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M ó r é M i h á l y . 
Történeti ballada. 

(1521.) 
Irta NYILAS SAMU. 

Szörnyű elszánt vakmerőség I . . . 
— A város már ég ia : 
S daczol a vár . . . benn az őrség 
Tartja magát mégis. 
Török császárnak bizonnyal 
Nagy leend haragja; 
Móré Mihály Nándorrárát 
Hogy ha föl nem adja. 

Ennyi vér és veszteségnek 
Nagy leend az ára, 
S a próféta minden átka 
Száll a büszke várra. 
„Tornyodról a lobogókat 
A vihar lefújja : 
Halomba dönt, összelövet 
Szolimán boszúja!" 

S alólrúl mind fölhallatszik 
A zúgás, az átok. 
— Móré Mihály szól magában — 
Még néhány nap várok; 
Ez Ős fészket fel nem adom, 
S ha lehet megvédem. 
— Török császár csodálkozik 
E vakmerőségen. — 

Es körülte összegyűlnek 
Mind a főbb vezérek, 
Fél éjszaka fölvirasztva 
Tanácskozik vélek; 
S hogy megvirad — más nap reggel 
Követ megy a várba, 

zól a követ. . . gúnyos hangot 
legyit szavába : 

Török császár azt izeni 
Móré Mihály néked, 

Hogy megrontja, letapodja 
Kevély büszkeséged; 
És ha Nándort fel nem adod, 
Rád nem látja jónak . . . 
Azért még ma csak határozz 
Mert késő lesz holnap.' 

Móré viszont a követnek 
lm ezeket mondja : 
„Tudora hogy török császárnak 
Én rám nagy a gondja, 
De azért még nem adom fel 
Holnap se a várat : 
Mond meg neki: azt izenem 
Még tovább is várhat." 

S arczára fut Szoliraánnak 
Harag és a szégyen, 
Csodálkozván, tűnődvén ez 
Uj vakmerőségen. 
Es megszólal minden ágyú 
Megrendül a bástya . . . 
De az őrség elszántabb lesz 
Minden rohanásra. 

Magas a fal, alatta meg 
Nagyon mély az árok, 
Egymást törve hullanak le 
A vitéz jancsárok. 
Látva mind ezt — Szolimánuak 
Alább száll a kedve : 
S bízza dolgát — izenetét 
Egy másik követre. 

,Török császár azt izeni 
Móré Mihály néked, 
Elismeri már csakugyan 
Derék vitézséged : 

Feladnod a várat mégis 
Tanácsosnak látja; 
S veled együtt az őrséget 
Szabadon bocsátja.' 

Móré Mihály a vett hírre 
Jár kel a szobában, 
Nincsen-e hazug ámítás 
A követ szavában ? 
Gondolatját hányja veti 
Váljon mit csináljon, 
Engedjen-e — vagy talán még 
Segítségre várjon? 

Gondolkodik, tanakodik 
Soká eleinte. 
. . . Fogyó félen van a lőszer, 
Az eleség szinte . . . 
S akármeddig töri fejét 
Csak a lesz a vége, 
Hogy a várat előbb utóbb 
Föl kell adni végre. 

„Eredj tehát — így szól aztán 
A váró követnek — 

Császárodnak katonái 
Mostan már jöhetnek; 
Fölnyittatom a kapukat, 
Mond meg neki szóval . . . 
S kivonulok még ma innen 
Fehér lobogóval." 

S hogy Szolimán értesül a 
Dolog mivoltárul 
Már másként kezd gondolkozni 
Magyarok sorsáról: 
Kapják tőle a parancsot 
Jancsárok és spáhik 
•Hogy le kell a várőrséget 
ölni mind egy lábig . . .' 

Dobog a föld . . . piros az ég, 
Alkonyat van épen; 
Lobog a szép fehér zászló 
Az alkonyi szélben . . . 
Visszanéz a búcsúzó nap 
Még egyszer a várra : 
S magyar vértől pirosabb lesz 
Utolsó sugara. 

Az Vrnap története. 

Minthogy a róm. katholika egyházra nézve, — mint az magát 
Trident városában, Tyrolban 1545—1563. tartatott legutolsó fözsi-
nat által kifejtette és megállapította, azóta t. i. nem is tartatván olly 
fözsinat, — az egész egyh. éven át ez az ünnep a legjellemzőbb, úgy
mint a mellyen az, a nagy világ előtt a legpazarabb fényben lép fel 
és nyilatkozik : azért nagyérdekü tárgynak ítéltük, ennek történe
tével minden rendű és felekezetű olvasóinkat röviden vázolva meg
ismertetni. 

A Krisztustól, mint legfőbb lelki urunktól rendeltetett szent 
végvacBorát már a keresztyén világ öskezdetében a hivek ugy tekin
tették, mint a nyilvános isteni tiszteletnek egyik lényeges részét; 
és azt különös áhítattal és mély kegyelettel ünnepelték meg. A 
jelenlevők mindnyájan részeltettek abban, és vették azt két elem
ben, mint szereztetésekor maguk a 12 apostolok. Söt az első négy 
évszázadban szokás volt , e szentséggel minden összegyülekezéa 
alkalmával élni; utóbb ünnepeken és vasárnapokon, végre csak a 
főünnepeken. Bármelly igen tiszteltetett is pedig minden, valamit 
az Idvezitö az ö maga emlékezetére szerzett : mégis az első két év
században a szent sakramentom elemeinek imádása, nyilván 
kitevése és templomon kívüli körülhordoztatása felöl az egyházi 
történelem nem tud semmit. A római katholikus anyaszentegyház 
az urvacsorájának szereztetését mindenkor húsvét előtti csütörtökön 
ünnepelte az illető templomok falain belől. Végre 1264-ben negye
dik Orbán, római pápa, Éva és Juliána leodiai német szerzetesnők 



látásaikra és feljelentésökre azt pünkösd után következő második 
csütörtökre tette által; s azóta ezen napon is ünnepelték a hivek, 
feltűnő czeremoniákkal, — először is ott helyben, Leodiumban, utóbb 
más helyeken és országokban; későbben, azaz 1611. óta Magyar
országban is, a melly évben t. i. hazánkban az ünnepek rendbe sze
dettek. Ez ünnephez magukat a hivek bőjtölés és különös imák által 
készítették. Magán az ünnepen pompás járdolat tartatott, és a 
szent sakramentom ekkor már csak egy elemben az utczákon meg
hordoztatott. Az ünnephez való szertartást, egyházi szolgálatot és 
imákat a hires dominicanus Aquinói Tamás irta meg és formulázta, 
melly müvéért neki a római pápa egy ezüst galambot küldött aján
dékul. Ez a mü szolgál sinormértékül ma is az ünnepnek szertartá
sához, mellyeket teljes fenyőkben főleg nagy városokon lehet látni. 
I g y például a birodalmi székvárosban Bécsben az urnapi processio 
a szent István raártyr templomából indul ki, és a föutczákon kör
utat téve, ismét oda is tér vissza. A császári királyi összes család, 
melly szokás szerint minden udvari környezetével véle megy, a jár-
dolatot szerfölött emeli és fényessé teszi. A szentséget drága szövetű 
mennyezet alatt a bécsi érsek viszi. Az egész processio folytán össze
szólnak a székváros minden templomainak harangjai. Valami im-
pozánt látomány, kivált idegenekre nézve'. 

Az Űrnap czimet, melylyel szentírásban a vasárnap jeleltetik 
(Jelen. 1,10.) ez ünnep egyedül magyar nyelven viseli, czíme levén 
német nyelven : „Frohnleichnamtfest" (szent holttest ünnepe), — a 
római egyház nyelvén pedig a tridenti zsinat óta Festwn Corporít 
Christi (Krisztus testének ünnepe), azaz : a megáldatott ostyának és 
az elváltozásnak, mint a római katholikus egyház megkülönböztető 
jellegének tiszteletére rendelt külön ünnep. 5 \ 9 \ 1 5 . ^ 

A bányász életéből. 
I. 

Éj födi a vidéket. Az ég koromsötét, s egy árva csillag sem 
ragyog; a jéghideg zápor csak úgy szakad, és a dühöngő vihar hatal
mas ködfoltokat kerget a hegyhátakon. 

A sötét gomolyban fekvő várostornyán reggeli hármat kong 
az óra. A toronyőr meghúzza a harangot és az üvöltő Bzél a völ
gyön végig hajtja a szakadozott hangokat. 

A jelharaug elnémul. — Kevés idő múlva halvány fény jelenik 
meg egyes szétszórt kunyhók kis ablakain. A bányász — mert 
neki szól a reggeli három — gyertyát gyújt és elhagyja kemény 
nyughelyét. 

Készül, csendesen, nesztelenül, ö v é i nyugszanak még. Kisde
dei arczain könnyű mosoly játszik. Álmodnak. Édes álom fogja 
őket körül. Az ifjúság, a derültség kora; játszik és örül, örül és ját
szik, és ha álmodik, szépet álmodik. 

Ki ne szeretné e csendes képet — merő ellentétét a kün zúgó 
viharnak — nézni V de őt, az apát, a családja gondját viselőt, köte
lessége hívja. 

Búcsútekintetet vet övéire, nesztelenül hagyja el a szobát, óva
tosan teszi be maga mögött a pitvar rívó ajtaját s nyugton lép a 
bár Bzegényes, de meleg hajlékból a zivatar harczába. 

Biztos léptekkel halad végig a néma utczákon. Mindnyája üres. 
Embert sehol sem lát; még az éjör is valamelly zugba meghúzta 
magát; minden kapu zárva, minden ablak sötét. 

Kiérve a város végére — ott érzi csak a szélnek egész harag
ját! Az őszi zápor verdesi orczáját; nem nehezteli, hallgatva halad 
rendeltetése helyére, a hegy oldalához támasztott bányaházba. 

Miért is neheztelne? Megszoktaöa sanyarúságot; hisz a bányász 
szegénységben születik s szegénységben hal el. Kincse derült ke
délye. Tud ö nélkülözni, ásson bár kincseket. 

Míg mi elmélkedtünk, emberünk felért a bányaházba. Oda 
gyűlt többi társa is. Mind komoly, mind hallgatag. Utoljára belép 
a bányaügyelő is. Az összegyűltek térdre esnek, imádkoznak : 
„Mennyei atyánk, áld meg benned bizó fiaidat!" — bányamécseiket 
meggyújtják s eltűnnek az aknában. 

Pinczeszerü nyilason keresztül egy meglehetősen tágas, vízirá-
nyosan a hegy belsejébe vivő folyosóforma bányamenetbe lépünk. 
A folyosó két oldala és teteje faragott fával van befalazva, alja 
egész hosszában középen keskeny deszka fekszik. 

Eddig semmi különöst nem látunk. Az ür azonban, mellyben 
járunk, lassankint mindig összébb szorul. Mentül tovább hatolunk, 

annál pinczeszerübb a levegő, annál vizesebb és sikamlósb a föld 
lábunk alatt. 

A bányamenet most már egészen köbe van vágva. Fejünk fe
lett, alig arasznyira, függnek mindenféle rendetlenül tö r t , hasadt 
hegyes éles sziklák; mécsünk veres fénye homályosan töretik meg 
a leszivárgó nedvességben , egyébként előttünk, mögöttünk minde
nütt éj, átláthathatlan, koromsötét. A síri csendet enlépteink hang
jánál és a le lehulló cseppek tompa loccsanásánál egyéb mi sem 
zavarja. 

„Lassan atyárafia,lassan! itt jobbrabányakürtö van, nem ugyan 
szerfelett mély, azonban tökéletesen elég arra, hogy kezed lábad 
kificzamodjék, ha valahogy beleesnél. — így , így csak las
san! túl volnánk e bajos helyen!" 

„Hajolj meg atyámfia!" 
— Ejnye! ! 
„Mi baj! Sziklához ütötted fejedet; bányában nem ritkaság!" 
„Hajolj atyámfia, hajolj I itt át kell szorulnunk, oldalvást, ösz-

szegörnyedve, négykézláb mászva, vagy a hogy épen tudunk. — 
Sóhajtozol? Ne türelmetlenkedjél! Széles az alföld országútja; de 
keskeny az út, mellyen a bányász, homloka verejtékében, a halállal 
számtalanszor találkozik!" 

Átvergődve e bajos helyen tágasabb űrbe lépünk; de alig fog
tunk mellünk és karjaink némi kiigazitásához, hatalmas durranás 
éri füleinket. A hegy megrázkódik, szived eláll, még a lehellet 
is tüdődbe visszaszorul. Lelkedet Istennek ajánlod, s várod a 
jövőket. 

„Igen atyámfia,|igen, legyen irgalmas Istenünk nekünk,és mind 
azoknak, kik itt alant, távol a nap rózsafényétöl mindennapi kenye-
röket keresik. Most azonban ne csüggedj, nem történt baj. A hatal
mas durranás lőpor által történt sziklarepesztés volt." 

Zörejt hallunk. Szekérzőrej. Csudálkozol; itt alant szekérzörej ! 
S csakugyan az, bár ostorcsattanás, lónógatás nem hallik. 

A bányamenet talapján fekvő keskeny deszkán suhanoz sza
lad s bányatalicskán viszi kifelé a lőpor által szétvetett szikladara
bokat. 

Tovább haladva több mécset veszünk észre. Szinte j ó l esik, 
hogy valahára világosságot látunk. Az ür megtágul. Jobbra , balra 
több bányász sürög, forog, kapával, bányapörölylyel, kosárral ke
zében. Közelebb lépünk. „Szerencse rád!" hangzik mind két ol
dalról. 

Körültekintünk. Be máskép van itt minden! Fölülről nem 
csöpög a v íz , oldalról nem ragad sár a ruhára. Jobbra balra, 
alul felül — mind fénylik, csillog és sárga fényben úszik. 

„Atyámfia, itt terem az érez !" 
Megsodrod bajuszodat, s újdon új körmöczi jut eszedbe. Meg

álljunk csak; ez itt nem aranyércz, ez csak réz, mellyből nem fé
nyes körmöczit, hanem csak szerény krajezárokat vernek." 

De mi ez? Mögöttünk zaj támad,kiáltó hangok mindenfelül; a 
bányászok felkapják mécseiket és elsietnek. Valahol szerencsétlen
ség esett. Siessünk a többi után ! 

A z akna alá érve, szomorú látványt találunk. Pajtásai hoznak 
egy bányászt; hallgatva lépdelnek, lassan, óvatosan. A szerencsét
len szeme zárt, arcza halvány, karja lelóg. 

Ácsa volt ö a bányának? Kötelén leeresztek a boldogtalant az 
aknába, hogy igazítaná ki az akna közfalát. Ott, kötelén ég és föld 
között függve dolgozott, dolgozott, míg a mécs kétes világánál elté
vesztette a vágást ; éles baltája átmetszette a kötelet, s a boldogta
lan lezuhant a sötét mélységbe. 

Borzadás fog körül mindkettőnket, s sietünk a rémülés e he
lyéről. A félelem gyorsítja lépteinket, s míg lihegve felérünk az 
akna egymás felett álló lábtóin, addig a szerencsétlent is felvontat
ják az aknán. Míg mi hálát adva az ég urának, ki szerencsésen ki
vezetett bennünket a mélységből, kilépünk ismét a mosolygó égbolt 
alá, a nap ragyogó fényébe; addig a szerencsétlent lágy gyepre terí
tik pajtásai. 

Kís idő multával felnyitja szemeit, mélyen sóhajt, s megint 
behúnja pilláit. Ott fekszik törötten, félholtan, egy tagja sem 
mozdul. 

Boldogtalan családapa! Feleséged nyugodtan sodorja rokkája 
fonalát — gyermekeid dalolva játszanak a szegényes kunyhó ajtaja 
előtt — egyikök sem sejti atyjuk sorsát, egyikök sem sejti, hogy 
koldusbotra jutának. 



n. 
A nap leáldozott, s az est homálya lassankint elterül a 

völgyben. 
A város utczáit sem légszesz, sem olajlámpa nem világítja, csak 

az alacsony házak ablakain derengő faggyugyertyák halvány fénye 
terjeszt kétes világosságot azokban. Egyedül egy a piacz közepén 
álló csinos ház úszik fényes világításban. 

Közel, távol minden csendes, hallgat; csak az e házban össze
gyűltek zsibaja hallik ki az utczára. Közben-közben egyes harsány 
hangok kiválnak a tompa morajból, miket hangos nevetés követ. 

A bentlevők vígan vannak. Elodázták magoktól a bút, a gon
dot, a sóhajt s a homlok komor redőit. Lakomáznak. A z asztalok 
csak úgy nyögnek a tálak s felrakott egyéb holmik terhe alatt. A 
pohár sorban jár, ürül, telik ; telik, ürül. 

A háziúr szereti, ha palaczkja, tála ürül, s a háziasszony ki 
nem választotta a mellőzhetlenül szükségest, de fölhordatta a fölös
legest is. 

Mondják, hogy kis városok lakói kandiabbak a nagy városok 
lakóinál. De itt nem veszünk észre egyetlen egy sötét alakot sem, 
melly e ház ablaka alatt hallgatódznék, vagy a fényes szobákba be-
betekintgetne. 

Apraja, nagyja tudta, hogy e ház vendéget gyakran lát, s a ki
világított ablak által senki sem fordíttatta ki magát a sodrából. 

Gazdag bányapolgár lakott e házban. Az Isten megáldotta öt, 
8 bányái dúsan jövedelmeztek. 

Minden hó végével nála termett a bányaügyelö, asztalára 
tette a nagy könyve t , mit hóna alatt czipelt, előmutatta a szá
madást, s tárczájából kivette a sok uj bankót, azt a könyv mellé 
számlálva. 

A sok bankó — tízes, százas — szekrénybe vándorolt. Új bir
tokosa nem kereste keservesen, háta nem görnyedt vagyona szapo
rításában s mindennapi kenyerét keresve, eddig még nem törülte 
homloka verejtékét. Jövőjéről nem gondolkodott. A mi könnyen jő , 
könnyen is megyén; nála is könnyen ment. 

De az idö mindnyájunk és müveinknek is mestere lévén, a bá
nyapolgár és bányájának is mestere lett. Az érez kivágódott — mi 
nem ritka dolog — elfogyott és a bánya többé mit sem adott. 

Hó végével most már nem a bányaügyelő, de a bányászlegény 
állott elö. Komoly arczczal tette le könyvét az asztalra; a ház ura 
átfutotta a számadást, de a szerepek tökéletesen megváltoztak. Ez 
hozott most pénzt, leszámlálta azt a nagy könyv mellé, de amaz 
tette tárczájába a bankókat, bezárta nagy könyvét s hallgatva távo
zott. Ki máskor hozott, most vitt. 

S ment hó hónak utána. A bányászlegény mindig hallgatagabb, 
a bányapolgár arcza mindig komolyabb, tárczája mindig könnyebb, 
lakomája mindig ritkább, szobája mindig üresebb, bútora mindig 
kevesebb — csak adósága, csak gondja, csak sóhajtása, csak hom
lokának redöje, csak ősz haja lett napról napra több. 

De még mindig remélt, bányát még mindig miveltetett, min
den hó végén fizetett és fizetett — sóhajtozott és remélve újra 
fizetett. 

Egy nap azonban összejött a sok hitelező, kitette öt szobájából, 
kamrájából s házát dobszó mellett eladta. 

— Gazdag voltál, szegény v a g y ; sokat birtál, semmid sincs; 
fogd botodat , széles a világ, itt-ott találsz még könyörületes 
szivet. 

Neje sírt, ö sóhajtozott; ez volt életének legkeservesebb napja; 
de nem, még nem ez volt. Megvonta magát egy kis kunyhóban, 
remélt. Kevés holmiját, a mi még megmaradt volt, lassankint ela
dogatta, remélt és fizetett. „Oh nem, oh nem maradhat ez így — 
szóla gyakran — a bányaáldás még megjő, neki meg kell jőnie!" 

De az áldás meg nem jött ; utolsó vánkosát is eladta már,beteg 
felesége puszta szalmán feküdt, ruhája rongygyá lett; hó végén 
fizetni kellett, Ö fizetni nem tudott! Arcza elkomorodott; más nap 
reggel, három órakor pontban, bányász kabátban, ócska kék vászon
nadrágban maga ment — pár gyertyaszál kezében — bányájába. 
— Sóhajtozott, de remélt. Ez volt életének második keserves napja, 
keservesebb az elsőnél! 

Éltének legkeservesebb napja az volt, mellyen magát reménye
vesztetten a bányamenet ajtaján felakasztotta. 

Forduljunk el a szerencsétlen hullájától,s imádkozzunk szegény 
lelkeért!! 

H L 
Borura derü. 
Komoly események, szomorú képek vonultak el szemeink előtt, 

lássunk most egy vidám jelenetet is. 
Gyönyörű az ég • a nap felhőtlen pompájában ragyog. A z idö 

olly szép, olly kellemes, mint azt csak a tavasz legszebb havának 
legszebb napján képzelhetni. Hegy, völgy ifjú pompában díszlik és 
a rétek felöltötték a tarka ünnepi köntöst. 

Oda hagyjuk a szobát, mögöttünk marad a város, s magunk 
haladunk az illatos fenyves árnyában, hová egyik j ó barátunk, kis 
mulatságra meghít. Utunk össze vissza, erre meg amarra is viszen, 
mindenütt fedve mohos facsoportozatok hatalmas kúpjától. 

Végre hangokat hallunk, s kiérve a sűrűből látjuk : hogy nem 
tévedtünk. Bányahánton állunk. Teteje tökéletesen lapos, három ol
dala meredeken esik a völgybe, negyedik oldala a szinte meredek 
bérezhez támaszkodik, mellyben egy bánya sötét nyílását látjuk. Az 
egész halom kékes, fejéres kötöredékböl áll s nem egyéb : mint a 
bányából kihordott ércztelen sziklatöredék. A nyílástól jobbra meg
lehetős nagy nyers szálfákból összerakott ház áll, hol az érczkamra 
mellett a bányaör lakik. Valamivel tovább balra hatalmas kádak 
állanak, hol munkanapokon nevető, danoló, leányok durva sodrony 
rostákon erezet mosnak. Ma azonban itt senki sem dolgozik, ma ün
nep nap van itt. 

A halom közepén, hosszú hevenyészett asztal mellett, czifra tár
saságot látunk; asszonyok, férfiak, közben közben egy egy hamisan 
kacsingató lánykafö. Mind víg, mind jókedvű, mind fesztelen; eszik, 
iszik,tréfál, nevet. Komor arcz közte egy sincs. Miért is volna valaki 
komor és roszkedvü e társaságban ? Hisz őket megáldotta az Isten 
gazdag érczáldással, ök a bánya részvényesei, tulajdonosai, kik 
bányagyülést tartanak itt az erdőben az Isten szabad ege alatt. S 
most, miután megtekintették a bánya állapotát, 8 tanácskoztak a to
vább teendőkről, j ó ízűen költik el a tálak és üvegek mindennemű 
tartalmát. 

A ház előtt egy csoport bányalegény áll, vígan beszélgetve, pi-
pálgatva. Ma nem látni rajtok a lucskos, agyagos ruhát; ma csinos 
legények. Pedig a bányász ugyancsak csinos legény, ha felölti 
egyenruháját, fekete bő nadrágát, zöld haj tokás, czímeres gombu 
fekete kabátját, ha felköti széles csatu fényes hátkötényét, 8 fejére 
teszi kucsma forma zöld föveget, mellyen kedves bánya czímere — 
keresztbe tett bányapőröly és bányavésö ragyog. 

Tovább az asztaltól hatalmas tüz lobog. Egyik oldalán roppant 
vas lábas áll. Közel ehez néhány legény a földön kuezorog, s nagy 
munkában töri fejét. Mit mivelnek? Galuskát főznek atyámfia, túrós 
galuskát, e kiváltságos bányászételt, mellynek egy bányagyülésen 
sem szabad hiányoznia, 

A tüz másik oldalán néhány egyenruhás legény szintén nagy
ban fáradoz.Kabátja uját felgyűrte; egyik kezében hosszú fanyár&at 
tart, másik kezével vékony karimára vágottmarhuhust és szalonna
darabokat szúr reá, közbe közbe egy egy karima vereshagymát 
téve. Egyikök pedig a tűz mellett ül s nagy búsan forgat már egy 
illy öles nyársat. 

Félre a tűztől négy barna legény fatövön ülve húzza, a mint 
tőle legjobban telik. Egy bányalegény tánezol elöttök; fülére vágta 
zöld föveget, s j ó kedvében csakúgy járja. — — — — 

Ne bántsuk öt atyámfia! Ez az 6 ünnepnapja; a nap nyugvó 
félben van,s ha az éj csillagos köpönyével betakarta a föld gondjait, 
keserveit, a bányász ünnepnapja is leáldozott és a kemény való újra 
kopogtat ajtaján. 

Derűre ború | mint mindenütt az életben, ugy a bányász életé
ben is. 

Ha túléltük rövid éveinket — akár nevettünk, akár sírtunk, 
napjaink akár örömben teltek, akár fájdalomban — egy a végünk; 
szerény halom a kiszenvedettek nagy mezején, csendes álom viruló 
hant alatt. — 

Miért borzadunk a haláltól? Jól tevönkö! Bezárja fáradt pilláin
kat, s reá nyomja a béke csókját elfonnyadott ajkainkra. 

Miért borzadunk a haláltól? Nem lételünk vége, létünk kezdete; 
nem enyészet, élet az! 

Nézd a nyugvó hantját — virág fejlik mohából! KeU-e több ? 
— Szántóvető vagy; szólok mint szántóvetöhöz. Fekete barázdába 
szórod a buza arany magvát, s temetőül lesz a föld, mellyben jövőd 



reménye nyugszik. Veszve-e a mag, mit kezed könyörögve elvetett? 
Dús kalász hullámzik év fordultával temetődön : mert porrá lesz, 
mi por is volt csak; de fölfelé tör mi nem vala por 11 

Nem! Nem!! A halál maga nem borzalmas; de a körülmények, 
mellyek közt élőnkbe lép, igen is borzasztók lehetnek. 

Búsan kongnak a harangok a város tornyairól; csendes menet 
lépdel az utczákon végig. Fátyolos kereszt elül ; néhány éneklő is
kolás hú párjával utána; kántor követi; nyomban utána a pap. Ez
után jönek ismert alakok, az egyenruhás zöld fövegü legények. Ha
lottat visznek. Kik az utczán vannak, leemelik süvegüket s mély 
sóhaj küzdi fel magát kebleikből. 

Gyászos látvány tárul fel előttünk. Egy — kettő — három — 
négy koporsó — mindenikben egy egy kiszenvedett ember
társunk. Hallgatva viszik őket nyugalmuk helyére. 

E csoportozatot siránkozó árvák 
— kezeiket törő, zokogő özvegyek cso-
portozata követi. 

Kiket elül visznek, azok családa-
pák, kik mindennapi kenyeröket hom
lokuk verejtékével a hegy gyomrában 
ezer haláltól környezve keresték. A 
azomoru sors, melly bányászt olly gyak
ran ér, elérte őket is. A hegyomlás 
hulló szikláival eltemette a négy együtt 
dolgozót, s társainak több napi erötetett 
munka után nem sikerült egyebet az 
összezúzott tetemeknél az omladék alól 
kimenteni. 

Az egyház embere elmondja áldó 
szavait a nyilt sírok fölött; szólljunk 
mi is : „Béke hamvaikkal!" — 

Te pedig atyámfia, kit Isten szán
tóvetőnek teremtett, ne irigyeld annak 
sorsát, ki az erezet keresi; de adj hálát 
mennyei atyádnak, ki véled mindennapi 
kenyeredet szabad levegőben, az ég de
rült kúpja alatt, a nap arany fényében 
keresteti. — Hudák Eduárd. 

Alföldi kanász. 
N.-Szalonta, május 1-ón. 

Azon legmagasb felhívás és enge
dély következtében, mellyszerint ha
zánk baromtenyésztő gazdái jelesebb 
minőségű barmaiknak a párizsi állatki-
állitásra leendő elküldése végett a ma
gyar gazdasági egyletnél ajánlatokat 
tenni felszolitattak, szalontai Kenyeres 
János urnák megengedtetett az érintett 
kiállításra 8 darab sertést egy. kondás 
felügyelete alatt, — kinek a kiállitáson 
a magas utasítás szerint nemzeti öl
tönyben kelleinl megjelenni, — Szol
noktól menet és jövet a kormány költ
ségén, elküldeni. Emiitett Kenyeres Já
nos úr nyájából 8 darab sertést kivá
lasztva f. év. april 29-én Szalontáról az 
itten lerajzolt kanász Tolnay János fel
ügyelete alatt a párisi kiállításra el is indított, felszerelvén a 2 6 
éves, csaknem egy öl magas sajátságos dús szemöldökű, épen azért 
igen jellemző arczú és bátor beszédű ifjú kanászt állását jellemző 
igen csinos öltözettel. 

Bizonyosak lehetünk a felöl, hogy ezen ifjú kanász nem fog 
külföldön köznépünk osztályának bárgyusággal gyalázatára 

Tolnay János, kanász 

a 

lenni. — H G S . 

A a időjárás és a falusi ember . 

T . cz. szerkesztő ur! Bocsásson meg ön, ha az időjárásáról írók; hiszen 
ez a jelen évben c-ÍIy változó, mint némelly uri kegy; egyik pillanatban ránk 
mosolyg; a másikban pedig olly dermesztő, hogy láttára az embernek háta is 
felboraodzik. De leginkább írok azért; mert okot ada rá, egy becsületes, jám
bor, de a régi rosz szokástól megválni nem tudó, vagy nem akaró embernek 
egy bizonyos naptárróli megjegyzése. 

Van kezeim közt egy krónika, mellyben a következő adatokat találtam 
a rendkivüli időjárást illetőleg a következő telekben : 443, 605, 670, 717, 
7ti4 és 801 olly rendkiviili hidegek voltak, hogy a Feketetenger befagyott, 
a farkasok nem találván az erdőkben prédát, egymást emésztették fol, — 821, 
823, 859, midőn az Adriaitenger befagyott, 992, 1092, 1125, 1334, 1400, 
1608, 1706, 1709 midőn a Delisle therraometruma Páriában 175% fokot 
mutatott, 1716, 1726, 1729, 1740, midőn ugyanazon thermometrum Berlin
ben 7-ik febr. 167% gradust mutatott, Londonban 5-ik január 166 s / j , Lei-
dában 11-dik januáriusban 177%, Vittembergáhan ugyan ekkor 185, Dan-
czigban szinte ekkor 187, Upsalában 5-ik febr. 192, Sz. Pétervárott 6-ik 
febr. 201 gradust mutatott, — továbbá 1764 midőn ugyanazon thermome
trum Berlinben 29. december éjszakáján 172 gradust mutatott, 1766-ban 9. 
és 10-dik januáriusban ugyanezen fokot mutatta. — Igen lágy telek voltak: 
1182, midőn a gyümölcsfák gyertya-szentelő Boldog-asszony napján már 
gyümölcsösök voltak, 1585, midőn â gabona már Húsvétkor megért volt, 1625, 
midőn a pacsirták már januáriusban szólottak, 1680, 1691, 1722, 1756, 

1763 stb." — Epen ezen krónikát olvasám 
tehát kisded lakomban a rendkivüli idők já
rásáról, midőn egy szerető atyámfia belépve 
hozzám, ezen szavakat intézé hozzám : meg
kérem egész becsülettel kigyclmedct, mondja 
meg nekem, miért nincs az időjárása meg
írva azon naptárban, mellyet hozzám küldött, 
ezt én nagy hibául tulajdonítom neki? 

Jó emberem kérdésérc rövideden igy 
válaszoltam: édes atyámfia az időjárását csak 
Isten tudja, ember nem; az az ember tehát, 
ki azt a naptárt készítette, nem akarta kigyel-
medet ámitani, és megcsalni. De az én jó 
emberem fejét vakarva viszont igy szóla hoz
zám : mégis csak jól esik az embernek azt 
olvasni; mert már hozzá vagyok szokva, mi
vel mindig ollyan naptárom volt, mellyben az 
ia meg volt írva, ha ebben is meg volna irva, 
még tízszerte többet érne. 

Ha csak ez a baj — mondám — ugy 
könnyen segíthetünk a dolgon; holnap délre 
az egész esztendőre szóló időjárást is meg
kapja kigyelmed. — Már akkor csakugyan 
nem fogom sajnálni árát — válaszolt az én 
emberem — most pedig ezen jó reménység 
fejében friss egészséget kívánok kigyel-
mednek. 

Részemről nem volt most egyéb hátra, 
hogy Ígéretem beválthassam, mint időjárási 
sorozatot készítenem, mellyet — tollat fogva 
kezembe el is készttettem illy formán : 

1) Januárius 1-től 5-ig: Fogcsikorgató 
farkas hideg; 6.—12.: északi fergeteg, zugó 
szélvész, havat hajt, és széllel kerget; 12.— 
19. : orgonasipkent az eresz alatt a jég csa
pok erősen megszakdlosodnak; 19.—26. : a 
fényes csillámló idő megváltozik, havat, sze
let hoz, de azonban hébe-hóba fénylik is; 26. 
—31. : száraz hideg havas idő, melly vadá
szatra alkalmas. 

2) Februárius 1.—9. : Zuzmaráz, köd 
esik. gőzök és vastag felhők gyülekeznek 
össze, sa földet tél-túl megnedvesítik; 9.— 
16. : állhatatlan, hóval elegybelegy, ködös, 
hópejhes idő; 16—23. : meleg szelek jár
nak, mellyek sárt okoznak az országutakon, 
miért a fuvarosok prüsezögnek, a juhos gaz
dák örülnek ;*23.—29. : felhőkergető, sárszá-
ritó szeles idő, melly a tiszta napfényt visz-
szahozza. 

3) Mártim 1.—!t. : Jobbulni kezdenek 
a loncsos és lucskos napok és éjjelek; 9.— 

1 6 . : jo levegő, kevés eső, fa és náddal mértékletesen kell fűteni; 16.—23. : 
naponként meg felülik a ruha, mert ködös, caipős, deres hajnallal derül 
fel a reggel; 23 .—31. : a lágy idő előmozdítja a tavaszt, és a füvet az éhes 
marha szamara eregeti. 

4) ^pn7í, 1.—6. : Éjjel nappal szállongó hó, melly a mint leesik, azon
nal elolvad; 6 . - 1 2 . : alszél kerekedik, a közép tengerről felhőt untig hajt, 
es mértékletes esőt hoz; 1 2 . - 1 9 . : kelletlen, büdös, ködös idő, melly^köhö
gést okoz, de a szelek ezt megváltoztatván, kies időre fordul; 19.—30 • szép 
fehér bárányfelhőket lehet látni, de végre bolygó szélvészes időre lehet szá
molhatni. 

5) Májút1—10. : Szép napfény kezd mutatkozni, keleti friss szellők 
lengedeznek; 1 0 . - 1 7 . : hives szellők tisztítják a szitás eget, korai villámlá
sok de minden kár nélkül elmúlnak; 1 7 . - 2 4 . : változó darabos fellegek 
esőt hoznak; 2 4 . - 3 1 . : gyenge, meleg szép napok folynak egymás után. 

6) Junivs 1.—7.: Meleg idő széllel, azután pedig égi háború; 14.—21.: 
naponként kitisztul az idő, forró meleg következik; 14.—21. : lassú eső, 



szakadozott felhők után tiszta, világos ég, azután nagy menydörgés; 21.— 
30. : csendes, tartós eső, hirtelen elszélednek a felhők, s a pesti vásárra 
utazni szándékozókat derült idővel biztatja. 

7) Július 1.—5. : A szép meleg idő menydörgést okoz; 1.—12. : essős 
idő, felhős, szeles napok; 12.—19. : dörög és menydörög, utánna szépen ki
tisztul a levegő; 19. —26. : folytonosan tiszta meleg idő, süt és éget a nap; 
26.—31. : néha kemény szelek, azután villámlik, vége felé kiderül. 

8) Augusztus 1.—9. : Szeles, de ió idő; 9. —16. : vidám szép meleg na
pok; 16.—23. : szomorú nedves napokra fordul az idő; 23.—31. : egymásra 
tóduló felhők, szél vészes napok, mellyek végre kitisztulnak. 

9) September 1.—6. : Ragyogó napok, kedves idő, egészséges levegő; 
€.—13. : a növekedő szél vastag felhőt hajt egymásra, a köd a szőlőt érleli; 
13.—20. : meleg szeles idő, melly végre elkomorul; 20.—30. : híves zordon 
napok, a felhőkből csak ugy kukucsál ki a nap. 

10) October 1.—11. : Szürke harmat száll alá a föld színére; 11.—18.: 
a tiszta napfény kékesre fordul, csípős éjjelek egymásután; 18.—25. : enge
delmes csendes napok, a kint háló barmok kolompjai messze elhallanak; 
25.—31.: állhatos katonás és diákos napok. 

11) November 1.—8. : Hideg idő, az ég alja szomorú, borongós napok; 
8.—15. : száraz hideg, havas idő, reggelenként szánkázni ís lehet a deres hó-

gondolni sem mertem, — de most már ezzel is tanultam. — Igy van biz az 
édes jó emberem, mint tőlem hallá — mondám neki — másszor tehát ne 
akadjon fel nzon, ha egy naptárt kezébe vesz, és nem látja benne az időjárá
sát kitéve. 

Már e szerént nem is gondolok többet vele, köszönöm az értesitést, ah
hoz fogom magam tartani. • ) Csúthg Zsigmond. 

S z é m 11 n k a. 

E barlangnak rajzát hozta a „Vasárnapi ujság" ez évi 4-dik száma : Az 
eperjesi barlang, a tájnyelvén Szemiluka, fekszik Komárom megyében a 
vértes hegyeknek felső és alsó Galla faluk felől vonuló s Almás és Neszmély 
körül a Dunánál végződő egyik ágának, — nem mint a képen (alkalma
sint a felvételi pont közelsége miatt) hibásan látszó külön hegyben, hanem 
nyugat felé egy kevéssé kihasalló oldalában, Bánhida most tótajku, de hi
hetőleg hajdan magyar ajku — mire a még most is létező lakosok magyaros 
nevei mutatnak — falunak határában. A barlang maga egy téres és világos 
előüregböl, mellyben igen sok csontmaradvány van, és egy szűkebb bejá-
rá»u, a föld alatt messze elnyúló részből áll, mellyben viz és kalló fóld talál
tatik, s mellyről azt tartják, hogy a hegy túlsó oldalán napvilágra végződnék, 
ámbár víz miatt odáig menni nem lehet. 

Zircz. — (Leírása a jövő számban.) 

zurza-nak hátán; 15.—22. : szomorú, ködös, szeles őszi napok; 22.—30. 
varos kellemetlen idő, a téli gúnyát elő lehet keresni. 

12) December 1.—6. : Dér, hideg, fagylaló napok; 6.—13. : mord idő, 
a disznóöléstől nem lehet félni, hogy a hús meglágyuljon; 13.—20. : ködös 
napok, havas fellegek; 20 .—31. : hideg,kemény zúzmarás, téli napokkal vég
ződik az esztendő. 

Elkészülvén illy alakban az évenkénti időjárási sorozat, elküldtem az 
én jó emberemhez, hogy e tekintetben ne legyen neki semmi panasza. Meg 
is volt elégedve ő kigyelme ezzel; nem ís kivánt többet tudni az időjárásról 
— önvallomása szerént — mint az itt leirt sorozatot, mellyet az önbelátása 
szerént ugy használt fel, mint jónak látta. 

Még csak egy dologról kellett felvilágositanom; hozzám jött ugyan is, 
és álmélkodva kérdezé : hogy és mikép jöhetett ez meg illy hamar a budai 
csillagvizsgáló toronyból, hiszen ez — úgymond — már madárrepülésnek 
is sok volna. 

Színét sem látta, biz cz, nem is akarta látni édes atyámfia — mondám 
neki — a budai csillagvizsgáló tornyot; mert ez itt készült a Duna partján. 

Az én emberem e szavakra szem és fül lett. Hát, hogy-hogy eshetik az 
meg, hiszen én mindég azt hallottam, hogy a kalendáriumot a budai csillag
vizsgáló toronyban caiuálják, és csak nyomtatni küldik Pestre, Komáromba, 
Szegedre stb., hogy a Dunaparton is lehet kalendáriumot csinálni, ezt én 

Az előür meglehetős kerek, magas, téres és világos, mellynek közepén 
egy jókora domb emelkedik, s rajta hat külön nyilas van. A fönyilás a 
sziklafal oldalán, mint a képen is látható, kapuforma nyilashoz hasonlít, egy 
másik szinte nagy és kerek nyilas van az ür tetején, a harmadik az úgyne
vezett farkaslyuk, kívülről nézve a kaputól balra esik és olly szük, hogy csak 
egyes ember búvhatik rajta keresztül oldalt lapulva; a negyedik a kaputól 
jobbra az ugynevevezett kémény, szük, felfelé menő, s csakugyan kéményül 
is szolgáló lyuk, a mennyiben alatta egy sziklapad tűzhelyül szokott szol
gálni ; e mellett van még egy, ablak néven ismeretes, kisebb nyilas a sziklafal 
oldalában, s végre van a föld alá vezető alacsony nyilas. 

Bent az ür sziklafalain számos látogatók nevei olvashatók. Az üregben 
ezelőtt 40 évvel is (a mióta t. i. én e barlangot nem láttam) igen sok ember
csont hevert, s a nép között következő hagyomány szállong e barlangról, 
melly a tatárok itt járását 8 dúlását gyászos emlékezetben tartja fen. 

A barlangnak hajdan csak a farka-lyuk és kémény nyilasai voltak 

* ) Korszerűnek tartottuk e czikket most közölni, miilón mindenfelől készülnek a 
síppal, dobbal, trombitával hirdetett naptárak. Kérjük a tisztelt napiárszerkesztöket, hogy 
hagyjak ki már valahára azokat a népbolonditö idójóslatokat. Ne nézzék ollyan együgyű
nek ezt a mi jő magyar népünket, ne terjesszék a hazugságot és ámítást a felviligosodi-
korszakában. Mi elére is kimondjuk, houy mind azon naptárakat, mellyek a jövő évre 
t Űze t es idójóslatokat hoznak, kegyetlenül le fogjak szólni olvasóink előtt. S z e r k . 



meg; a kapu, a felső kerek nyílás és az ablak nem léteztek. A tatárjáráskor 
a vidékről számtalan nép menekült ide s bujt be egyenként a farkaslyukon. 
Egyik — talán a romjaiban még most is látható közel fekvő Vithán — várból 
a várnagy neje is gyermekével oda menekült, a hol senkisem akart vizet 
adni a gyermeknek, hanem szivtelenül kiutasiták a nőt a hegy alatti völgy
ben folydogáló labancz patakhoz. Az elkeseredett anya lement a patakhoz 
vizért, azonban ott lappangott tatárok kezére kerülve, kik neki kegyelmet 
igértek.ha megmutatja,hol vannak a többi emberek elrejtezve, részint boszú-
v á v y , részint önfentartás ösztönéből a rejteket elárulta, miért is köszönet 
fejében a tatárok gyermekestől felkonczolák; a tatárok erre a barlangot 

ostrom alá vették, de mivel a keskeny farkaelyukon egyenként féloldalt be 
nem mehettek, felmentek a hegy tetejére s ott kezdettek nagy körben lefelé 
ásni, mig végre a boltozat lezuhant 8 részint eltemette az alatta létezetteket, 
részint pedig a nagy rázkódás által kidöntötte a barlang oldalát, s így 
támadt a kapu- és ablaknyílás. Innen van a fenébb emiitett domb, melly 
alatt, ha valót beszél a hagyomány, a régiség búvár számára is várhatnak 
kizsákmányolandó kincsek. 

A hely táján, hol a vízremenő nőt a tatárok meglepték, most egy malom 
áll, mellynek neve Lapotár arra látszik mutatni, hogy eredetét onnan vette, 
miszerint ottan lappangolt tatár. Angyalffy András. 

T Á R 
A kolumbácz i szúnyog . *) 

Aradmegye keleti részéből. 
Május 4. 

E vidéket jelenleg megszállva tartja egy rovarsereg, melly szarvasmar
háinkat, lovainkat, sertéseinket és juhainkat igen kártékonyán ostromolja. — 
Hazája nem a magyar, csak a szelek sodorják felhőkint néha ide a nem szi
vesen látott vendeget, a kolumbáczi szúnyogot. 

E rovar hazája a bánság, főleg Vj-Palánka és Orsoca között, hol a 
Duna mentiben bokros és erdős helyek között létező álló vizek, tavak és 
zsombékok körül évenkint szaporodik és állomásoz. E tájról csak erős sze
lek által sodortatik el más vidékekre. — E sorok irója a bánság szomszédsá
gában 30 év alatt most csak negyedszer találkozott vele e vidéken, hová 
csupán erős déli szél által kerülhet. — Minthogy épen Kolumbáczi helysége 
körül tanyáznak legsűrűbben e szúnyogok, nevüket is onnan nyerek. 

Hazájukban tavaszkor az emiitett tavakba rakják le petéiket, miáltal 
borzasztóan szaporodván kedvező időjárás, különösen szélcsend mellett ott is 
maradnak; keletkezvén pedig hűvös erős idő, mi szinte minden tavaszszal 
történik is, a közel erdősegek odvas fáiba, a hegyek barlangjaiba, a romok 
és kősziklák réseibe menekülnek; beállván pedig erre ismét a meleg napok 
eürü füstkint emelkednek ki rejthelyeikből, s felhőkint sodortatnak el azon 
vidékre, melly felé a szél irányul; de ha akkor épen csendes idő van, ked
vence tanyájukat oda nem hagyják. 

E rovarnak hossza 1—1% vonalnyi, szélessége % vonal. — Alakja pe
dig, mint ezt jó górcsővem mutatja, ime : feje gömbölyű, szemei oldalvást 
fekvők igen nagyok, csápja kellő vastag, rövid; izes tzipja (szicső) vastag, 
rövid, körüle két vékony igen mozgékony falam látható, kétszárnyú átlátszó, 
eres, a rovar testénél va lamivel nagyobb, egymást tökéletesen befedő; — fe
jétől háta fölé világos hamuszínű paizs látható, melly testének felső harma
dát teszi. — Altette fehérsárgás gömbölyű, négy rovattal, és ha az állat vér
rel jóllakott, vöröses idomtalan. Lába hat, négytagú, a végen két erős fogó 
körömmel, a tagok felváltva fehéres sárgák és feketések. — Szárnyalása ren
detlen, tétovázó, de mégis mint a közönséges szúnyogé, mindenfelé irányuló. 
— Életereje gyenge lábon áll, egy esőcsepp, egy gyenge érintés széttöri. A 
tökéletesen kifejlett, de éhező rovar súlya : 5 darab = 1 grán. 

Ha ezen szúnyog zsarnokoskodása közben hirtelen erős zápor esik, de 
tuleg, ha mint szerencsénkre épen tegnap itt történt, hirtelen hideg eső áll be, 
— akkor tönkre jutván e sereg, minden inség végét érte. 

Vidékünkön csak tavaszszal május elején vagy april végén fordidt meg. 
— Jelenleg april 25-én láttatott először nagyobb tömegben. —Kedvező idő
járás mellett 4—f, hétig űzi szomorú pusztítását. — Június végével hazájuk
ban is elenyésznek. Minthogy ezen szúnyog e rovarnem természete szerint 
petéit áUó vízbe rakja, általában, ha hazájából szelek által elűzetik, az uj 
szálláson is jobbadán a mélyebb, vizes és mocsáros helyeket szereti leginkább, 
hogy petéit vízbe letehesse. — Vidékünkön azonban a szaporodás, épen a ta
vak hiánya miatt a jövőre nézve eredménytelen. — Megjelenésük első hetei
ben leggonoszabbul gazdálkodnak; beáll ván a szaporodás idejo mérsékelteb
bek, s későbben már világosan tunyábbak, nehézkesek, kevésbé kártékonyak. 

A szúnyog általános természete szerint a meleg állati vér kedvencz étke 
a kolumbáczi szúnyognak is. Nagy mohósággal lepi el ezért házi állatainkat, 
• felkeresi főleg testük azon részeit, mellyeken a vérhez könnyen hozzáfér
het. — Az általam felbonczoltatott hullák gégéiben és garataiban néha meg-
számlálhatlan meunyiségü szúnyogot találtam. Ezek véleményem szerint a 
légzés által kerülének ide, valamint e sorok irója illy rovarsereg közé kerül
vén, azok nagy számát belégzeni kénytelen volt. — A végbél és hüvely űré
ben találhatók azonban, csak bemászás által kerültenek oda. 

Valóban sajnálatos, részvétre gerjesztő látmány az, midőn a szúnyogok 
ezrei által üldözött szegény marha ijedten fut, ugrik, rugdalódzik, bőg, mi
dőn a befogott lovak vagy ökrök a kocsit vagy ekét elragadják, a legelőn 
levő marha pedig az elfogultság és borzalom minden jeleivel szerteszét fut 
vagy haza szalad. 

A melly marha áldozatául esik e kis szörnynek, sokáig nem kínlódik, 
3—5, ritkább esetekben 12—20 órai ostromoltatás után nehezített légzés, 
szapora, erős, néha félbehagyó érverés, sokszor rögtön elerőtlenedés, néha 
görcsös rángatódzáeok közben csakhamar nehezen lihegve múlik ki. 

Perczig sem kétkedem, hogy ezen, csak igen közelről látható parányi 
rovar az embert is megölhetné, ha őt illy csoportosan megmarná, s tán még 

• ) A „Magyar sajtó" után. 

H Á Z . 
gyorsabban végezhetné ki, mint a kemény bőrű bivalt; ámde az embert védi 
ellene ruhája, es meztelen részeit ügyes keze. 

Mi az emberek ezen rovar által okozott, s általam eddig észlelt sérel
meit illeti, ezek illy alakban tűnnek elő : a megmart sebhelyen eleinte kelle
metlen viszketegség, utána fájdalmas égetés érzete áll be; a megmart he
lyecske — kivált érzékeny bőrüekncl — csakhamar megdagad, és rögtön 
kemény, fájdalmas, szinte egy fél borsót meghaladó gumót képez, melly utóbbi 
több napig is fenáll, noha az érintett égető fájdalom napnál tovább alig tart. 
Tegnapelőtt láték egy marhaőrt, ki a rábízott és a rovarok által elkínzott 
marhákat tőlök tisztogatá, s bal keze derekán mintegy 12 szúrás helyét mu-
tatá, ugyannyi kemény kis gumókkal, mellyek mindegyike közepén a szúrás 
pontja kék foltkint látható volt, fájdalma érzékeny és égető volt; jobb szeme 
benső szögletén is három szúrást kapott, a szem alsó héja dagadt, vörös és 
fájdalmas volt. — Ennél terjedelmesb emberi sérülést nem láttam. 

A z előbbi alkalmakkal, ugy jelenleg is többször esett értésemre, hogy 
az íllykép elhullott marhák húsát némelly szegény embereink, (czigányok) 
étkül fölhasználták; annak, hogy ez egészségüknek ártott volna, nyomába 
nem akadtam. Ez megfejthető is. 

Azon táj lakosai, mellyen e szúnyogsereg letelepedik, közönségesen, és 
méltán is, nagy rémülésbe ejtetnek, s sietnek azonnal elkövetni mindent mi 
a fenyegető veszélyt elháritni képes. 

Tapasztalásom e következő eljárást ja vallja : 
1-ör : Tanácsos ezen pár hétre, ha csak lehetséges, a marhát istállóban 

tartani, és ne hogy itt is fölkeresse a rovar, folytonosan tartó sürü füstölések 
alkalmazandók vagy az istálló körül, vagy mi még czélszerübb, benn az istál
lóban. Fölösleges megemlitni, hogy a tűzveszély elhárítása tekintetéből min
den lehető óvatosság felhasználtassák.*) E tüzelésre leghasznosban kínálkozó 
anyag a száraz marhatrágya, szalmával, szénával, forgácscsal, falevéllel ve
gyítve,mik azonban annyi nedvességgel birjanak. hogy a tűz csak sűrű füstöt 
fejtvén ki, lángot ne vessen. — Ha az istálló tágas, széles, benn is eszközöl
hető egy pár kisebb illynemü tüzelés. Ezen füstölések kellőkép a állandóan 
kezelve a legbiztosabb óvszert képezik. 

2) Ha az istállózás nem eszközölhető, és a marha a réten legel, akkor 
a füstölések a gulyák vagy csordák körül eszközöltessenek a légvonal tekin
tetbe vételével, melly ha világos, a füstölés ollykép alkalmazandó, hogy a 
szél a füstöt a marha felé hajtsa. Minél szorgalmasban és sűrűbben eszközöl
tetnek ezen füstölések, annál inkább biztosítva van a marha, s ekkor más óv
szer alig kívántatik. Látni is világosan, minő sietve takarodnak el a szúnyo
gok illy füstölgő halmazok elől. 

3) A melly gazdák magokat még jobban akarják biztositani, de neve
zetesen azok, kik utazni, vagy marháikkal a mezőn dolgozni kénytelenek, 
azok bármi büdös folyadékkal kenjék be a marhák szőrtelen részeit, és ismé
teljék ezt, valahányszor a felkent kenőcs elenyészett. — E czélra jó a szekér
kenő, kátrány, büdös olajok. Dr. Schönbauer, mint legbiztosb szert ezt 
ajánlja : két font felvágott erős dohány **) főzetik tiz iteze vizben, mig ötre 
lefő.most a lé leszűretik, és a dohány jól kifacsartatik; ezen öt iteze dohány-
lé más edénybe ismét tűz fölibe tétetik, folytonosan kavarva, addig sűrftetik, 
mig a folyó méz sűrűségét nyeri, ekkor vegyitessék hozzá egy font avaa zsir 
és fél lat kőolaj. 

En ezen irt mint igen biztost ajánlhatom. — Minthogy azonban jelen
leg kapa - vagy más erős dohányunk nincsen, s mivel épen a dohány erős 
tömöttsége teszi ezen írt olly hathatóssá, továbbá tehetősbeknél, vagy hol 
csak egyes darabok óvandók meg, ezen írnál még erősbet rendelek : alkat
részei im ezek : 12 lat avas zsir, szarvasszarvolaj, kőolaj, vastag terpentin. 
mindenikből 2, büdös aszatpor 1 lat. Mindezek jól összevegyitetnek. Mind 
e kétnemű ír csak minden harmadnapra kenendő fel újból. 

4) A már a szúnyogok által zaklatott, és már beteg marhán azonnal bö 
érmetszés eszközlendő, s belsőkép savó, vagy más savas ital salétrommal 
nyújtandó : helyileg pedig az emiitett lobdagok enyhe olajjal ápoltatnak. Ha 
a baj korán vétetik észre, kivált, ha csak az alfél, tölgyek, vagy némi részek 
sérülvék, ha különben eszközölhető, a betegedő darabokat az érmetszés után, 
mély hideg vizbe hajtatom. K. 

*) Ez elótt négy nappal több helységben több ház és istálló gyuladott meg a kellő 
vigyázat hiánya miatt. 

**) Mig volt, e vidéken legjobb sikkerrel használtuk e czélra a kapadohányt. — Ki-
vánatos lenne, hogy ezen dohányfaj, melly a marhák tóbb néma bőrbetegségeiben is olly 
kitűnő basznosságu. kellő rendőri felvigyázat mellett a m. kormány általi kiszolgáltatása 
lehetővé tétetnék. 



I r o d a l o m . 
— Dr. Tormay „Bábászati kalauza." Kézikönyv különösen falusi 

bábáknak; több igen hü rajzokkal. (3-ik kiadás, Pesten Geibel A.-nál. — 
Ára 1 ft. 20 kr. pp.) 

A hazának kisebb helységeiben léteznek többnyire az úgynevezett falusi 
bábák, kik e részben semmi alapos oktatást nem nyertek, kikre bizva van az 
anyának, magzatnak és az újszülöttnek jólléte. Illy helyeken közönségesen 
ezen nők a szenvedők bizalmát birják, s nekik tanácsot is adnak; — az illy 
bábák számára nem volt eddig az ő felfogási tehetségünkhez mért oktató 
könyv, s igy nem voltak képesek hivatásuknak kellőleg megfelelni, mint azt 
az anya és magzat jólléte megkívánta. 

Ezen hiányon némileg azáltal segített Dr. Tormay, még mint Tolna
megye főorvosa, hogy ő egy kérdéses alakban szerkesztett kézikönyvet 1845. 
évben közhasználatul a falusi bábáknak magyar és német nyelvben kibocsá
tott. Ezen kézikönyv a m. kir. magyar helytartóság kiadott dicsérd intézvé-
nyének erejénél fogva az egész honban elterjesztetett, ugy szinte 1851. évben 
ő nagyméltósága a cs. k. magyarországi helytartóság főnökének leiratában 
a cs. kir. kerületi kormányoknak, sőt még a többi X I . német koronaország
ban levő helytartóságoknak is ezen segédkönyv terjesztése a falusi bábák közt 
aj án Itatott. 

Most jelent meg 3-ik kiadása magyar nyelven az olly hasznos „Bábá
szati kalauznak", melly nemcsak minden bábának és orvosnak, hanem még 
ott is igen szükséges, hol bábák távol léteznek; melly nagy 8-adrétben 109 
lappal, olvasható nagy betűkkel,szép fehér papirosán nyomatott, tanulságos 
37 ábrával, 8 kőre metszett táblával van ellátva, színes borítéku kemény kö
téssel 1 ft. 20 kr., valamint ezen segédkönyvnek 2-ik kiadása német nyelven 
színes borítékban 1 ft. pp. minden könyvkereskedésben kapható. 

Ezen bábászati kalauz nemcsak a valódi bábászatot foglalja magában, 
hanem még azt is, mit a bábának, az orvosnak, mint szülésznek tudnia szük
séges, ugy a függelékben a rögtöni életveszélyes jelenetek körüli segéd-
módokat, egyszersmind a terhesség időszakának és a születési napnak helyes 
kiszámítására még egy igen nevezetes terhességi naptárt tartalmaz. 

Ezen terhességi naptár szinte külön lenyomatban nagy 8-adban 8 lap. 
magyar és német nyelven szerkesztve, színes borítékban tűzve terhesnők, 
bábák, orvosok, jogtudósok és bírák használatára 10 pgö kr. kapható. 

— A nem rég Miskolczon Kun Bertalan lelkész által kiadott „Egyházi 
szónoklattan" czimü munkáról az összes magyar napi sajtó igen kedvezően 
nyilatkozott, moat pedig az „ U j magyar inuzeum" utolsó (XII-ik) füzetében 
következő jeles bírálat olvasható ; 

„Egy értelmes, n maga tárgyának magas jelentőségétől áthatott, s an
nak eszközeiről sokat s helyesen gondolkodott férfiú igen jól gondolt, s szer
kesztett müve. Ismét egyszer olly valami, mit zavartalan örömmel éldelhe
tünk. Szerző azok köze tartozik, kik a papot szószéken nem puszta tanító
nak tekintik, s hatás előidézésére — melly csak ugy teljes, ha az értelem 
felvilágosítása s a sziv megindítása utján igyekszik az akarat elhatározására 
— nem rekesztik ki, sőt hathatós tényzőnek ismerik el, a rhetori művészetet; 
mellynek azonban szerző, óvatos tapintattal jegyzi ki határait. Bár szerző 
helyes irányú müvét olly siker koronázná, millyet érdemel: t. i. hogy egyházi 
szónokaink a feltalálás s elrendezés, valamint a kidolgozás és előadás körül 
stúdiumra s gondolkodásra ébreszt essenek 1 A magyar, vele született szónoki 
erő s hajlammal, s e mellett lendülettel is bir : mégis egy felül a többnyire 
csak Ösztönszerű s igy művészietlen tárgyalás s rögtönzés! kényelem; más 
felül a szóvirág s bombasztnak sehol nem helytelenebb szeretete ritkán en
gedi, hogy tiszta, méltóságos, a tárgy s czél komolyságának e a széptan! kö
vetelményeknek megfelelő müvészetiségre emelkedjék. Szerző eltalálta a 
punctum salienst, s mindkét oldalt illőképen kiengeszteli." Ajánljuk tehát 
ezen müvet a lelkészek figyelmébe. 

Vidéki hírek. 
Nagybánya, apríl 24. Műkedvelőink legközelebb két darabot hoztak 

színpadra egyik : „Közös háztartás" fordítva Ilarait.il, a másik „Pénz és be
csület." Fejér Károly igazgatása alatti szinésztársulat is rendezett már né
hány előadást. Legsikerültebb volt a „Szép Marquisnó" és „Dalma" elő
adása. A gabona árpiaezunkon hetenként sül ved, a spekulánsok hosszú 
képpel járnak; hogy hét év alatt folyvást nyertek azt feledik, csak az jut 
eszükbe, hogy most veszteniük kell. A spekulánsok ezen szomorú állapo
táról azonban a pékek semmit sem látszanak tudni akarni. A kiflik, zsem
lék most is csak ollyan szép kicsinyek mint mikor a buza legmagasabb áron 
adatott. r. I . 

Felső-Tengeliczen, május 10-én. — Tisztelt szerkesztő úri Szükségesnek 
tartom, hogy a becses „Vasárnapi ujság" e most lefolyó évi 19-ik számában 
rólam közlött hirt nyomban megezáfoljam. — Ki kiraboltatásom és megki-
noztatásom felőli hirt terjesztette, az nemcsak egyeseket, nemcsak hirlapszer-
kesztőket, nemcsak városokat, hanem egész megyéket nagyszerűen mystificált. 
— Mi kiraboltatásom- és megkinnztatásomról mondatott, s a hírlapokba ik
tattatott, abból egy szó sem igaz. Én itteni őai fészkemben Isten kegyelméből 
nemcsak nyugodalmasan, sőt meglehetős egészségben is élek és sem ki nem 
raboltattam, sem meg nem kínoztattam. Mit is keresnének, mit is nyernének 
nálam a rablók? Nálam Ő kegyelmük bizony nagyon csalódnának. Én házam
nál sem pénzt, sem pénzérőt nem tartok, és ha termeszt menyek eladásából 
kapok is, azt nyomban takarékpénztárba tetetem és közvetlenül onnét ís 
fizetek, mi édes atyámnak gyászos esete után igen természetes, és a mit a 
rabló uraimék is elgondolhatnak, tudhatnak. — Hogy pedig valaki engemet 

csupán csak azért megkínozni kívánjon hogy kínozzon, megölni, csupán csak 
hogy életemtől megfoszszon, azt semmiféle embertársamtól még rablótól 
sem tehetem fel: én kinek sem vétettem, és így reménylem, nékem is ki sem 
fog véteni. Ha pedig mégis e részben emberismeretem csalna, ezen esetben 
„nemo me inpune lacesset", éa ha nem is legényt, de embert találatul a 

I gáton, habár már törődött és őszbe borúit fejüt is. — Ezen megczáfolással, 
tudósítással tartozom ismerőseimnek, kedves barátimnak, szeretett atyámfiai
nak és — az igazságnak. Ki egyébiránt szerencsétlen édes atyámróíi mél
tányló megemlékezését köszönöm. Gindly Rudolf. *) 

T á r o g a t ó . 

# % A mult pünkösd másodnapi népünnepről, melly ez idén különös 
kedvező idő mellett tartatott meg a svábhegyen, elégnek tartjuk ez úttal a 
statisticai adatokat közleni : átkelt a lánczhidon e napon 25 ezer ember Pest
ről Budára, az alagúton 19 ezer, a csónakokon 3500. Tizenöt, (!) —ezek kö
zött 9 ujan keletkezett vendéglőben elfogyott 3500 szárnyas állat, 42 borjú, 
1G0 akó bor, 240 akó sör; egy uj vendéglős két óra alatt 700 pftot vett be 
vendégeitől. Foglalkozott reggeltől késő éjszakáig nyolcz czigánybanda, 
25 (!) kintorna; nem számlálva a hárfákat és hangorákat, a mik szinte a lá
bak mozgásba hozatalában voltak szorgalmasak. Már most még csak egy 
adattal vagyunk adósok : váljon ennyi tengernép, melly ennyi tengerbort és 
sert megivott, mennyit adakozott az épülőben levő svábhegyi templomra, 
mellynek számára minden útfélen ki voltak téve az adományokat felverő 
perselyek. Majd ezt is megsúgjuk. 

# % Dr. Encz Ferencz nagyszerű szőlő tárlatot szándékozik Bécsben 
rendezni a jövő őszszel, mellyre saját termesztményeiből 1200 cserépbe el-
bújtott gyökeres szőlőtőt fog felküldeni. Derék tudósunk állítása az, hogy a 
magyarnak a szőlőmivelés terén ki kell vinia az elsőséget az egész világon! 
A híja meg az Isten ez első lépésért ama dicső eredményhez. 

# % Gróf Mikó Imre ur, Erdély nagy lelkű főurainak méltó mintaképe, 
e napokban fővárosunkon keresztül utazott; tiszteletére itteni főuraink pom
pás lakomát rendeztek. 

Meranban a hatóság jutalmat tűzött ki a cserebogarak összefogá
sára, mellynek eredménye az lett, hogy e kártékony állatokból, mellyek két 
évig a föld alatt, azután meg a föld felett pusztítanak, a népség több mint 24 
milliót fogott össze, mellvért a hatóság 484 pftot fizetett ki. Mennyi élelem 
van ez által megmentve! Ezt nálunk is lehetne egyes falvakban tenni, kivált 
a hol nagy gyümölcsösök vannak. 

#*• F.gy fiatal, jól készült és szorgalmas ifjú kivánna nevelőül menni 
valamelly előkelő uri családhoz; bővebb értesitést szerkesztőségünk adhat. 
(Magyar-ntcza 2 szám.) 

# % Soha sem volt az arany ollyan olcsó, mint most. Megjelentek Arany 
János kisebb költeményei 2 kötetbeu; minden vers aranyat ér bennök. Száz 
arany 2 f t. 30 krajezárért. Ki ne venne ebből! 

y. - A párisi állatkiállitásra báró Sina egy külön gőzkocsivonaton kül
dött uradalmaiból kitűnő szarvasmarhákat és juhokat. Az ezeket kísérő 
gulyások és juhászok magyar paraszt ruhában fognak megjelenni, a parisban 
ez alkalommal a világ minden részeiből összegyűlendő sokaságnak bemuta-
tandók a magyar népviseletet. Báró Sina küldeményén kivül hazánk nagy 
birtokosai összesen 57 juhot, 12 darab szarvasmarhát és 8 sertést küldtek 
Parisba. Kitűnik most az ott, a világ minden részeiből összegyűlendő állatok 
összehasonlításából, hogy állattenyésztésünk micsoda lábon áll, és mi helyet 
foglal el a többi országok irányában. 

y.— Közeleg a Balaton-gőzhajózási társulat közgyűlése is. Mint hírlik, 
a tavaly kibocsátott 200 részvény közül még 80 nem talált vevőre. Megem
lítjük ez úttal azt is, hogy tavaly, daczára a cholerának, B.-Füreden 1400 
vendég volt, ezek között 34 bécsi és 5 külföldi. 

y.— Nagyváradon az iskolaszervezés bámulandó gyorsasággal halad 
előre. Május 3-án szentelek fel a főiskolát. Egy izraelita főiskolának szerve
zése is életbe lépett. 

y.— Ujabb intézkedés folytán az egyetem templomában ezután az ifjú
ság számára minden vasárnap magyar nyelven, egyéb ünnepnapon pedig 
német nyelven fog a szónoklat tartatni. 

y.— Hogy a só árának felemelése káros befolyással ne legyen az állat
tenyésztésre, június 1-től fogva különösen készített m a r h a s ú leend kapható 
olcsóbb áron (1 ft. 4 kr. bécsi mázsája) a mármarosszigeti, marosujvári, deés-
aknai, parajdi raktárakban, mellynek egyéb czélra alkalmazása tiltva leend. 

y.— A legközelebbi pesti marhavásáron az ökör párja 130—284 pfton, 
a tehéné 80—142 pfton kelt; a fejős tehén darabját 60 — 120 fton vették. 

y.— Mezzofanti bibornok 78 nyelvben volt jártas, az angol lapok most 
egy John Ötlet nevü 1854-ben meghalálozott tanárt emlegetnek, kiről állít
ják, hogy 130 nyelven beszélt és értett, szintén egy bizonyos Wettot is emle
getnek, ki 100 nyelvnek volna birtokában. 

y.— Szászvárosban egy 14 éves fiút mart meg a veszett eb, s rajta a 
legnagyobb fokban ki is fejlődött a víziszony. E városból még azon hirt is 
vettük, hogy itt a hús fontjának ára 9 pgő kr. 

y.— Baranyában a mult héten dér és olly hideg volt, hogy a szobákat 
fűteni kellett. 

y.— B.-Hunyadon a több rendbeli tűzvészek által megkárosultak segé
lyezésére gróf (..'sáky György Bábony határában eső erdejéből 3 hold épület
fának való erdőt ajándékozott. Ez ajándék mintegy 1500 pftra becsültetik. 

*) Tárogató irónk e balhirt más lapból vette át, minél fogva azon kútforráat ia kér
jük helvrcigazitatni. Hála Istennek,hogy egy sző acm igaz az egész történetből.— A kért 
tárgyból mihelyt megkapjuk, fogunk juttatni. S z e r k . 
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y.— Lipótvar megszűnt erősség lenui, a hadszereket már egy évvel 
ezelőtt Komáromba szállították. Jelenleg itt fogházakat építenek ezer rab 
számára. Már van is itt több száz rab a pozsoni és soproni közigazgatási kerü 
létből. 

y. — Róma vidékén a szöllöbetegség megszűnt ugyan, de e helyett f 
rózsa- és babérfákat támadta meg egy ehhez rokon vész. E fák virágai, szir
mai és levelei ugyanis összezsugorodnak, s 24 óra múlva elhervadtan hulla
nak a földre. Valóságos aszkór. : „ — JV ; 

v. - A hajógyáréhoz hasonló kórházat szándékoznak állítani a személy
zet számára a vasút pesti indóházában is, mellynek költségeit a személyzet 
havi dijából levonandó százalék fogná f«dezni. 

y.— Lembergbcn egy klubb alakult nőkből, kik erős fogadást tettek, 
soha többé nem beszélni férfiakkal! Még miféle veszedelem is nem vár a sze 
gény férfiakra! 

Egyveleg. 
.1 tehénlűmlő beoltása mellőzésének szomorú példáját közlik A franczia la 

1 ok. Lyonban egy munkás osztályhoz tartozó nő, a hatóság közbenjárásának 
daczára gyermekeinek bcoltását ellenezte; de alig néhány napra reá az 
egyik gyermek himlőbe esik s rövid de kínos betegségeskedés után a ve< 
szélycs kórnak áldozatja Ion; néhány nap múlva a másik s rövid időre reá 
harmadik gyermeke — szép 15 éves leányka — követte testvérét. Az elke 
serült anya gyermekei halálával magát méltán vádolván, eszét veszté a 
most tébolvdában van. — Vajha e szomorú eseten mindazok, kik az oltást 
elég helytelenül ellenzik, okulnának! 

Az egész cilúg legnagyobb gőzöse a „Pérzia" mult hónapban szállt ki 
legelőször a tengerre. Hossza 360, szélessége a kerekek szekrényénél 45 láb; 
200 utas kényelmes szállítására van számitva; hüvelyk vastagságú öntött 
vas lemezzel borítva s a végre, hogy netáni Bérűlés esetére se merülhessen el 
több vízmentes osztályra van elválasztva, mellyek víztől mentek maradván 
a hajó teljes elsölyedését lehetlenitik; a nyolezszáz lóerejü gép naponta 120 
tonna kőszenet fogyaszt el. Sok szerencsét s jó utatkivánunk e vizi óriásnak. 

Rómában april t9-én az örök tárosalapitásánakemléknapjál szokás sze
rint megülték. A hagyomány szerint Róma Krisztus urunk születése előtt 7 74 
vagy 773 évvel épitetett, még pedig april 19-én tétetett le talpköve. Ennek 
megünneplésére a római régiségtani társulat összegyűlt, melly alkalommal 
több ujabban feltalált régiségekről felolvasásokat s emlékbeszédeket tar
tottak. Ixigal. 

& A czigánynő. Hogy a szokás természetté válik, e következő adat bi
zonyltja : Nem rég, bizonyos falu végen több rongyos talyigán egy oláh czi
gány csoport megtelepül, természetesen a helység birája által a most fenn
álló szoros rendőri szabályoknál fogva felelet terhe alatt tüstént odább uta
sítandó, ha szerencséjére e megvetett emberi képet viselő barna csapatnak a 
jótevő nap épen leáldozóba lévén ő bírósága kedélyét egy éjszakai megál-
lapodhatás végett könyörületességre nem birja, azon jelentékeny kikötéssel 
mégis; hogy más napon már nyoma sc látszassék sátorfájoknnk a határban. 
A mi pontosan teljesült is azon csekély kis különbséggel, hogy azon helyen, 
hol estve annyi szennyes sátrai füstölögtek a sok eredeti jelmezü purdék-
nak, ma ott csupán egy kis ponyvadarah ötlik szembe mélyen leásott karóra 
szűkösen kipányvázva, s alatta körül belül egy 60 éves varázslónő betegen 
fetrengve zsugorog; ki is, — mit épen e helyen kiemelni feladatunk, — mel
lőzve minden felebaráti részvétet, senkinek kérésére sőt unszolására is bíz-
tosabh fedél alá nem vonul, készebb lévén szokásos természeti hajlamát kö
vetve inkább a falu végén majdnem az egész telet csak néha-néha füstölgő 
csekély üszkök melegénél félig fagyosan kidideregni, — majd a várva várt 
(szerintök) áldott tavasz kinyiltával szeretett övéi által újra felkerestetve, 
megelégedését továbbá is a kóborlásban élvezendő. — A feladat lényegéhez 
tartozik még azt is tudatni, hogy ez nggjósnő ön vallomása szerint nem is az 
ind fajból eredett, hanem fiatalabb korában közülök egyet megszeretvén, an
nak kedvéért csatlakozott meggondolatlanul e vándor családhoz, s már felül 
40 éven által számos unokáktól kisértetve barangol szerte szét e két ma
gyar hazában : neve Saláta Sára. — Helyén lesz itt felemlíteni, niilly üdvös 
lett volna e részben dicső emlékű II. József császár bölcs intézkedését *) fen-
i art a ni, már ekkoráig mind annyian munkához szokván, mennyi igen ügyes 
kéz n veretnék meg általa a sok sikeretlen colonisatio helyett e két termelő 
hazának; míg ellenben mint dologtalanok most ugyanannyi terhül szolgál
nak, mellette még saját hibájokon kívül kivált téli hónapokban olly sanya
rúságra vannak kárhoztatva, hogy e felvilágosodásnak indult úgyszólván 
népnevelő században, a rabszolgasággal határos szenny bélyegzi miatta a mi 
európai részünket. 70—80 ezer lélek érdeke bizonyosan nem kigunyolást, ha
nem sarkalatos intézkedést igényelhet, — mit még azon községek is óhajtva 
óhajtanak, mellyek helyheztetésüknél fogva többszöri alkalmatlan látogatá
saiknak kitétetvék. — Ugyanezen érdekből szólamlok fel magam is e helyen, 
miszerint lakásom annyira kitéve áll ezek nnpontai zsarolásainak, hogy talán 
e miatt tökélem el magamat birtokom kicserélésével egyébkínt k&ves 
lakhelyemet változtatni, —, mert meg kell vallani, ez örökös házallási szokás 
mégis kivétel, mit nyugodtan tűrni a józanabb házgazdák természetébe át 
nem szivárog. — De azért csak dióhéjba szorítva adtam elő nézetemet azon 
reménynyel, hogy majd egy avatottabb tollú honfi eziránt nagyobb figyel

met tud gerjeszteni a maga helyén. f ornyt. 

A d o m á k . 

— Azzal d i c sekede t t egy valaki, hogy ő hat icze bort megiszik 
egy ü lőhe lyében . „ D e r é k ! — m o n d a egy a ha l lga tók közül — sajná
lom, hogy ember ö n , mert ha szivacs ( s p o n g y i a ) volna, s o k haszná t lehetne 
venni." 

— Egy m i n d e n nó táka t e l fe ledet t clanetás ( c l a r ine t to s ) c z i g á n y n a k , 
ha valakinek jót akar k ívánni , rendesen ez a szava j á r á sa : „az Isten tartsa 
meg « titulusodat." — E g y s z e r egy d iákul tudó urnák is ezen j ó k ívánat ta l 
kedveskedvén , ez monda: „te czigány! nem ér semmit a titulus, ha nincs mel
lette titulus" — mire a c z i g á n y azonna l r ö g t ö n z é : „hiszen meg r>an benned az-
is uram!" 

Szerkesztői moudaui va lók . 

44:'. Nagy-Körösre. II.* a beküldött czikkról nyílt postánk nem tett említést, ugy 
az hihetőleg nem jutott kezünkbe. Ali mindenre szoktunk válaszolni. 

443. K i s knnyhó. Miattunk bele eshet az eső. 
444. A mi Illésünknek. A küldeményt köszönjük. A kérdezett tankuldeményt Í9 

kiadjuk, de a szerkesztési oeconomia végett halogatjuk még egy kissé, nehogy homogén 
tárgyakat halmozzunk össze. 

446. Röpirat. Nagyon élesen van írva. Semmit sem láttunk benne megezáfolva. 
446. Cserfa ágon panaszkodik a költő, hogy reggelenként azt se mondja neki a 

kis leány, hogy adjon Isten jojezakát! Furcsa apprehensio. 
447. Dudás Mátyás. Hiányzik belőle a hasonló tárgyakhoz kivánatos egysze

rűség. Nagyon sok a tízsoros strophákból hatot mindig refrainnek hagyni. Ez unal
massá válik. 

448. I I . -Kolozsvár Ön azt kérdi tőlünk : 
„csinos", annyit jelent ez, hogy „közöltetik." — Csiklandós kérdés! 

449. B. T. A küldött adoma elég régi arra, hogy mindenki ismerje, de nem elég 
régi arra, hogy már el legyen felejtve. 

450. Barátunknak (nevét nem tudjuk). Becses tudakozódására legtermészetesebb 
uton maga az illető szerző fog csak felelhetni. 

451. A z olasz hölgy. Bizonyára kelletén túl cl vagyunk látva novellákkal. 
452. A megtért tékozló, közölhető. 
453. Huzamhoz . Igen gyönge technica. 
454. A z én dalom. Csak tartsa is meg magának. 
455. M. F.-nek. Napy-Körösre. Nem szükség arra felelni. A megsértett magány-

ohajtások ellen replicázni nem lehet. Ez mindig igy volt; tizenkilencz pályázó közül tizen-
nyoicz mindig szidta a birálókat, kivéve a mikor kettőnek osztották a jutalmat, — (akkor 
mind a tizenkilencz szidta.) Ez az emberi gyöngeségek közé tartozik. A pályadíj-nyertes 
múnek rendesen annyi ócsárlója van, a hány versenytársa volt. A ki egyébiránt kí
váncsi a bírálók neveit tudni, az megolvashatja azokat nyomtatásban. Ki voltak mondva 
a jutalomkérdések hirdetésekor .• Bérczy, Jókai, és ha e kettó szavazata különböznék, 
eldöntőül Pákh. Meglehet, hogy az illetők ezeket nem ismerik el illetékes bíráknak, de 
minekünk viszont ezekhez van bizalmunk, s ki tehet róla ? 

hogy mikor mi egy versre azt mondjuk: 

* ) Minő sikere lett ennek csak azon rövid idö alatt is. több adattat képes vagyok 
szolgálni, valamint arra is, hogy még e nomád fajból sem aludván ki egészen ax Isten 
iránti szikra, — nevelés által könnyű lenne őket jóra téríteni. 

P Á L Y Á Z A T I ÉRTESÍTÉS. 
Az april hóra kitűzött két rendbeli jutalomkérdésre következő 

pályamüvek küldettek be szerkesztőségünkhöz : 

I . A m a g y a r n e m z e t i i i i v e l ő d é - s i f ö r i é n e t é n e k l e í r á s á r a 
pályáznak e következő jeligés munkák : 1. „Ne hidd, hogy állat-
börbe tart vadak S rérf luirpölő nememberek valának Kik jöttek, 
győztek, s e négy víz között Testvéri lánczczal összefont fajokból Egy 
új, szebb ország alkotói lellek Tiz századok szélrészén ál virágzók. 
Toldy. — 2. A szorgalom jutalmaz. — 3. Non adeo virlutum sterilé 
secultm, ut non et bona exempla prodiderit. Tacitus. 

I I . A h a z a i t á j l e i r á s r a , 1. Sz-m/tla rúra. J. Völgyben ül a 
gyáva kor stb. — 2. Garan Iája. J. Akkor mondj hoppot, mikor át
ugrottad az árkol. — 3. A Fertő. J. Mii nekem te büszke Kárpátoknak 
Fenyvesekkel vad regényes tája ! 

Melly pályamüvek biráíóknak kiadattak. 
Pest, 1856. május 15. 

A „Vasárnapi ujság" szerkesztősége. 

A május hóra kitűzött ezen pályakérdésre : „ I s m e r t e s s é k 
egy ipartiiriományi c z i k k b e n va lamel ly iparág, m e l l y n e k 
hazáukbani fejlesztése k i v á u a t o s , következő pályamüvek 
érkeztek be. 1. A répaezukor-gyárfás. állam- s mezőgazdászait 
tekintetben. J. A czéklarépa s amink ezukorrá gyártása méltán emel
kedett nttpi kérdéssé stb. — 2. Pályáznék!!! Marhafem/ésstésnél 
teendők jegyzéke. J. Falusi embernek kell írni marhárul, Kenyere 
gyámjárul, Városi uraknak papir-. politicárul, Kartács- és hombárul. 
— 3. Szappangyártás. J. A szappanfogyasztás egy nemzet miteltsé-
yénck mérve. — 4. Kender-, len-, gyapjúfonás, szövés, festés. Jelige 
a czím. ,, 

Melly pályamüvek bírálóknak kiadattak. 
Pest, 1856. május 15. 
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