magyar népmesék.'- Kiadja Erdélyi János. Képes kiadás, Pest, IS,'».'). 
Heckenast Gusztáv sajátja. 194 lap. Ara csinos képes borítékba fitzve rsak 
i ft. pp. Postán küldce 1 ft. 10 kr. pp. — Szerző kijelenti előszavában, hogy 
ezen kötettel fl magyar népirodalom ereklyéit : u. m. mesék, dalok, közmon
dások, adomák, szokások, hiedelmek, szóval; minden ide tartozó elemek kia
dását vette foganatba; és ígéri hogy az anyag nem fog hiányozni az egész 
gyűjteményen keresztül. 

Hogy ez ige testté válandik, az iránt nem hagy kételkednünk szerző
nek a népirodalom terén kivívott jó hírneve, a kiadó tulajdonosnak e nemben 
több évtizeden át tanúsított áldozatkészsége, és a magyar olvasó közönségnek 
buzgó részvéte, melly számos megrendelések által ezen korszerű nemzeti vál
lalatnak létrehozatalát lehetővé teendé. — Ezen első kötetnek nevezhető rész 
20 népmesét, mondát foglal magában, és hogy az előadás mélyebben hasson 
képzelödésünkre, a mondák szövege 23 csinos metszetű képpel van ellátva. 
Nincs is egyéb kívánnivaló még, minthogy a szerző a következő kötetben je
gyezné meg. melly meséket vette, előszavaként Gaal tiyörgy mesegyűjtemé
nyéből és mellyeket beszéli cl a nép szája után. Czélszerü lenne azt is tudni, 
melly vidéken regéltetik még jelenleg is a közlött monda, melly a népet jel
lemzi, minthogy meséjéből képzelet és nézletmódja tűnik ki. 

2) ,,A magyar nép adomái.-' Összegyitjté Jókai Mór. Pest. 1&56. Kiadja 
Heckenast Gusztáv. VIII és 272 lap. Ara csinos borítékba fiizre csak t ft. 
20 kr. pp. — Az adoma (aneedota) rendszerint csattanó végzetü,rövid, figyel
met feszítő eleven cseményke, és igy különösen alkalmas a társasági körök-
beni mulat tat u-i-.i. főleg, ha épen kellő idején és tinóm mulattatók ügyesség
gel mondatik el, illy körülmény közt a már hallott adoma is kedves benyo
mást teend. Azért részint ez okon, részint mint kiegészítő része a népiroda
lomnak, e mű egyhamar túl nem éli magát és el nem avul. Dús tartalmánál 
fogva is, minthogy 10 igen érdekes népmondán kivül, még a legkülönfélébb 
adomáknak 9 osztályát foglalja magában, bízvást ajánlhatjuk e müvet mind
azoknak, kik az elmés ötleteknek, a vidám magyar kedvcsnpongásnak barátai 
••s kiket a magvar népnek életére vonatkozó adatoknakgviijteményc érdekel. 

^•Wmr k. A. 
Nemzeti szinház. 

40 arany pályadíj vigjátékra. A nemzeti színház intendánsa, 
gróf lváday Gedeon ur, maga részéről 40 arany pályadijt tűz ki, kisebb egy 
vagy két felvonásos vigjátékra. — A pályadíj osztatlanul, a többihez képest 
legjobb műnek mindenesetre ki fog adatni. Ezenkívül a pályadíj nyertes mü 
szerzője az illető színházi jövedelmi részeket és száztóliakat is megkapja. 

Bíráló tagokul báró Eötvös Józs., Czuczor Gergely, Jókai Mór, Egressy 
Gábor és Szentpétery Zsigmond urak kérettek fel; kik a beküldendő pálya
müvek közöl az előadásra érdemesbeket kiszemelendvén, a pályadijt ezen 
művek előadásaik után fogják odaitélni; az illető jeligés levelek csupán ek
kor bontatván fel. 

A pályázók kézirataikban a szerepek kiosztását kijelölhetik. 8 a darabok 
hacsak elhárithatlan akadály nem jő közbe, f. év augusztus havában, ezen ki
osztásokkal fognak adatni. 

Apályamüvek olvasható nagybetűkkel idegen kéz által leirva,lapozva, 
s bekötve, a szerző nevét rejtő jeligés levelekkelKomlóssy Ferencz úrhoz a 
nemzeti szinház könyvtárnokához folyó év július l-ső napjáig küldendők : 
azontúl érkezendő müvek nem pályázhatnak. — Pesten, február 23-án 1856. 
— Szigligeti, a nemzeti szinház titkára. 

Mult héten adatott Szigligeti uj népszínműve „Dalos Pista" nagy 
és méltán megérdemelt tetszés mellett. Szerdahelyi ügyesen alakító művé
szetét ez alkalommal különösen fel kell említenünk, ki szerepéből maradandó 
alakot képezett. Az uj népszínmű Szigligeti legjobb müvei közé tartozik. 

Fáncsy Ilka harmadszor Benjámin Lengyelországból czimü darab
ban lépett fel. Ezúttal szívesen tanácsoljuk az ifjú művésznőnek, kihez annyi 
szép reményt csatol mindenki, hogy ifjú éveiben hangjának erőtetésétől őriz
kedjék, mert elfogja azt rontani. Legfőbb oka annak, hogy különösen vidéki 
színésznőink nem fejlenek oda, hogy nagy színpadon megállhassanak, abban 
fekszik, miszerint nagyon gyönge korukban minden erős szerepet eljátszanak 
s ezáltal vagy egészen elvesztik hangjukat, vagy képtelenné teszik azt hang
fokozatok kifejtésére, vagy örök rckedtséget, kettős hangot, siránk modort, 
és tremolot szereznek maguknak, a mit azután sokkal nehezebb levetkőzni, 
mint néhány évig elvárni az érettaég időszakát. A színésznek nagyon őrizni 
kell a természet adományait, mert azok nélkül a szorgalom sem ér semmit. 
Egy ideig a fiatal művésznő csnk a kevesebb hanglejtéssel járó szerepekben 
lépjen fel, és azokban is csak a megszokott, rendes hangján beszéljen; a gya
korlat majd kimiveli azt — lassan : a túlbuzgóság elrontja — gyorsan. E szi
ves és őszinte tanácsadásokat vidéken fejlődő reményteljes művészeink és 
művésznőink is méltassák kellő figyelemre. 

Vidéki hir. 
Tusnád, dec. 29. A ref. volt 8 osztályú gymnásiál iskolából, elemi ta

nodát akarnak faragni; csak az illetők, vajha ne felednék u szükséges kel
lékeket az átalakítás alkalmával, Hgyde ezekhez pénz is kellene! pénze pedig 
a tasnádi népnek épen nincs, mivel nagyobbára szőlőtermésből volna a jö
vedelmi forrás. Sz. György uram pedig ugy beszüretclt a mult tavaszon, 
hogy mire Sz. Mihály gazda megérkezett itt-ott talált egy-két gerezdet az 
egész határon, ugy hogy jelenleg az adó is igen nagy ? jel a tasnádi nép előtt. 

t's. kir. járásfőnökünk a tudományok felkentje rendelete után, tapasz
talat-gazdag uj főbírónk, tettes. K. S. ur erélyessége ós vasakarata áttörte 
az éjjeli homályt, a vasárnapi iskolára borultat, s olly sikerrel, hogy m. évi 
octoberben, csak ngy sereglett iskolánkba a sok kissebb-nagyobb kézműves 
tanuló összesen 92 . kik közzül 36 nem tudván azt se. hány lába van az 
A-nak. ön magok is átlátják ez intézkedés üdvös voltát. Nagy kár! hogy a 
szegény tudatlan foldmivelő ifjonezok szándékosan ki vannak teledva a va
sárnapi mind vallási, mind tanulmányokból — vagy talán ezeknek a cs. ren
deletnél fogva valahol más iskolát fognak állítani, a szeged! tanyai iskolák 
mintájára? Kár lenne, eljárhatnának ide! parancsolni kell! — Most már lesz 
ez iskolának „Vasárnapi újsága" és „Vasárnapi könyvtára" is, — sminő könnyű 
így kedveltetni meg a leendő polgárokkal az irodalmat, s bizalmat gerjesz
teni a hírlapok iránt, miket eddig. Fáy kecskeméti parasztjával, itt is csak 
egy hazugsággal megrakott pénzcsalásnak tartott 8 tart a nép nagyobb ré
sze, annyira, hogy van tasnádvidéki — magyar gazdákkal s birtokosokkal 
ellátott magyar helység, hová még a „Vasárnapi újságot" sem hordatták még 
eddig, pedig van templomjok, abban orgonájok, papjok, rektorjok, jegyzőjük, 
borok, buzájok, dohányjok elég, — még se bánnák, ha minden előfizetési fv, 
a „Vasárnapi újsággal" együtthozzájok dohánylevél képében jutna el, — de 
van is aztán gyújtogatás, pinczefeltörés. sodor- és szalonnarablás. Oh szelíd 
tudomány! mikor veted ide is sugnrodat. Mit várjunk aztán az eddig el
nyomva volt román helységeknek iskolázatlan felnőtt tagjairól. — De hála 
az ég urának, itt is mindenhol fel vannak állítva a népiskolák,a igyreményl-
hető, hogy eljő, el kell jöni azon időnek, melly fényt vetend a késő századokra 
is. — Kormány! szigorú rendelet mellett egész vidékünkön mozog a nevelés 
ügye az egyházi hatóságok által is. 

Igen ti a Krisztusnak hivatott szolgái, ti vagytok kijelölve terjeszteni 
a tudomány, n művelődés szent világát; a tapogató népek homály bon
totta egén. 

— Tasnádon a ref. részről, Somogyi Károly orgonista ur ernyedetlen 
buzgalma által sikerült több érdemes polgárokból egy társulatot alakítani 
„Enek társulat" czim alatt, szabályos négyes osztályban, mellynek czélja 
a vallásos érzelmek felébresztése, a kellemes öszhangzatok által. — Több rc-

I mek darabokat művészi tapintattal gyakorolván be, a társulat valódi jelét 
adá életrevalóságának, köztetszésére és örömére az egyház híveinek; erköl
csi hatását illetőleg, magok a tagok ünnepi napokon tanulván, a legszebben 
tölték el az ünnepi estveket, s jelenleg hordatják a „Vasárnapi njságot" is. 
Adja Isten, hogy többetis hordathassanak, a magok és mosok szellemi művelő
désére, s hogy sok időkön keresztül maradjon életben a társaság s derék vezére. 

Olvasva a „Vas. ujság" 1855. évi 51-ik számában Bodó Miklós száza
dos urnák a szőlőszem-lefejtésröli közlését, itt raegemlttendőnek gondolom, 
ez alkalommal, hogy Tasnádon ez eljárás 1847 óta életbe van léptetve, azon 
különbséggel, hogy itt a kilyukgatott fafenék helyett, egy üres kádra 3 vagy 
4 vas vagy fa rudakra egy durva sodronyháló van kiterítve. — Ez ugyan 
többe kerülhet 1 ft. 30 kmál, dc a munka sokkal hamarább is véghez vitetik 
rajta, mivel a lyukak csak a sodrony vastagsága távolában lekúsznék, s a 
szőlőszemet a sodrony igen könnyen bevágja, — a sodrony helyett mivel ez 



talán sokba jőne — a mi ugyan jó gazdánál rem áll — lehet vastag czérná-
ból kötött hálót is használni. 

Egy — idevaló poéta — ki a „Vasárnapi újságot" nagyszerű Peleskei 
Nótárius szellemű versezettel akarja meglepni — e kérdésre: „hány lábu ver
seket készit?" azt kérdező : „hát miféle az a láb?" hu az ö verseinek csak 
két lába lenne is, annak nagyon örvendene, ugy gyalog küldené Pestre 
a „Vas. ujs." t. szerkesztőjébe*. 

— A tasnádi vidéken az őszszel találtam egy — legalább itt — termé
szeti ritkaságnak ismert tiszta fehér és igen édes bogyóu fái bodzát; — Pesten 
nem ritkaság az emiitett Sambucus alba? magvát szedtem, megtartandja-e 
faját, bizonytalan. *) 

— F. évi január 25-én Tasnádon egy fiatal nő a házassági kötelet, kö
tél által szakasztá ketté, felakasztván reá magát a ház padlásán. Felöltözött 
egész halotti pompába, s szerető férjétől elbúcsúzott, ki az egészet csak tré
fának vélte, a dolgárament. Ez öngyilkossági ténynek a köznépnél elharapód
zott fényűzés volt az oka. Férje tudta nélkül adóságot csinált e nő fényű
zési vágyának kielégítésére s végre is képtelen levén leróni a tartozást, életét 
áldozá fel a szerencsétlen. — Vajha intő példa lenne ez az ilc&inosodáa ve
szélyes következésére. 

Másnap azaz jan. 26-án este pedig a csizmadia legénység, miután tér
digérő sárban megtartotta vala az ifjúság koszorujávali diszmenetét, egy dá-
lidót csapott, mellyben több érdemes mesterek közt az atyamester is részt 
vőn családjával egyetemben, a legnagyobb mulatság közepett, behangzott a 
szomorú harangok kongása jelentvén „hogy tűz van," az atyamesternek egy 
istállója, abban egy tehene, s öt ludja égtek el. — Az összes kár 90 pftnyi. 
Oka vigyázatlanság — pipázva járás az istállóban. Kár hogy több gond nincs 
fordítva az olly helyeni pipázásra. Szerencsére nagyobb kár nem történt, az 
akkori csendes idő éa eső nem engedték a tűz tovább terjedhetését. — Van 
Tasnádon két tüz ellen biztosító egyleti ügynökség, de azért az illy példák még 
sem bírják reá a népet, hogy inkább biztositsa vagyonát, s egy-két forint 
kiadás által váltsa meg történhető kárát a félelmét jobb azt a pénzt pálinkára 
adni, meg czifra ruháral? Zilahi Porcsalmi Lajos. 

T á r o g a t ó . 
# * # A gázvilágitás csöveit már alkalmazzák a hatvani-utezában. A 

világosáig terjedésében ez ia érdekes hír. 
y.— A helybeli takarékpénztár részvényeseinek egylete ez idei nyere

ségéből 3400 pftot forditott jótékony czélokra; nevezetesen: tavai a Tisza
kiöntése által károsultaknak 1000 ft.; a vakok intézetének 500 ft.; a takarék
pénztár hivatalnokai nyugdíj-intézetének 1000 ft.; a múzeumi sétányra 200 ft.; 
a testgyakorló iskolának 100 ft.; a ref. iskolának 300 ft.; a József-kiaüed-
óvodának 200 ft.; a kőbányai kisdedóvodának 100 pftot. 

y.— Erdélyben a csikkozmai kerületben, Szögöd helységben, e hó 12-
kén nagy tűzvész pusztított, melly is 145 gazdát tett úgyszólván teljesen 
koldussá; csak 36 lakást a legszegényebbek közül nem ért a súlyos csapás. 
A kárt egyelőre 148,141 ftra tetszik. 

y.— Szabadkán e hó 8-ról 9-re forduló éjjelen 9 fegyverzett zsivány 
Dulits Dani helybeli földbirtokos házában jelentékeny rablást követett cl. 
Másnap a kerületi biztos hat városi pandúr kíséretében nyomozást tett s es
téli 8 órakor csakugyan rá is bukkant 6 zsiványrn a Tompa nevü szálláson, 
hol is épen a zsákmány felett osztozkodtak. Heves tusa támadt most, melly
nek az lett vége, hogy a zsiványok elfogattak, és megkötöztettek. Köztük 
volt Uarkay György hires betyár is, ki már több illy veszedelemből kimenekült 
szerencsével, most az egyszer azonban megesett ő kigyelmének. — A biztos, 
valamint az őt kisérő pandúrok is a legdícséreteeebb hősiességgel és elszánt
sággal viselek magukat az egész tusa alatt. A vétkesek már a büntető igaz
ság kezében vannak. 

y.— Bécsben egy szívtelen anya újszülött kisdedét a csatornába dobta, 
de egy arra menő mesterinas hallván sírását, minden tétova nélkül bele ugrott 
a büszhött iszapba és sikerült neki megmenteni. E tettről Ő Felsége a csá
szár értesülvén, azonnal remlelé, hngy a mesterinasnak egy 100 ftról szóló 
takarékpénztári könyv adassék ki, melly is felszabadulásáig mesterének ke
zébe tétessék le. 

y.— Ujabb próbavágások folytán Pesten a hús fontja 11 pkr. leend a 
jövő mártiusi hóban is, némelly czikkek ára pedig alább szállt, nevezetesen a 
sertészsír fontja 26 — 28krról 23-ra, az öutött fagyugyertyáé 30-ról 28 pkrra. 

Szerkesztői mondaniva lók . 
389. Baraeskára . Elég volt már a harangokról ennyi. Már most inkább beszéljünk 

másról. 
290. A Kus-uplii l es igazi román czikket, kihagyván belóle a politikumokat, 

közölni fogjuk. 
291. Bulcsúnak. Vehette ön észre, hogy a: a név, mellyet ön megénekel, lapjaink

hun már rég nem fordul elö. Találja ki ön az okokat, és ne csodálkozzék dolgokon,'a mik 
megfoghat atiunok. 

292. Sze l lő c s v iola . Ártatlan kis mú. 
293. A tör ténet í ró vé rébő l . Nagyon szegyeneljük a dolgot , de nincs hatalmunk

ban meggátolni a hasonló irodalmi házalásokat. A közönség eszére kell biznunk a tárgyat, 
melly különbséget fog tenni az érdemes adatgyűjtő s a koldus táuyérnyaló között, g mig 
amazt szívesen fogadja, emennek ajtót mutat. 

294. A két testvér. Nem tudjuk hova tenni. 
295. Dalo lha tnám és a többi. Gyönge kivitelű versek. 
296. Az é l e tbő l . Nem vemnek való tárgy ez. 
297. A lidai szigetek embe revő lakolt vettük és ettük. 
298. Adóiunk Módi úrról használtatik. 
299. V á l a s z Edvl Illés Pálnak.Még egy kicsinyt gondolkoznunk kell e tárgy felől. 

'•'•>>"- K e n j e r i n e z ó i harcz . Gyönge mú. 
301. A barom tízes adható. 
302. K ó s z a Miska. Ügyes kis vers. Adni fogjuk. 
303- A ha rangszó . Bizony a jégeső ellen semmi sem ollyan használatos, minta 

jégkárnientesitö intézetek. Hibás hit a köznépnél, hogy a harangszó elűzi a jégesőt, de az 
imádság sem igen segit azon. Elveri a jég az igazak gabonáit épen ugy, mint az istente
lenekét. Biztosítani kell, ez az egy orvosság. 

301. A to lva j véletlen halain. Valóságos történet. Az a különös, hogy ezt az ado
mát mi egy más vidékről, mint ott szinte megtörténtet, kaptuk. 

Süö. S z é p Juliska. Nem is rosz és nem is j ő ; hanem hosszú. 
306. Székács Pal l iuz Békésbe , ön csodálkozik, hogy neve alatt valaki költe

ményt irt lapjainkba; mi pedig azon csodálkozunk, hogy ön tudós Székács Pálunk felől 
nem tud semmit. 

3U7. Z á p o l y a . Bal lada. Th.ili Kálmántói; elfogadtatik. 

Nyi latkozat . 
A „Budapesti Viszhangban" egy panasz foglaltatik Haray Victortól, miszerint az 

erdélyi drámai pályadíj elitéléséveii elégedetlenségét kifejezve, engemet szándékozik fel
szólítani, hogy a jutalmazott és mellőzött színmüvek fölött általam felkérendő négy bírá
lóval együtt adjak véleményt. A mennyire meg vagyok rettenve attól a gondolattól, hogy 
én magamat valami ollyan tekintélynek képzeljem, a ki a kolozsvári nagyon tisztelt drá-
mabiráló választmány ítélete fölött érvényes vélemény nyel bírhatna; annyira szükségesnek 
találom a tisztelt felszólalót azon eszmékről felvilágosítani, a miket e tárgyban megáll.a-
pithatóknak hiszek. Én nem vagyok barátja semmiféle appellatának irodalmi kérdések
ben, mert ízlés dolgában nincsen illetékes biró, maga a közönség sem az. Hasonló sérel
mek lehettek, lehetnek azután is, de azoknak elszivelése mindig kisebb baj, mintha ni iái
tok felszólalunk. Ez által ollyan csúnya háború támadna örökös gyanúsítások, keserű 
szemrehányások, és leverő személyeskedésekből, hogy a pályadijt áldozatul hozók ezer
szer megbánnák, hogy jutalmat tűztek ki, melly Üdvös verseny helyett kárhozatos czivő-
dást termett. Pályázásoknál nincs mis kezesség az íróra nézve, mint, ha a jutalom kitűző -
olly egyénekből alakit bíráló választmányt, a kiknek mind pártatlanságuk, mind avatott 
műértelmuk felől meg lehet győződve. A k i n bírálókban nem coinproriiitt.il, az nem pá
lyázik a kitűzött díjra. Azon esetekben pedig, a hol pályázásoknál valaki sértve érzi ma
gát, tanácsosabb a sovány béke a kóvér háborúnál mind a magát sértve érzőre, mind az 
egész irodalomra nézve: melly nézetemnél fogva igen szívesen kérem a tisztelt panaszld 
szerzőt, hogy ügyét, ha csak teheti ne fólebbezze senkihez; én hozzám pedig semmi 
esetre sem, mert én az emiitett birálók fölött nem tartom magamat illetékes bírónak. 

Jókai Mór. 

É R T E S Í T É S . 

K í i U i i r . 
+ N em régiben Parisban egy Baumnnn nevezetű német Chaumont 

Laforce herczegné szolgálatába állt lovászképen. A berezegné egy kiállhat-
lan cselód-kinzó asszony volt, de Baumann 13 napig tűrte szó nélkül zaklatá
sait; 14-ik napon azt kívánta tőle a herczegné, hogy valami elveszett kis 
vasat keressen meg a kertben, a ha máskép meg nem leli, forgassa fel annak 
minden hantját; ezt is megtette a lovász, dc midőn e munka alatt is háta mö
gött állva szüntelen faggatta, a lovász türelmét veszté a ugy találta megütni 
asszonyát, hogy az azonnal meghalt. Ezután hulláját bevitte az istállóba s 
bement a szobába, hogy magához vegye azon pénzt, mivel asszonya szolgála 
táért tartozott. Midőn a házból kilépett, egy amerikaivid találkozott a szom
szédból, ki a herczegné jnjkiáltását hallva sz l.dt által- Kérdé-ére, hogy hol a 
hirczegné, Baumann azt felelte, az istállóban van, agyonütöttem. Ezután 
csakhamar átadatott a rendőrségnek, s egész őszinteséggel megvallott minde
neket, a mint fünebb írva vannak. Ebből azaz üdvös tanúság, hogy a cse
léddel ia emberül kell bánni. 

* ) Küldjön belóle Pestre. Szerk. 

A gazdászati kérdésre kitűzött pályázat 
eredménye felől. 

Azon kérdésre : hogy írassék egy értekezés, mellynek czélja kis 
gazdáink jóllétének előmozdítása, begyült munkálatok közül kettő 
vonta kiválőlag magára a birálók figyelmét. 

A „Néhány szó hazai földgazdászatunkról" sok értelemmel szél 
az iparról általában s különösen a foldiparról, ennek keletkezéséről,a 
többi iparághoz való viszonyáról, egymásra hatásáról, szóval egész 
természetéről, éles belátással tünteti ki, hogy a m i földiparunk csak 
önmagunkból, saját viszonyainkból fejlődhetik ki : de miután in
kább elvont elméleti téren tartózkodik s a kisgazdák jóllétének rög
töni lendületére gyakorlati eszközt nem nyújt, a kitűzött pályakér
désre nem felel meg. 

A. „Te a ki hős karoddal stb." jeligés munka ellenben az elmé
let és gyakorlat viszonyait szerencsésen egyesítve, a leghelyesebb 
felfogással tünteti ki m i n d - ^ ^ ítyndöket, miknek megturtá?ával 
kisebb gazdáink valódi jólldtxrT"^?melkedhetnek; minél fogva a kitű
zött tizenöt a r a n y j u t a l o m méltán ez utóbbi műnek ítélte
tett oda. 

A z illető jeligés levélke felbontatván, a jutalmazott mü szerző
jéül „ K e n c s s c y K á l m á n Nyéken Fehérmegyében" tünt elő; (ki 
ugyan e téren már egyszer pályadijt nyert). 

A többi müvek, mik szintén figyelemre méltóknak találtattak, 
szerzőik rendelkezésére bízatván, jeligés levélkéik felbontatlanul 
megsemmisítettek. Pest, 1856. febr. 25. 

A „ Vasárnapi ujság" szerkesztősége. 

Felelős szerkesztő : Pákb Albert. 

- j . t i . I. ' tm Heckenast, egyeiem-utcxa 4-dik szám alatt Pesten. 
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