
A „Vasárnapi újság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú ivén jejenik meg. 
Előfizetési dij július—decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai utón a,.Politikai újdonságokkal" egyUtt rstipaii «-.ak ft. pp. A/ előfizetési 
dij & „Vasárnapi újság" kiadó-hivatalához (egyetematcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

A r é z p a t a k i l e l k é s z . 
Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL. 

(FoljUU>.) 

Elmúlt egy, két, három perez; . . . . a lelkész még sem jött 
vissza. Akkor egyszerre nagy ropogással összeomlott a ház eleje, 
a tüzes gerendák eltemették a küszöböt. 

A nép ajkán az elszörnyedés névtelen szava hangzott, a mi 
egy pillanat múlva ismét a legnagyobb meglepetés örömkiáltásába 
ment által : a lelkész alakja fenn a leg- • 
magasabb tűzfalon látszott meg, és ölé
ben az alélt leányka. 

Isten járt vele ott a magasban! 
A z omladozö kövek megálltak, midőn 
rájuk lépett, az égő gerendák kikerül
ték öt esésükben, a láng ártalmatlanul 
csapott el fedetlen feje fölött; ugy lép
delt egyik körül a másikra, félreháritva 
izmos kézzel az izző gerendákat, végre 
a ház kiálló ormához ért szerencsésen, 
ott hirtelen megragadta j o b b kezével a 
falból kiálló kapocsvasat, baljával ma
gához szoritá az alélt leánykát s egy 
bátor szökéssel leugrott a földre onnan 
a magasból. Valami j ó angyal vigyá
zott reá, hogy lábait meg ne üsse. 

A bámuló nép érzelemtől elragad
tatva rohant oda hozzá s összetapogatá 
kezeit, homlokát, nem sértették-e meg 
a lángok? Semmi baja sem történt; az 
a hatalmas Ur, a ki Sidrachot és társait 
megtartá az égő kemenczében, beta
karta öt szárnyaival s megengedé neki, 
hogy a kit olly nagyon szeretett, ki
mentse a tűzhalál kinjai közül. 

Nagyobb tüzprőba volt az ö szá
mukra fenntartva e földön! 

A nép azután uj erővel fogott az 
oltáshoz, a tüzet elnyomták, nem lett 
belőle nagyobb veszedelem. 

A fogadósnak ugyan mindene oda égett; de ö nem törődött 
most azon, csak hogy testvére megmenekült. Lovaival stm törődött 
többé, csak őt ápolta, leste, hogy mikor szólal meg, ölébe fogta, 
ugy várta felocsudását. Éghetett miatta ház és pajta. 

A leányka magához tért; Bertalan meghagyá, hogy vigyék öt 
lakására, hová testvérit is elvezette kézen fogva, midőn a tüz el
főj tátott. 

Tehát megérte, hogy megoszthatá szállását vele. Megérte, 
hogy virraszthatott beteg ágya mellett a leány sokáig szenvedett, 

beteg volt, esak a leggyöngédebb gondnak sikerült öt életben meg 
tartani. 

A fogadós tönkre jutott a tűzveszély által. Nem titkolá Ber
talan előtt, marhái, takarmánya, borai, egész felszerelése oda égett, 
adóssága is volt ; kilencz tiz ezer forintnál kevesebb megnem ment-
heté öt a bukástól s annyi pénzt nehéz az embernek kapni becsü
letes arczára. 

Azt sem titkolá Bertalan előtt, hogy egy izben találkozott az 
ispánnal t> az azt mondta neki, hogy mért nem folyamodik az ifjú 

nagyságos úrhoz? az bizonyosan meg
emberelné ennyi pénzig. 

De Kalapos János azt felelte rá, 
hogy inkább elmegy szolgálni s nap
számmal keresi kenyerét, minthogy ezt 
tegye. 

Bertalan elborzadt magában. — 
Eszébe jutott neki, a mit az ispán ak
kor mondott előtte, mikor őt kisértet 
jártában elfogta. „Vigyázzon magára a 
fogadós, mert a kit megharagít, az ké
pes öt felgyújtatni!" Ez a gondolat 
nagyon megkínozta lelkét; de nem 
mondta ki soha János előtt. Ismerte 
azt, millyen heves ember. Még több ve
szélyt hozna magára, ha ezt megtudná. 

E g y napon félrehívta János a lel
készt, hogy valamit mond neki titok 
ban. Látszott becsületes arczán, hogy 
valami nagy zavarban van; szemébe 
sem mert nézni, s alig tudta, hogy 
kezdje a do lgo t? 

— Julcsának kérője jött. Egy ha
szonbérlő a szomszéd helységből Toll-
várról; adj tanácsot mit cselekedjem? 

— Kérdezd testvéredtől; mit fe
lel ő rá? 

A fogadós nehéz verítéket törült 
le homlokárul. 

— ö hallgat és sir. És én nem 
tudom, hogy mit tegyek? Az ember 

csinos, derék, komoly ifjúnak látszik. Nem lehet rosz gazda, mert 
nagy összegekről tud rendelkezni. Szeretnie is kell na£ igyon a 
leányt, mert jó l tudja, hogy semmit sem kap vele, mint egy becsü
letes tiszta szivet, és ö maga tehetős. Azon órában, mellyben Julcsa 
megesküszik vele, tízezer forintnyi nászajándékot ád neki, és én 
újra kezdhetném azzal üzletemet s néhány év múlva hálával térít
hetném testvéremnek vissza. Mit tegyek ? szólj, mit cselekedjem ? 

Ha a lelkész csak egy szóval mondta volna neki : „küld el az 
idegent házadtól, mert a mit ő kér, az nem a tied többé, hanem az 



enyim!" János azt mondta volna rá : „legyen a tied", és maga el
ment volna szolgálni, két kézzel keresni kenyerét; de a lelkésznek 
még egy arczvonása sem változott e beszéd alatt. Arcza nyugodt 
volt, szemei könytelenek. 

Elgondolá, hogy az ö boldogsága ime egy hozzá annyira ra
gaszkodó becsületes ember romlásába kerülne; aztán minő sors vár 
egy szegény lelkész nejére? érdemes-e azért a jóllétről lemondani. 
A leány később megbánhatná, hogy a gazdag és a szegény között 
olly roszul tudott választani s minden sóhajtása szemrehányás 
volna ö rá nézve; aztán elégszer megtörtént már az, hogy a kik 
egymást szerették, még sem lettek egymáséi soha s azért csak meg 
van a világ. 

— Fogadd el a kérőt. Azt monda Jánosnak szárazon. 
János sokáig nézett kétkedve a lelkész arczára e szavak után. 

Ha annak csak egy vonása elárulta volna azt a kint, a mibe e szó 
került neki, ha csak egy könycsepp jelent volna meg szemében, oda 
borult volna nyakába és azt mondta volna : bocsáss meg, h o g y 
kisértettelek! de nem látszott azon semmi. 

— Csak a leány ne sírna mindig, rebegé János. 
— Eredj, és mond meg neki, hogy ne sírjon : én izentem neki, 

hogy ne sírjon. 
Azzal elvált tőle a pap, és engedte őt haza menni. 
Másnap násznagyok jöttek Bertalanhoz, bejelenteni előtte, 

hogy a szép hajadon leányzót, Kalapos Júliát nemzetes Korbás 
Lörincz haszonbérlő ur eljegyzé hites társául; a felmentések is 
kezüknél vannak már, kívánják az esketést még ma megtartatni. 

Tehát Julcsa engedelmes, önfeláldozó testvér volt . H o g y 
bátyját megmentse, feláldozta magát. 

A lelkész meghatározá a szertartás óráját s elbocsátá a nász
nagyokat. 

Azután felvéve papi köntösét, imakönyvét kezébe vette s 
elment előre a templomba. Ott bezárkozék; azUr asztala elé járult 
és kitárta ott szivét a minden örömnek és fájdalomnak adója előtt, 
hogy lássa meg azt a szenvedést, a mi abban dulong, és adjon neki 
erőt annak elviselésére. 

Azután valami olly édes megkönnyebbülés szállt lelkére : a 
honnan kérte a malasztot, onnan szelid nyugalom szállt fejére alá, 
leporlott róla minden, a mi földi, vágyak, szenvedések, bánat és 
ir igység; feljül volt emelve azokon, mint kinek lábai nem járnak 
többé a földön. 

Most felnyithatá a templomajtót, hogy bejöhessen rajta a nép. 
A nép eljött bámulni a menyasszonyt és a vőlegényt. A leg

gazdagabb vőlegényt és a leghalaványabb menyasszonyt, a kit 
valaha ez oltár előtt összeeskettek. 

A pap imádkozott az esküvés előtt; bizony, bizony lelke sze
rint imádkozott, hogy tegye őket boldoggá az ég : tegye alázatossá 
a nőt, kegyelmessé a férjet, hogy ők megszeressék egymást. 

Azután odahivá őket az Ur oltára elé. 
Julcsa nem sírt; de arczának nem volt színe, és hangját alig 

lehetett hallani. Egyszer iszonyú fájdalommal nézett fel Bertalan 
arczára, a midőn ez azt kérdé tőle : „szereted-e azon férfit?" 

Azt felelte rá : „szeretem" és nem szakadt meg bele a szive. 
A pap rájuk adta áldását : szivéből tépte ki azt az áldást, a 

mit rájuk adott. 
Azután felült a násznép szekerekre, künn vidám zene harsant 

meg, a lovak fején lobogtak a nász-keszkenök, a lakodalmas menet 
eltávozott a szomszéd helységbe. 

Kalapos János megkapta sógorától a tiz ezer forintot s mint 
szemmel látható volt, ismét szép rendbe hozta vele gazdaságát, a 
menyecskének pedig bizonyosan igen jó l mehetett dolga; selyem
mel volt szobája bútorozva. 8 hintóban járt, a hogy eartCzenczi néni 
nem késett elmondani Bertalannak. 

János azonban ez óra óta folyvást kerülte a lelkészt, még a 
templomba sem járt, hogy szeme ne találkozzék az övével. 

Egyszer még is néhány hét múlva egész váratlanul összetalál
kozott az utczán JuliávaL A nő szinte összeroskadt, a midőn öt 
meglátta; alig birt állva maradni. Igen rosz színben volt. 

— Mi baja van? kérdé Bertalan. 
— Igen sokat szenvedek. Felelt a nő, s azzal elsietett tőle. 
Ettől fogva még jobban kerülte öt János. 
Ismét néhány hét mult e l ; a midőn egy reggel azzal a hírrel 

lepte meg Czenczi néniBertalant, hogy a fiatal menyecske haza szö
kött a férjétől. 

Éjnek éjszakáján, gyalog és mezitláb futott el lakásáról, ugy 
ért haza félholtan bátyja lakására. 

Bertalan még az nap templomba mentekor találkozott János, 
sal, s kérdezé, hogy mi baj történt a családbati ? 

János el volt fogódva; megrázta a fejét és azt mondta : 
— Nem szólhatok róla . . . . 
Még az nap este, a mint kis lugasában ült a lelkész, hornan 

az utczára lehete látni, egyszerre megdöbbenve veszi észre, hogy 
egy szekér kanyarodik be az útról, mellyen világosan megismeré 
Julcsa férjét. 

Szemeivel kisérte a kocsit; — a mint PZ a fogadó előtt elha
ladt, egyszerre, mint valami dühös vadállat, rohant ki annak ud
varáról János s megragadta a lovakat, megállitá a kocsit, meg
kapta örült dühvel a rajta ülőt s egy pillanat alatt legázolta azt 
lábai alá a sárba; csak az összefutó emberek bírták meggátolni, 
hogy meg nem ölte. 

A megtépett férfit onnan Endreffy kastélyába vitték; Kalapos 
pedig bezárta magát szobájába és azt hagyta meg, hogy estig sem
mi élő teremtéssel sem akar beszélni. < F . j l } t » u u « k ö . e t k e i l k . ) 

B ó k . 
„összejártam az egész világot 
S rájutottam végre magam is 
Hogy alig van itt-ott egy kivétel, 
Valamennyi asszony mind hamis. 

Az a kérdés : házasodjam-e hát? 
Mikor azt tartják az okosok : 
Hogy a jóból több sem elegendő, 
S a gonoszból egy is szörnyű sok. 

Veszek jó nőt? akkor ő szegényke 
Bánja meg, hogy illy férjet kapott; 
Veszek roszat? ugy be kell cserélnem 
Papucsért a férfikalapot. 

Nem, sehogy sem házasodhatom meg! 
Igy vagy ugy, a vége bánalom. 
No de az, hogy agglegény maradjak, 
Köztünk szólva, mégis skandalum!" 

Igy tünődém verseket faragva, 
Míg szobámban jártam föl s alá — 
S észre sem vcvém, hogy verselésem 
Drága nőmet csontig furdalá. 

Végre mondám,—látva hogy szemében 
Szinte szemrehányó köny ragyog : 
„Ah bocsánat angyal, oldaladnál 
Elfeledtem, hogy már nős vrgyok!" 

Sárosy Gyula. 

Veresek szemeid. 
.Veresek szemeid, 
Édes jó gyermekem; 
Ki szomorított meg? 
Panaszold el nekem.' 

„Veresek szemeim, 
Mondod, édes szülém; 
Fövényszem hullt belé, 
És én feldörzsölém." 

, Ablakodat nyitva 
Olly gyakorta látom; 
Mért nézesz ki mindig? 
Mond meg, édes lányom.' 

„Mért nézek ki mindig? 
Kérdezed, jó anyám; 
Ugy sem hinnéd szómat, 
Mi haszna mondanám ?" 

,Most kisérik erre 
Petit; nézz ki, lányom; 
Katonának viszik. . . 
Jó íiu volt, szánom.' 

„Ha tehát könyezek, 
Ne neheztelj reám, 
Hiszen te is szánod, 
Ugy mondtad, jó anyám. 

Ablakomat többé 
Nem találod nyitva, 
De látod minden nap 
Szememet kisirva." Yida József. 

Kender, len, gyanju-fmiás-szu^é^-féstés. 
(FolyUtáí.) 

2. Orchis, ornacéte, kosbor. Ezen növény Némethonban s náluuk vadon
ban is terem, de alig használható. Vaséleg által a gyapot-szövetekhez lekötve 
szép szürke szint ad, - még szebb lila s viola szineket timany által le
kötve, de minél szebb Bzíne, annál inkább enged a nap, meleg viz, a szappan 
olvasztó erejének, kivált az égett bornak. 

3. Berzseny. Magas növésű fáknak a gyökere, melly az Antillákon s 
Mexicoban tenyészik. Csomagokban árultatik, kivül sötét veres, belül vereses 
sárga, a gyalulás és simításra alkalmas fa. Fcstanyaga forró viz által vehető 



el. Átpúrolt vizben ez sötét veres, közönséges vízben lila veres, a mész széniét 
által vereses lilává sőt kékké is átváltoztatható ennek tömörségénél fogva. 

Viola, kék, szürke és fekete szinalakokban használtatik, de csak a fekete 
maradandó a szöveteken. Czélszerüebben használható az indigó után némelly 
árnyéklatok adására. 

4. Breril-fák. Az előbb emlittetekhez hasonló, caesalpinin fagyfák. Botok
ban, rudakban, csomagokban árulva sárga-veres szinüek, melly a lég által 
megbarnul. Szinök feloldható hideg vizben is, épen ezért múlékony. A Bava-
nyok elveszik sárga vegyületüket, az égvények által viola s karmazsin szint 
kapnak, csak annyiban különbözők a berzseny-fáktól, a mennyiben ezek a sa
vany ok által veres, éa az égvények által kék szint nyernek. 

5. Szantál-fa. Hozzánk kemény koezka s hasáb alakokban é-kezik. Sö-
tétbarnn külszinü, belseje vérveres. Forró vizben is alig olvasztható, ezért 
igen czélszerü színanyagot ád. Égvények és savanyok által .- különösen a 
lángban (alkohol) könnyen olvad s viola árnyéklntokkal piros szint nyer. A 
gyapot s lenszövetekhez kiválólag rokonos, fa, olaj, bronz s barnaveres szí
nezésekre lekötő szerek nélkül is használtatik s a kék szint emeli. 

6. Sáfrány. Bogács fajú, gombos fészkű növény szúrós pikkelyekkel. 
Indiából Egyiptom, Spanyolország s a Levante földekre származott. Benne 
szinte sárga színnel egyesült a piros. Ezen sárgaszin-nnyag tiszta vizzel is 
elvétethetik tőle, s ezért becstelen. Piros szín-anyaga a gyapot és selyemmel 
rokonos, igen eleven test-, cseresnye- és rózsaszineket ad, vizben fel nem ol
vad, de az égvények s a világosság felolvasztják. 

7. Zurmo. Festő „Sichen," Madeira, Canári s a zöld fok partjain te
nyésző fa, mellynek fajai a Pireneekcn is termeltetnek (variolata dealbata). 
Megörültét vén, forgácsai színtelenek, de pora a napra, mész és vizelletben 
több hetedig kitéve erősen megveresedik, s táblácskákká alakitva adatik el. 
Használatkor szinte vizellet által véknyittatik fel, de a tiszta viz is elveszi szí
nét, s bár a legelevenebb viola, lila, mályva, bibor (amarant), s piros színeket 
adja, kivált szőrszöveteken (mert a selyemhez épen nem is rokonos) nem czél
szerü. Használata inkább megengedhető a török kékszin emelésérc. 

8. Cochenilte, kermes, laque. Különböző fajai azon rovaroknak, szárnyas 
bolháknak mellyek a cactus, tölgy, (chéne coceifére) és figefák levelei alsó 
részén kedvező éghajlatok alatt úgy tenyésznek, mint rózsafa leveleinken az 
ismert rovarok. 

A cochenille hona Mexico s ennek cactusai. A kermesé Olasz, Franczia, 
Spanyolhon, s ezek cochenille termő tölgyei. A „laque" mézgásabb alkatrészü 
rovarokból kerül, mellyek Kelet-India figefáin tenyésznek. 

Ezen rovarok egyszerűen leszedetnek, megszárittatnak. A mexicoinak 
fontja 4— 5 frt. p. p. A levantei bőrök, s veres posztók kcrmessel festvék. 

Atalában rokonosak a gyapot és selyem szövet-anyaggal, s a legszebb 
ío és árnyéklat színeit adjak az.eleven veresnek, de az égvények által viola 
szint, s a tiszta viz által is foltot kapnak. 

a) Sárga gyömbér. Mácsonya (articsók) fajú indiai gyöknövény. Ujnyi 
hosszú s galambtojásnyi kerekségü, vagy vastagságú, gumói belül veres na-
rancs-szinüek, kivül szürkék, s igen erős szagunk. 

Igen bő színanyagot ád, a legszebb sárga szint adja minden árnyékla-
taival, különösen rokonos a len- és gyapottal. De a lekötő szerekhez semmi 
rokonossága sincs, ezért majdnem használhat hm. Más szinek emelésére mind
azonáltal pl. a skarlát színnek aranyzására, némelly bronz árnyéklatokra stb. 
czélszerüen használtatik. 

b) Sárga eperfa. Az Antillákon s déli Európa partjain díszlik. Ameri
kából lehajazva érkeznek ágai. Az égvények által veres-narancs szint nyer
nek, a gyapjúhoz rokonosak, de leginkább csak bőr, s több efféle festéshez 
czélszcrüek, mert szinök múlékony, tiszta viz által is felolvasztható. Coche-
villed vegyitve, vagy más szinek módosítására mégis használtatik. 

c) Sárga cserhaj. Északamerikában némelly nagyszerű tölgyek (quercus 
tinctoriák) Iehajaztatván, héj forgácsai megőrletnek s igy érkeznek hozzánk. 
Timanynyal és timsóval szép sárga szint adnak a gyapotszöveteknek, de 
mert a viz által feloldozhatok, sőt szabad légen megveresednek, nem czélsze-
rüek. 

Mindazonáltal pár év előtt az Elbeuf és Sedani gyárakban nagyban 
használtattak és sok helyen divatoztak a kelméken. 

d) Mórin. Brasiliai, mexicoi, jamaicai sárga eperfa-törzsök. Szinanyaga 
a viz által telolvasztatván, fenékre üllepszik. Égvények által zöldes verheny 
szint nyer, vasacs által lekötve barna olajszínű a szín, és timsók által eleven 
sárga, s gyapjúszövetek festésére alkalmas. 

c) Fogas rezeda. Nálunk honos, Francziaországban bőven termeltetik, 
selyem-, len-, és gyapotfestésre a legalkalmasabb sárgaszin. Erős rokonság
gal kapcsolódik ezekhez, és némelly étető szerek által (ezek tömöttségével 
arányosan) sok fokozatú árnyéklatokra képes. A gyapjú szöveteket puhán 
tartja, zöldes és kékes árnyéklatai (nuances) igen állandók. 

Ezen növénykének legbecsesb részei a teteje és levelei, mert ezekben 
tartalmaz legtöbb színanyagot. 

f) Perzsa, spanyol, aeignoni ssömörcs. Terem a nálunk közönségesen 
ismert „Varjú tövis"-fákon. Bab- s borsószemnyi gyümölcs, cz még éretlen 
korában szedetik, kellemetlen szagú, leginkább csak papir festésre alkalmas. 
Legjobbak a török és perzsa földön termettek, (gracin de persc). 

g) Bór, Rocon. Délamerikában a bórfa (Bixa orellana, roconger) gyü
mölcseit ragacsos hus Övezi, melly belőle kiválasztatván pirosszinü, de ha be
lőle vizzel mosatik ki, s napon szárittatik meg, egy sárgás tapasz lesz. Cay-
enből 10—15 fontos pogácsákban érkezik hozzánk. Feloldozása s felhaszná
lása könlegeges vizellettel történik. Benne a sárga és veres színanyag egyen
lően tártaimoztatván, a sárga bármilly elevenen ragaszkodjék is a szövetek

hez, de mert kötöszerrel nem rokonos s igy azt hamar el is hagyja, nem hasz
nálható csak árnyéklatok adására. A veres színanyag, mellyet tartalmaz, az 
égvényekkel hajnalszint ad , de még múlékonyabb s igy czélszerüen nem 
használható. 

a) Gubacs. A szurok és gubacssav mohón egyesülnek a vaséleggel, • 
ezektől nyerjük mindazon színeket, mellyeket a világos szürkétől a legsöté
tebb feketéig alkalmazni s z o k t u n k . — A gu bacsót, melly a cserfa (quercus 
infeotorius) levelein s galyvégein terem, jól meg kell különböztetnünk attól, 
melly nálunk a „sártölgy" makkopánycsok alatt keletkezik. Keletkezésük okai 
azon rovar (cynips) tojások mellyeket eme bogár beléjök rakván sajátszerű 
nedv-elválasztást idézuek elő. 

A levantei s aleppoi gubacsok vas- és rézéleggel a legerösb szürke s 
sötét színeket adják. 

A piemonti és magyar gubacs (gallons de Hongrie) nem olly kerekde
dek, nem olly tartamdusak, nem a faleveleken és galyak végén teremnek, 
nem is a quercus infectus, hanem a quercus robur gyümölcsei s leginkább a 
börkészitésre használtatnak, mint a levantei gubacsok, mellyek a quercus 
agylopsokon teremnek. 

b) Eczelfa levél, (Sumav.) A spanyol, portugál s olasz földeken, de ki
vált Siciliában diszlő (rhus coriaria), levelei s levélszárai, mellyek porrá tört 
állapotban érkeznek hozzánk, nem annyira tartamdusak lévén csak a gubacs 
savak szaporítására használtatnak czélszerüen. 

c) Cachon ákáct. Kelctíndiában készíttetik az czereca catechu bogyóiból, 
kifőzés által. Ez és ennek fajai (acacia catechu) több szinü festanyagot adnak. 
A gyapjút, gyapotot barnára fogják, de étető szerekkel különféle árnyékla-
tuak. Salamia sóval earmin, s eleven faazíneket, vas- és rézéleggel szürke, olaj 
s barna színeket, zinsóval szalma éa chamoi szineket, haméleggel és sárga 
akácz hajjal veres éa veresbarna szineket adnak, de mert forró vizzel felol
vaszthatok, csak mellékesen használandók. 

d) Zöld dió héj. Mielőtt a dió megérnék zöld héja leszedetvén vizben 
két, három évre is eltétetik, (igy a Gobelin gyárában) s gyapjúszövet-fes
tésre alkalmas. 

íme szeretett magyarjaim,azon szinek, mellyek kedves nőitek s leányai
tok szemeit varázs érzettel töltvén el, becsesbbé tették ama hitvány pamut
bogyó pókháló-szálait a jóféle len- éa kendernél, mellyet pedig áldott toldunk 
olly sűrűen megnevel, a mint csak elfér rajta. 

Eme szinek varázserejével szorította háttérbe az erősb és a testnek is 
egészségesb használatú len- és kenderszöveteket ama hitvány pókháló cso-
maga, mellyhez nyugat Európa majdnem ingyen jut, mert vadon terem, mint 
nálunk is megterem, hogy alig lehet kiirtani, és bár tiz annyi földet igényel, 
de ott a fold nem becses, s rabszolgák gyűjtik össze olcsó táp- s italfélékért, 
s ha egy nagy hajóra 1000 mázsányit felraktak, ingyen mozd-erő feszíti ki a 
vitorlákat, mellyek a nagy tengeren átúsztatják, vagy olcsó kőszén-tűz nemzi 
a gőzt, melly átröpíti ama távol világrészekről nagy hajóikat, mellyeken leg
nagyobb kiadásaik az azt kezelő személyek d í jazása . 

Eme szinek csilláma tette becsesbbé a gyapotot a len- és kenderszöve
teknél. Mert hiszen minél hitványabb a szövet, annál többet ölthet fel egy 
személy, hogy már 12—15 röfnyit hord minden menyecske, leányka, mely
lyel pedig egy lóhátas huszárt bőven belehetne takarni; ámde minél több az, 
a mit a szem felfog, annál nagyobb varázsa a színeknek, és sok mindenfélé 
ízetlen öltöny darabokat magukra aggatnak, csakhogy eme csillámzatos szö
vetet annál nagyobb terjedelemben tüntessék elé. 

íme kedves magyarjaim, ama szinek, mellyek miatt sok font jó féle ken
dert és lent adogáltok egy-egy font pamutért, és nagy nyereséget adtok mind
azoknak, kiknek kezén átalment, egész a zsidó boltig, kinek birtokosa szinte 
nem szokott megbukni az ő perkál és karton kereskedésével, mert ha talán a 
divatból kiment, és a festék megette, uj nevet ad neki, (pl. „Khragletsch)" 
és a helységek minden nőcselédei égető vágyat és szükséget éreznek, hogy 
abból egy-egy darabot magukra aggassanak. 

És pedig hány illy bolt, s boltos van, 14 ezer helységben! Hány röf 
gyapotszövet kerül ki 000,000 font gyapotból! 30, 40, 50 millió frt. ennek 
értéke. És mit lehetne ennyi értékű len-, kender- és gyapjúból előállítanunk. 

Valóban ha csak egy ia van köztünk, kinek kellő ruházata nincs, ön-
vétkünk, mert földünk megadja mindazt mit tőle kérünk s esak hanyag tu
datlanságunk oka, hogy terményeit idegen földek terményeiért cserélgetjük 
ön szükségletünkkel czélellenesen. 

No, de eredendő gyarlóságunk a tetszvágy, hiúság, ezt szép szóval, 
sem haraggal kiirtanunk nem lehet. Tanuljuk meg hát kielégíteni, bár nem 
végképen, mert hisz ez Iehetlen, hanem csak ugy mint nyugat Európa népei 
képesek, hogy el ne maradjunk tőlök ebben is és hogy köztük méltó helyt 
foglalhassunk, mint bensőleg ugy külsőleg is, mert bár ennek tudása a benső 
műveltséggel nem azonos, de nem tudása müveletlenségre mutat. 

IV. Czikk : A fonal- és szövetl'estés gyakorlatilag. 
( J . Girardin szerint.) 

Mielőtt valamelly fonalat, vagy szövetet festő-műtét alá vennénk, meg 
kell tisztítanánk azt minden idegen anyagtól, moszattól, ragacs s. t. effélék
től, és pedig annál inkább, a mínt ezt gyengéd festékkel akarjuk bevonni, 
vagy épen a fehér szint akarjuk neki adni. 

A közönséges vászonfehéritést — vizbe-mártás után a nap és szabad lég
gel érintkezésbe teszszük — mindenki ismeri, ezért leírni fölösleg, annyival 
inkább, mert ennek tökélyesbitése a fehér szin megadásában bennértetődik, s 
erről alább lesz szó. 



A i alán mindazon szövetanyagokat, mellyeknek fonalszálai a szövés 
műtéte alatt szinezetöket el nem hagyják, jobb fonalképen festenünk. 

A fonalakat mint a szöveteket is az előbbeni czikben leirt szinanyagok-
hozi rokonságukhoz képest festhetjük 1) tisztán étető szerekkel. 2) Előbb 
étető szerekkel, aztán azinanyagokkal, 3 ) tisztán színanyagokkal és pedig né
melly festékeket ösazevegyithetünk, azon étető szerekkel, mellyek által a szö
vethez lekötendők, másokat csupán a beáztatott vásznakra tehetünk le, mert 
ha a vízben, melly átalános föleresztőül használtatik, szabadon találkoznának, 
összekapcsolódván sajátszerű testképen ülnének fenékre. Mindezen törvényeit 
a festésnek feltalálhatjuk az alábbi példányokban, mellyek bár kellő tájéko
zást nyújtanak ezen iparmüvészethez, de ez, mint minden művészet végetle
nül tökélyesbithető lévén igy a művésznek nagy, szabad tért engedvén tehet
ségei nyilvánítására, szabályokba nem szorítható s előmondás által kellőleg 
el nem tanulható. 

Előbb azon eszközökkel kell megismerkednünk, mellyek a műt ételekhez 
szükségesek. 

Illyenek azon edények, mikben vannak az étető szerek, mások mellvek
ben a beáztatott fonal kicsavartatik. 

A gyapju-fonalakat forró ponton kell be-bemártogatnunk, kicsavarnunk. 
Kerekded kettős csűrök alakú botocskákkal, mellyek a czölöp tetejébe helyez
tetnek. A szövetek étető szerbeni áztatása egy gép által történik, mellyet 
„Foulard"-nak neveznek minden apropos nélkül a francziák, s mi sem ne
vezhetünk másképen. 

Ez nem más, mint egy teknő fólé alkalmazott két henger, melly által a 
felcsavart véges szövet csigák által a teknőbe merittetvén az étető szernek 
minél inkább a szálak közé nyomása végett elvezettetik, s végre egy alsó hen
gerre csavarodik. A felső 
henger többnyire rézből 
van, szorosan becsavarva 
vászonnal, és függelék által 
nyomatva az alsóbbhoz. 

A gyapjúszövetek egy, 
az étető szert tartalmazó 
edény fölé megerősitett esz
köz által csavartatnak fel, 
hol egyik, hol másik ol
dalra, minélfogva egyen
lően tapadhat szálaikhoz a 
festék. 

Ezeknek kiöblítésére 
egy az előbbihez hasonló 
eszközünk van. Itt két hen
ger hozatik mozgásba » 
tiszta víz felett. Az alsó 
lyukacsokkal van ellátva, 
alján egy fogas-rács nyúlik 
végig, mellynek fogai kö
zött egyenközüleg csava
rodik köröskörül a vég-
szövet.' 

A gyapjúszövetek forró 
étető szerekbe áztatandók, 
4—5-ször 30—40 perczig 
erősen kevertetve gamók 
által s 12—15 óráig hagyva 
len a festékben. 

Azon nagyszerű kádak 
fűtése, mell vekben a festé- • 
kek melegitendök, közvetlenül is történhet nemellyanyagokual.de többnyire 
határozott, egyenlő és kitartó meleget igényelvén az étető és kivált színező 
festékek, azt Tegczélszerübben gőz által (üttetjük. 

A festékektől hidegvizbeni Öblítését a fonalaknak, legújabban Previ-
naire után Léveillé tökélyesitett géppel eszközli. Itt a rácsos henger, mellyre 
a fonal-csomag teríttetik, nem forog, hanem fel 8 alá járván erősen rázatik, s 
egy óra alatt 800 koszorút is kimos két ember-erő által, melly pedig nyolez 
ember munkája. 

A hidegviztőli kicsavarásra több elmés gépek vannak.de legczélszerübb 
az ugy nevezett hydro-extracteur, mellynek lyukacsos hengereibe tétetvén a 
nedves szövet, azt minden csavarás nélkül menti meg a vizrészektől, inert 
perczenkint 1 5 0 0 — 1 8 0 0 fordulatot tévén, a nedv cseppek szétrepülnek. 

I. A k é k sz ín . 
Az indigó, mellyből legjobb kék színeinket készítjük, kénsavany által is 

felolvasztható, de mert e szín nem maradandó, czélszerübb az égvények általi 
olvasztás. 

Ez uton előbb elvesztik ugyan kékszinöket, (mi jogot ád hinnünk, 
hogy a színanyagoknál a szintüneteiben az éleny szerepel) de ha az illy szine 
vesztett festanyagot vízben Meresztjük, a szöveteket ezen serszinü folyadékba 
áztatjuk, azok a szabad légen a legszebb kék szint nyerik. 

A kereskedésből nyert indigót a darálón törjük porrá kevés vizzel föl
eresztve. — Az igy nyert festanyag sokféleképen ereszthető fel. Például: 1) 
PastelleL 2 ) YizeŰettel- 3 ) Hamuzsirral. 4 ) Rézgáliczczal. 

Ez utóbbi kivételesen a gyapot, len és kender, az előbbiek pedig a 
gyapjúszövethez szoktak használtatni. 

A szövetek festékbe mártására az angoloktól igen czélszerű készület 
van : Egy mély edény, mellyben egy fogas-rács, melly körül csavargattatik a 
végszövet. Innen két henger közt s egy kis henger-csigán át megy le a kádba, 
hol szinte egy csiga alatt elfordulván a felső két henger közt jő ki. Es pedig 
az első edényben lévén az indigó festék, midőn a szövet vele a megadandó 
árnyéklat szerint kellőleg jóllakott, a kádban gyengés savanyos vizet, vagy 
mész éa halvány olvadékot találván, ez köti meg és adja vissza igazi kék 
színét. 

II. A v e r e s szirt. 

Mind azon színanyagokat, mellyeket a III. czikkben elősoroltunk, más
más árnyéklatot adnak, mellyeket egyikkel sem lehet tökéletesen helyette
sit ni in k. — A buzér mégis legtöbb előnynyel bír, melly bár nem legcsillogóbb, 
de legtartósabb és mindenféle szövethez alkalmas. 

A „scarlat" szin mindazáltal olly valami varázserővel birván, ezt sem 
nélkülözhetjük. Lássuk tehát röviden ennek készítés módját, hogy a levantei 
(török vagy paprika szin) készítésére annál több figyelmet fordíthassunk. 

A scarlat festéket igy készítjük : 2 5 0 0 litre vizet 60 foknyira melegí
tünk, 1 kii. czin-olvadékot vetünk belé, s a habot,melly rajta kijött leszedjük. 
Ekkor 5 kii. borkősavas-hamagot s 2 0 kii. czinvegyitéket (mellyet előbb leir
tunk) kell adnunk 100 kii. gyapjúhoz. A beáztatott gyapjút jól elziláljuk s 
festanyagát 1 óra alatt forrpont ra emeljük. — Ezután kivonván a gyapjút 
ahhoz készített álványra teszszük. A festéket egy óráig pihenni hagyjuk. 
Ekkor 14—15 kii. cochenillet adunk bele, mellyet jól porrá törtünk, 20—25 
perczig forrauí hagyjuk, a festéket ismét 6—7 kii. előbb leírt czinvegyitéket 
teszünk bele, jól elkeverjük, a gyapjút visszaereeztjük s a fördőt ismét las

sankint forrás pontra emel
vén 3 0 perczig ziláljuk. Ez
után 3 0 perczig pihenni 
hagyjuk, s ismét 30-ig ka
varjuk benne a gyapjút, s 
ekkor 4—5 órai pihenést 
engedvén, végre kihúzzuk 
s kimossuk. 

Ama pa|*i ikaszint.mely
lyel közönségesen o lajos 
papr ika színnek hívnak, 
inár Nagy Sándor idejében 
ismerték, az indok s a 
18-ik század közepéig gya
korolták a turbánok, bőr s 
.több effélék iéatéscre. Ez 
legczélszerübb fest - anya
gunk a veres színre, kivált 
a gyapotszövetekhez. 

A gyapot előbb szap
panos, vagy égvényes für
dőben tisztára mosatik, 
mellyben 100 kilogr. gya
pothoz 25 kii. juhganéj ada
tott, s ezen sajátszerű trá
gya 8—10 foknyi lugsa-
vatban 5—fi kilogr. olajjal 
(huilc tournante) ereszte-
tett fel. 

fi kii. olajat 50 ütr. 1 
foknyi lugvizben jól elve
gyítünk s 5 — 6 óra után 

a gyapotot belemártjuk, azután kicsavarjuk s megszárasztjuk. — Ezen műté
teit 4—5-ör ismételjük. 

200 litre vizben 20—25 kilogr. gubacs savat föleresztvén ezen fürdőbe 
mártjuk egy- vagy kétszer a gyapotot. Ezután tiszta timany fürdőbe ( 2 5 kii.) 
áztatjuk; ismét kimossuk, kiesavarjuk s megszárítjuk, végre az igazi festő 
fürdőbe eresztjük. 

Ezen fürdő a fűtő katlanban készült és pedig 5 0 kilogr. marhavért s 5 
kii. bűzért adván bele. Ebbe kétszer, háromszor is beáztatjuk, kicsavarjuk s 
szárítjuk. 

Ekkor még nem mindig elégedhetünk meg a színnel, mellyet nyertünk, 
mert ez barnaveres, mellyet hogy megelevenítsünk 1 2 0 0 litre 2 foknyi hideg 
fürdőbe kell fúrösztenünk, mellybe 6 kii. szappant, 8 4 — 5 kilogr. festőolajat 
c huile Mumant) adtunk. Ha pedig rózsaszínre akarjuk emelni, ugyanannyi 
vizbe 16—18 kilogr. szappanhoz, a forrás után l 1 / , kilogr. czin-olvadékot, 
2 5 grann. legecscsel vegyitve adunk, s ekkor mossuk és szárítjuk ki vég
képen. 

A festőolajnak jól elvegyitésére némeUyek bizonyos keverő eszközöket 
használnak, mellyek a kád fenekéhez erősittet vén meg, felülről hozatnak 
mozgásba. 

III. A s á r g a sz in . 

Gyapjú szöveteknél nem igen használtatik, ezeknél a sárga cserhaj és 
onfestény előnnyel bir. Ezen utóbbi étető szer gyanánt, ha meleggel (bichro-
mate dc potasse) a még a mindig divatos „Aladin" szint adj a, melly égvényea 
fürdő után narancs-sárgává elevenedik. 

£sáro5-níimiíri_vi vár-kastély. 
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Az egyiptomi díucsarnok « s tlrnh.imi krixtiitypatotáhun. 

Posztó kereskedésben legismertebb a Sedan és Elbo^ufi modor. 
Ezekhez alapul kék festék -t adunk, és pedig S T előbbihez sokkal 

erősbbet. Azután 100 metre-nyi posztóhoz következő vegyitekben forráz
zuk meg. 

A „Sedan" féléhez 25 kii. sumac (eczet szömörcze) 25 kii. kék tát 
(campéche) és a festés után 25 kU. zöld rézgáliczot. Az Elboeuf-féléhez 15 kii. 
sumac, 25 kii. cumpéche, 12 kii. zöld rézgáliczot és 12 kii. kék rézgáliczot. 
* a A kevesbbé feketéhez adunk kék alapot, hanem egy meleg fürdőt o' kii. 

timany és 2 kii. borkővel. 
A gyapot szövetek fekete színét igen emelni fogja 40 kii. 1 foknyi lug. 

1—1% kii. festőolajjal jól elkeverve. 
lP . ly i .UM MvtlNnka 

Hogy, mikor és ki építette, és a többi történetét, csak az Eöt
vös-család levéltárából lehetne megtudni, mivel az előtt ezen jószág 
az Eötvös-család birtokában volt. Nagytzapy. 

Az egyiptomi diszc.sarnok a .sydenhanii kristály-
palotában. 

I 

Európa egyes múzeumaiban többnyire régi népmiveltaég 
nagyszerű gyűjteményei, feltalált s kiásott maradványai szemlél-
hetök. E szerint van egyiptomi, görög, római, assiriai, indiai mu-

A sárga és kék szinek vegyítése? által állitható el5. Legczélszerübbek 
azon vegyitékek. mellyeknek alapja az indigó. 

Erről s a sárga azinalapok megadásáról bővebben szólandunk a követ
kező czikkben. 

V . A f e k e t e szin. 

Legczélszerübben mindig a gubacs és vasacs áltat adatik meg minden 
féle szöveteknek vagy fonalaknak. A vasacshoz gyakran kevertetik rézolva-
dékj is, s mint a más festanyagoknál. irt is gyakran használtatik pótszerül 
egyik s másik. 

Bármelly uton halad az utas be Vásáros-Náményba, mindenütt 
szemébe ötlik, egy ég felé nyúló csonkatorony. 

Hajdanta szép épület lehetett, inig most csak romjai mutatják 
egykori díszét. Jelenleg az Ulmann család birtoka s az udvarán a 
postahivatal van. 

Nem régiben az egyik oldalát a várkastélynak bontani kez
dek, más építésre használandót, de ezen pusztítás csakhamar betil
tatott. 
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zeum, mellyekbe koporsók, múmiák, elporladt kövek, bálványok 
stb. önkénytes rendetlenség, vagy renddel vannak összehalmozva, 
és nem adják bü képét a régi világ műveltségének. A kristály-
palotában pedig egy ujabb terv szerint az emberiség mivelödési 
fejlődése hűn másolt képei állíttatnak élőnkbe. 

Ezen óriás épület első oszlopa 1852-ben állíttatott fel, s 1854-
ben nyittatott meg az angol királyasszony által. Ezen épület czélja 
nemcsak az, hogy mulattasson, hanem hogy oktasson is. Vannak 
különböző osztályai, mint népismertetési, füvészeti, állat, földé-
szeti.Van nyers terménygyüjtemény, melly átmenetet képez a tudo
mányról a szép mesterségre. Van továbbá szép művészetek osztálya, 
mellyhez hasonlót sehol sem láthatni. De mi jelenleg csak azon osz
tályt irjuk le, mellyben az emberiség mivelödési fejlődése állíttatik 
élőnkbe. Ezen teremek ugy vannak rendezve, hogy az ember egy ez
redből és népről mindig a következőbe vezettetik. Egyiptom volt az 
első mivelt nép,mellynek rejtélyes s méltóságos müvei, bár négy év
ezred törekedett azokat szétrombolni, tudóst, s tudatlant ma is bá
mulatra ragadnak. Régi szájbeli előadások szerint mintegy négy
ezer év előtt egy nagy nép virágzott a Nil termékeny völgyein, kö
zel az Édenkertéhez mellybe az emberi nem első magva hullott. 
Ezen nép ura volt az akkori világnak, s tőle sugárzott ki tudo
mány, bölcsesség, művészet, és ipar a többi népekre. Elbámul az 
ember ha hallja, s az angol kristálypalotában látja, hogy miveltség 
és fényűzés, milly magas fokán állottak ők. Vessünk csak egy pil
lanatot az ö művészetük, különösen építészetükre, s némi szégyen 
s megalázodás érzete fog el, még a kristálypalota közepében is. Mit 
tudunk mi az ö piramisaik, sphinxjeik, Memnonoszlopaik, száz ka-
puju Thebejükhöz hasonlót felmutatni? 

Az egyiptomi díszcsarnok magassága (mellyet képünk ábrá
zol) 80 láb, és csak egy részét tünteti fel a Yabauli oszlopzatos te
remnek, s az is csak harmadrésznyi nagyságban mutatja az eredeti 
csarnok nagyságát. Ábránk előtere a Beni-Hassani sírpalota mo
dorában van építve, mellynek romjai ma is bámulatot gerjcsztnek. 

Ö T 
A K A I s Y N Y A L 

A vitéz székely nemzet Ismertetése. 
Irt* NAGY IMRE, UnAr . 

(Fo l jU l i í . ) 

Egy más kitűnő jellemvonás a székelyekben a vallásosság, j ó 
és bal sorsukban tántoríthatatlan ragaszkodás atyáiktól örökölt 
szent hitükhez. . . 

Szent buzgóság szállja meg az embernek keblét, hogy ha meg
jelenik vasár- s ünnepnapokon egy székely imaházban akkor, mi
dőn ük még be sem férnek templomaikba a nagy sokaság miatt, és 
azon le nein irható közáhitatosságot szemléli, melylyel ima- és énekre 
nyílnak meg ajkaik. 

A vallástalan ember előttük közraegvetés tárgya és szána
lomé. 

Valamint a spártai gyermeknek nyíllal kellett átlőni a felhají
tott megeendő kenyeret; ugy a székely gyermeknek,midőn már be
szélni tud, imádság által kell kiérdemelni szülői kezeiből az eledelt. 
Mindennemű vétkes kihágást a szülök keményen bűntettnek, azt 
tartják, hogy mig hajlik a vessző, addig kell vele bánni, mig gyer
mekek addig kell őket keményen fékezni, szigorúan fenyíteni.Gyer
mekek kényes nevelési modora, majomeszeretet, önfejüség, rosz haj
lamok szabad kifejlésének elnézése, s több effélék náluk ismeretle
nek. Testileg is azért olly életteljesek, épek, egészségesek, mert 
kiskorúságukban minden viszontagságokhoz, hideghez, meleghez 
szokvák. 

A székelyföldön nagy és népes falvak, városok kevés számmal 
vannak, és ezek is más civilizált városoktul például : Kolozsvártól 
messze távolban, a közelebbi szász elemtől pedig idegenek lévén, a 
székelyek megmaradtak ősi szokásaik, a keresztényvallás által be
plántált buzgóságaik, és a pogány korból még átörökölt némi keleti 
nyerseség részecskéivel; mikben mint madár a légben, hal a vízben 
saját elemüket találják föl. Már régi történet iróink följegyezték, s 

egyszersmind törvénykönyvbe is igtatták, mikép : „a székelyeknek 
törvényük és szokásuk egészen különböző, a hadakozásban igen 
tapasztaltak" stb. Egyszerű szokásaik, erkölcseik, életmódjuk, s 
egész életrendszeruk bizonyos sajátságos jellemet kölcsönöz nekik; 
miért „ g ó b é " székelyeknek szokták őket nevezni a fensöbb mivelt-
séggel bírók, vagy azt nem méltán igénylök is. 

A székelyeknek a sok oldalú mivelödés terén hátramaradá
suk legkevésbé homályos oldala az, hogy a nagy városok erkölcsi 
romlottsága ide még kevésbé hatott el. — Azonban a szegény sorsú 
szülök lány gyermekeiket : Brassó, Segesvár, Medgyes s más, ré
szint kebelbéli, részint közelebb fekvő városokba küldvén szolgá
latba : itt megromlanak, és általuk midőn hazamennek terjed a 
rosz. Fölismerték ugyan a szülők már a romlásnak-indulást, és 
ennélfogva csak égető szükség esetében bocsátják el gyermekeiket 
házaiktól az emiitett városi szolgálatba; de ezt mindenki nem ke
rülheti ki; mivel a „paupertas magna meretrix." 

„Siculi genus hominum bellicosissimum" ez áll a székelyekről 
a Leopoldi kötlevél 14-dik pontjában följegyezve. Hogy a harezos 
vitéz nevezetet épen fejedelmi kötlevél által superlative miért ér
demelte légyen ki e nemzet : Atilla véres harczaitól kezdve jelen
korunkig e hazának viszontagságokkal teljes élete, s </iselt dolgai, 
mellyekben a székelyek mindenkor tényezők voltak világosan föl
ismertetik. 

Azon harczias szellem, melly hajdan az Atilla által vezérelt 
csapatokat győzelemről győzelemre vezette nem halt ki az unokák
ban. Vérébe van ez oltva most is az egész nemzetnek, és a keleti 
véralkattal egybe forrva. 

Ki tudná feledni azon időket, midőn a visszavonás átka a ha
zában olly kegyetlenül dult, ama kort midőn aBátoriak, Zápolyák, 
Rákócziak, Bocskaiak, Bethlenek, Garák s más nagyok és hatalma
sok a hatalom birhatása felett vetélkedve, egymást megharezol+ák! 
Mindenik párt, melly időnként a hatalom birtokában volt, 
vagy azután nyújtotta ki kezeit, s fegyveres erőre volt szük
sége : a székelyeket iparkodott megnyerni, s maga érdekében 
fölhasználni. 

Midőn I. Napóleon Európát mozgásba hozta, a régi tróno
kat megingatta, a többi harezosok közt ellene vitték a székelveket 
is, és ők apáikhoz méltó utódokul tüntették ki ott is magukat. 

Felmutattam a székely nemzetet azon jellemvonásokkal, mely-
lyek magán és nyilvános életét kedves alakban tüntetik föl . Á m 
de a kép, mellyet rajzoltam csak részben van megvilágítva, s más 
részt homályban hagyva csak j ó oldaláról ismernék olvasóim, és 
azt gondolhatnák, hogy arany sugarak ragyognak annak egész 
alakzatáról. Lássuk tehát a fényoldal mellett az árnyoldalt is. 

A keresztény vallás megszelídítette ugyan az Ázsiából hozott 
pogány szokásokat, lerontotta a bálványokat, polgári és vallási 
szelid alkotmány nyal boldogította a kóborlás, préda és vérontáshoz 
szokott harezfiakat. Azonban, a melly rosz mintegy természetévé 
válik az embereknek, lényükhez tapad, s vérükkel mintegy össze
forr; attól hosszú évek során, századokon keresztül csak nemzedék
ről nemzedékre lehet őket megszabadítani. A melly változást, át
alakulást a keresztény vallás behozott a székely nemzet életébe 
még sz. István alatt, azt a rá következett időkben a népnevelés 
által folytatni kellett volna, mi által nemcsak az ázsiai nyerseségtöl 
szabadult volna meg a nemzet, hanem ujabb malasztjai által a nép
oktatásnak a többi polgárisult nemzetek miveltségi fokozatához is 
közelebb lépett volna. 

Mit mutathatnánk föl a Siculiában, sőt egész Erdélyben, mi 
által arra lett volna számítva, hogy a nép mivelödjék, az anyagi és 
szellemi jollét nem mondom viruljon, csak bár meg alapuljon? Hol 
vannak a gazdasági intézetek, a közelebbről alakult Kolozsvárit ki
véve, mellyek valamit javítottak volna a földmivelésen ? hol a reál
iskolák, hol a rendezett nép és elemitanodák, a kisdedóvódák, » • 
mesterképzöintézetek. 

A rengeteg erdőkkel birt székelyek minden rend és kímélet 
nélkül lepusztították falvaikhoz közelebb volt erdőiket, ma már 
napijárásra sem kapnak hasznavehető fát, sem a pusztulás helyén 
nem nő egyéb mint hasztalan cserje-bokor; mert nem tudnak erdőt 
nevelni. . . . , 



K a k a s Mártán a s í inházban. 

X X V I I . Levél. Tudor Mária, uj eredeti opera. 
Szerkesztőcskéru. Az egyszeri oláhból anecdotát csináltak azért, mert 

arra a kérdésre, hogy tud-e hegedülni? azt felelte : „meglehet, hogy tudok, 
de még nem próbáltam" pedig na azt kérdezték volna tőle, hogy tud-e ope
rát componálni? serre felelte volna, hogy „meglehet,de még nem próbáltam," 
abból senki sem csinált volna adomát. — Meglehet, hogy erre azt fogják ne
kem mondani, hogy csináljon hát kend Kakas Márton operát, ha tud! Erre 
megint egy adomát mondok. Egyszer Schiller közkatona korában verseket 
declamálván társai előtt a kaszárnyában, kapitánya megszidta, hogy minek 
lármáz ollyan nagyon! Mire Schiller azt mondta társai előtt, a mint a tiszt 
eltávozott : „illyen kapitányt sárgarépából is tudok faragni magamnak." Ezt 
besúgták a kapitánynak.az panaszt tett érte az ezredesnél; az ezredes azután 
mustráláskor kiszólítja a poéta közlegényt; „kend mondta azt, hogy illyen 
kapitányt sárgarépából is tud faragni." — „Igen is" felelt Schiller, tagadni 
nem lehetett. „No hát hozzanak neki egy kést, meg sárgarépát, hadd látom, 
hogy farag belőle kapitányt?" Mit volt mit tenni? Schiller nagy kénytelen 
kezébe veszi a répát és bicsakot s elkezd faragni valami ember formát. „Ter-
ringette, szól az ezredes megszeppenve segéd tiszteihez, ugyan megjárjuk, ha 
csakugyan farag belőle kapitányt!" —Velem is igy járhatnak. Ha azt mond
ják, hogy itt van hát a könyvtár kulcsa, melly a partitúrákhoz vezet, csinál
jak operát! megharagszom és csinálok. Kakas Márton. 

Irodalom és művészet . 

—• Mintha irodalmunk első májusa volna, csak ugy búvik elő a sok 
munka, irodalmi vállalat, ujság, folyóirat, mi minden esetre kedves jelensége 
annak, hogy nz olvasó közönség száma is tetemesen szaporodott az ujabb 
időkben. Miután a naponkint jelenő ujabb meg ujabb termékeket nem ismer
heti a vidéki olvasó közönség, kedves kötelességemmé tétetett e rovat alatt 
az irodalom minden mozzanatáról bővebben értesíteni, és én ezt annál szí
vesebben teszem, mert jól esik lelkemnek ha közmivelődésünk, s jóllétünk 
nagy épületéhez csak egy porszemet ís vihetek; az olvasó közönség pedig ne 
fordítsa el hidegeu azon lapot, mellyen értesítésem áll. 

— Heckenast G. könyvkiadó már tudják olvasóink „Jelenkor" czim 
alatt egy folyóiratot ad ki, melly mint a politikai és társas élet encyclope-
diája különösen a hírlapok olvasóira kedves kézikönyv. Ezen folyóirat 10 fü
zetben fog megjelenni, s a tiz füzet előfizetési ára 3 ft. pp. Megjelent belőle 
4 fűzet, különösen érdekessé teszi e fűzeteket jelesebb magyar íróink, mint 
Arany, Benkő Dániel, Nendtvich K., Greguss, Katona József, Korizmics L., 
Kőváry, Lugossy stb. életrajza, mi ugy hiszszük, hogy minden olvasó óhajtja 
egyszersmind ha nem személyesen is, de legalább Írásban azon férfiakat, kik
nek műveit élvezettel forgatja. 

— A Greguss Ágoston és Hunfalvy János szerkesztése alatt megjelenő 
„Család könyve" V H . és V I H . füzete is elhagyta a sajtót. E kettős fűzet is 
tanúsítja, hogy szerkesztők mindent elkövetnek e folyóirat minél érdekesebbé 
tételére. Érdekessé teszik Kőváry Lászlótól „Erdély nevezetesebb asszonyai 
életrajza", Benedek Józseftől „a légkővek ismertetése" s több érdekes élct-
leirások, tájrajzok, népszokások, s egyszersmind Jeruzsálem leírása aczél-
metszettel. 

— Ki ne ismerné Lendvait az idősbbet ? Ismeri őt minden magyar em
ber részint nevéről, részint művész játékáról. O mint művész szerelmes sze
retni tanitott; mint művész hős honszeretetre gyújtott : most megtört a deli 
termet az évek, a munka súlya alatt, s azon térre, mellyen egykor annyi 
babérkoszorút aratott, csak könyezve, csak epedve néz, mert roskadt testben 
gyöngül a szellem hatalma is. Miért e dicséret a pályáról lelépett művészről? 
kérdi valaki. Ki annyit áldozott a nemzetnek nappalai- s éjjeleiből, nem 
gyűjthetett magának agg napjaira, s most „Stivhangok" czíin alatt kiadandó 
dal-gyüjteményben nyögi ki fájdalmas panaszát. Lesz-e magyar, ki meg nem 
szerzi a beteg művész szivhangját ? lesz-e magyar hölgy kinek zongorája fődi-
szét nem e művész szivhangját képezendik? Az egésznek ára csak 1 p. ft. 

— Még egy irodalmi újdonságra figyelmeztetem olvasóinkat. A kedves 
novellaíró Vadnai Károly, kit elszórt novelláiból nagyon jól ismer az olvasó 
közönség, egy fűzet novellára hirdet előfizetést, és a 160 lapos füzet ára csak 
30 kr. Az irók megkezdték az olcsó kiadást, most az olvasó közönségen a 
sor, hogy pártolja, mert csak buzgó részvét mellett sikerülhet az olcsóság. 

— Bernát Gáspár jeles humoristánk müvei összeszedésével foglalkozik, 
addig is „Kaczagányok" czim alatt egy füzetke humoristikus apróságok fog
nak tőle megjelenni. 

— A ki Fáy Andrást mint irót akarná ismertetni, az rostával merné a 
vizet. Sokkal ismertebb az ő neve az oktató Bélteky Ház, az elmés mesék, a 
hü mngyar képek után, minthogy valaki ismertetésére szorulna. 0 életének 
70 évét is betölté, de szelleme most is a régi, képei hű magyarok, festése 
eleven. Megmutatta ezt előttünk fekvő regényében, mellyet „ A Szntyogfal-
viak" czim alatt irt, s melly 2 kötetben meg is jelent, s Heckenast G. válal-
kozó könyvkiadónknál 2 p. ftért kapható. A Szutyogfalviak magyar fajké
pek, mint szerző mondja, de ha nem mondaná is, olly természetesek képei, 
hogy az olvasó azonnal rájuk ismerne. Különösen a ref. egyházi élet hü és 
eleven színekkel van festve, s reményijük veterán Írónknak e kedélyes mun
káját minden olvasni szerető ember siet megvásárolni. 

— Hogy Jósika Miklós egyik legtermékenyebb s legkedveltebb regény-
irónk volt, tanusitja az, hogy munkái idegen nyelvre is lefordíttattak, s ha
zánkban 3-ik kiadást értek. Így a „Csehek Magyarországban" most már 3-ik 
kiadásban jelentek meg, s figyelmeztetünk mindenkit, hogy 4 p. ft. helyett 
2 ft. az ára. 

H i u j s á g ? 

** Az hogy többé nem tart minket a büszke külföld cskimóknak, kik 
talán kanál nélkül esznek, s beszéd helyett mutogatnak, s legfeljebb is mű
vészi tekintetben fakilincsct tudnak faragni. Lakik Pesten egy Beregszászi 
nevü ember, hogy hazánkfia és magyar, mutatja a neve. Ez a magyar ember 
zongorát készít, a annyira elhírhedt neve a külföldön is, hogy alig győzi a 
külföldi megrendeléseket kielégíteni. Liszt a zongora király nála rendelt ön-
számára egy zongorát, képzelni lehet tehát, hogy nem czitora, vagy valami 
tambura csináló ő. A napokban több külföldi megrendelések közt Magdeburg-
ból is kapott egyet. Egy illy ember, ki nevünknek a külföld előtt is becsü
letet szerzett, megérdemli, hogy itthon becsültessék s pártoltassék. 

/ (Kísértetes végrendeleti pont.) Berlinben közelebb egy dúsgazdag 
bankár halt meg, ki néhány száz ezer tallérból álló vagyonát jótékony czé
lokra hagyoraányozá. Sajátságos azon feltétel, mit egyik öröklőjének végren-
deletüeg kikötött. Ez ugyan is köteles az elhunyt háza előtt halála minden 
<Wnapjának éjféli órájában zsoltárokat énekelni, melly kötelezettség firól fira 
száll az öröklő családjában. 

.• (Jobb elébb mint utóbb.) Poroszország egyik falujában a napokban 
azért semmisült meg egy házasság, ámbár a l a k o d a l m a s nép is megvolt híva, 
6 a roppant mennyiségű irósvaj bevásároltatott, mert a házaspár nem tudott 
abban megegyezni, mellyik banda játszék a lakodalomban? Az illyen párok 
jobb ha eleve elválnak, mert a házaséletben sok aprólékosság fordul elő. 
a mit egyik vagy másik nem tehet meg, s ha egyik sem enged kész a hajba-
kapáe. 

2 Zsámbokon Pestmegyében az úrbéri kiegyenlítés földesúr és volt 
jobbágyság közt barátságos uton ment. véghez, melly is azl813óta folytatott 
úrbéri pernek végét szakasztotta. Zsámbokot a Beniczky család birta, s most 
a kiegyenlítés előtt 365 holdra menő legelő helyett 466 hold első osztályú 
szántóföldet adott volt jobbágyainak; a közlegelőt saját birtokából 113 hold
dal szaporította, s egy 20,000 forintra beesült 40 holdas ákáczerdőt ingyen a 
községnek ajándékozott. Követésre méltó nemeslelküség. 

2 Batthyányi Filcp ő herczegsége vasmegyei Inta nevü pusztán ma
gán iskolát állíttatott, hogy a tudomány és nevelés nélkül felnőtt ifjúság ta
níttassák. A tanító köteles őket a fatenyésztésre is oktatni. 

2 Sajátságos borzasztó történetet olvastunk egyik német lapban. Né
hány nappal ezelőtt a köln-mündeni vasúti állomáson egy nőt tettek ki, 
mivel roszul érezte magát, s ölében egy holt, két éves fiút emelt. .Mindéit 
pénzsegély nélkül, s a mellett terhes, mondhatni várandós állapotban lévén 
kórházba vitetett, hol másnap meghalt. Orvosi vizsgálatból az sült ki, hogy 
anya és gyermeke ópium áltól mérgeztettek meg. A nő kiléte és viszonyai 
felől annyit tudtak meg, hogy egy igen gazdag birtokos özvegye, özvegysé
gében megismerkedett egy fiatal emberrel, ki házasságot ígért, elcsábította, 
és tetemes pénzösszeget kicsalván, clillantott. A nő megtudván hollétét, gyer
mekével utána siet, .- Kölnben ínég a viszontlátás elragadó volt, - a csábitó 
elhitette a nővel, hogy csak tréfa volt szökése, s próbára akarta tenni, de 
most ismét távoznia kell bizonyos ügyben. A nö élt a gyanúperrel, s nem 
maradt el a csábitótól, s vele utazott Borbeckbc, hol a gazszivü ellopván a 
nő mintegy 10,000 tallért rejtő tárczáját ismét elillantott, e a mint a kétségbe 
esett nő utána sictett, adta elő magát a borzasztó esemény. Azt nem tudják 
most elhatározni, váljon a nö végezte-e ki magát, vagy az a semmirekellő 
opiumozta meg? 

/ A badacsonyi bor kedvelőinek azon leverő hírrel szolgálhatunk,hogy 
a gyakori jégverés által koldussá tett szőlőtő nagyon nyomorultul fizetett. 
Szent-Györgyön, hol szinte jó balatonmelléki bor terem, 8 forinton kel az 
uj bor. 

2 A „Times" nevü angol lap egy msgyarországoni utazást közöl, mely-
lyet valamelly böftekk képű angol tett, és irt, abban a többek közt ez olvas
ható : „ A vasúti vaggonból való parasztkocsira ülés, s azon Szolnoktól Nagy-
Váradig utazás nem egyéb mint a polgúrisodásbóli átlépés a vadonságba." A 
Szolnokiakat igy festi : „Nagy része alászedett lábbal ült a fóldön, s hasonlí
tott valamelly vörösbörü Indiánhoz, s olly lusták, hogy egymáshoz is röstel-
nek szólani. Kubájukat szakálukat kivéve hasonlók a nyugoti irföldiekhez.Ez 
hát az annyira dicsért magyar faj?" Lássátok szolnoki atyafiak ez a féleszű 
angol akkor dicsért volna meg benneteket,ha lábatokat nyakatok köze szedve 
ültök a pamlagon. Roszalja, hogy nem fecsegtetek, pedig ö ha a háza ég is 
rőstel megszólalni. 

2 A budai evang. gyülekezet elöljárósága clhatározá, hogy az eddigi 
nőiskolával egy munkaiskolát is fog összekötni, mellyben 30 kr. havi díjért 
egy ügyes nevelőnő Ieczkékct adand a női munkákból. Okosság! különben is 
több már a zongorázni, mint varrni tudó nő. 

Vidéki hirek. 

Caöinör. november 10-én. Tüz, mindig csak tüz. Bizony a folyó eszten
dőt a legméltányosabban nevezhetjük „tüzek esztendejének." — Mióta él 
magyar s áll Buda , talán egy év sem sajtolt ki annyi könyet a szegény 

T Á R H Á Z . 



magyarok szeméből a tüz miatt, mint a jelen év. Egyhazam öt helységből áll. 
Már ez évben három helység tetemesen érzé a tüz-elem romboló pusztitását. 
Az első tüz Szkároson volt február 18-ik est vején, a mikor négy lakóház és 
egy juhakol elhamvadván D . M. úrnak, mint egy 200 ellő félben levő juhai 
is odaégtek. — Második tüz volt Alsófaluban május 16-án nappal. Ekkor tiz 
lakóház semmisült meg, valóságos vigyázatlanság s rosz épitkezési modor 
miatt. Itt e mi vidékünkön a házak kémény nélkül építtetnek, a füst egy ala
csony kürtő által a padra vezettetik. A kürtő felett igaz áll egy kis tapasztott 
kemencze vesszőből fonva, de azon vajmi könnyen kiszaladhat a láng vagy a 
szikra, pedig a füstös száraz szalmába nem kell több esak egy. Igy történt 
Alsófaluban is a tűz; ámbár ennek is mint sok másnak nem akad ura. Sütött 
a gazdasszony— állitólag — nagyon égett a tüz a kemenczében, a kis kürtőn 
kiszaladt a láng s tiz család lett áldozatja. Vajha a magas kormány rendelete, 
hogy mindenütt kémények épittessenek, szigorúbban teljesíttetnék. El nem 
lehet hallgatni, mit e tüz alkalmával láttam és hallottam babonát illetőleg. 
Csak nem lehet e gyalázatos betegséget népünk közül kiirtani. Iszonyú szél 
fujt. Szárnyain vitte a bőszült lángokat. Rémület ment előtte és utána. „Jer, 
üljünk le mezítelen testtel a földre és megfordul a szél," igy szól egyik asz-
szony a másikhoz, s a szó tüstént tetté lett. Fájdalmasan nevettem a babona 
szülte cselekvényt. Azonban, hála legyen Istennek, a szél csakugyan megfor
dult, 8 megmenekült a helység a porrálételtől. „Lássa kend komám asszony 
— igy szólt a babonás — mi fordítottuk meg a szelet, s nekünk köszönheti a 
helység megmaradását." S midőn más vasárnap felhasználva az alkalmat, 
megbeszéllettem, hogy az Ur hatalma törditá meg a szelet, nem a balgatag 
babona, még ők nehezteltek az ostobák, — oh, babona, babona! mikor adóz
tatnak meg! — Harmadik tüz volt Vianyón november 7-én estve. Itt is a kis 
kürtő, vagy a padon gyertyával szabadon járás miatt égett el 11 lakház és 
9 csűr. A kár itt nagyra rúg, mert a szegény gazdáknak buzájok, szülesök 
is mind elégett. Itt is egy különös eset adta magát elő. Egy balogi özvegy 
ember visnyói leánynyal járt jegybe, a épen azon estve, mikor a tüz kiütött 
Visnyon, vala mátkájánál s oltotta a mátka lángba borúit házát, 8 nem is 
álmodta a boldogtalan, hogy mikor a mátkájáét oltja, az övét mások oltják 
otthon. Igen! Balogon is tűz volt épen abban az órában. Megégett hát mind 
a vőlegény, mind a mátka háza! — Csak a házasságon legyen áldás. — Ss.S. 

Levelek, november 6-án. Minél gyakrabban tapasztaljuk, hogy a jelen
kor gyermekeinek szivén az önhaszonlesés emésztő férge rágódik, annál bol-
dogitóbb érzület tölti he keblünket, midőn olly jótéteményekkel találkozunk, 
mellyek a felebaráti szeretet tiszta forrásából eredve áldást áradoznak az 
emberiségre. Itt nagylelkű jótéteményt gyakorlott a mult napokban. Nagy
méltóságú gróf Mailáth Antal ő kegyelmessége, midőn szabolcsmegyei ófehér-
tói birtokában a létesítendő tagosítás fölötti értekezletek tárgyaltattak. A 
kisebb birtokosok .- az úrbéresek aggodalommal néztek a bekövetkezendő 
tagosítás elébe; mert a határ legnagyobb része valóságos zaharai futó homok 
buezkákat képez, s ha ezekből nyerendik osztályrészüket, gazdászati tekin
tetben igen nagy kárt szenvednek. De a kegyelmes gróf vele született, s 
honunkban ismeretes nagylelkűsége által vezéreltetve a község kivánatát min
denben teljesítette, a határ legjobb búzatermő részét oda engedte, temérdek 
jövedelmi vesztességgel erdejének egy részét kivágatni rendelte, s községi 
legelőül olly nagy térséget adományozott, miről a község álmodni sem bátor
kodott. Mint illető lelkész szent kötelességemnek tartom híveim nevében a 
hála adóját némileg az által leróni, hogy ezen valóban magyar dynastához 
illő tettet a t. szerkesztő ur becses lapjainak olvasó közönségével tudassam. 
Kísérje a kegyes grófot Isten áldása az élet utain, s viruljanak nyomdokain 
áldás rózsa;' Répássky Lajos, leveleki plébános. 

Szilágy, nov. 6. ürömmel tölti el keblemet vidékünk polgárainak ipar-
kodása, minden szép és jó iránt. 

Tapasztalva a jelen viszonyok szerint, nem eléggé helyes gazdálkodási 
modor átalános eszmévé ért minden józan gondolkozó egyénnél a váltó gaz
daság s tagosítás eszméje. Vannak ugyan hírtokosaink közül többen, kik ir
tóznak minden ollyas gazdasági tervtől, mi tagositásra vonatkozik, oka né-
müeg ennek, nem értése azon módszernek, B némileg a pénzhiány, mi azon 
óhajtásra gerjeszt bennünket bár hazánk is Magyarhon példájára egy földhi
telbank felállításán igyekeznék! — De fenn van reményünk, hogy hazánk 
anyagi s szellemi fejlődésén, őrszemekkel vírasztó hon atyánk ms. Mikó Imre 
ő nsága c tekintetben is halhatlanitandja nevét. 

Mint mintagazdaság állt már régen b. Wesselényi M. zsiboi uradalma, 
s polgáraink innét okulván kicsiben hajlandók a szerint rendezni gazdaságu
kat, s azért majd minden helységben a jobb birtokuak betdtották minden 
szabad legelőn levő földjeiket, hogy azt józanabb elvek szerint kezelhessék, 
de fájdalommal kell nyilvánítanom, némelly vadindulatu egyének kihágási 
hajlamát, kik mindent elkövetnek ezen jó szándék meghiúsítására, sőt többen 
össze egyeznek a válalkozó fáradsága jutalmát tönkre tenni, vetéseit felétetni, 
összegázoltatni, mi több, annyira ment már e tekintetben nálunk a fegyelmet-
lenség, hogy a szegény birtokos a még eddig is nagy tilalomban tartott er
dejét sem mentheti meg a bitorlástól, s az ezt tűrni nem akaró könnyen éle
tével lakolhat, mint egy nem rég történt eset eléggé bizonyítja, mit egy jó 
barátom rokona keservesen panaszolt el, kit saját erdejében, mert az ott 
kárt tevő barmokat behajtatni akarta, szinte agyonvertek a barom tulajdono
sok s csak is lélekjelenlétinek köszönhete menekülését. 

Egy helységünk Vérvölgy, teljesen betiltatta minden határát, s már há
rom éve szabad legelöt nem tart, bajosan megy ugyan még most gazdálko
dásuk, mert nincs elég gyakorlottságuk a kivitelben, s nincs vezetőjük ki ok
tatná, de nem csüggednek s biztosan számíthatnak az áldásra, melly fáradsá

guk s kitartásuk bő jutalma leend. Zilah is mint minden jóban, ugy itt is jó 
példával akarván menni elő, mint értesültem, elhatározta betiltani legelőit, s 
a jövő tavaszszal a régi rendszer helyt adand a nálunk gazdaság tudóbb nem
zetek módszerének. 

Nagyuraink is kezdik haszonbérlőiket elbocsátani, s magok kezelni bir
tokaikat, igy tőn gr. Peácsevich, b. Bornemissza, s gr. Kornis. Hála a min
denhatónak nagyjaink se tartják már rangúk alattinak az anyaföld mivelése 
körül lelni foglalkozást \WB 

Közlekedésünk erélyea főbiztosunk mlgoe Grois G. ur ernyedetlen szor
galma után egy uj makadámizált vonallal gyarapodik, a zilah-somlyóival, s 
mint lóriik ennek végeztével a zilah-bányai fog munkába vétetni. 

A műkedvelő-társaság Zilahon még mind fenn áll s készül előadásaival 
rövidíteni az unalmas téli estéket. A polgári casino naponta nevekedik tarta
lomban s részvényesekben. Különben mindenfelé nagy mozgalom uralkodik 
az irodalom ügyében, több egyletek vannak alakulóban, különösen a vidéki 
papok, kiknél van csaknem egyedül a népmivelésénck kulcsa, apró kerüle
tekre osztván magukat, részvények utján több fiók egyletek szervezésén 
munkálnak, — remélhető igy lassan a községi könyvtárak szervezése is — si
ker koronázza fáradozásaikat! Meszest. 

Tolcsva, nov. 7. A lángok közül jövök. Könyezve írom e sorokat, 
mert szánom a népet, mellyet újra fatumszerü szerencsétlenség ért. Még 
el sem hangzottak a kétségbeesettek jajkiáltásai, még annyi fájdalmas nyö
gést hallani a romok között, a septemberi iszonyú tűzvész nyomain s már 
ismét uj inség, uj nyomor! Borzasztó látványt nyújt az idegennek városunk, 
borzasztóbbat nekünk, kiknek nincs fejünket hol lehajtani smég is itt élnünk 
halnunk kell. Tegnap déli 12 órakor a legnagyobb szélben ütött ki a tüz, 
melly fél óra alatt 100-nál több lakházat elhamvasztott tömérdek melléképü
letekkel s egész évre beszerzett mindennemű élelmi szerekkel. Négy utczán 
keresztül, majd véghosszában, aszerint mint a szél dühöngött, ment láng
szárnyakon az emésztő elem, mig el nem érte a végső házat, utjának nem volt 
emberi erő, melly ellenállhatott.Népünk szürettel foglalkodván, többnyire tá
vol volt a hegyeken, mire hazafutott, alig ismert saját tűzhelyére. Maga e 
sorok irója is nagy bajjal s alig vergődhetett oda, hol még menteni nem volt 
késő. A képzelet nem tud magának teremteni illyen helyzetet. — Megégett 
a görög-kath. imaház hozzátartozó épületeivel, meg a helv. hitvalláauak isko
laháza, meg 90-nél több család a porig. Van néhány, ki biztosította házát: 
ámde annyian, kiknek mindenök, egész éltök keresménye oda van, kihez folya
modjanak, hova rejtsék el magukat s az övéiket az idő viszontagsági elől ? 

Nem vagyok képes részletekben leirni a csapást, melly városunkat érte. 
Rom itt minden s a pusztulásnak füstölgő nyomai lepik meg a nézőt, váro
sunk nagyobb s órdekesb része egy iszonyatos látvány! kétszeri tűzvésze 150 
háznál többet hamvasztott el sok gazdasági s egyéb melléképületekkel. E 
mellett a marbavész, szinte fél éve dul határinkon : itt is felszámíthaflhn" a 
kár. Sok ez évi bortermését a szegény megégetteknek issza a föld. 

Rács Lajos, ref. lelkész. 

Adomák. 
— IV. Henrik is XII. Károly annyi mint X VI. Lajos. 
178tl év elején X V I . Lajos franczia királyt jobbágyai megajándékozták 

egy medailonnal (érdempénz) mellyen a király képe vala ezen körirattal : 
IV. Henrik és X I I . Lajos (IV és X I I annyi mint X V I ) . 
— A szatmári színházban kérdeztetvén egy N.-Károly vidékéről jött 

uri ember, mi újság Károlyban, tréfásan igy feleit .jelenleg zöld paszuly és 
ugorka." 

Szerkesztői mondanivalók. 

761. A— eh urunk Budán. Ne legyünk túlságosan szigorúak, az sem vezet czél
hoz. Tessék felvenni, hogy a színházi naptár ára csak 40 krajczár, s ezért a díjért bizony 
elég sok j ó vun benne. 

762. A„Hölgyfutárt" szerényen figyelmeztetjük, hogy azért nem haragszunk rá, ha 
a lapjainkban megjelent mnnkákat bírálgatja; hanem azt nem veszszük jó néven, ha kia
dónk pénzügyeiről gyauusitólag beszél. Mi szégyeljük azt az örökös lamentatiót az írók 
részéről a kiadók ellen, mintha mi valami néger rabszolgák volnánk, a kiket itt kegyet
lenül dolgoztatnak. A mig tréfa a <lolog, addig magunk is beledanolunk a kiadókróli giiny-
dalba, s elmondjuk az aneedotákat, mik elődeinkről maradtak ránk; hanem mikor valaki 
azt állítja komolyan („Hölgyfutár" nov. 11. szám), hogy a „Vasárnapi újság'1 kiadója nem 
juttatott annyi krajezárt az irodalomnak, a hány forintot maga zsebre tett; azt nem 
hagyhatjuk czáfolat nélkül. Heckenast Gusztáv mindenkor becsületesen jutalmazta azokat, 
a kiknek szellemi tehetségét igénybe vette; bátran hivatkozhatunk e tekintetben legelső 
Íróinkra, kiknek tiszteletdiját gyakran évekkel előre kifizette, hivatkozhatunk azon válla
latai r.i. miket roppant kárával folytatott (Ujabbkori Ismeretek tára stb.) firmája becsüle
teért ; hivatkozhatunk esetekre, a midőn hírneves költőinknek azt az összeget adta meg, a 
mit azok határoztak eié. Sőt említhetünk esetet, a midőn egy vele szerződött írónak a 
nélkül, hogy az kérte volna, maga jószántából egy negyedrészszel több díjt igért, mint a 
mennyire már szerződve volt. A mi végre a „Vasárnapi ajság"-ot illeti, a melly fokban 
emelkedett a közönség pártolása e lap iránt, abban a mértékben jutalmazá a kiadó annak 
munkatársait, s ha jövő évre szóló programmunkat nem sajnálja valaki elolvasni, abból látni 
fogja, bogy a kiadó nemcsak tisztességesen, de fényesen jutalmaz! S ha Heckenast üzlete 
mégis virágzó, azt ó eszének, munkásságának, szerencséjének és becsületességének köszön
heti : cz az nt nyitva áll mindenki előtt. 

763. Népdalok, nem közölhetők. — 764. Dévény vár rajza és leírása elfogadtaük. 
765. Beodrára. A kérdéses mü részvét hiánya miatt nem jelenhetvén meg,pénzével 

mindenki szabadon rendelkezhetik. 
766. Egy tanítónak barátjahoz Irt levele. A „Tanodái lapok'ban helyén volna. 
767. Temetőbe. Az eszme szép, de a kivitel vége felé gyöngül. 
768. Rózsa 6 j úrinak. Kakas Mártonnak hiába keresi kedvét, mert annak nem 

szabad a szerkesztés ügyeibe beavatkozni. 

Felelős Bzerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos i UrrkrnaM Gnuztav. — Nyomtatja Landerer ea Hrckenast, egyetem-uteza 4-dik izám alatt Pesten. 




