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Az erdélyi sátoros czigányok. 

Csudálatos, vadregényes faj. Vándor és bujdosó nép, mellyet 
századok óta minden kísérletek daczára az állam meghódítani nem 
tudott. Erdők és dombok alá üti fel sátrait s egy helyt ritkán mulat 
egy hónapnál tovább. 

Izmos, termetes faj. A férfiaknál tág mell, széles homlok, nagy 
görbe sasorr, rugalmas gyors menet. A nök nyúlánkak karcsúk, 
szép tojásdad arczuak, hajlékonyak; 
hollósain fürteik alól fekete sze
meikből éles villám lövellik. Szí
neikre nézve inkább réz színűek 
mint feketék. 

Honnan és mikor jöttek be a 
sátorosok Erdélybe, nem határoz
hatni meg. Vannak kik állítják: hogy 
a polgárisuk czigányokból egy elsza
kadt csapat, őseinkkel egy időben 
származott volna hazánkba, a tábor 
szolgalatjában mint kovácsok, esz
tergályosok és zenészek használtat
ván. Annyi bizonyos : hogy ősidők 
óta közöttünk élnek; de, mint a 
házi czigányokat, megtelepíteni soha 
sem lehetett;söt nyelvük sem ugyan
az mi a házi czigányoké, s a két faj 
egymást nem érti. A függetlenség 
és szabad vándorlás életelemük. A 
társadalom fegyelme és csábja nem 
vehet erőt hajlamukon. A vad álla
pot édesebb és vonzóbb a társaság 
korlátozott kényelmeinél. 

Azonban nincs sátoros, ki va
lami mesterséget ne tudna. Legin
kább a következő mesterségeket 
gyakorolják : rézművesek, kik üs
töket, apró CBengetyüket és zörgő 
gombokat készítenek; kovácsok, kik 
közzé tartoznak a késcsinálók, lakat, 
vésü, fúró, fogó, csákány és balta-
készitők, durvább kovácsmunkákkal, mint lópatkó';, ekevasak stb. 
a sátorosok nem foglalkoznak. Ezeket a házi czigám ok űzik. Eszter
gályosok és teknyősök, kik orsókat, laskateritö és kalácssütö fákat, 
tejsodrókat, kisebb és nagyobb fatálakat, teknyőket s más faesz-
közöket készítenek. Vannak továbbá rostások és miszelöecset készí
tők. Ez utolsó inkább az asszonyok mive és áruczikke, valamint az 
orsók fakanalak s több konyhaeszközök is. Ezen mesterségi ezik-
kekkel járják be az országot, s árulják azt vásárok ban és hazanként. 

Vannak köztük aranyássó czigányok is, kik az Aranyos folyó 

medréből apró teknyőkben az aranyport mosogatják s gyűjtik, mit 
aztán tölök a bányahivataloknál beváltanak. 

Musikához nem értenek. Ez a czivilizalt czigányok mestersége. 
Fütyülésben azonban páratlanok, s fitty s dana mellett szoktak tán 
czolni, mikor felső ruhájokat s lábbelijüket lehányják, és ezt rendre 
a mint hevülni kezdenek a tanczban, a kalapon kezdve s igy rúg
ják mezítláb s könnyű szerben a gyepen. Az öreg dádék és zsám-
bák csak ugy mosolyognak a nagy reményű vidor unokákon. A 

csávék tiz eves korukig mezítelen 
járnak, s czigány kerekek vetésé
vel töltik az időt s a lószekérrel 
husz harmincz ölnyi vonalban ver
senyt vetik a bukfenczet s kérik a 
krajctárl. 

Barabás mesterrajzában hiven 
adja vissza a költözködő erdélyi sá
torosokat. Valóban nincs ennél re
gényesebb valami, ö t tiz család mint 
valamelly karaváncsapat együtt 
utazik. Mindenik családnak van 
rendszerint egy gebéje, mit a csa
ládfő kötőféken vezet, oldalán fityeg 
a sátor összegöngyölten, Bzenyes 
általvetökböl innen is túl is egy-
egy borzasfejü mezítelen purdé kan
dikál ki, a nök nagyobb gyerme
keikkel a ló után mennek, meszelő-
ecsettel kezükbe. A sertést lábára 
kötött madzagon tartva maga előtt 
hajtja a család valamellyik férfi
tagja, ki nagyon büszke e megbíza
tással. A rajok hányt vetett ruha 
messze tündökölteti fényes bőreiket. 
Igy haladnak gondtalan egykedvű
séggel kurtaszárú pipákkal szá
jukban, ö s i kiváltságnak tartják : 
hogy akármelly határon harmad na
pig szabadon és háboritás nélkül sá
torozhatnak. Ez alatt szel vei járnak 
a helységbe s ha munkára van ki

látás, továbbra is engedélyt kérnek a megmaradásra. Mindenik ván
dorcsapatnak van egy rajdája, ki a közöttük támadható viszályokat 
elitéli, s kitől az egész törzs függ. Tarisznyasziján nagy ezüst vagy 
réz <vimert hord hivatali jelvényül. A vajdát magok választják, ki 
magának a polgári hivatalok előtt is tekintélyt igényel. 

Aruczikkeikért inkább eleséget mint pénzt szoktak kérni, lisz
tet, kenyeret és mindenek felett riticsczátét, min ők az avasos disznó
húst értik. A csereberét igen kedvelik. 

Jövendőt is szoktak az öregebb nök mondani, rostába hányt 
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fuszulykaszemek forgatása után; megbogozott czérnák rángatásá-
val a mint a bogok kisimulnak; és a tenyér ereinek nézése s támo
gatása után. És ezzel igen sokat csalnak. Kölpin nevü faluban Ma
rosszéken egy czigánynö a hajadonoknak leendő férjeiket jósol
gatta, s hogy' bizonyosabbat mondhasson, ünnepi ruhajokat kérte el, 
hogy azzal éjfélben a keresztúton tánczolja meg magát, s máig is 
tánczol a czifra ruhákkal; a leányok nem hogy kerestek volna, de 
szégyelletökbe csakhogy a föld alá nem bujtat. 

Az uzsuháláshan, azaz a sopánkodó kérésben kifogyhatatla
nok, elannyira, hogy meg nem lehet tülök menekülni, mig valamit 
nem adunk. 

Eledelük parázsban sült pogácsa, málé vagy puliszka. A hust 
mindenek felett szeretik, s szénen sütve félnyersen eszik. A döglött 
marháknak czombjait lemetszik s elsunnyognak vele, nem ügyelve 
•a falusi nép károgásaira, melly minden udvarról utánok hangzik, 
s az esett húsból illyenkor nagy lakomát ütnek. 

Házasságot minden vallásos szertartás nélkül kötnek, vizek part
ján füzla alatt; egyfeleségüségben élnek s halálig hivek maradnak. 

Vallásról általában semmi fogalmuk nincs. A dörgéstöl, vil
lámlástól, ugy az éjjeli bolygótüzektöl is nagyon félnek, és mellü
ket szokták verni és a földet csókolni kiáltva „Velődé! déelá!" min 
hihető bizonyos felsőbb hatalmat értenek. Láttam egyszer, hogy 
tolvajsági gyanú miatt megesküdtek, mit is illy szertartással tőnek: 
fűidet vettek kezeikbe, sót hintettek rá, vízzel megöntözék, azután 
tenyerükben összegyúrták g o l y ó alakra mit is késhegybe szúr
ván j o b b kezük mutatóujját rátették s magokra rettentő átkokat 
mondottak. A széltől nagyon irtóznak, azért közpéldabeszéd, hogy 
a czigány igy imádkozik : „Mindent adj Uram! hideget, meleget, 
csak szelet ne /" 

A bánatot és gyászt hajók elnyirásával és arczaik megkarmo-
lásával fejezik ki. Hangosan, csaknem orditozva szoktak sírni. És 
főleg a nök illyenkor a kétségbeesés élő példányai; Ők a bánatot csak
nem az őrjöngésig tudják kifejezni s általérezni. Tanúja voltam 
egykor egy gyönyörű sátorosnő kétségbeesésének, kinek férje egy 
széMtelv faluban az átvándorlás alkalmával hamis tallérok készítése 
gyanújáért letartóztatott és vasra veretett. A czigányné ordító jaj
gatással bolygta be a falu utczáit; szép nagy fekete haját arcza elébe 
terítve tincsenként vagdalta egy késsel, s szakgatta szerte kezeiben 
s eresztette a szélnek, könnyei záporként hulltak, s arczait véresre 
karmolta, hogy vér és köny összevegyültek. Megható volt a fájda
lom, elannyira, hogy az egész falu részvétét felköltötte, s férje ke
zességem elbocsáttatása kieszközöltetek. 

A Kdéreztöl vagy éjjeli bolygótüztöl, mint fölebb érintem 
rendkívül irtóznak. Innen megtörténik, ha valamelly faluból el 
akarják tudni, a pajkos subanezok szalmával betekert kerekeket 
gyújtanak meg s eresztenek le a dombtetőkről sátraikra, mit li-
déreznek hisznek, s másnap aggó remegés közt felszedik sátorfáikat 
s a vidékről eltávoznak. 

Ruházatjok a férfiaknál : kék nadrág, nagy karimájú suta 
kalaj), kék köpenyeg s nyakukban fekete bőrtarisznya, széles szij-
ján nagy lapos rézgombokkal; a nőknél rókatorkos mente, fekete 
vagy csíkos Icrsing, többnyire piros csizma, mit nagyon szeretnek, 
a férfiak sarkantyús csizmában s legtöbben szőrös bocskorban jár
nak. Ékszereikhez tartoznak a gazdagabb sátorosoknak az antik-
szerű nagy arany és ezüst billikomok, miket zálogba is szoktak 
tenni, s némelly törzs öt s tiz darabot is bir, hihető még ős hazá
jukból hozott maradványok; a fiatalabb nök füleiben átfúrt régi 
arany- és ezüstpénzek fityegnek, s nyakukon vegyítve bizonyos 
<-sigaalaku fejér és veres csíku s csak nálok látható gyöngysze
mekkel, nagyobb arany- és ezüstpénzekbi'd fűzött nyakláncz diszlik, 
mi mellük közepéig ér le. 

Télire erdős falvak közelébe vonulnak, négyszögű lyukat ásnak 
s a sátort fölibe vonják, s ugy szigorogják át a telet, melly helyzet, 
hogy megfoghatóbb legyen álljon itt versben : 

Az erdélyi sátorosok télben. 

Huh' bah Í J 
Fú, a síel ' 
A czigáaynak 
Nagy vcszéU. 
Rongyos * sátor, 
Csak ugy repül. 
A család benne 
Didergve ul. 
0s»:e4u<»;ak 

Térdeik egymásba : 
Nagy egyesség 
Vagyon a családba. 
A fogok 
Cg}" koezog, 
Mintha csak nótára 
Veregetnék 
Szájokban egymásra. 
Elmenne a 

Dádé az erdőre, 
De be itta csizmáját 
Ks a Iába pőre. 

Hah! bah! 
Fú a szél: 
Szórja a havat a sátorba. 
Millyen fejér! 
Liszt is lehetne 

Ha az Isten csudát teremtne! 
Gulc rájé ! 
Szegény purdéim 
Nem éheznének! . . . 

Adsza anyjok a subádat! 
Szól a dádé 
£9 lerántja 
És ketté hasitja 
És dühében 

A sátornak fenekében 
Mindent összeforgat 
S rá talál 
Sok ireg forogva 
Valami madzagra, 
És azzal 
Kutyafuttából 
Felesége subájából 
Mind két lábára 
Bocskort tajkolgat, 

Es elindul az erdőre . 
Léptei kemények ! 
Hiszen a hó 
Liszt is lehetne. 
Ha az Isten 
Csudát teremtne 
Es a csátték 
Nem ékemének! . . . 

Medgyes Lajos. 
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Van egy helység Magyarhonban, 
Hogy ha el nem pusztult régen! 

A Dunának medre mellett 
Egyik szélső vármegyében. 

Kérditek talán nevéről 
Krónikánk itt bölcsen hallgat — 

Am elmondja, hogy mi történt 
Egyszer ezen falu alatt. — 

Hogy-hogy? nem figyel rám senki? 
Gondoljátok : hogy mesélek : 

Nem biz én! lelkemre mondom! 
Megtörtént mit zeng az ének! 

S tegyük mintha most történnék — 
Bárha már majd ötszáz éve ! 

Tegyük a multat jelenné — 
Megfizetni sem kell érte! 

Vasárnap volt, — azaz, hogy van 
Még pedig délután épen, 

No hiszen csak ez kellett még! 
A gyermekek faluvégen. 

Darutoll kucsmáik mellett 
Katonák: — bár zsoldjuk nincsen -

Éles aczél szablya helyett 
Tompa fakard kezeikben. 

S a dobot miként felednék ? . . . 
Egy tiii, bogy kitalálta : 

Fölfordított serpenyőt köt 
Kóczmadzaggal a nyakába. — 

De vezér kell! ! . . . Fehér Miskát 
Kikiáltják hadvezérnek 

Hogy ne! hiszen legderekabb — 
Mind bele is egyezének. 

Im előlép méltósággal, 
Szemében tűz, bátor lélek . . . . 

Mig zászlóként rúd hegyére 
Vörös kendőt függesztenek! 

llohamot ver oda hátul 
A dobos két fakanállal: 

A pacsirta, billcgény, és 
Fürj fészkéből messze szárnyal. 

Kezdődik a harcz a tuskék 
S kattankórok ellenében, 

És a merre elvonulnak 
Lekaszabolják egészen. . . . 

,Mit? hát illik-e az hozzánk 
Hogy mi ezek ellen állunk? 

Mik magukat nem védhetik. — 
S igy csekélyebbek minálunk. 

Keressünk inkább magunkhoz 
Érdemesebb ellenséget!' 

Szól a vezér, mig a tájon 
Kémlelődve körülnézett. 

Hasztalan! senkit se látott... . 
S bezzeg meggyült mostan dolga: 

Elosztaná a fiúkat. 
Törökök és magyarokra. 

De az egé3z csapat gyermek 
Egytől egyik magyar lenne, 

Nincs ki ellen harczolnának 
Indulnak hát haza fele. 

.Ne menjünk még!1 szólott Miska 
Vessünk koczkát s a kit az ér 

Azt nézzük ugy mint törököt, 
Az legyen hát az ellenfél. 

De erre sem állának rá 
„Minek a sorshúzás nékem 

— Mind igy zúg föl — ha a sors ér 
Megtagadjam nemzetségem? 

Akkor inkább nem is játszom!" 
És indulnak haza felé — 

,Ne menjetek! — Ni az ellen 
Az erdőből bukkan elé. 

Meg ne szégyenitsük ám a 
Hajdankori hős apákat!' — 

S most vezérök intésére 
Negyvenen mind sorba állnak. 

De azon vélt ellenségnek 
Kardja aczél, félnek tőle, 

S nagy kérdő szemeket vetnek 
— Fussunk-e? — a vezetőre. 

,Mit? megfutni? Magyaroknak? 
Véghetetlen szógyen lenne! 

Én — ha mind elfutnátok is — 
Itt maradnék! Istenemre! 

De hisz az nem is ellenség 
Hogy ha megtekintjük jobban 

Hiszen azon vitézeknek 
Szép magyaros ruhájok van!' 

A gyermekek elbámulnak 
A sok diszes öltözéken 

Alig veszik észre, hogy egy 
Melléjök is vágtat épen. 

,„Hát ti kedves kis vitézim 
Kinek katonai vagytok?'" 

,Az országnak fogadtunk mi 
Halálig hű szolgálatot!' 

,„Skiakirály? — .Zsigmond uram!' — 
.„Tudjátok hogy hol vagyon ő ?"' 

,Nem!' — , „ S engem elfogadnátok 
Zsigmondnak ha én volnék ő?'" 

,E1 biz uram!' — Zsigmonddal igy 
Beszélt a kis bátor vezér, 

És egész kis seregével 
Hangos eljenezésre kél. 

A királynak nagyon tetszett 
A gyermekhad.. . . hát még Miska! 

Annyira megtetszett néki 
Udvarába is elhívta. 

Neveltette.. . . S Országh néven 
Adott néki nemességet 

Mert az ország dolgaihoz 
Akkor ő legtöbbet értett. 

Birtokául Gútot adta. . . . 
S Mátyás alatt nádorrá lett! — 
Hová kell ennél szebb példa 
Hogy egy pór is mire mehet! Halász Dezső. 

• ) Kutfo : Budai Ferencz magyar történeti szótára. 



A fekete klrályn e. 
E l b e s z é l é s , i r t a J Ó K A I M Ó R 

Másnap pontosan megjelent Hok-tah vén fogatlan követe Szen-
nabáminál és követeié a választ. 

— Nézd; monda neki a királyné, Puma viSszaadá nekem az 
éjjel a kardot; látod azt kezemben. A nagy szellem megutálta az 
örökös vérontást, melly a két nép között annyi idö óta foly. Azt 
akarja, hogy ennek vége legyen. Azt monda a Puma : a niamniám 
nép királya, és a gengír nép királynéja jöjjenek össze egyedül a 
Jenjemen tó szigetén, és ha vitájuk van egymással, harczoljanak 
meg egyedül. A két harezos nép pedig e viadalban részt ne vegyen, 
hanem fegyvereiket mind két részről csónakokba rakva, hordják át 
a Jenjemen sziget barlangjába, s nézzék fegyvertelenül a harezot. 
A mellyik nép uralkodója pedig győzni fog, az nyerje vissza fegy
vereit, a másik veszitse el azt, és legyen amannak rabszolgája. Ezt 
monda nekem a Puma. 

Szennahámi rögtön éjszaka megindult kétezer harezos férfival 
az ellenséget fölkeresni. A niamniámok lehettek háromezerén Morhu 
állítása szerint. 

Reggelre a Jenjemen tó partjára érve, ott találta ellenségeit. 
Azok a tó túlsó partján voltak megtelepedve, látni lehetett, mint 
kapaszkodnak a hajlongó pálmafákra, épen mint a majmok. Ha va
laki üldözte őket, ollyan sebesen fel tudott futni az egész sereg a 
fákra, mint a legügyesebb vadállatok, 8 onnan nyilazott alá ellen
ségére. 

A m i n t Szennahámi megpillantá a niamniámokat, bátran kiállt 
a tó partjára, gömbölyű paizsával fedve karcsú testét s átkiálta 
hozzájuk erős hangos szóval : 

— Ellenség férfiai. íme az elveszett kardot visszaada nekem 
Puma, A nagy szellem nem haragszik ránk. A nagy szellem azt 
monda nekem az éjjel, hogy ö ma Ítéletet akar tenni a gengir és 
niamniám népek között : ki legyen a másik ura ? Igy sohasem lesz 
a hareznak vége? Ti megöltök belőlünk ezerét, mi is megölünk be
löletek ezerét, holnap ti uj sereget hoztok, mi is uj sereget hozunk, 
s újra kezdődik a vérontás. Puma nem akarja azt. Puma nem akarja, 
hogy a beszélő faj elfogyjon a földről. Ki fogja öt énekelve magasz
talni, ki fog az ö oltárai előtt tüzet gyújtani, ki fog az ö emlékére 
képeket faragni a fákból, ha az emberek elpusztulnak. Azt monda 
nekem a Puma : Álljon meg a két sereg a Jenjemen tó két partján 
és tegye ölébe kezeit csendesen. Minden fegyvert rakjanak le a tó 
közepén levő szigetre mind a két sereg férfiai. És akkor lépjen azon 
szigetre a niamniám nép királya és a gengir nép királynéja egyedül 
és harczoljanak meg ott népeik szeme láttára. A mellyik győzni fog, 
annak a népe legyen a fegyverek ura, a másik annak szolgája. Ha 
Hok-tah király bátor férfi, feleljen! 

E szavakra roppant ordítás keletkezett a túlsó partról, a niam
niámok örömükben bukfenczeket hánytak s vad riadallal tánczolták 
körül királyukat, a ki félfejjel mindnyájánál magasabb volt, és egy 
egész fejjel rútabb; míg a gengiraiak elszomorodva borultak király
néjuk lábaihoz, a ki ollyan szép volt, de csak mégis asszony, ak i 
gyönge az illy viadalhoz. El kell veszni a gengir népnek. 

Mind a két sereg azonnal tutajokat készített bámbuszderekak-
ból s azokra lerakva fegyvereit, átszállítá a szigetre; ott pedig egy 
nagy barlangba leraktak minden fegyvert. 

Mikor ez megtörtént, Hok-tah király kiállt a túlsó partra s 
megcsóvált parittyájából egy követ hajíta át, kiáltva : 

— Készen vagyok, hát te asszony? 
A kő süvöltve jött a levegőben, de Szennahámi feltárta azt pai

zsával; akkor ö vette elő tegzét s nyilat téve az ijhúrra, visszakiálts 
ellenére : 

— Én is készen, hát te férfi? 
A nyíl nagyot füttyentett s az ellenkirály paizsa közepében 

állt meg, hegyét keresztülfurva a bivaly bőrön. 
Akkor a két vezér a tutajra lépett egyedül s átevezett a tó 

középeni szigetre. 
Egy puszta, homoksziget volt az, körülnöve magas náddal, li

liomos virágokkal, mikben a lángszinü gém rakja magas, hegyes 
fészkét, de a közepén volt egy emelkedettebb domb, ide jött a két 
bajvivó fél, a honnan mind két sereg rájuk láthatott. 

Hok-tah király volt első a dombon s elfoglalta a fegyverek 
barlangjába vezető nyilast. 

Nagy, hat láb magas szörnyeteg volt, bozontos gyapjas fejjel, 
fél arcza valami zsiros festékkel egészen veresre festve, a másik felé 
világos kékre, szintúgy az egész termete, bal keze, bal lába kék, ft 
jobb piros. Fején egy lenyúzott bölénybika fejbőre, a hátranyúló 
két görbe szarvval. Fegyverzete is iszonyú, három szigonyos dárda, 
a mi ha testbe talál, ki nem lehet többé húzni, övébe félmázsás 
kőbalta van dugva, mig derekáról emberkoponya lógg alá 
csavart gúzskötélen, mellyel iszonyú ütéseket szokott osztani a 
harezban. 

Átellenében Szennahámi szép, délezeg alakja, ollyan karcsú, 
ollyan sima, karjai gömbölyűk, piczinyek kezei, lábai, minden sze
retetreméltó, és semmi sem rémületes rajta. 

ó h bizonyára a niamniám népnek elég oka volt kaezagui, és a 
gengir népnek elég oka sirni, a midőn őket igy szembenállni látta. 

— Enyim a fegyverek barlangja asszony! kiálta recsegő han
gon Hok-tah a barlang elé állva s midőn Szennahámi bátran köze-
lite felé, megcsóválta kopjáját a légben s ráhajította. A kopja olly 
biztosan repült, hogy épen Szennahámi szivén kellett volna keresz
tül rohannia és ollyan erővel, hogy ha érez paizst tartott volna is 
maga elé, azon is keresztül tört volna. 

De Szennahámi ügyesen hajolt félre a dárda elöl 8 elhagyta 
azt maga mellett suhanni. A második kelevézzel fejének czélzott áz 
óriás; a királyné félrebukott előle s a kopja csak az agami tollak 
hegyeit úté meg; a harmadik kopja is jött zúgva hirtelen, azt pedig 
félre csapta réz kardja élével. 

Hok-tah dühödt volt, hogy hajításait olly ügyesen ki tudta ke
rülni ez asszony. Férfi paizsát tartotta volna azok elé s halál fiává 
lesz : ez pedig félrehajolt előlük, mint valami betanított kígyó s 
most hírtelen ő rántja elö hajitó dárdáit s sebesen egymásután ha
jítja mind a hármat ellenfelére, ki gömbölyű paizsával kettőt felfog 
belőlük, de a mint a másodiknál tomporait fedetlen hagyja, a har
madik egyszerre a ezombján fúródik keresztül. 

Hok-tah bőszült 'ordítással, a minő a meglőtt vizi lóé, rohant 
sebesült dühében Szen nahámira; a rettentő köbárd pörgött kezében, 
a hová lecsap vele, még a szálfa is elgörbül. 

Szennahámi nem várta be az irtóztató támadást, hanem elkez
dett futni ellenfele elöl, nyomában mindenütt az óriás veszett ordí
tással, egy kezében a köfejszét emelve, a másikban a koponyát csó
válva a hosszú kötélen. 

A niamniámok diadaltól ordítottak és kaczagtak és czigányke-
reket hánytak a parton; mig a gengír táborban sóhajtás sem volt 
hallható. 

Már olly közel érte Hok-tah Szennehámit, hogy a halálfejjel 
hozzásújthatott, de azon perezben hirtelen sebesen félre ugrott előle 
a királyné s a mint át idomtalan óriás VÍgyáafttJfthnl elrohant mel
lette, ugy vágott hozzá, hogy Hok-tah balkezét, a melylyel a kopo
nyát csóválta, vállban lecsapta, a meglódult nehéz koponya a rá
hurkolt karral együtt nagyot repült a viz szinéig népek bámulatára 

Ah, most a gengiriakon volt a sor kaczagni. 
Hok-tah király elveszte kékre festett karját. A szörnyeteg 

ordítva bukott térdére s még térden állva iparkodott közelebb 
csúszni Szennabámihez s félkezével a kőbárdot végső erővel lesúj
tani rá. 

Szennahámi hagyta őt közelebb jönni. Egészen bevárta, mig 
egy lépésnyire ért hozzá. Itt a szörny egyszerre felugrott s hozzá
bújta a királynéhoz, Szennahámi nem tért ki a csapás elöl, felfogta 
azt kardja élével; s megragadva vas erejű kicsiny kezével Hok-tah 
üstökét hanyattrántá őt a földre. 

A szörny kezéből kihullott a köfejszc; még egy felkapott éles 
kavicscsal ütött győztes ellenfeléhez, s midőn a nö lábát érzé tor
kán, egyszerre beleharapott abba dühösen, mérgesen, mint egy 
veszni tért eb, azzal nagyot nyögve fordult egyet , arczal a fold felé 
térve, hogy ne lássa annak a széles pallosnak utolsó villanását. 

A Puma kardja egyet villant, egyet csendült s Hok-tah feje 
messze gördült le a dombrul. 

Szennahámi büszke diadallal tevé fel lábát a vértokádó te
temre : 

— Nagy voltál, kicsiny lettél. 
A niamniám nép bódultan futott el ezt látva és soha többet a 

gengír nép folyóit meg nem úszta. 
A gengir nép most is szabad. 
Szennahámi ott nyugszik a szabad földben, mellynek boldog

ságát éltével válta meg. 



Heted napra a harcz után, azon harapás miatt, mit a leölt ször
nyeteg halálos dühében ejte lábán, meghalt népeért, hazájáért és 
az áldást adó nagy szelleméit. 

II. Szakasz. A fekete császár. 

Soulouirue Fausti n képe. — (Folyt, köv.) 

A „Magyar sajtó" derék szerkesztője tollából következő lélek-
buzdító czikk jelent meg a fentnevezett lapban, mellynek közlésére 
olvasóink iránti tekintetből, s a magasztos eszme terjesztése végett, 
felhíva érezzük magunkat: 

Nemzeti d icsőség a v i lág v é g é i g ! 
.Túlin* 19. 1856. 

Üssétek fel a történet könyvét, s e hónap huszonegyedikén annak egyik 
legfényesb lapjára akadtok. 

Es a nándorfej érvári szent győzelem négy százados étmapja! 
Emléknapja ama véres ütközetnek, mellyben a világtörténet legnagyobb 

hőseinek egyike, s a magyar nemzet hallhatatlan nemtője, H U N Y A D Y JÁ
NOS, a kereszt szent védelmét hirdető tűzlelkű Kapistran bű szövetségében, 
a tizszerte erősb és készültebb ozmán sereget vizén és szárazon megverte, a 
tíz napon át tartó szakadatlan győzelme által hazánkat a rabigától, a keresz
ténységet a kiirtástól, a Európát tán egy ujabb vandál népvándorlástól meg
menté. 

Minden időben és minden nemzethez méltó saját történetét ismerni, s 
múltjának eseményein okulni vagy lelkesülni; — de ez soha nem volt a ma
gyarra nésce akár fontosb, akár sziikségesb, mint a jelen korszakban, midőn 
a legmélyebb nemzeti öntudatot, a hagyományos szent szokások legféltéke-
nyebb megőrzését, a kor tudományaiban diadalmasan átszellemült nyelvnek 
az anyai nyelvbe fiirösztését és ápolását, s mindenek felett a jelennek a múlt
hoz gondos és ildomos szövését igényli, hogy fajunk az anyagi és szellemi 
erőben túlnyomó népek s a világot koronkint átalakító elemek olvasztó ha
talma irányában — nemzeti egyéniségét, sajátságait és jetlemét megmenteni 
képes legyen. 

Azért hiszszük nem csak remélhetni de követelhetni is, hogy minden ér
telmes és becsületes magyar háznál az imakönyv vagy biblia mellett még leg
alább egy könyvecske létezzék : Magyarország története, mellynek édes re
géiből a gyermek Isten után saját bölcsőjének fogalmát és szeretetét merítse, 
s melly a férfiúnak delejtü gyanánt szolgáljon az élet tengerén, hogy sajkája 
mindig a hon és fejedelem egyesitett érdekei felé evezzen, s koronkint,a múlt
nak emlékezetes napjain, lelkesülni tudjon. 

S a nemzetnek legnagyobb napjai közé tartozik az ez évi 21-dik július, 
mint a nándorfejérvári győzelem négyszázados évnapja! 

Apáink elfeledek -e nagy napot s annak dicső ünnepeltjét a polgári 
életben örökíteni. 

Pedig HUN V A D V J Á N O S , magasztos fiával egyetemben, gyengé
debb, feltűnőbb és ragyogóbb kegyeletet érdemelt a nemzet és haza részéről, 
mint a mit Cliónak századokkal halványuló betűi biztositni képesek. 

H U N Y A D Y és fia M Á T Y Á S a király, két legnagyobb embere a ma
gyar történetnek. 

HŐet, ki győzni tudott azért, hogy uralkodhassék, már sokat számlál 
a világtörténet. 

De olly hadvezért, mint H U N Y A D Y JÁNOS, ki nem csak éles belá-
tásu, hanem rettenthetlen bátor és szerencsés is, sokat harczolt, s egyetlen 
baleseten kivül mindig győzött, csupán azért, hogy a hazát és annak szabad
ságát megmentse, s egy habár ellene bőszitett és bizalmatlan gyenge király
finak törvényes örökét és országát megtartsa, — ki a hatalom tetőpontjára 
eljutva, néptől és hadseregtől bálványozva, az őnkint kínálkozó trónnal szem-
közi magán uralkodni, királyi tekintélylyel hü alattvalónak tudott maradni, — 
illy hadrezért, — ki merjük bátran mondani, — H U N Y A D Y n kivül a világ
történet még csak egyet, az egyetlen Washingtont mutatja fel. 

S Magyarország e ritka nagy fiának emlékére az ősök semmi diszjelt 
nem hagytak örökül az utókornak. 

H U N Y A D Y nagy tettei azonban messze túlragyogják a hírnevet, mely-
lyet bármilly szobor hozhatott volna nevére; — s mit a haza és nemzet elmu
lasztott, végtelenül gazdagon kipótlá a vallás, az emberiség erkölcsi épsége 
és nagysága felett éber gondossággal őrködő egyház. 

Midőn 111. Colix tus római pápa Konstantinápoly eleste után, a Ma
gyarország, mint a nyugoti katbol. egyház és európai kereszténység bástyája, 
meghóditására induló irtózatos számú ozmán lereg ellen keresztes háborút 
hirdetett, s követeit az európai fejedelmekhez küldé segély kieszközlése vé
gett, — s végre is, midőn keserű fájdalommal tapasztala, hogy azok egy
mással czivódva. Magyarországot, a utána a többi Európát a közös ellenségnek 
martalékul hagyják, s látta, hogy a már Nándorfejérvár falaihoz közeledő 
Mahontet ellen minden menedék egyedül H U N Y A D Y karjaiban, az ő és ba-
rátjai saját költségükön állított csekély ezernyi fegyveres seregben, s Kapist
ran lángszavai által a bécsi Szent Istvántemplom oldalán ma is tiszteletger
jesztő szószéktől kezdve Szegedig felvillanyozott, s csupán kaszával és ke
reszttel fegyverzett népben fekszik, — azt rendelé az Istenben bizó pápa, 
hogy a keresztény világ minden templomaiban délben a harang huzassék meg, 
s e jelre a keresztények imádkozzanak, hogy Isten H U N Y A D Y karjait s az 
általa vezérlett keresztes hadat győzelemmel áldja meg. *) 

Isten a könyörgést meghallgatta; s a déli harangszó, a merre csak ke
resztény népek közt hangzik, — mai napig fennen hirdeti Isten hatalmát, B 
a vallás, trón éa szabadság védelmére viselt magyar fegyver győzelmét és di
csőségét. 

E harangszóra minden jó keresztény leveszi kalapját, 
— s ez legmagasztosb dicsőülése HUNYADYnknak. 

De nem állapodott itt meg az egyház Feje. 
III. Calixtus elragadtatva értesülvén a szent Collegium-

mal egyetemben a nándorfejér vári fényes diadalról, ünnepé
lyek hálamisét tartott, 8 azon napnak örök emlékéül, mellyen 
a győzelem hírnöke Rómába megérkezett, — t. í. augusztus 
6-kára, örök időkre az „Urszine változása" napját decretálta, 
s azt az esemény dicsőitésére az összes keresztény Anyaszent
egyházban megünnepeltetni rendelé. **) 

A leggyönyörűbb jelkép a Megváltó életéből, annak ki
fejezésére, midőn az emberi anyag az ész súlya, hit ereje, lélek 
meggyőződése és sziv bátorsága alatt átszellemülve, a nyers 
erőtől legyőzhetlenné válik. 

•) Lasd S. Antoninus in cronica, part. 3. cap. 14. 
**) Lasd Vitae Pontif. Rom. P. Ü t pag. 376. 
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Ez történt H U N Y A D Y JÁNOS csekély seregével szemközt Mahomet 
óriási hatalmával. 

S a világ végéig megdönthetetlen Egyháznak ez augusztus hatodiki ün
nepe, egyszersmind a magyar nemzet dicsőségének záloga a világ végéig. 

Illy nagyszerű emlékeit a múltnak kevés ország, kevés nemzet mutat
hatja elő a fóld kerekségén. 

Fürödjünk tehát bátran és öntudatosan e dicsőség meleg sugaraiban; 
— de vigyázzunk magunkra, — s megfeszített gonddal, egyesült erővel, il
domossággal és bölcsességgel ugy ápoljuk ét tzilárdittuk nemzeti létünket, ne
hogy ama forró sugarak önvélkiink, önhangagságunk miatt, mint a Pharaók 
egyptomi pyramisaira, — itt is csak a múltnak haszonvehetetlen romjaira, 
hűlt tetemekre süssenek. 

A gAz-csrplogép. 

Mult vásár alkalmával a pesti Köztelken gróf Károlyi György és Zichy 
Ödön ő mlgaik több Angliából hozatott gőzgépet próbáltattak meg. Ezek 
közül való az általunk bemutatott 8 lóerejü gőzcséplő gép is. Azt egy lá
tásra észreveheti mindenki, miszerint az illyen portéka nem féltelkes gazdá
nak való; hanem egyes népes helységek biz azt megszerezhetnék köz költ
ségen, a mi megérdemlené a vállalkozást. Egy illyen gép 120 nap alatt 
30,000 p. mérő gabonát kicsépel s a csépléai költség kerül egy harmadába a 
rendes nyomtatási költségnek. Arra azonban figyelmeztetünk mindenkit, 
hogy az illyen gépek vételébe csak ollyankor lehet belevágni, ha a község 
képes magának rendes fogadott gépészt tartani. E nélkül több lenne belőle 
a Iélekkárhozat, mint a haszon. Ara e gőzgépnek, ide szállítva, 5000 pft. 

Kííy hang e s y leánytanitótól, 

A „Politikai újdonságok" f. e. 2(i-dik számában 221-dik lapon ezeket ol
vastuk : „Győr város csődöt hirdetett egy tanitói és egy tanitónöi áüomásra 
a leányiskola számára, de eredmény nélkül, nem jelentkezett egyikre is al
kalmatos egyén, minek oka mindenesetre a 200 pftra határozott csekély évi 
díjban keresendő. Ha jő tanítókat akarunk, azokat nem csak jól, hanem bő
ven, igen dúsan kell díjazni is, különben soha nem lesznek azok képesek 
állomásaikat a kor igényeihez képest betölteni. Azért, mig tanárainkat és 
tanítóinkat dúsan nem díjazzuk, csak illusio leend minden nevelési törekvé
sünk." A tisztelt közlő urnák ezen igaz szavait vegyük bonczkés alá, és pra-
ctice, a mint áll a dolog, mutassuk meg a tanitódíjakat határozó egyházak s 
elöljáróságoknak irányadásul: váljon lehet-e 200 pftért jó leány tanítót kapni? 

En leánytanitó vagyok, olvasom Győr városának tanitói esődhirdetését, 
kedvem volna a szép, s a „Vasárnapi ujság" f. e. 26-dik számában annyira 
magasztalt Győr városában lakni, s most van alkalom toda jutni, csőd nyitat-
ván leánytanitói következőleg szakombeli állomásra. En bizom képességem
ben, s hiszem, hogy e szakbeli tapasztalatimat igazolandó okmányul leány-
nevelésről irt iskolai könyvecskémet Győr városa t. cz. elöljáróságának be
nyújtván, elnyerem e hivatalt, a kielégítem mind az elöljáróság, mind a 
szülék kívánságát; de itt részemről első kérdésként merül föl : mi a fizetés? 
Itt látok 200 pftot megajánlva; veszem a krétát s számolok : egy évben van 
365 nap; a 200 pftot krajezárokra reducálom s 365-tel elosztom, és kijön egy 
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napra 32 pkrajezár elköltendő egy kis töredékkel. Tekintek négy gyermekemre; 
ezeknek reggelire egy-egy pkrajezárt szánva, ez tesz 4 kr.; én s nőm, más 
reggelűre nem jutván, két-két pkros kenyérrel vagy zsemlyével beelégszünk, 
lesz 4 kr.; szolgálóm, kit 4 gyermeknél nélkülözni lehetetlen, szinte meg
eszik 1 pkr. kenyeret, jön az ebéd; 1 font hús 10 pkr.; leves alá egy iteze 
liszt vagy másféle 4 pkr., só 1 pkr.; hét személynek kenyér a húshoz 7 pkr.; 
s minthogy legszegényebb emberek is esznek itt-ott kétfélét, nekem is kedvem 
jön a ritka levesre egy kis -ürüt is enni, s veszek legolcsóbbat, egy iteze 
babot, s ez Győr városában is belekerül 2 pkrba, hozzá zsírt és sót 2 pkr. 
Uzsonna nélkül a szegény tanitó s neje ellehet, de 4 gyermek sir és kér 
kenyeret, s meg kell elégednie fél-fél zsemlyével 2 pkr. Hát vacsora mi lesz? 
A tanitó maga elszokott hajdan az alumneumban a vacsorától, de a szegény 
nő alumnista soha sem lévén, kedve jönne valamit harapni, de mi legolcsóbb, 
aludt tejet, mellynek itezéjét Győrben is talán kaphatni 2 pkrért? s midőn 
lefeküdni akarok, felszámolva a napi költséget, mellyet családom életének 
csak fentartáeára nem kényelmére tettem, látom, hogy a bevételt 7 pkr. fe
lülmúlja : honnan vegyem ezt? Hát ruházatom miből telik ki, mert Győr
városában megkívántatik, hogy egy leánytanitó rongyoson ne járjon; hát 
az adó s szállásbér? Győr városa ezen csődnél a szállást nem említi, de 
posito szállása vagy szabad laka lesz : a falakból harapjon-e a szegény 
tanitó s családja? De egy városi leánytanítónak, korszerű mivelődésére 
könyvek is szükségesek: e díjból egy naptár sem kerül ki. Illy desperatus 
számadás atán csodálhatni-e, hogy Győr várnai leánytanitó! állomásra senki 
sem jelentkezett? 

Nem tudom, mi fogalma van a világnak egy tanitó személyéről s hiva
taláról, midőn azt szegénységre és nyomorra kárhoztatja?! Vagy ollyan olcsó 
portéka-e legbecsesebb kincsünk, Bzép gyermekeink, kivált finom érzésű 
leánygyermekeink neveltetése, kiknek földi szerencséjük vagy boldogtalan
ságuk leginkább jó vagy rosz tanitótól föltételeztetik ? Vagy talán tanítónak 
és családjának a gyomra kisebb szerkezetű mint más természet gyermekéé 
vagy a budai tehenészé, kinek, nem régen közlött adat szerint, több fizetése 
van, mint sok tanitónak? *) Vagy talán drágább s becsesebb állat a borjúnk 
mint gyermekünk és olcsóbb a tanitó ruházata a tehenész subájánál ? Bizony 
már ideje volna a tanitói hivatal fontosságát más szemüvegen nézni, mert 
egy kis dicsérettel, mellyel rendesen a tanítók jutalmaztatnak, nem tarthat
juk jól gyermekeinket. Virtus laudatur et alget. En is már két évtized óta 
tanítóskodom, és semmi szenvedélyem nincs, mellyre más emberek pénzöket 
szokták vesztegetni; nem dohányzom, nem kártyázom, nem vadászok, bort s 
más szeszes italt nem iszom, szegény asztallal élek és szegényül ruházkodom, 
s mind ezen nélkülözések mellett hivatalomat lelkiismeretesen, s ha szabad a 
közvélemény nyilatkozatát felhozni — dicsérettel viszem, a szülék és elöljárók 
megelégedését mindig birtam és birom : mégis illy hosszú hivataloskodásom 
daczára szegényebb vagyok templom egerénél, a véres veritékkel szerzett 
jövedelmem alig képes mindennapi élelmi szükségeimet fedezni. Hát a sze
gény nőm s gyermekeim jövője min alapszik? Megborzad az érzékeny atyai 
kebel e gondolaton, kivált ha szorgalma a igyekezete sem képes jobb jövőt 
elévarázsolní. Bizony olcsó portéka a tudomány! mert mig egy szüle leány
kájának egy ruháért többet ád, mint lelki tanításért egy évre : addig a tudo
mány kisebb becsesei bírni, s a tanitó éhezni, a szabó hízni fog! Az emberi
ségnek saját érdekében feküdhetnék már egyszer megezáfolni a közmondást: 
„Quem dii odere, paedagogum fecere." 

A gáz Pesten. 

Vidéki utazónak, ki Pestre jő és ennek utczáit járja, igen szembe
tűnők azon nagyszerű és roppant költséget igénylő készületek, mellyek 
a városban, minden utczáinak, házainak és boltjainak gázzal (azaz : mes
terségesen kifejtett gyúlékony, éghető levegővel) leendő éjjeli ki világosi
vá- ihoz szemléltetnek; a külföldi nngy városok példája szerint. Utczákon 
mindkét felől a kövezet felfeszegettetik, két lábnyi mély árkok ásatnak, 
ezekbe a vas-öntetü vastag csővek egymáshoz forrasztva lerakatnak, mellye-

ken majd a gáz éjjel
nappal áradni fog. 
hogy, a hol kívántatik, 
csapokon kicresztessék 
és világításra meg
gyújtassák. A széle
sebb utczákon vas-ön
tetü magas candela-
berek, azaz : lámpa
tartók is ásatnak le, 
egymástól mintegy 20 
lépésnyi távolságra. A 
gáz kifejtése a város on 
kivül fog történni, tü
zelés erejével, óriási 
nagyságú kazánokból, 
mellyekből a csővek 
mindennemű irányzat
ban kierednek. A gáz 
mérges lánggal ég és 

*) Hint hét (!) tanitó
nak 200 ttjával 



bűz nélkül. Az pedig még itt a furcsa dolog, hogy gáz,— mellyet fejtő konyha 
Pesten most is létez, — már árultatik kicsiny adagokban és drága pénzért 
szerte hordatik a városba. £ sorok irója nemrég levén a fővárosban, csudál -
kozva nézett egy siheder ficzkó után, ki hátán egy korom fekete bőrtömlőt 
ezipelt. akkorát, mint egy hidas, cs csak amúgy könnyen mozgott vele. De 
elmosolyodott, midőn vezető pesti unokaöccse megmagyarázta, hogy az illy 
tömlőkben gáz bordatik szét a városba. „Uram B én Istenem (fohászkodám) 
hát Pesten nemcsak a Dunavíz széthordásából, hanem még a levegőből is 
pénzt árulnak. Hogyne lehetne aztán ott meggazdagulni!" E. I. P. 

Síiv . 
A szív nem egyéb, mint viasz darab, 
Melly felolvad a naphevétől, 
És igy bármilly alakba öntheted; 
De a hidegben megkeményül. 

Szerelem. 

A szerelem nyüó virág, 
Mérget szí a pók belőle, 
Mig a kis méh megrakodva 
Mézzel repül vissza tőle. 

Elet. 

Mi az élet? . . . egy szappanbuborék, 
Mellyben szivárvány színek játszanak. 
Összeroskad, ha szellő fuj rája, 
S a tüneményből egy csepp víz marad. 

Halál. 

Mi a halál ? . . . egy vén kaszás ember, 
Kit a pokol napszámba fogadott, 
Bérért kaszál, azért nem válogat: 
Vág egyiránt virágot és gyomot. 

költészet. 

A költészet tündérsziget, 
Tündérlány benn a képzelet; 
Szélestenger veszi körül, 
liajt mindenki át nem repül. 

Vilin József. 

T Á R 
Gazdákat érdeklő rovat . 

Háziorvos. A juhmételynek azon óvó gyógyszere ügyében, mellyről 
a „Vasárnapi újság" 13 . számában értekeztem, több rendbeli magán levele
zések folytán arra vagyok felkérve, hogy a csillagfürt-nek juhmétely-ellenes 
óvó gyógyereje, s ennek használata ügyében terjedelmesebb, több felvilágo-
sitással szolgáló értekezletet tegyek, mert el vannak határozva magyar gaz
dáink ennek mielőbbi megkísérlésére. 

1 Ennek folytán a hozzám intézett többféle kérdésekre következőleg van 
szerencsém nyilatkozni, még pedig 11'. Ketté legújabb tapasztalásai folytán e 
czimü munkájának tartalmai szerint : „Die Lupine ais Feldfrucht nach den 
neuesten Erfahrunyen. Berlin bei Wiegandt." 

Legújabb gazdászati tapasztalatok szerint a csillagfürt (Lupinus) egyike 
azon növényeknek, melly az okszerű földmivelés rendéből tetemes vesztesség 
nélkül ki nem maradhat, s nem sok idő múlva mint nélkülözhetlen, leghasz
nosabb termény fog szerepelni a váltógazdaságban, mellyet a jelenkor eltö-
rülhetlen vastag betűkkel fog a gazdák jegyzőkönyvébe iktatni az utókor szá
mára is, mellynek olvasása alkalmával minden jóravaló gazdának fedetlen 
fővel kell térdet s fejet hajtani, feltalálójára s megismertetőjére ezer és mil
lió áldást halmozni. 

Legújabban azt állítják sok német és porosz tekintélyes gazdák, hogy 
a csillagfürt nemcsak minden ganajozatlan, hanem még a legsoványabb a leg-
roszabb homokföldben is megterem. Vettetik mint előző takarmány főleg 
rozs előtt, még pedig egy terjedelmes holdra, mint alább következni fog, a 
czélhoz képest különböző mennyiségben, mellynek minden merczéje 90,96 
font nehezséget tesz. 

A csillagfürtnek c következő fajai vannak : fehér cs., Lupinus albus; 
tarka cs., Lup. varius; kék cs., Lup. hirsutus; szőrös cs., Lup. pilosvs; szük-
lecelü cs., Lup. angusti folius; sárga cs., Lup. luteus. 

Mindezen fajok közt a gazdának figyelmét egyedül a sárga, kék és fe
hér érdemli, mert a csillagfürtöknek csak e három faja bir a következő je
lentőséggel : hatalmas trágyája a homokos földnek; hatalmas zöld és szá
raz takarmánya a juhnak; a lónak és szarvasmarhának legbiztosb óvó 
gyógyszerül szolgál babja á juhmételynek, szarvasmarháknál pedig a bei-
férgeknek. 

Minthogy e három fajnak nem ugyanazon sajátsága van, szükségesnek 
látom ezeket külön némileg megemliteni. -

A sárga csillagfürt, Lupinus luteus; a három közt első helyen áll, mivel 
a csillagfürtnek öszves kellékeivel egyedül ez bir. 

Ez a homok és kopár, egyszóval minden termőerő nélküli kopaszföl
dön is gazdag terményt igér és ád, mellyen olly buján nő, hogy termékeny
ségénél fogva a földszint alig lehet látni. 

E növény német- éa poroszhonban először csak mint alapitó termeszte-
tett főleg a futóhomoknak megállapítására. Később zöld takarmánynak 
termesztetett, s most már mint nagy jelentőségű termesztmény viseli a fősze
repet a váltógazdasági rendszerben, mellynek üdvös eredményei ezekben 
összpontosulnak : 

1) A csillagfürt nem követel trágyázott földet, illyenben haszna-
vehetlenné fajul el. Mélyen porhanyitott földet szeret, minélfogva megkí
vánja, hogy ha mindjárt a leglazabb homokföldbe vettetik is, hogy ez két
szer szántassék fel jó mélyen. 

2) Hogy babját lehessen venni, már mártiushó végén vagy legfeljebb 
április elején el kell vetni, és egyedül azért mivel első kifejlődésére feltétlen 
megkívánja a mérsékelt nedvességet. Zöld trágyául János napja körül lehet 
elvetni. 

3 ) Széles területű holdba takarmányul 10 ,12 mérő vetendő, magazerez-
hetésre elegendő 5,8 mérő. 

4) Mint előveteménye a rozsnak, ha zöldtrágya gyanánt használtatik, 
teljes virágzásában szántassék alá lehengerezés után. 

5) Takarmányul talap vagy kengyel nélküli kaszával kaszálandó (mit 
einer Sense ohne Gestell oder Biigel) második levele elvirágzásakor, mell v-
után szétterítendő s így hagyandó érületlen 8 —14 napig. 8 — 14 nap 
múlva 3 láb msgosaágu petrenczékbe rakandó, melly helyzetben ismét 8 — 
14 nap hagyandó, ezután behordatik és mint takarmány jó szellős száraz 
helyre teendő. 

H Á Z . 
Mint takarmányt igen nehéz jó karban fentartani, mennyiben nagy 

készsége van rothadásija átmenni. 
6) Kiterjedtebb termése cséplőgépet igényel, mivel e nélkül, kézzeli 

csépletése igen sok költségbe kerül. 
7) Termékenysége mindenkor a földnek és az időjáratnak minőségétől 

függ. Agyagos bomokfóldben meleg, nyári napok hozzá járultával, egy hold 
50 má/.-a száraz takarmányt is ád, midőn száraz földben hüves időjárattal 
10 mázsánál többet nem ád. Három évi rozstermés után 5 — 1 2 mercze, hat 
évi rozstermés után csak 1 — 8 mercze babot terem. 

8) E csillagfürtnek szénája sok táperöt rejt magában, s mivel egy kissé 
kemény-rágatu, legczélszerübb szalmával, réti szénával felváltva étetni. 

Élőkelő takarmánya a juhoknak és bárányoknak, kivévén az ellesi idő
szakot. Bebizonyult e takarmánynak gyapjuszaporitó s finomító ereje ie. 

9 ) Babját legjobb abrakul étetni szarvasmarhákkal, lovakkal. Minden 
párra egy hétre 1 — 1 % mérő ezámitatik, más takarmánynyal vegyest. A ju
hok ennek tarlóján minden szemet felesznek, melly a bennük létező méte
lyeket kiirtja, s megszünteti az erre való hajlamot, igy a mételyeknek uj-
képzését. Mint juhmétely elleni óvó gyógyszerből, olly vidékeken, mellyeken 
a juhok posványoB legelőn kénytelenek legelni, és savanyu takarmánnyal 
tartatnak, az egész év alatt 1 0 0 darabbal egy hét alatt 8 mérőt kell feletetni 
daráltán. E gyógyerővel sem szalmája, sem polyvája, de még hüvelye 
sem bír. 

10) Darálva kell étetni, hogy hizlaló erejét kétszeresen tanúsítsa mind 
a jármas, mind pedig a hizlalandó szarvasmarhákkal. Minden egyes tehén 
felemészthet hetenként egy mérőt, anélkül, hogy a tejnek legkevesebb kese
rűséget adjon. Polyváját moslékkal keverve a tehén szeretve nagy haszon
nal eszi meg, valamint a birka hüvelyét. 

. 1 1 ) Szalmája szarvasmarhák alá hatalmas álomszert szolgál, s trágyát 
is jobbat képez minden egyéb szalmanemeknél,mennyiben igen sok fojtó lég-
nemet rejt gyurmájában. 

12) Igen üdvös elntcrménye a rozsnak homokföldön, mennyiben sa
játsága a homokfóldct rozstermésre kényszeríteni és kellő termőerövel meg
áldani, annak folytán, mivel gyurmájában temérdek fojtólég létez, a mivel 
mély gyökeret vet, melly szerint mélységbőli sarjadzása alkalmával sok táp-
réazt terjeszt el körületébcn. Tapasztalások bizonyítják, hogy e növény után 
a rozs igen gazdagon fizet, még azon esetben is ha lekaszáltatik, még gazda
gabban akkor, hogy ha cz teljes virágzásakor aláazántatik. Az ugar ehez 
hasonló terményt nem képes előidézni. Ugy tanácsolják, hogy az elvetett 
mag alászántassék, növénye pedig vagy arattassék vagy kaszáltaasék. 

13) Igy lehet pedig a vetésforgatást tenni : csillagfürt, rozs stb. — 
Ha pedig a csillagfürt-rozsvetéa után ismét rozs vettetnék,akkor a földet fel
tétlen meg kell ganajozni istállótrágyával. 

H. A kék csillagfürt, Lupinus hirsutus; rostosabb, fásabb sajátságu a 
sárgánál, ez oknál fogva emennél gazdászati tekintetben kevesbet ér. Leg
inkább kavicsos vidékeken termeszthető, hol a sárga csillagfürt ki azokott 
aszni. Illy helyzetben gazdag terménnyel ajándékozza meg a gazdát. Babja 
leginkább hasznavehető szarvasmarháknak éa lovaknak. Juhokra nem gya
korol annyi gyógyerőt mint a sárga, mégis eltagadni ebbeli hatását nem 
engedi. 

HL A fehér csillagfürt legkevesbet ér és nem ia használtatik egyéb
nek, mint alapveteménynek és zöldtrágyának. E szerint azon tévedést, melyet 
tévesztőm után tettem, ezennel, azon határazott nyilatkozattal veszem 
vissza s javítom ki, hogy a juhmételynek legbiztosb óvógyógyszere a sárga 
csillagfürtnek babja, mellynél kevesbet ér a kéknek és legkevesbet a fehérnek 
babja. 

A kit e soraim ki nem elégitenek, azt a fenti munkának olvasására uta
sítom. — Kelt N.-Kanizsán, május 8-án 1856. 

Tersánczky József, 
orvossebész és szemész, szülészmester és állatorvos. 

Iroda lom es művészet . 

y.— Megjelent a Falusi Gazda II. füzete következő tartalommal : A2 
alföldi földmivelés, Jeszenszki László; A csalóközi posványos laposságbeli 
trágya neméről, Pázniány Zsigmond gazda; A legjobb szántóeke és annak 



kellékei, Galgóczy Károly; Értekezés a trágyáról (folytatás) Kenesscy Kálmán; 
A szarvasmarhák betegségeiről és azoknak legczélszerübb orvoslásáról; Csal-
hatlan óvszerek a szarvasmarha egésségbeni megtartásáról, Aranyt Jánot ál
latorvos és kovácsmester; A szőllőtőke létesítéséről és a szőllőtőkének ártal
mas bogarakról, Purman Lőrincz, Bán mezőváros jegyzője; A szőlődézsma 
megváltásáról, Bende Péter; A legegyszerűbb neme améhtenyésztésnek, Páz
mány Zsigmond, gazda; Egy méhraj élete, Reznek Istrán cs. k. pénzbecslő, 
mint méhészgazda; Vegyes közlemények. Pár szó a gyümölcs- és zöldségasza
lásról ; Könyvismertetés; vidéki levelezések; gabnaárok. — Csak e már meg
jelent két füzet is eléggé tanúsítja e vállalat hasznosságát, és hogy mennyire 
megfelel az a kor igénye és szükségének. Már e két füzet is hány okszerű 
gazdának hozta napvilágra szerény nevét, ki tán e vállalat nélkül sohasem 
nyúl vala tollhoz és hasznos tapasztalatai másokra nézve minden haszon nél
kül fogtak volna elenyészni — és még hányakat fog reá bírni, hogy tapasz
talatait és tudományát e fűzetekben a világ elé hozva, azokat az egész közön
ségre nézve gyümölcsözővé teszi. Örömmel telek el minden honfi keble, mi
dőn az e füzetekben felmerülő ismeretlen szerény nevek után azon következ
tetést kell hoznia, hogy nagy lehet azok száma hazánkban, kik elhagyva a 
régi gazdálkodási módot, korszerűbb kezeléssel vezetik dolgaikat. Csak rajta! 
tanuljunk, olvassunk, haladjunk és írjuk le tapasztalatainkat, most már (van 
tér, hol azokat közölni lehet, hogy így azok nemcsak magunknak, de mások
nak is gyümölcsözővé lehessenek. (J. L.) 

y.— Legújabb orvosi házi barát vagy önorvos. Közhasznú népkönyv 
két toldalékkal, líichter F. után írta, bővítette és a magyar nép természeté
hez alkalmazta Rakita Alajos,orvostudós s Szeged városának második főorvosa. 
Szegeden Burger Zsigmondnál. 185(5. Ara? — E kis könyvet átolvastuk és 
meggyőződve annak nagy hasznosságáról ajánljuk minden házi gazda figyel
mébe. 

— Megjelent a kitűnő pártolásnak örvendő „Vasárnapi könyvtár" 5. 
és Ö-ik füzete, melly „Boldogháza" czimü népies irány regényt hoz Borosa 
Mihály átdolgozása után. 

— Az „ U j magyar múzeum" V. füzete elhagyta a sajtót. Tartalmát 
írták a szerkesztő, s Szilágyi Sándor, Kiss Károly, Vass József, Kemény 
József stb. 

— Mint halljuk Berde Áron a június végével megszüntetett „Kolozs
vári közlönyt" octoberben ismét megfogja indítani. Erdélynek tehát egy 
helyett két lapja lesz. 

— Megjelent „Magyar olvasókönyv" gymnasiumok, polgári és reál 
tanodák, s magán növendékek használatára, néhány pályatárs közremunká-
lásával dolgozák és szerkeztek Gáspár János és Kovács Antal nevelők. Ko
lozsvárt. A z ev. ref. főtanoda betűivel. 

ü l I II J * ti g ? 
•/ Az újonnan született cs. k. magzat neve Gizela, melly név hazánk 

szerepében is fontos szerepet játszott midőn azt szent István első magyar ki
rály neje viselte. Hazánk sok dicső ereklyével dicsekszik, melly ezen király
asszony ra emlékeztet. Azt mondják, bogy a magyar koronázási köpeny, 
mellynél szebbet női kéz nem hímzett, Gizela királynénk müve. Gizela épí
tette Veszprém főegyházát, mellyből fájdalom csak a sírbolt, és (üzela-ká
polna áll jelenleg. A város nevét illetőleg következő rege ól a nagy király
néról. Midőn a főegyházát építtette, elfogyott a pénze. Mély gondolkozóba 
esve, miből folytassa a templom építését, vállairól lecsüngő drága mentéjére 
villantak pillantásai : „Miért fedi testemet e drága ruha?" — suttogák aja
kai, s rövid szünet után „veszsz prém!" —felkiáltván, le veié vállairól a drága 
öltönyt, mellynek árából a templomot felépitteté, s melly a városnak nevet 
adott. 

.• i Villámcsapás.) Szarvas mellett egy munkáról hazatérő napszámos-
nőt a villám agyonsújtott, míg társnéja csak hallását veszté. 

/ (Czélszerü intézet.) Gróf Mitrovszky szarvasi uradalmán évek óta 
létezik egy alaptőke, mellynek kamatja a gazdaságot vezető tisztek, szolgáló 
cselédek közt osztatik ki, kik magukat jó erkölcs, magaviselet, s szorgalom 
által tüntették ki. Vajha minden nagyobb birtokon állíttatnék illyen buzdítva 
javitó intézet. 

/ (Kötetesre méltó példa.) Nmlt. Bartakovics Béla egri érsek ő exclja 
legújabban a gyöngyösi kór- és dologház építésére 1500 pít.; az egri főme-
gyei papság nyugintézetére 10,000 pftot adományozni kegyeskedett. Tisza-
keszin 1800 vft.m egy házat vett 1550 • öl beltelekkel iskolának, s a tanító 
részére 40 pft. alapítványt tett, mellyet nt. Ludányi Antal alsó-ábrányi lel
kész úr 400 pfttal szaporított. Ha nagyjaink követendik e dicső példát, az 
eredmény nem fog elmaradni, s nevük túl éli a koporsót, mert emlékük a nép 
szivében lesz felállítva. 

2 (Pályázzunk.) Matók Béla, holdmező-vásárhelyt hazánkfia a „Pesti 
Napló" július 16-iki számában a magyar zencköltészet emelésére 65 darab 
cs. kir. arany pályadijt tűz ki; és pedig 1) 30 aranyat valamelly eredeti ma
gyar thema legszebb változatára. 2) 20 darabot egy eredeti komoly csárdásra, 
egy vidorabb lassú és táncz alá való három frissel. 3) 12 darabot a legjobb 
két eredeti népdalra. A művek sept. 15-ig a „Budapesti viszhang" szerkesz
tőségéhez (zöldfa-uteza 3. sz.) küldendők. 

/ (Tanárváltozát és választás.) Mentovica Ferencz jeles költőnk a 
nagykőrösi tanár, az erdélyi helv. hitvallásnak egyházi tanácsa által maros
vásárhelyi tanárul választatott, s ez állomást elfogadván a jövő hóban indul 
Erdélybe, mint ős hazájába. 

s (Délibáb). Folyó hó 13-án nagy csuda történt Csehországban. Egy 
obsito* és egy iskolás gyermek a vasút hosszában ballagván délibábot láttak; 

— de nem naptárt — hanem a mi alföldi délibábunk mását. Az iskolást rázta 
a hideg, a vén obsitos keresztet hányva nagy dolgokat jövendölt. Ha alföldi 
társaink minden illyes alkalommal jövendölnének, rég prófétákká kövesed-
tek volna. 

/ (Meglepő végrendelet). Egy éltes férjet gyakran figyelmeztettek név
telen levélben neje hűtlensége, s kicsapongásai™. Az öreg férj eleinte nem 
sokat adott a névtelen árulkodásra, de utóbb megaokalva a figyelmeztetést, 
lesre vetette ősz fejét, és sikerült neki néhány szerelmes levelet elfogni. Az 
öreg ur nem ütött szokás szerént nagy zajt; hanem élt mint eddig, szép bé
kességben. Nem sokára meghal az öreg férj, s felbontják a végrendeletet, 
mellyben az volt a többek közt írva, hogy adjanak át nejének egy bepecsételt 
skatulyát. Mindenki azt hitte hogy az csordultig színarany, maga a nö sem 
hitt kevesebbet, s mohón szakasztja fel a pecsétet: de milly nagy lőn bámu
lata, midőn abban saját, és kedvese leveleit találja ezen pár szó kíséretében. 
„Magad átláthatod kedves nőm! hogy többet nem tehettem érted." Bizony 
sokat tett. 

2 Mocson, Komárom megyében valami Barát Sára nevü menyecske, 
miután háromszori szülés közt egyszer ikret szült, most negyedikszer egy
szerre ötöt, t. i. két fiút és három leányt hozott e világra, ötödik hónapra, éa 
igy nagyon korán történt szülés daczára a kicsinyek ki valának fejlődve. 

.' Dorozsmán is épült derék tanyaiskola. A tanitónak két szobája 
160 pft., minden gyermektől fél véka búzája van, s az iskolához tartozó két 
holdat is ő birja. Jövő őszszel egy másik, azután egy harmadik fog ugyan
ott építtetni. 

/• Érsekújvár vidékéről panaszt hallunk, hogy a jég e környék némely 
határait tetemesen megpaekolta, s még akkor lc kellett kaszálótok szép re-
ménynyel biztató őszi vetéseiket, mikor a rozsaratás sem kezdődött. Széna 
sem termett, mert a sok esőzés, a mi volt is elrontotta. Csupán a kapás nö
vényekben van egy kis reményök. 

/ Kemenesaljáról irják, hogy a tavasz kezdetén dús aratást igérö ga
bonát a folytonos szárazság tönkre silányitotta,s a termés alig középszerűnek 
mondható. A silány gabonatermést talán a gazdag szüret pótolandja, ha ab
ban is nem csalódnak, pedig emberi dolog reményiem, és csalódni. 

/ (Aratás.) Pápáról július 1 9-érői dicsekesznek, hogy az aratást nagy 
részben elvégezték a kedvezőleg ütött ki. Buzájok mennyiség s minőség 
tekintetében felülmúlja a mult évieket. Rozsuk a árpájuk szinte szép, burgo
nyájuk pedig reményükön felül fog teremni. Faxit Deus! 

2 Dr. Schwarzer tébolydájában egy beteg nő ikret egy fiút és egy 
leányt szült. Szülése előtt dühöngő bolond volt a szerencsétlen, s most nyu
godtan a legnagyobb anyai gondossággal szoptatja s ápolja kicsinyeit. 

.' O-Szőnyröl halljuk, hogy a ref. iskolát újra alakították, ideje is volt. 
Mólt. gróf Zichy János a ref. paplakot egy szobával toldatta meg; • a me
gyei főnök az utcza kiültetésére számos fát ajándékozott. Mind ez haladásra 
mutat. Az odavaló lelkes jegyző munkásságának köszönhető sok azon javítá
sokból, mellyek eddig e szép mezővárosban történtek. 

J- A komáromi alesperesi egyházkerületi tanítók elhatározták, hogy 
részint évi fizetésök egy részéből, részint adakozás utján Özvegyeiket biztositó 
alapítványt létesitendnek, kerületi könyvtárt alapitandnak, s néhány paeda-
gogikus folyóiratot járatnak. A „Tan. Lapot", hol egyes tanitó nem járatja, 
két szomszéd köteles járatni. Segélje őket az Isten és a jótevők. 

' 2 (Furcsa, de alapos felmondási ok.) Bécsben egy szolgáló felmondott, 
mert kevés potlevct kap, s teljes lehctlen neki e csekélységgel kijönnie. Ezen 
szokatlan elégedeüenség magyarázata ez. A leányzó azelőtt egy heves me
nyecskénél szolgált, ki havonként néhányszor úgy oda legyintett arcza búb
jára, hogy öt nap sem kellett piroaitó, a ezért mindannyiszor fájdalompénzt 
kapott, mellyből megvendégelhette Szépít, kedvesét, anélkül, hogy béréhez, 
vagy a piaczi profithoz (alias csalás vagy lopás) kellett volna nyúlnia. 

s (Remek régrendelet). Eszterházy gróf, az elhunyt asztríai követ csa
ládja Berlinből nem sokára visszatérend hazánkba, miután a boldogult gróf 
végrendeletében világosan meghagyta, hogy gyermekei Magyarországon ne
veltessenek. Vajha külföldön lakó minden hazánkfia illyen végrendeletet 
tenne! 

/ II. József császárról regélt bizonyos nemes tett második kiadástért a 
Bosporus mellett.Mahmud basa egy ellene irányzott gunyiratot.melly a nagy 
mecset kapujára vala ragasztva, levétetvén, iejebb szegeztette, hogy min
denki kényelmesebben olvashassa, sőt egy darab tiszta papirt is ragasztatott 
hozzá, hogy a névtelen gunyiró folytathassa rágalmait. Ezt egy török tette! 

.• Az aradi magyar szín észtar saság, Prágából meghívást kapott ven
dégelőadásokra. Ez már szép! Bécsben sok magyar van, nem csuda ha meg
telik a szinház, de Prágában csak ugyan a magyar művészet ébresztett lel
kesedést. Éljenek a derék csehek I 

Milly roppant károkat tehetett, és tett a jégeső hazánkban, mutatja 
az, hogy Kis Márton környékén ezer számra lehet a jégeső által agyonvert 
nyulat és foglyot találni. 

.•' (Óvoda.) Foijó hó 7-én tették le Nagy-Kanizsán a kisdedovóda épü
letének alapkövét. Ennél okosabbat aligha tehettek volna a nagy-kanizsaiak, 
mert minden építhető epületek közt kisdedovó az első,mellyhez gyermekeink 
jövője, s jelene biztosítása van kötve. 

J (Török mondás.) Azok a törökök még B e m olly buta nép, mint sok 
ember gondolná. Arról tanácskoztak Francziaországban, váljon maradjanak-
e még franczia csapatok a török földön? Sebeik ul Izlam igy nyilatkozott : 
„Ha valaki vadászatra megy, magával viszi kutyáit is : de ha elvégezte a 
vadászatot, vagy hazabocsátja, vagy hazaviszi kutyáit." Ezt egy török 
mondta. 



.• (Jég.) Erdélyben a Szászságban roppant jég pusztított; különösen 
a bodolai kerületben akkora jég esett, hogy a sertvéseket is agyonverte. 

(Aratás.) Aradról f. hó 15-éről irják, hogy az aratás javában foly, 
.- szép nehéz búzát várnak. Kukoricza s szőlő gazdag jövedelmet ígér. 

(Gyújtogató.) „Egy bolond akkora követ hajit a Dunába, hogy száz 
okos sem képes kihúzni" azt mondja a magyar. „Egy gazember gyakran oly-
lyan kárt tesz, hogy száz becsületes megsiratja;" azt tanúsítja azon szomorú 
eset melly Abauj megyében Ajon történt. Folyó hó 3-án készakarvai gyújtás 
következtében tüz támadván, a dühöngő szélvészben, minden emberi erőfe
szítés daczára 28 ház és gazdasági épület lett lángok martaléka. 

/ (HajósUlyedés.) Duna-Földvárnál egy győri kereskedő hajója, mely-
lyen 8000 mérő gabona volt, elsülyedt. 

Nemzeti színház.. A gróf Ráday Gedeon ur részéről kitűzött 40 arany 
pályadíjért versenyző 24 pályavigjáték közöl, a bírálok által négy egy fel
vonásos és négy két felvonásos, s igy öszvésen nyolez mű találtatott elő
adásra méltónak, mellyek egy heti időközökkel négy est ve fogván előadatni, 
és pedig estenként egy egy felvonásos és egy két felvonásos vígjáték. Adatásuk 
rendje sorshúzás utján döntetett el, s azok következő sorozattal fogják egy
mást követni : Első esi ve adatnak : „Becsület szó" 1 tek. , „Még nem késő" 
2felv. — Második estve: „Veszedelmes jó barát" 1 felv., „Egy nő kinek elvei 
vannak" 2 felv. — Harmadik estve : „Rendkivüli előadás" 1 felv., „Férjem 
színész" 2 felv. — Negyedik estve : „Nevelő kerestetik" 1 felv., „Apró félre 
értések" 2 felv. — Pesten, juIíub 22-én 1856. 

Vidéki hírek. 
Vinga (Bánát), jul. 13-án. A városi tanács a felséges uralkodóház 

iránti hűséges vonzalma jeléül Császárné ő felsége szerencsés szülésének 
emlékezetére a helybeli kórháznak 100 pft., s minden helybeli ugyanazon 
napon szülöttnek egyenkint 10 pft. szavazott; ülés után pedig „TeDeum"-ot 
tartván, az egybegyűlt nagyszámú néppel buzgón zesge hálaimát a minden
hatóhoz, a Felséges család fölötti őrködéseért. Feletár. 

(Ismét ebdflb.) Folyó évi július hó első hetében Visegrádon is ebdü-
bödés példája merült fel. Két elfutott kicsiny fajú eb a mezőn legelő tehén
csordába rohant; hol a teheneket rendre marta és harapta. Egy tehénen a 
düh kevés nap múlva ki ia tört, mellynek életoltó szer adatott be, és hullája 
elásatott. A többi tehenek pedig óvószert kaptak mind együl egyig. De az 
összes lakosság bíróilag lőn utasítva, kilencz napig tartózkodni a tehenektől 
bármi téjházalékot élvezni, és azt kímélés nélkül elönteni. Ez idő alatt a vi
segrádiak kávéhoz és minden étkeikhez naponként a szomszéd faluból kény
szerültek tejet hozni, — Melly gyakran és sok helyen fordulnak elő illy ese
tek ! Valóban a szükségtelen ebek kiirtása, legalább ebadó általi nehezítése, 
vagy csak a szigoruabb őrködés e veszedelmes házi állatokra, bonunkban a 
kiáltó szózatok közé méltán volna sorozandó. (Tessék csak alább a szerk. 
mondán valókat olvasni I) 

A d o m á k . 
— A ez igán di torony újbóli vakolásakor jelent meg egy mérnök Czi-

gándon. Látcsövén vizsgálván a tájt, egy kisérője ugyancsak czigándi lakos 
a látcsőre mutatván kérdé „mit csinálnak azon." A mérnök el monda neki, 
mint lehet azon a tárgyat közelebb vonni, s fordítva távolítani. Ekkor kérte 
az ember, engedne neki rajta nézni. A mérnök szeméhez tette a czigándinak 
a látcsövet, s odá irányzá nézését a toronynál dolgozó kőművesre; a kőmű
ves épen akkor dobta a toronyfalához a mészkeveréket, a a kíváncsi néző 
visszakapta fejét a háta megett álló mérnökét is jól megütvén vele. A mér
nök kérdi tőle, mi a ménkőt csinál, ugy megüté fejét majd ledőlt : „engedel
met kérek — mond a czigándi — épen mikor rá néztem a kőművesre, a sze
mem közzé akarta csapni a mészkeveréket azért kaptam vissza fejemet." 
Hasztalan igyekezett a mérnök őt ellenkezőről meggyőzni, ő maradt hiténél. 

— B. K. mérnök a sz. teleki határt mérte, a egy választmányi tag a 
mesezelátón épen haza nézett. 

Tekintetes ár! én itt hagyom magukat. 
De miért? 
Üsse meg a ragya! 
A választmányi tag haza száladon. 
B .K. a csőbe tekintve látta, hogy felebarátjának nejével az eperfa alatt 

egy pörge bajszú ficzkó legényesen mulatozik. 
Szegény választmányi tag? a mit hon nem látott, azt 4000 lépes távol

ságról kellé észrevennie. 

Szerkesztői mondaniva lók . 
633. Gy-re. Túróké éa szenvedőké a mennyeknek országa; a kis bajból nagyot csi

nálni könnyű mesterség, de rosz. "Elöljáróink™ pimaszkodni hírlapokban több tüskét, mint 
rózsát terem. 

e34.Hrrnadpar(i agarak barátjának. Igen köszönjük azt a sok nj dolgot, a mire 
ón megtanított bennünket és pedig 1-ór hogy az njaágiró egyedül csak a hasának él s csak 
axért ír, hogy legyen neki mivel jól lakni. 2-sxor, hogy Ausztria és Csehország az osztrák 
birodalmon kívül esnek s ez utóbbi alatt egyedül Magyarországot szokás érteni, 3-or hogy 
a* osztrák birodalombeli agarak évenkint 15 millió nyulat fogván össze, ez által a gyümöl
csös és káposEtáakertekról elhárított kármentesítésben kerek számmal 30 millió (!) pengő 
forintnyi hasznot hajtanak. Továbbá másfél millió rókának összefogása által megmentett 
csirkékben és ludakban 12 millió pforintnyi jövedelmet takarítanak meg az országnak és 
4-er hogy az éhező szegények együl egyig hazug gazemberek, a kiknek csak azért nincs 
mit enniok. mert palinkában megiszszak mindenüket a semmirevalók, s e szerint az ági-
ráknál sokkal haszontalanabb teremtései az úr Istennek. És végtére, hogy ezek mind 

.lelketrázó tények." Tartsák meg az egek a tisztelt urat a.'régi boldog borben. Éljen so
káig kedves agarai szellemdós társaságában, neveljen a hazának továbbra is derék soló 
nyúlkapókat; ne olvasson újságot s egyéb étvágyrontó ostobaságokat; ne pazarolja,a ku
tyáknak szánt drága kenyeret a koldusokra, hanem legyen ezentúl is buzgó óre az örök 
hálára lekötelezett káposztafejeknek és baromfiaknak,a mikben évenkint 42 millió forint
nyi kárvalláptő) őrizi meg e széles hon határait. 

635. Szent Annára. Hasonló előtanulmányokat az olvasóknak még az iskolában 
kell elvégezniük. Közönségünk nagyobb része túl van azon, bogy az elemi tanodákban 
megismert tárgyakat élvezeteseknek találja a igy azok könynyen unalmasokká válhat
nának. 

636. I lnnyad m e g y é b e n talált régiségnek rajza érdekes. 
637. Többeknek. Már hegyiebet azon megütközni, hogy Gyűrváros látképe előtt 

két harisnyás lábu ember áll? Hiszen aztcsnk ki lehet találni, hogy ezek nem győriek; (azok 
odabenn vannak a városban) ex a két becsületes ember pedig bizonyos morvaországi fur
mányos, a kik gyapjnért jöttek Győrbe s most ott magyarázzák egymásnak az utat. Ez 
csak világos dolog. 

638. Egy zivataros ej a Rahn partján nem közölhető. 
639. A r k o a y Károly és R a k e s y István erdélyi hazafiak kértére közöljük ezt 

a jeles adomát: Ok előfizettek a Kolosvári Közlönyre 6 Ital. E lap tulajdonosa megszün
tette a lapot s az illetők természetesen kérték vissza a beküldött dijakat. Erre kaptak egy 
illyen furcsa kontót a Magyar Futár kiadójától,ki jogos dolognak hitte a K. K. előfizetőit 
magáéinak tartani : „A. K. és R . I. uraknak, kik azt hiszik, hogy a volt Kolosvári Köz
lönyt Berde tanár úr irta és szerkesztette, előfizetések az alábbbi levonásokkal visszakül-
detik. A Magyar Futár éa Erdélyi Múzeum két számaért 18 kr., a marknak 18 kr. levél
bérmentés 12 kr , futár a postára (I) 12 kr. összesen 1 ft. megyén vissza, tehát mindössze 
6 pft. Kinyomtatott adressekért, nem számitva arra, hogy az előfizetők csak a kiadó ne
vét, nem a lap tartalmát fizetik - kétszemélyért a 12kr.24 kr., marad 4 f. 36." Becomen-
dáljuk ezt a számlát az alföldi kocsmárosok figyelmébe. 

640. M e z ő s é g i küldeményeit szívesen vettük. Hogy juthatnánk az érintett élet-
írásokhoz'.'1 

641. C s e r é j Józan adómái jók . 
642. A vadász sir nem adható-
648. Csonkndomb közöltetni fog. 
644. E g y Indiai kántorhoz. Ne tréfáljunk illyen jámbor emberek rovására. 
645. Az eddlic beküldött czímerinn gyárai a tok mind érdekesek ! 
646. Fenzv agy. Nagyon régi történet az. Különben nem a régiség a fő hibája. 
047. Sasi Leo adomái jók . 
648. Szép kis virág. — Megizentem, nem adhatók. 

J E L E N T É S 
a gazdasági és cse lédjutalmakról . 

A „Falusi Gazda" kiadója Heckenast Gusztáv ur által nagyobb buzdításul 10 olly 
küzbirtokos részére, kik a szőlőm ívelésben, vagy kertészetban és méhészetben magukat 
megkülönböztették, 40, H 10 cseléd számára szinte négy négy aranyával 40 arany jutalom 
tűzetvén ki : e jutalmak elítélésére engem alulírottat kért fel, mit én hazafiúi készséggel 
elfogadván és teljesítvén, az eddig ajánlottak közül, a beküldött bizonyítványok meg
vizsgálása után, következők találtattak jutalomra érdemeseknek : 

A ) Kisbirtokosi jutalomra, mindenik 4 aranyával 
mind 1. P e t r o v i t s I g n á c z , kolthai telkea gazda Komárom vármegyében, ki 

telke rendezésében, mind a fáne vetésben gazdatársainak példányul szolgálhat. 
2 . K i s s J á n o s , szőlész a főméit. Batthányi herczeg enyingi uradalmában Vesz

prém vármegyében huszonkilencz év óta ügyes és ezorgalmaa szőlőműves és kertész, s 
jelenleg is 20'/í hold gyümölcskertet kezel. 

3. H a d o c a k o G y ö r g y , orvos «< szőlőbirtokos Szikszón Abauj vármegyében. 
Többrendbeli bizonyítványaiból kitűnik, de különben is országszerte ismeretes, hogy ó 
szólómivelés és nemesítés körül sokat fáradozik, s a nemesebb csemegeborok (Izabella, 
Nádor-József, muakotályfájokból) termelését dicséretes kitartással folytatja. 

4. S z t r a k a K á r o l y , elemi tanító Csabán, Békés-Csanád vármegyében. Már 30 év 
óta szorgalommal üzi a gyümölcstermesztést s ebben a gyermekeket is oktatja. Ez okból 
dicsérő oklevelei v,irm:ik a magyar gazdasági egyesülettől,és az országos terménykiállitás 
bizottmányától. 

I I ) Csel édj utalómra, s z i n t e egyenként 4 aranyával. 

1. K u l i á c s J a k a b , mint béres kitűnő szorgalommal és hűséggel 15 év óta szol
gál Jaross Káruly kolthai földbirtokos urnái, Komárom vármegyében. 

2. B e n e d e k I s t v á n , óregbéres özvegy t. Huszár Itnréné asszonyságnáljászfaiu 
pusztán. Pest-Pilis megyében. Már negyedszázadig szolgál az özvegynél s elhunyt férjé
nél, s most 70 éves korában is buzditólag vesz részt a béresek munkáiban. 

3. B a k ó J á n o s , részint mint béres, réazint mint gazdasági hajdú 40 évet töl
tött el híven és pontosan gr. Teleki Sámuel ó méltósága szolgálatában, Gyomron, Pest-
Pilis megyében. 

4. H e g y i M i b á l y , özvegy t. Bornemisza Károlync asszonyság gazdája Alsó-
Pálfalván, Nógrád vármegyében. Már 17 év óta folytonosan ezen gazdaságban szolgál, s 
értelmesebb, iparkodóbb, hűségesebb cselédet nálánál alig lehetne felmutatni. 

6. S z i l á g y i M a r t o n , ki fóméltóságu Eszterházy herczeg kapuvári uradal
mában Sopron megyében már 51 évig szakadatlanul szolgál és pedig 6 évet mint gö
b ö l y ö s ^ évet mint számadó gulyás, 4 évet pedig öregsége miatt mint méhész földsziget! 
pusztán. 

6. ur. Horváth M i h á l y , mint béres hűséggel cs szorgalommal 39 évet szaka
datlanul szolgálván főméltóságu Batthányi herczeg enyingi uradalmában, Veszprém vár
megyében. 

7. Jáger M i b á l y , gazdasági cseléd Hervay István nrnál Batonyán, Békés-Csa
nád vármegyében; 24 éven keresztül mindég egy helyen szolgálván, ez időkben magát 
megkülönböztetett hűséggel és becsületességgel viselte, a a városnál is soha ellene panasz 
nem merült fel. 

8. Hat jutalomkiosztas és elítélés végett az erdélyi gazdasági egyletnek küldetett 
el; 3 jutalom pedig csak később adathatik ki. 

Mindezen elősorolt érdemes egyének, kiket pályáikon ezentúl is szorgalom, értel
miség és hűség vezéreljen, jutalmaikat egyegy elismerő levéllel együtt postai nton fogják 
megkapni. — Kelt Pesten, jun. 26-kán 1856. 

í rméíiyi József m. k. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert 

Kiadó-tulajdonos : Httkrnast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-utexa 4-dik síim alatt Pesten. 




