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Edvi Illés Pál. ') 

Illés Pál (edvi) született jun. 29-én 1793. (iyörmegyében. He
tiben, hol a tyja :Ádám ágostai lelkész,és anyja: Stetner Zsuzsanna 
30 évig laktak. Nyolez ti- és nővér között volt a tégidősfeik. Is
kolai növeltetését vette az 
elemiekből otthonn, a fö-
lebbiekböl Sopronban, az 
ottani evang. lyeeumban, 
mellyet 1802—1813 láto
gatott, hittani pályára ké
szülvén. Sopronban ta
nulta be az Ö S S Z P S lyeeumi 
tudományokon a latin, gö
rög és német nyelveken ki
vül, az olasz és franczia 
nyelvet is. 

Iskoláit millyen ealcu-
lussal végezte, tanúsítja az 
a körülmény, hogy a du
nántúli evang. egyházkerü
let valamelly ifjat, jövendő 
tanárrá kiképezendöt, kül
földi egyetemekre küldeni 
tervezvén : e nemes czélra 
az 1812-ik évi fő gyűlésé
ben, jegyzőkönyvileg ö lett 
elválasztva. De mivel hiva-
talkodása kizárólag és hol
tig, esak a sopronyi lyceum-
hoz köttetett, azért Ő a 
kijelöltetést nem fogadta el. 
A franczia háború folyvást 
tartván, ez idő tájban, a 
külföldi egyetemekre kime-
nés tiltva volt. Ö tehát ideijr 
házi tanítói hivatalt vállalt 
és folytatott pár éven át, 
u. m. 1 8 1 3

 4-ben b . l 'rónay 
Simonnál a hires szépség: 
Hirgeist Ninonnak, Kazin
czy Ferencz levelező barát, 
néjának férjénél, — lak- !Mvi I 

ván Nándorban, Nógrád
megyében és Tápió-Szent-Györgyön; I 8 l 1 ' 0 - b e n pedig kapolsáni 
Appel Károly, gazdászati főigazgatónak házánál, ("rményben, 
Nyitramegyében. 

*) Röviden kinyomva hmerrt. Térm 1862. IV. kot. Ii.p 123. Wntetu! : Wi*ne Con-
ver«. Lei. Hormayer Gelfhrt. Lex. 

Ezután a külfóldrejárás ismét felszabadulván, kiutazott Jenába 
s az ottani egyetemben töltötte az 181 5 ,„-dik évet. 

Innét több irányzatú kirándulásokat tett; például Weimárba, 
(iothába, Thüringiábn, Osmanstádtba (Wieland sírjához) és a die-
r"T!flnrfi Herrnhutter-gyarmatba. Hazafelé Bajorországon keresztül 

vette útját, és a Dunahá tán 
érkezett meg Bécsbe. 

Jenában tanulta be a 
szaki tudományok mellett 
az angol nyelvet. Megjővén 
a kedves honba, azonnal 
kínálkoztak neki több sze
rencsék, például Erdélybe 
gróf Bethlen Gergelyhez 
szólittatott Döbrentei által 
nevelőnek; de a születésé
nél fogva gyenge testal
katú, rövidlátó és a csendes 
bevonult életre korán haj
landó levén; a lelkészi hi
vatalt tűzte ki czélul ma
gának. Melly végett october 
hóban 1817. egyházlátoga
tás alkalmával atyja mellé 
s e g é d n e k fölszenteltetett 
Rétiben, Kis János super-
intendens által Segédpapi 
minőségben vendégprédi-
kácziókkal f ö l l é p e t t a 
nagy-győri, fel- és kispéczi, 
vadosfai stb. gyülekezetek
ben; fel az 1818-ban tarta
tott egyházkerületi gyűlés 
színe előtt is, mellyre köz
vetlen a nagy-gercsdi, so-
pronmegyei egyházba fá-
rási papnak meghivatott, 
hová 1818-ban augusztus 
hóban el is költözött, elébb 
mégis egy lerándulást te
vén Pestre, hol Tratnerrel, 
Sehediussal, Sehwartnerral 
stb. ismerkedett. Geresdi 
állomásán lépett föl mint 

iró, a „Magyar Kurir"ban, Kedveskedő-ben. „Tudományos Gyüjte-
mény"ben, „Koszoni"ban, „Hébé"ben. Hanem a „ H é b e " szerkesz
tőjéhez : Igaz Sámuelhez, beküldött számos verseinek az a sorsa 
lett, hogy 1826-ban Igaz mcghalálozván,irodalmi javai árverés ut
ján eladattak, és gróf Berthold birtokába kerültek, ki azokat elvitte 
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egy morvái jószágára, hol máig nyomatlan hevernek, Geresden tör
tént, hogy 1822-ben egy a „Szép liternt. Ajándékában kijött verse, 
neki hitrokonitól, és főleg lelkész társaitól, megbocsáthatlan hibául 
tulajdoníttatván, ezért üldözőbe vétetett legközelebb Fárás hívei 
által. Békésebb jövőjére nézve tehát jónak találta ezen állomást el
hagyni és mással fölcserél ni. 

Tehát 1823. foUtán september hóban Geresdtöl búcsút véve, 
Veszprém megyébe Vanyolára, Vajda Péter szülőföldére átköltö
zött Pápa közelébe, melly csendes eklézsiában kedvencz irodalmi 
foglalkozásait tovább is folytatta vidám lélekkel. — Itt irt számos 
• zikkeket, a szerkesztőktől felhivatva, a „Tudom. Gyűjtemény"be, 
„Koszorú"ba, Minervá"ba,és nagy részt vett a dunántúli superinten-
• ii-ntialis Ageudáiiuk kidolgozásában. Itt irta önállástt első munkáját: 
..Vallástürelern példái" 1825.1nnét küldött Rumi tudornak,mint va
lahai tanítójának ésDobrentcinek felszólítására egy csomag magyar 
népdalokat, angol nyelven kiadás végett, Londonba Bowring lovag-
iioz, kitől egybeesés levélkével is dicsekszik, ddo. London, 2. Welling
ton chur, dec. 11. 1829. Mégis itten lépett házasságra nov. 1.1826. 
Veszprém megyében, Telekiben, rétalapi Német Therézia, árva kis
asszonynyal, kivel aztán,mint igen erényes nótárssal,a legkívánato
sabb házi boldogságot élvezte, minden utóbbi változásaiban életé
nek. — L'gyan Vanyolán születtek gyermekei: Johanna és Gyula. Ezeu 
állomásról az 1831-iki őszön,cholera-idejekor, Vasmegyébe a nemes-
f/öwí<;//í*népesgyülekezetbe hivattatott és költözött is el —kalandos 
utazással —a tálukat mindenütt elkerülvén —abba a gyülekezetbe, 
mellyben valamikor atyja, a hires Perlaky Gábor supetintendens 
mellett, segédlelkészi hivatalt viselt, és a mellyben neki Kis János 
is előde volt. — A dömölki egyházba bcavattatásakor mindjárt az 
egyházkerületi levéltárnoki hivatallal is meg lett tiszteltetve; a dö
mölki templom sekrestyéje ezen irattárnak állandó helye levén. Itt 
legelső nagyszerű munkája is volt általa létrehozandó : az elhanya
golt egész levéltárnak clenchizúlása, melly munkát az egyház
kerület méltányolván, azért, öt illő jutalommal is megtisztelte, gyű
lés színén. E helv fen működött legtöbbet mint lelkész, mint atya, 
mint iró és mmt hazafi, holtiglani tevékenységben. 

Mint lelkész-, beköszöntő prédíkáezíóját Pesten kinyomatva, 
hívei közt ajándékul kiosztotta. Az egyházban több üdvös újdon
ságokat létesített, tiz káplánt, a papi hivatalba bevezetett, és 
további szerencsére juttatott; több éven át az esperességben iskolai 
látogatói hivatalban fáradozott, majd 1843-ban az egyházkerületi 
consist. ülnökök közé legtöbb szavazattal mcgvúlasztalott. A népet 
különösen 8Zeretvén,annak kezében sok maradandó emléket is hagy 
maga után minden háznál, például a beköszöntő predikácziót, cou-
tirmatiói emlékczédulákat, imakönyvet, kátékat és különféle nyo
mott röpiratkákat Wimmerrcl régi barátságban levén, annak olcsó 
bibliapéldányait hívei között ö is terjesztette. 1844-ben pedig a 
dömölki templomnak évszázados ünnepe megtartását eszközölte, 
miről külön „Emlékiratot- adott ki. több ezer példányban elter
jesztve a nép között. Ez alkalomra a templomba u j orgonának szer
zését és uj körfal építését is eszközlötte. 1845-ben kemenesalji espe
res! hivatalra választatott, mellyröl hasonlag külön emlékiratot 
adott át nyomásban ezen egvliázvidék híveinek. Esperesi hivatalá
ban Vidos Józseffel mint elnöktársával az összes kemenesalji evang. 
gyülekezeteket, mellyek már 19 év óta tátogatatlanul hagyattak, 
hivatalosan meglátogatta: sok szövedékű levelezéseket folytatott; 
több iskolai tanítókat felavatott; számos gyűlésen éa választmá
nyi ülésekben elnökölt, vagy legalább jelen volt. De ezen nobile 
officiumol több fontos okokból hat év múlva 1851. végén szándéko
san resignálta. 

Mint altja és paedagog, két gyermekét keresztyéni szellemben 
nevelte; minden szükséges tudományokban és nyelvekben önmaga 
oktatta, fiának tanítását fel a rhethorikáig otthon, nyolez éven át, 
rendszeresen tcljesitette. Gyermekei kedveért irt külön tankonyvecs-
kéket sajátságos nézetei szerint,ugyttiint: a „Kereszttjén A-b-czét, 
Luther kis kátéját, gyónók kátéját, és a latin nyelv elemeit," mint 
mellyek nyomásban is megjelentek, és az elsők szintén több kiadás
sal dicsekesznek. 

Mint iró: és szenvedélyes tudománykedvelö, — könyvekben, 
olvasásban és uj szellemi müvek előteremtésében találta legfőbb 
életörömeit; (ízekkel töltötte el hivataltól meg marad ott minden üres 
óráit, és ezekkel sánczolkodott be olly ideális világi varázs körbe, 
mellyben magát mindenkor jó l érezte; kárpótlásul mind azért, mivel 
néki a szerencséből ez a világ adós maradt. — Irt számos czikkeket 

e folyóiratokba : „Tudományos Gyűjtemény, Fclsöinagyarországi 
Minerva, Sas, Társalkodó, Protestáns egyházi és iskolai lap" — 
honorárium nélkül — mindenikből esak egy-egy gratis példány 
levén irói jutalma. — 1833-ban a Magyar Tudós Társaságtól kitű
zött pályamunkára, miszerint egy elemi tanítói kézi könyvnek késai--
tése kívántatott; a beküldött tizenegy müvek közül az övé nyerté
éi a föjutalmat, és kinyomatott először 1837-ben; másodszor 1840-
ben; harmadszor 1844-ben; az összes műnek első kötete pedig, az: 
,,Olvasókönyv" 1851-ben ért negyedik kiadást is. — Melly munkája 
köz kedvességet nyert hazaszerte; tanítók, tanulók és nép kezében 
több ezernvi példányokban van elterjesztve, és meghozta neki 
1835-ben a Magyar Tudós Társasúg tagjának czimét. E szövedékénél 
fogva részt vett Pesten több akadeuiiai kis és nagy gyűlésekben, 
Öuállásu müve még : Ékes házi oltár (imakönyv), keresztyén pre-
dikácziók; Téli és nyári posztilla; Költészetek; Kis arany láncz, 
és több káték s egvéb hitszónoklatok. — Minden irodalmi munkái-
nak részletes jegyzékét közlendi a folyó évi akadémiai névtár, 
mellybe az még tavai beküldetett. Mindnyájukat bírálni mások 
dolga; de azzal a sajátságos előny nyel dicsekedhetnek, hogy mig 
más írók müvei, tudósoknak könyvtárában, palotákban és lenyes 
kendőző asztalkákon díszelegnek : addig az ö müvei a nép ezeréi 
és a tanulók kezében forognak. — A fölöttük állható mottót pedig 
megírta Pap Ignácz, a „Sas"nak II. kötetében, a 148-ik lapon. 

Végre, mint hazafi és polgár, királyt, kormányt, törvényeket 
mindig tisztelő, közös teherviselésnek hódoló és nagy népbarát. 
Irodalmi érdemeiért Vas megyében 1837. őszén táblabirósággal 
tiszteltetett meg, gr. Zichy Károly adiuinistrátornak becses kézirata 
mellett. Ugyan e megtiszteltetést adta neki 1839-ben Sopron megye 
is, mellynek kebeléből : Edéiről őseiéi származtak. A forradalom és 
ostromállapot korszakában mindenkor egyarányos józan-nemzeti
séget és hazafiságot tanúsítani igyekezett. 

Jelenleg lakik Nemes-Dömölkön. Vasmegyében, utolsó posta : 
Kis-Czell, mint ágostai evang.lelkész, kiszolgált esperes, levéltárnok 
és magyar akadémiai levelező tag; tagja a budai cs. k. nyugintézet-
nek és a triest-béesi életbiztosításnak. 

Ujabb időkben a „Vasárnapi újság" olvasói gyönyörködhettek 
folytonosan oktató szép ezikkeiben, tűiknek patriarchális modora 
irányt mutat Képíróinknak, mint kell és lehet a tudományos isme^ 
reteket az élettel kapcsolatija hozni. Bizton mondhatjuk, nogy sem 
szerkesztőségünknek,sem olvasóközönségünknek nincs e téren ked
vesebb irója, mint Edvi Illés, ki áldott agg kora napjaiban is, 
gyöngült, szemekkel, dc nem gyöngült lélekkel, folytatja magas 
hivatását az irodalomnak azon terén,mellynek hasznai legvalódiab-
bak. Adjon az cg hosszú eletet és tartós egészséget e tiszteletre
méltó hazafinak » v ö munkálataihoz s méltó elismerést és jutalmat 

\. U. Sz. az eddigiekért! 

Székely népdalok., 
i. 

Fülemile, kis madár! 
Itt a tavasz, jő a nyár — 
Kiles dalát zengi szád. 
Vár kis kertem árnya rád. 

Jere hozzám, téged itt 
Senki meg nem háborít; 
Fáim adnak menhelyet, 
Hol kelepcze meg nem éjt. 

Illik hozzánk a magány 
Búbánatos csattogány. 

Nem egy fa vau az erdőben, 
Nem egy virág a mezőben. 
Kapok leányt én eleget, 
Náladnál még jobbat szebbet. 
Nem búsulok, nem biz én. 

Megy a feeske a házamról 
Fészkét rontja ablakomról; 
Kalapomon sincs bokréta 
Elszáradt a virág réta * ) . 
Még sem sírok, nem biz én. 

I I . 

Neked való s nekem is — 
A sors üldöz engem is. 

Jó szerencsém elhagyn 
Nincs barátom senki ma : 
Egy volt, a ki meg nem csalt, 
Az is rég a föld alatt. 

Míg virágos fám tövén 
Elalélva nyugszom én, 
Te hangicsálj felettem, 
Zengi) el hattyuénekem. 

Légy te boldog én nem báuom. 
Boldogíts mást nem nyom átkom; 
Nem irigylem víg órádat. 
Jó szél fújja pántlikádat. 
Nem kérellek, nem biz én. 

Isten veled szép galambom! 
Fcljö ínég az én csillagom; 
Fecske száll még a házamra, 
Lesz bokréta kalapomra. 
Nem siratlak, nem biz én. 

* ) R a j t i t bislyett ál a lánosán használt szcíkoly kiujtiS*. 



A szomszédban, itczu hajh! 
Döng a helység, nagy a zaj. 
Hegedűszó 
Zenfjö czimbnlom — 
Jer a tánezba 
Hugóra, angyalom! 

Dehogy megyek bácsikám! 
Nem látja gyászpántlikám? 
A kivel én 
Sziv't.öl tánczolnék, 
Hetedhét országra 
Bujdosók. 

Ne neheztelj rám azért. 
Hogy a vígság utolért: 
Hisz vasárnap 
Tudnod kellene. 
Ma van a legénynek 
Innepe. 

Ked pipázik bácsikám, 
Elperzseli az orczám : 
Kosz a fóstji" 
Nem jó dohánya, 
Idegen nem magyar 
Nótája. 

Kalárinét landeris — 
Jöszte lelkem, járd te is; 
Tanczolj velem 
Bárcsak még egvet. 
Sirattad szeretőd 
Eleget. 

Dehogy megyek bácsikám, 
Nem látja gyászpántlikám? 
Hallja mint sír 
Az a hegedű — 
Mintha íenne 
Szívein nyiretyű. 

Tiboldi Utcán. 

A r »> z |> a i a k i l e l k é s z . 
Elbeszéléi JÓKAI MÓRTÓL 

A béke áldott nemtöjével egyszerre kopogtatott be a sze
génység Kalaposok stjtaján. Azt a pénzt , a mit Korbás nejének 
menyasszonyi ajándékul adott, ezt a kárhozat foglakíját, viasza 
kellé fizetni a kegyelmes urnák. 

Tízezer forint nagy összeg, sokáig túrja addig a földet szegény 
ember, a mig azt össze tudja szedni, sok jóízű falatot elvon addig 
szájától, sok avult foltot elvisel addig ruháján, a mig, azt kerek
számmá teszi. 

De mégis meg kellé lenni, a mi elmúlhatatlan volt. Endreffy 
Korbástól követelte azt vissza, s még azt veté szemére, hogy az öt 
megcsalta. 

János tietn panaszolta baját senkinek, apródonként eladogatta 
borait, házi felszerelését, azután került lovaim, marháira a sor; 
mindenét, pénzzé tette, titokban, alattomban. 

Az emberek azt. suttogták, és Czenczi néni is azt monda, hogy 
a fogadós meg akar szökni, mert mindenét elprédálja titokban. 
Csak Bertalan tudta, hogy"a fogadós mit cselekszik? 

Egy este Bertalan egészen elmerülve dolgozott ünnepi szó 
noklatán, a midőn ajtaján koezogattak. Maga ment azt felnyitni, s 
szive nagyot dobbant, a mint Jánost látta maga előtt. 

A fogadós útnak volt készülve. Legrosszabb köpönyege volt a 
vállán, oldalán szegényes tarisznya. Bajusza le volt nyírva; s kalapja 
valami ócska darab volt, a mi régóta heverhetett már a kamrában. 

— Búcsúzni jöt tem hozzád, uram; szólt a lelkészhez; látha
tod, hogy készen vagyok a szökésre. Minden ember rebesgeti, hogy 
szökni akarok innen. Igazuk van. Én elszököm. Ne ijedj meg; senki 
sem fog utánam tudakozódni. Nem hitelezőim elöl futok. Minden 
adósságomat kifizettem; legutolsó cselédem bére is ki van adva uj 
évig. Senki sem fog utánam átkozódni, hogy valamijét elvittem. Te 
tudod, hogy ez mért történt. Még az a fiatal nr van hátra. Ez az 
adósság nyomja leginkább lelkemet. Ezzel is készen vagyok. 

És azzal kivett táskájából egy veres bör-tárczát és átadá azt 
Bertalannak. 

— Vedd át urain; ez itt a pénz. Tízezer forint. Es annak a. 
mai napig kiszámított kamata. Azonfelül van benne öt forint e 
következő czélra: Tedd meg értem, hogy valamelly hirlapba igtat-
tasd be azon hirdetményt, miszerint, a kinek az eltávozott Kalapos 
Jánoson, vagy annak családján valami követelése van, az forduljon 
te hozzád. Ha majd azután ama kegyelmes ur eljön e tartozásért, 
fizesd ki öt helyettem. Nem akarom magam elvinni neki a pénzt,mert 
attul tartok, hogy ha találkoznám vele, valami más adósságomat is 
lefizetném neki, és az nem volna j ó . Azt bizom az ur Istenre. 

Bertalan eltévé a tárczát szekrényébe, a kérdezé Jánostól, 
hogy hát testvére hol van? 

— Előre küldtem őt férjével; a falu végén várnak a szélma
lomnál. Nem akartam feltűnővé tenni eltávozásunkat. Azért csak 
gyalog utazunk. 

— H o v á ? kérdezé Bertalan, elszorult kebellel. 
— Nagy a világ, sóhajta János; hanem azután meggondolta 

magát s nyugodtabb huitgou felelt : Tokajba; ott vaunak roko
naim, egy nagybátyáin, ott megpróbáljuk, hogy lehetne újra kez
deni az életet? 

Még egy fájdalmas kérdést intéze Bertalan hozzá: 
— Vau-e pénzetek odáig ? 
— Oh van elég. Maradt még elég. 
— Mutasd. — Bertalan nem hitt neki. 
— Testvéremnél hagytam; ö jobban gondját viseli, felelt 

János; de hazugság vol t , a mit mondott , s két könycsepp rögtön 
előjött megbüntetni öt e hazugságért, mik lesütött szemeiből vé
giggördültek becsületes munkában megbarnult orczáján.Nem volt 
nekik semmi pénzük. 

Bertalan ugy tett, mintha nem vette volna azt észre; azt 
monda neki, hogy üljön l e , a inig ö dolgozó szobájában meg fogja 
írni a kivánt hirdetményt. 

E rövid időt arra használta Bertalan, hogy Czenczi nénit fclre-
hiva, kezébe adott egy kis bőr erszényt, s megkérte, legyen ollyan 
j ó , vigye el azt a szélmalomhoz; ott fogja találni Kalapos Júliát 
férjestül. Hivju a nőt félre s adja át neki e kis erszényt és mondja, 
hogy azt testvére küldi; tegye el jól és ne szóljon senki előtt róla. 

Ötven arany volt abban az erszénykében. A lelkész fáradsá
gos keresménye. Akkor váltotta azokat, a midőn arra gondolt, 
hogy jegypénzre lesz szüksége. Ez volt Júliának szánva meny
asszonyi ajándékul. Mennyi örömmel gondolt akkor arra a boldog 
pillanatra, a mellyben azt szeretett lyánykájának át fogja adni. — 
Oh abból nagyon boldogtalan pillanat lett. 

Bertalan egész nyugodt arczczal tért vissza Jánoshoz s addig 
tartőztatá öt, a míg Czenczi néni visszatért. Akkor megszoritá 
kezét a férfinak. 

— Isten legyen veled a te utaidon. 
János még mondani akart valamit, tán egy búcsúszót, de tor

kát összeszoritá valami, hogy egy szónak sein tudott ura lenni. 
Mégis szégyenlette magát, hogy elérzékenyült. 

A lelkész az ajtóig is kikísérte. János újra megállt, hogy 
elmondja, a mit akar : de csaknem volt ereje hozzá. 

— Isten veled, szólt a lelkész, s azzal röviden megszorítva 
kezét, besietett a szobába. 

János előre ment néhány lépést, megint megállt az uton, az a 
sző, a mit ki nem mondott ,ugy kínozta, ugy akart kitörni szivéből: 
„Hát Júliának nem izensz-e semmit?" Visszafordult, bátorságot 
vett magának, hogy ezt megkérdje tőle; az ablakhoz sompolygott ; 
odaben gyertyavilág égett, betekintett a szobába, és ime u fiatal 
lelkész ott ült az aszta] előtt és fejét két kezére hajtva, zokogott, 
— zokogott keservesen. 

A bujdosó sietve távozott el oumin • nem ment vissza meg
kérdezni : „nem izensz e Júliának .semmit?" 

A mint a hírlapokban megjelent a hirdetmény, miszerint a ki
nek János adósa maradt, jelentse magát a lelkésznél, alig púrnapra 
rá maga Endretty ur tiszteié meg a lelkészi lakot beesés látoga
tásával. 

Nem jött egyedül, azt a másik két gavallért, kik ;t párbajnál 
is figuráltak, magával hozta. Alkalmasint valami jo mulatságra 
számolt, a mit másokkal is megakart osztani. 

Az egyik gavallérral egy szép nagy angol agár is velejött, az 
mingyárt felfeküdt a pap ágyára, míg az urnák a székekre ültek 
nyeregbe. 

— Önt nevezte ki az eltávozott család pénztárnokának tiszte
lendő ur? kérdé Endrefly. 

— Igen. . 
— Nem emüték. hogy egy kis tartozásuk én irányomban 

is vau ? 
— Említek? 
Ez a szó megdöbbenté Endreffyt. Ö más választ várt. 

Nekem tíz ezer forinttal tartoznak. 
— És annak a kamataival; tudom. 
— Azt az összeget itt hugyták önnél ? 
A pap szekrényébe nyúlt s kivette a tárczát. Endrefly még job

ban kezde csudálkozni. 
— Az egész összeg ott van-e ? 
— Én nem néztem, mi van beuue? szólt a lelkész, de meg

vagyok győződve, hogy benne van. 
— Ah, ez eredeti. Ön meg sem nézte, hogy van e benne va-



lami? s azt állítja, hogy tele van pénzzel, pedig meglehet, hogy 
kopott papirosokkal rakták tele. Ah tisztelendő ur, ön még is na 
gyon sokat hisz az illyen embereknek. 

Bertalan felnyitá a tárczát. Benne volt az egész összeg. Az 
utolsó forintig. Odaszámlálta azt az urak elé a hosszú asztalra. 

Endreffyt ez nagyon boszantá. O nem pénzért jött, hanem 
azért, hogy jót kaczagjon, majd ha a pap zavarba jön elszökött ba
rátja miatt. 

— Nem mondaná ön meg, hová utaztak innen? kérdé a lel
késztől. 

Bertalan e kérdésre ollyat ütött öklével az asztalra, hogy urak 
és agarak ijedten ugrottak fel helyeikről. 

— Nem mondom meg! — Tessék a pénz 
A z úrfiak vették észre, hogy itt nem jd lesz tréfálni. 
Endreffy esak nem nyúlt a pénzhez, hanem a helyett egyik 

gavallér társához fordult s azt monda neki : 
— A minap ezer forintért 

kértem az agaradat, azt mond
tad, nem adod. Ha kell érte tíz
ezer forint, szedd fel a pénzt : 
ott van. 

A gavallér kezet adott a 
friss alkura.Endreffy ur füttyen
tett az agárnak s odább ment 
vele. Az eladó pedig összesepré 
a bankjegyeket s két zsebébe 
tömte. 

Igy használták a pénzt haj
danában — és még most is. 

A bujdosó család 
pedig sietett hegyen völgyön át, 
gya log , éhezve és fázva, zápor
eső elöl magányos fák alá rej
tőzve, csekély holmiait vállán 
czipelve; minden vagyonuk azon 
néhány arany volt, a mit Berta
lan gyűjtögetett, hogy azt majd 
egykor menyasszonyi jegypén-
zül adja az ö szíve-szerettének. 

• 

* * 
Sok idő elmúlt ezután. Ber

talan várta, hogy majd tudósitni 
fogja öt János későbbi sorsa fe
löl, várt egy hónapig, várt egy 
esztendeig, s hogy akkor sem 
kapott felőle semmi hírt, maga 
irt levelet tokaji lelkésztársá
nak, hogv tudakozódjék e csa
lád után. 

A lelkész azt válaszolta 
vissza, hogy Kalaposok nem 
mentek Tokajba, és ottani roko
naik sem tudnak semmit felőlük. 

János csak azért monda 
Tokajt jövő czéljául a lelkész
nek, hogy az meg ne tudja töb
bet, hová rejtek ők el magukat; igy majd talán elfogja őket felej
teni s boldog ember lesz belőle. 

Bertalannak minden fáradozása mellett sem sikerült megtudni 
valamit a felől : hová lettek? melly föld nyelte el őket? Ugy el
tudták magukat temetni ismeretlen világ tengerébe. Sok az ember: 
ollyan könnyű két három boldogtalannak elvegyülni közte! 

Bertalan ez időtől fogva egész lelkét átadta magas hivatása 
k ötelességeinek. 

Nem csak a szószéken volt a nép papja, hü és okos vezére volt 
annak a közéletben is. A z ö buzdítására uj iskolaház emelkedett, a 
nép saját erejéből épité fel azt, s meg sem érezte átérhet; a lelkész 
segített az oktatóknak, kis könyvtárt szerzett a község számára s 
nem vol t a faluban senki, a ki annak hasznát ne tudta volna venni. 
Parlag földeket gyümölcsfákkal ültetett be , megtanitá az ifjakat 
oltogatni, s a gyümölcsös hasznából gyarapodott iskola és könyv
tár, abból kaptak jutalmakat évenkint hűséges cselédek, erényes 

hajadonok. Igy vitte át az életbe a hitbölcsesség tanait, igy nevelte 
maga körül a népet s gyönyörűsége volt benne, ha látta, mint épül, 
szépül az egész helység, millyen boldogok az emberek mindenütt, 
mint vetkőznek ki rögzött hibáikból s áldás békesség telepszik meg 
a házakban és a lelkekben. Es a midőn arra gondolt : hogy ez a 
kis maroknyi nép, olly távol rokonfajától, kiszorítva idegen elemek 
küze, mint szilárdul meg nemzete iránti szeretetében, mint érez, 
eszmél, gondolkozik azon magas tárgyakról, a miket elfeledni egy 
földművesnek sem volna szabad, mert hiszen ö van legközelebb a 
földhöz és annak a földnek neve „édes haza", akkor meg 
volt elégedve m a g á v a l . . . . Boldog, a ki ezt magáról elmondhatja! 

A legközelebbi években történt az, bogy Isten újra elbocsátá 
szófogadatlan fiai ellen az ö öldöklő angyalait. A cholera végig sö
pörte csúnya irtó seprűjével a földet. Sokan elhagyták ezt a szép 
világot, a kik még szerettek volna itt maradni: ollyanok is elegen, 
a kik nem találták ezt a világot ollyan szépnek. A halál nagy de-

mocrata : nem hívogatja maga 
elé külön az urakat, külön a sze
gényeket. 

Bertalan előre elkészité hí
veit e közelgő veszélyre, melly 
rendes utat tesz, mint valamelly 
ellenséges tábor s sorrul sorra 
járja a falukat, városokat. Tu
datta velük, hogy a cholera ellen 
semmi sem ollyan j ó óvszer, 
mint a tisztaság; tisztaság test
ben és lélekben; a testnek a hi
deg viz, a léleknek a nyugodt 
öntudat legjobb védelme e jár
vány ellen. 

Rézpatakon nem is jelent 
meg e rettenetes vendég. A csa
pás egészen kikerülte a helysé
get, pedig egyszerre négy szom
széd faluban ütötte fel rettentő 
itélő székét, százával szedve be 
a koporsók adóját. 

A meglátogatott fal vak lel
készei buzgón teljesítek szo
morú kötelességüket, vigasztal
ták, ápolták a betegeket, s temet
ték a halottakat. 

Egyszer megtud ja Bertalan, 
hogy a szomszéd Tollvár lelké
sze maga is megbetegült s most 
már nincs a ki helységében az 
utolsó vigaszt nyújtsa a haldok
lóknak, nincs a ki a sirok fö
lött imádkozzék. 

Rögtön kocsira ült ö maga 
s minthogy saját egyháza ment 
volt a veszélytől, azon szán
dékkal ment át Tollvárra, hogy 
ott marad addig, mig a dögvész 
meg nem szűnik. 

Nyomorult piszkos hely 
volt az egész Tollvár; a házak fából összetákolva s sárral kita
pasztva; az egészségtelen szobákat télen nyáron nem szellőzték 
soha, együtt lakott azokban ember és házi állat. 

E miatt azután, ha egy házba beszállt a cholera, addig onnan 
ki sem pusztult, a mig az egész családot, kicsinytől nagyig föld 
alá nem vitte. 

Az észszerű rendszabályok helyett a babonás köznép otromba 
vajákolással védte magát e láthatlan ellenség ellen; megégette a 
csuma rongyalakját a faluvégén, körülszántatta házait mezítelenre 
vetkőzött gyermekekkel, s itta a pálinkát vederszámra. 

Bertalan nem átallotta sorba járni a piszkos gunyhókat, s a 
hol lehetett, j ó tanácscsal, orvosszerekkel segített a szenvedőkön; 
a haldoklókat részesité lelki malasztban, s a halottakat kikísérte a 
temetőbe. Olly nagy volt a nép iszonyata e napokban, hogy gyak
ran a lelkész kisérte egyedül a koporsósszekeret a temetőig. S midőn 
az imát elvégezte, fogta a kapát s ő is segített a sírt betemetni. 



Egy este, midőn épen három halott temetéséről jött haza, kinn 
a falu végén egy siránkozó gyermeket lát az árok mellett. Oda
megy hozzá. Nyájas szelid szóval kérdi tőle; hogy miért sir? 

A gyermek elmondta neki, hogy az apja, meg a bácsi a mult 
héten elaludtak, és azután nem lehetett őket többé felkölteni; sze
kéren kihozták őket a temetőbe s leeresztek valami szük verembe 
Most az édes anyja is alunni készül,és ö ugy fél; azért jöt t ki, hogy 
haza hívja az apját, meg a bácsit; mert az anyja ollyan nagyon sir; 
aztán senki sem akar neki felelni onnan a föld alól. 

Mentül tovább nézte a lelkész az árva leányka arczát, szép 
nagy kék szemeit, annál nehezebb emlékek kezdtek szivében tá-j 
madni. Mintha e szemek nem volnának ö előtte idegenek. 

Monda a gyermeknek, hogy vezesse el öt oda, hol édes anyja: 
lakik A lyánka piszegve nyujtá kezét a lelkésznek s elvezetve öt a i 
kertek alatt egy kis alacsony viskóig, belépett vele annak ajtaján. 

Szegény kis hajlék volt az, minden bátor nélkül. Keskeny! 
szalma ágyon a nyirkos fal mellett feküdt egy halavány nö, gör
csösen összehúzódott kezekkel — halottan. 

Szegény Júlia! Ö eskette öt össze, ő temette el; — millyen 
boldog lehetne még most is ott abban a kis lúgosban! 

A mint fel volt hantolva a sir; Bertalan ölébe vette a kis 
gyermeket; bágyadtan a sirástól és a nélkülözéstől hajtá az le fe
jecskéjét a lelkész vállára. A lelkész haza vitte öt kis lakába, Czen
czi néni érzékenyen tekinte a kis árvára, midőn Bertalan ölébe 
tette és azt monda : 

— Ápolja e szegény kis árvát. Tekintse ugy, mintha az én 
gyermekem volna. 

Legalább ezentúl van a szegény lelkésznek miért küzdeni a 
munkaterhes életen keresztül! 

Német újvár. 
Kémetujvár, mezőváros, Vas vármegyében, Szombathelytől 

dél-nyugotra 4 órányira, 1217 katholikus, 33 evangélikus, 8 ref., 
526 zsidó lak. Van itt ferenczi kolostor és szentegyház, melly 
alatt szemlélhetni az érdemekkel tündöklő Batthányi nemzetség 

Ez is elaludt, ugy, hogy nem lehete fölébreszteni többet. 
Bertalan egy ismerős arezot láta e hulálfehéiitette vonás >k-

ban, az volt az ö szívének első és egyetlen szerelme, Júlia. 
Hogy került ide családjával együtt; nem mentek e tovább, 

vagy ugy tértek vissza? Készakarva telepedtek e meg e faluban: 
gondolva, hogy Bertalan legkevésbé fogja őket illy közel keresni? 
arra nem tudott felelni senki. A velük egy házban lakók esak 
annyit mondhattak, hogy a szegény nö, a ki itt lakott, nagyon 
sokat szenvedett s j ó l tett vele az ur Isten, hogy öt magához szó-
litotta. 

Midőn koporsójába áttették: ott találták ágya fejénél a kis 
börerezényt, és benne az ötven aranyat. Soha semmi nyomorúság 
rá nem vehette a nőt, hogy abból egyet el költsön, mert Czenczi 
megmondá neki a pénz igazi küldőjét. 

Bertalannak még azt is megkelle tehát érni, hogy Júliát elte
messe. Nem kellett neki szégyenlenie könyeit, midőn halotti imá
ját elmondá a koporsó fölött; mert hiszen nem volt rajta kivül más 
jelen, csak a gyermek és a sírásó. 

sírboltját, 1 synagóga, 1 gyógyszertár, 2 j ó vendégfogadó, a vár
hegy alatt egy herczegi nyári mulató kastély, kellemes angolkert
tel ; vele határos a grófi kert. A számos zsidók gyapjúval, bőrök
kel. <jubacsesal élénk kereskedést folytatnak. 

De leginkább nevezetessé teszi e varost, magánálló hegyen 
épült vára. Hajdan ez határerösség lévén, nagyon megerösittetett, 
s még esak SO évvel ezelőtt egész épségben lehete látni minden 
épületeivel, bástyáival, sánczaival és körülövező posványaival, de 
már ma épületeinek csak romjai lathatók, a posvány helyeken pedig 
viruló rétek mosolyganak. A máig is fenmaradt épületek közé tar
toznak 1) a vártemplom. 2) a vártornya harangokkal és órával, há
rom csinos szobájában láthatni több régi hires férfiaknak érezböl ön
tött mell-képeit számos apróbb festett képekkel együtt, mellyek közt 
a Hogarth torz darabja említésre méltó. 3) a családterem, 19 nagy for
mában levő, s ezen dicső nemzetségnek ugyan annyi elődeit ábrázoló 
képeivel. 4) a fegyvertár, néhány vasingekkel, paizsokkal, kopjákkal. 
egy igen régi zászlóval, pánczélos emberrel stb. ő ) a kősziklába vésett 
4.1) öl mélységű kut. 6) A roppant urasági várpinczék. Mikor épül-



b e t e t t e vár, megtudni nem lehet; minthogy a fenmarudt epületek 
tübb különböző századokra mutatnak. Igy a templom alsó része 
világosan mutatja, hogy az még az ágyuk feltalálása előtt építte
t e t t . Annyi azonban bizonyos, hogy már a legrégibb idókben szent 
Benedek rendjének apátsága volt itt; mert IV. Béla ezt tőle elve-
v«n, Vágh-Ujhelyet adta cserében 1263-ban. 1428-ban Zsigmond 
király Cseh László machói bánnak, 1459-ben Corvin Mátyás Ujlaky 
Miklós erdélyi vajdáuak, s végre e nemzetség kihaltával II. Lajos 
1 5 2 4 - b e n Batthyányi Ferencznek, később horvátországi bánnak 
ajándékozta. E szép ajándéknak oka az volt, hogy Batthyáni Fe
rencz, Frangepán Kristóffal együtt Uzreif hasait, ki Keglevics Pétert 
Jaiczában beszorítva tartotta, ugyancsak Jaicza alatt kegyetle

nül összetörte, s 60 zászlót és tömérdek prédát zsák Hiányozott el. 
— Most a vár feje Jegy uradalomnak, melly egyik a legnagyob • 
bak közül hazánkban, mert ehhez 59 helység, és 30,000 lakos tar
tozik. Az 59 helység közül 11-et a herczeg és grófi ág bir. A vár és 
mező-város közös. Fele az uradalomnak hegy , völgy, s földe több
nyire sárga kemény agyag, kivévén a Lapincs mellékét, hol fekete 
és j ó termékenységit. Lakosai igen szorgalmatosak, s bár nagy fá
radsággal, de mégis szép búzát, sok hajdinát, dohányt, lóherét, ke
vés kukoriczát termesztenek. A bortermesztés szintéu fö ága az éle
lem módjáuak. Erdeje 30,000 holdat borit e l , s fele az uraságé, 
fele á lakosoké. Fő fanemek : igen szép tölgy cs bikk, vörös fenyő, 
a többi cser; közönséges fenyő, nyár, gyertyán stb. 

T Á R H Á Z . 
K a k a * Marton a »ziiiházbau. 

X X I X . Levél. Itistori és az olasz szinésztársoság. 
...Most az egyszer édes öcséin Kakas Marton, komolyan szólj és ne tré

fálj", ezt monda nekem a tisztelt szerkesztő, midőn színházba küldött, a mire 
én azt válaszoltam : „mikor nem szólok én komolyan?" Tehát elmentem, néz
tem, hallgattam és tapsoltam; és mondhatom, hogy mind ezt nem cseleked
tem hiába. Histori művészetéhez mellékneveket keresni annyi volna, mint 
baglyokat hordani Athenásbu : ő bevégzett művésznő. Minden szava, átgon
dolt és jellemző; hanglejtése, mozdulatai tökéletesen kifejezik azt az indula
tot, a mi szerepén uralkodik, mert nem a szerep uralkodik ö rajta, hanem ő 
azon. Gyakran a szöveg messze hátramarad attól az indulattól, a mivel ő azt 
felruházta. S igy alkot ő igen gyönge darabokból remekmüveket, miknek 
szerzői aligha lehetnek büszkébbek diaduUikru, mint az agyag a porczellán 
ibrikre, inelly belőle formáltatott. Azonban mindezen müvekben vannak szen
vedélyek rajzolva s e szenvedélyek gyöngyét megismerte azokban a művésznő 
s ime az ö kezében tűzzé válik a rög. Közönségünk méltó lelkesedéssel fo
gadta a nagy művésznő előadásait s becsületünkre kell megjegyeznem, hogy 
ollyan okos emberek voltunk, miszerint nem tettünk ugy mint a külföldiek, 
kik Kistori társulatának többi tagjait esak nevették, mikor azok szerepel
tek, egyedül ö iránta lelkesültek : mi u kissebbekbeu is elismertük az ér
demet. A társulat többi tagjain is meglátszik Kistori alakító szelleme s 
egy pár nót és két férfit teljes méltáiiylattal mutathatunk b e , mint a 
kik mesternéjüknek becsületére válnak; s kiknek következetes tüze, ne
mes puthosza épen m-m mellőzhető kegyes lenézéssel. E g y szóval az. a 
mit nekünk Ristori mutatott, nem csupán egy múlékony tünemény, mint 
egy színpadunkon keresztül tánezoló Itajadére, vagy egy futó énekes, ha
nem egy egész iskola, mellynek titkos tudományából egyikünkre mási
kunkra sok jó is ragadhat. Kennem nem okozta Kistori győzelme azt a leverő 
érzést, hogy már most mi menjünk a pad alá, minthogy a mi művészetünk 
hasonló diadalokat nem nyer; hanem szerezte bennem azt a buzgalmat, hogy 
azt mondjam „előre emberek! küzdjetek azért, a mi magasabban van. ne ér
jétek be azzal, a mik vagytok, hanem iparkodjatok azzá lenni, a mivé lenne
tek kell!" Tanulni nem szégyen . . . s Ristoritól, (és Ristori társaságiitól is) 
•okut lehet tanulnunk. Először is : 1. Drámaíróinknak meg kell tanulniuk, 
hogy müveikben ne esak a szép nyelvre, ne esak az ügyes mesére legyen 
gondjuk, hanem iparkodjanak abba szenvedélyt is oltani, mert a szenvedély
ből emelkedik ki Ristori. 2 . Művészeinknek meg kell tanulniok azt a figyel
mes fölhasználását a legkissebb költői mozzanatnak, a mi a szerep jellemét, a 
belső indulatot kitünteti; nem hagyni elveszni a levegőben egy szót sem; 
hunéul annak uz igazi erőt és kifejezést megadni, urezban, mozdulatban és 
hanglejtésben, kigondolni a helyzetekhez illő mozdulatokat, nem csak abeszéd 
ahitt játszani, hanem együtr érezni azzal, a ki beszél; nem ijedni meg azoktól 
a gyors átmenetektől, * mik ellentéles indulatok között vannak, tanulmá
nyozni a festők cs szobrászok remekeit s a legremekebb szobrászt, a termé
szetet, megtagadni azt uz ujabb időkben nagyon meghonosult hidegséget, 
inelly unyan komoly jellemünkhöz illő s kevesebb hibát enged tenni, de nem 
is igen visz előre. E g y szóval tüz! tűz! tüz! és pokolba azzal a phlegmával! 
A legutolsó olasz dániahordozó is mind olly tűzzel gcstieulált, hogy az em
ber szinte féltette, hogy széttépi a köpönyegét: de hát inkább vesszen a kö
pönyeg, csuk több melegséget adjatok. Nagyon sajnálnám azonban, ha valaki 
azt hinné, miszerint elég ka* liisturit lemásolnia a külsőségekben. Tanulni 
kell állót, de nem öl eltanulni. Viszont pedig azt is mondhatom, hogy c tanu
lás Ristoritól nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is tanácsolható; mert 
az érzelmek tanulmányából emelkedik ki Kistori. 3. M e g kell tanulni igazga
tóságunknak, hogy a dráma is fényes dologgá lehet, ha fényes gondot fordí
tanak rá; de ha esak hézagpótlónak tekintik, ha egy-egy uj darabot egv két 
heti betanulásra három négy próba után előadnak, abban bizony azt sem 
tudja még a szinész, hol álljon meg!' nem hogy még a szerepében érezhessen 
is valamit. Kivált mikor évenkinti hanninez betanult uj darab közül előre 
érzi húszon azt a halálszagot, miszerint az nem ér többet két obligát előadás
nál, hol vegye ott a kedvet egy ollyan nyomorékba a lelkét beleönteni? 
meg se tanulja biz nz a szerepét, és • - igaza van. Azért az igazgatóság 
legelébb is mondja meg kereken a drámbabiráló választmány tagjainak, 
hogy legyenek már egyezer férfiak, a ne gyötörjék mindenféle illetlen
séggel a reprodiieáhi művészetet; ha pedig ismét ollyan szemét dolgo
kat fogadnak el, mint legközelebb, azokat hajítsa a tűzbe. A szerzőktől ne 

rettegjen. Ha bántani akarja valaki, majd a körmére ütünk unnak. Azután 
osztassa ki a szerepeket félévvel adarabnk adatása előtt; ne engedjen nyakra-
főre színpadra kerülni drámát. Hozza szinre mentül többször a elassicus drá
mákat; ne engedje művészeit keresztül kasul minden szerepszakban játszani, 
hanem mivelje kiki azt a szakmát, a mire hivatva van. Tegye összevágókká. 
egyöntetűekké az előadásokat smaga menjen elől a buzdítással; mert a tehet
ség műértő használatából emelkedik ki Kistori. Végre 4. meg kell tanulniok 
derék bírálóinknak, hogy a szini referúdákban ne csak banális mondatokat 
Írjanak, s ne foglalkozzanak annyit a színfalak mögötti ügyekkel, hanem 
kisérjék valódi figyelemmel művészetünk életét; ne mondjanak olcsó dicsére
teket s olcsó megrovásokat jó vagy rosz kedv szerint, hanem figyelmeztessék 
a művészt, hol hibázott az alkotásban és hol tett helyesen? M i volt benne j ó 
és eredeti, flii a hibás éa másolat? 8 tegyék azt értelemmel és szeretettel, 
hogy a művész meg legyen győződve arról, hogy a ki tanácsot mond neki, 
annak esze is van, szive is van.mert tudomány és miveltség nevelhet Ristorit. 
Ha ezeket kölcsönösen megtanuljuk, merem hinni, hogy időjártával, szellem
haladtával a magyar művészet is eléri azt a polezot.a mellyre törekednie nem 
irigység, de nemes buzgalom. 

Csak arra kérem szépen a méltóságos és tekintetes urakat, hogy ezt az 
időszámítást ne kezdjék el még a héten, mert szomorúan jelenthetem, hogy 
még ki sem húzta tőlünk Ristori a lábát, midőn mi nhetirendbe kitettük „Már ia 
királynét" (talán azért, mert abban is olaszok jönnek elő ?) s nem jó omen 
volna ezzel kezdenünk meg a«t a semestrist, a mellyben valamit tanulni 
akarunk. Kokat Márton. 

Irodalom és művészet . 
— Megjelent a Tóth Lőrincz által irt „Elméleti és gyakorlati útmutató 

Úrbéri ügyekben" harmadik füzete, inelly munka négy füzetre terjedvén, 
2 pg. forintért kapható Heekennst Gusztávnál. Kiadó korszerű kívánságnak, 

} és szerző korszerű szükségnek tesz eleget jelen munka irása és kiadásával. 
Szerző a harmadik füzetben bővebben értekezik a kisebb királyi haszonvéte
lekről, azután áttérvén a második részre, a birtokviszonyok szabályozásáról 
szól különösen, mellékelve u dolog könnyebb megértése tekintetéből formula-
rékat is. mim osztályozásróli bizonyítványt, hitelesítést, hitelcsítésrőli bizo
nyítványt, és térkép hitelesítést. A második rész első fejezetében kimeritőleg 
szól az úrbéri rendbeszedésröl. A munkát eléggé ajánlja a szerző neve, s elég 

] olcsó ára. mi esak annyit mondunk, hogy jelen körülmények közt biirmelly 
ügyvédnek is csaknem nélkülözhetlen kézi könyv. 

— Tóth Lőrincz egyike azon magyar Íróknak, ki legtöbb tudományos 
és gyakorlati munkát nyújt nz olvasó közönségnek. Jogtudományi és törvény-

i kezesi tárát második évben folytatja, s a második év folyam ötödik füzete is 
megjelent. A tiz fűzet előfizetési ara i> forint, s ügyvédeknek különösen ajánl-

i ható, mondhatni kézi könyv. Sokat lehetne átalában az egész folyéáratról, s 
'jelen füzetről is mondani, de szolgáljon ajánlatul gazdag tartalma. „ M i k é p 
(gyakoroltatott az ősi javak elidegenítésének korlátozása hazánkban, korsza-
1 konkint" Jogtörténeti értekezés Kossovies Károlytól. A z árúszerzödési köté-
l sekröl. Vida Lajostól. Ganz_ Eduárd örök joga . (folytatás) ehinai örök jog . 
| Mózesi talmudi örök jog . Úrbéri egyezségek. Nevezetes magyar jogtudósok 
életirásai. I X . Szegedi János Panler Tivadortól. Esettár. Polgári jogesetek 
X I . X I I I . sat. 

— Al ig pár hónapja hogy emiitett ük, miként Boross Mihály munkatár
sunk „ V a g y idejében vagy soha" czimü munkája jelent meg, már ismét egy 
„Haza járó lélek" czimü vig regénye fekszik előttünk, melly bár 1115 lapra 
terjed, ára még is 2 0 kr. A z egész egy élethű falusi kép, látszik hogy szerző 
csontostul bőröstül ismeri iizon kört, mellyből hőseit szedi. 

M i ii j * n K ? 
V * , Figyelmeztetjük tisztelt olvasóinkat n „Vasáraapi Ujság"n»k mai 

lapjainkhoz mellékelt jövő évi előfizetési hirdetményére. E programm bizto
sítékot nyújt az iránt, hogy lapjainkban csupán j ó és kitüuö czikkek fognak 
megjelenni, mert minden irodalmi müvet kivétel nélkül díjazni fogunk, még 
pedig kitűnően díjazni. Eddigelé is nagyszámú becses müvet volt szerencsénk 
megnyerhetni az irodalom minden szakmájából, mellyekkel lapjaink jövő évi 
folyamát fogjuk gazdagitni. Lapjaink külső kiállítása pedig ugy hisszük 
megérdemli a közönség elégültségét. 

/ Pécsről november 20-án elszomorító hírt olvasunk egy illy tartalmú 



levélből : „Tegnap este sas szárnyakon repülte be városunk utuzáit azon 
gyász szerencsétlenség hire, melly egyik közkedvességü törvényszéki ülnö
künké; érte. Fia a kaposvári törvényszéki kerületben mint aktuar szolgálván, 
a napokban végrehajtásra ment egy ügyvéddel, s utjokban fel tartóztattat-
ván, az aktuárt egy golyó földre ejté, mig a vele lévő ügyvéd nem öletett 
meg, hanem tetemesen megsebesíttetett. Ugy látszik, hogy az aktuárra volt 
a czél kitűzve, mert mint mondják, egy rögtönitéleti végrehajtásnál figyel
meztették, hogy vigyázzon, inert éietére törnek. Midőn holtan haza vitték, 
neje ájultan rogyott össze, s lábát tőré. Nulla ealamitas sola. Egyik baj a 
másikat éri. 

/•"Tokajban gyűlést tartván az alsó szabolcsi Tiszaszabályozó egyesü
let, közakarattal elhatározá, hogy a cse»ei tisza gátot, a nagy Szécsenyi gróf 
emlékére Szécsenyi gátnak fogja nevezni, s ez jegyzőkönyvbe is igtattatott. 
Méltó, és illendő dolog. 

2 Pest megyében Dömsödön három hat éves leányka járkált egy kert
ben, s nem ismervén a maszlag mérges természetét, ettek annak magvából. 
Mind a három megbetegedett, s iszonyú kínokat szenvedtek. Kettő meggyó
gyult, de a harmadikat az orvosi segély sem mentheté meg. Kár hogy nem 
ügyelnek a szülék ezen mérges növény kiirtására, de még inkább kár, hogy nem 
igyekeznek a természettörténetből egy kis ismeretet szerezni, hogy legalább 
gyermekeiknek tudnának egy kis leczkét adni. 

/ Valamelly „Poultry Chronicle" czimü angol ujság, melly esak a ba
romfi tenyésztéssel foglalkozik, igen ajánlja a vöröshagymát mint eledelt, de 
különösen mint orvosságot a baromfiak különhözö nyavalyái ellen. Azt 
mondja, hogy apróra vágott, s liszttel kevert vöröshagymát kell hetenkint pár
szor adni a baromfinak, és nem lehet dögtől tartani. Gazdasszonyoknak kí
vántunk ezen rövid kivonattal kedveskedni, hogy lássák, miként figyelmünk 
őket sem kerüli ki. 

/ A nagy-károlyi kerületben fekvő Erdőd nevü helység e napokban 
annyira elégett, hogy esak néhány ház maradt. Ez annyival sajnálatosabb, 
mert öt ember élet is veszett a lángok közt. 

£ örvendetes újdonságul Írhatjuk, hogy gróf Mikó Imre ö kegyeltnes-
ségéhez az erdélyi múzeum ügyében igen kedvező leirat érkezett a magas mi
nisztériumtól, mellyben némi alapszabályi módosítások ajánltatván, addig is 
a nemes gróf felhataltnaztatik mint az ügy vezetője alapítványok, s egyebb 
múzeumba való tárgyak gyűjtésére. A módosítások a múzeum elnevezésére, 
hatáskörére, s feladatára vonatkoznak. Az alapítók nem sokára üsszegyülend-
nek gróf Mikó Imrénél, s bizottmányt neveznek ki az alapszabályok átdolgo
zására. Azt is halljuk, miként az erdélyi kormányzóság megengedte, hogy a 
gróf Keméuy által hagyományozott gyűjtemény az országban maradván, a 
múzeumnak fog átadatni. 

Fisyelilieztctés. Több helyről értesültem, miszerint némelly alávalók 
magokat hol gyermekemnek, hol öcsémnek adván ki. nevemben, számomra 
segélyt, vagy kölcsönpénzt kéregetnek. A sors hosezasb ido alatt sujt. de 
érzek magamban a mindennapi kenyerem megszerzéséhez szükségelt tehet
séget, a nélkül, hogy a tehetetlenség igényelte kéregetésre szoruljak, vagy a 
mostaninál sulyosb helyezetetnben szorultam volna, mire szerencsés atyai kö
rülményeim] n:n annál kevesbbé lenne szükségem, mert jó gyermekeim f o l y 
vást ernyedetlen szeretettel ápolnak. — Nehogy a z illyctén gálád emberek, 
gazságuk ezélját, a tunya életet nevem felhasználásával elősegíthessék, s az 
emberszeretet jó indulatával visszaélhessenek, ezennel mindenkit szívesen 
megkérek, utasítsák el maguktól a netalán czculul is jelentkező illyetéu szem
teleneket, sőt ha lehet, a valósággal adakozásra szorult szerencsétlenek érde
kében zárassák el. — A leirás szerint egyik mintegy 3 0 - 4 0 év közötti, a 
másik ennél fiatalabb, s mindhettö kék szemű, szőke szakállú, családi köröm
ről beszélve igyekeznek maguknak hitelt szerezni. — Költ I'esten, í)-ik hó 
20-án 1656. Tőrök Gábor. 

Vidéki hírek. 

I'elsöpencz. {Jiorszabályozás.) A nitilt hó valamellyik napján, felsőbb 
engedély folytán, cs. k. Kétságh kerületi főszolgabíró ur jelenlétében, meg
tartatott cz évben az utolsó Családi gyűlés, fényes eredménynyel. 

Boraink erejét, finom zamatját, tartósságát ismerni kezdek már a kiil-| 
földi borkereskedők is, és e • /ólból helységünket gyakran látogatták, és bo
raink ára évről évre tűrhetően emelkedett; de ezen kedvező körülményt, más 
kedvezőtlen körülmény követe, inert néniellyek vidéki rosz borokat esem [tesz

tek be. és ezen rosz borokat drágán, boraink helyett adták el; minek azutáu 
azon szomorú következése lett, hogy a borkereskedők többszöri megcsalatta-
tásuk után. t ő l ü n k lassanként elmaradoztak.és a drágán fizetett napszámosok 
által luiveltetctt szőlők termése potom áruu ment el az izraeliták kezeibe; 
ezekbiil ítélve.a szulotnivelesböl nemhogy m e g é l n i lehetett volna, sőt a drága 
napszám is alig került ki. — A gyűlés határozata folytán egész erővel, lelke
sedéssel, az idegen borok behozatala szorossán megtiltatott, s ezeu rendeletet 
megszegni merészlők boraik elvesztésevei, és bizonyos pénz összeg rögtöni le
fizetésével büntettetni fognak. ifj. i'nghvóry Gedeon. 

Uebreczeu. (Téglaügy. Serlét hizlalás. Illat ggermek. Öngyilkosság.) Mi
vel épen a faburkolat kényelméről emlékezem, hirdetem a „Vas.Ujság" figyel
mes olvasóinak, hogy a piaczi alig pár óv előtt lerakott tégla gyalog járda, most 
ismét újból rakatik; ka csak addig tart, mint elkopásban boldogult előde, 
kár reá a »ok téglát pazarolni; itt kellene már a faburkolatot megkísérteni, 
már itt biztosan reméuylhetni, hogy a kényelem mellett sok ideig tartana, 
míg a téglábóli, néhány hó alatt olly borzasztó gödrössé válik, mint a hajdani 
tokai kövezet; de szóljunk igazat, a téglagyártás néhány év óta rosszul üt 
ki, szemtanúja valék minő példányok rakattak a várad-utezai fóld alatti csa

tornába ti rosz téglából, ha négyet tett egymásra a napszámos, három eltört 
a negyedik súlya alatt; de igy vagyunk a cserépzsindelylyel is, debreczeni föld
ből erőltetjük, s készítünk gyöngét, rosszat; hej be jó volna a lakosság javára 
az úgynevezett nádashalmi cserépégetést visszaállítani; igaz. hogy messziről 
hozatván földje, a kezelésnél sok visszaélés tapasztaltatott, olly földért is 
fizetett a városi pénztár, melly a Nádashalomhan maradt, dc nem lehetne a 
rosz kezelést szigorú után Iá tapsul jóvá tenni? Nagy hátrányára van csekély 
tapasztalatom szerint a város épülésének nz is. hogy a téglaégetés a szokott 
helyen magánosoknak betiltatott, s az vagy saját földjeiken, vagy a várostól 
igen távol cső helyeken engedtetik meg, vályogvetés pedig talán épen nem; 
tessék megnézni a következest; a péterfiai uj városrészen mennyi ház építte
tik karóra, épen ugy. mint a legutolsó oláh faluban, ha okát kérdezzük, azt 
feleli a gazda, „nem kaphatok téglát, vályogot, mint régen" — neki jön egy 
tűzvész, földig ég háza, benne vész mindene! Azért jó lenne a tégla s vályog 
vete- hiányairól czélszerübben rendelkezni. 

Régóta nem hizlaltak annyi sertést a város belsejében mint most, s en
nek — kiki átláthatja — sok kellemetlen oldala van: .r>(.l — líO s több sertés
nek egy udvnrbani hizlalása bosszantja a szomszédokat, hüszhödt léggel 
árasztja el a környéket, bosszantja az utczán járókat: illy titl —7U darabból 
álló nyájséta a piacz közepiröl is látható: szép látvány az igaz. s felkölti a 
magyar ember gusztusát az orjas lenesére s bőrös pecsenyére, de nem mond
hatnám, hogy kellemes is lenne. 

Több izben láttam már egy tiz, tizenkét éves leánygyermeket az utczán 
részegségtől dülöngözni, — mondják, szüleit minden nap meglopja s viszi a 
pénzt a pálinkásboltba. Gondatlan szülék, bűnös pálinka mérő! előttetek n 
mindennapi példa, nem hallátok, hogy a napokban egy talyigást ütött meg a 
guta részegsége közben, még sem okultok! 

Egy-egy évben nem történt városunkban annyi öngyilkosság, mint a 
jelenben, a napokban temették el e^y derék becsületes gyógyszerésznek 2 8 
éves fiát. ki állitólag fél lat stryehnin által vetett véget zajosan lefolyt ifju 
életének. Kadarcti. 

Munkács. fFrtii//«í(í*.>Ezelőtt pár évvel az országutak szélei csemetefák-
kali beültetése itt is életbe léptetett, azonban egy év múlva a H00 darabot 
meghaladt eperfa ültetvényből semmi se maradt. 

Folyó év tavaszán, mintegy ötödfél mérföldnyi vonalon ismét próba 
tétetett s őszfelé a különben igen rendetlenül ültetett csemetékből kevés áll 
fen; mert a kóbor marha s az éretlen nép vetélkedett kipusztitásán. 

Most ismét főútvonalunk szélein több mérföld hossznságban ültetett 
csemeték termettek. 

Mig ezen munkálat nálunk még csak kezdetiben van. szabad legyen cse
kély észrevételeimet ide igtatm. 

A szomszédos tartományokban, hol az illyes ültetések a szépség mellett 
más a hasznot is meghozták. 

1. Ültét minden helység tulajdon határán végig nyúló minden utakon, 
és a velejáró teher, de a haszon is övé. 

2 . Ültet gyümölcs, és haszonhozó fákat, — az igen magos s árnyékot 
messze vető fák ki vannak küszöbölve, vagy azok lecsnnkittatnak. 

;i. Ültet épen nem az útvonal felső párkánnyán, hanem annak alsó szé
léről kifelé másfél, és két öl távolságra, egyenes vonalban, s egymástól is illő 
távolságban. 

4. Minden helység gondoskodik határán lévő ültetvényeiről, az elvesz-
teket minden tavaszon kipótolja. 

Ültessünk mi is hasznot hozó fákat, azokat is ugv, hogy az egyforma 
fajúakat tegyük egy oldalra, vagy egy bizonyos vonalba, rs a magosabb, s 
terepélyebb természetű fákat rakjuk észak felé. 

Ültessünk mi is az árkok külső szélire, megtartván nz illő másfél vagy 
két ölet az út alsó szélétől, ültessük egymástól is illő távolságra 1 Ü — 1 2 
ölnyire, de az egyenes menetele a farendnek ki ne maradjon. 

Az útba eső helységek kötelesek legyenek — ti már néhol fenálló útfel
ügyelők mellett, határukban ültetett lakról — mint tulajdonukról gondos
kodni. N . . . . 

Abrudbánya. (Bányaügy.) K i s bánya-városunknak bányászata mos
tanában silányul jövedelme/., tnillyenre még nem emlékeznek, de remény 
még mind nagy van. melly annál nagyobb szokott lenni, mentől gyengébb 
lábon áll n bányászat. — A forradalom előtt olly dúsán áldásozott a há-
nyászát itt. hogy bizonyos paraszt oláh, kinek annyira gyűlt aranypora, hogy 
nem tudta hová tenni, felhintette azt puliszkára fűszer gyanánt, mellvet ko
ronként ett, s igy járt annak végire. — Még mind romban vagyunk n«gyol>-
bára, a város közepén fekvő chat. ref. és uuitárittm templomok tornyaikkal, 
háromszögüleg közel egymáshozi fekvésben, romban, fedetlenül. legnagyobb 
mértékben nevelik a város szomorú romkinézését, mellyek alatt, ha elsétál 
az ember, a legvidámabb nappal is bánatot ébresztenek a kebelben. — Hal
lomás szerint a jfivő nyáron hozzá kezdetiek a chat. templom építéséhez; je
lenleg a közisteni tiszteletek házakban tartatnak. ,Ss 

H a l h a t o m . (Önggilkolások. Éjjeli napóra. Szökevény gőzgép.) Vidéki 
levelezők szokásaként én is körülbelöl így kezdhetném soraimat : „ A legkö
zelebb lefolyt napok borzasztó szerencsétlenül derülve borongtak át felettünk! 
Ugyan is . . . ." de helyén lenni vélem, előbb egy korábbi levelem történetét 
elbeszélni : 

Mintegy három hóval ezelőtt, egy levéllel akartam megtisztelni a t. 
szerkesztőséget, s habár Kakas M. uramként túróval nem kedveskedem is, 
bizton hittem, hogy becses lapja hasábjain csak nchány arasznyi tért is enged 
jámbor soraimnak, vagy legalább pálezát törend a .,mondanivalókéban le
velezői ügyességein felett. Egyik sem történt. Az okot gyanitva, emberemet, 



kitiíl levelemet postára küldöttem, szigorúan kérdőre vontam érte, s ö csak
ugyan be vállú, hogy Szerelmetes Eetók fia Bécsben katonáskodván s ö maga 
irni nem tudván, levelemet annak küldötte el egy provinciális sváb dalm ü-
vész a tyukásztól, a vitelbért pedig ketten megitták az extemporizált pósta-
legénynyel. Most tehát e második levelet indítom útnak a hír-sovár Pest felé, 
azon reményben, hogy ez tán katonai kézbe s igy tűibe sem kerülend. E rö
vidke előzmény után hadd konogjon bakonyi birkolompunk : 

Hantán G. G. jeles készültaégü hitjelelt i'őbe lőtte magát — véletlenül. 
N. Deméti egy izraelita gyerköez életét felfilggeszlé, azért talán, mert 

nem tudta megtanulni a — számvetést. 
Fő Péczen egy alig párbéttel előbb nősült jómódú polgár szintén fela-

kasztá magát; hihetőleg a mézes betek kábították el. 
Vidékünkön a mult hetekben majd mindennapiak voltak a tiizi vesze

delmek. Szendén, Uédén kétszer, Vaszaron. B. Szombathelyen, Hajmáskéren, 
Rátoton és több helyeken dühöngő tűzvészeknek néhány száz lak, még több 
gazdasági épület, sőt egykét emberélet is esett áldozatul. Biztosítva egy sem 
volt. Eddig még azt mondták rólunk, hogy magunk kárán tanulunk, most 
már, sajnos ! azt sem teszszük. 

Az égések részint gyermekek vigyázatlansága, részint alacsony boszu 
miatt támadtak, mind kettőt a uépnevelés háríthatná el, s ha mégis megtör 
tennék a szerencsétlenség, akkor a biz . . . . ; ki sem írom, inert már ezerszer 
ismételve volt. 

Időjárásunk nevezetes. A tavasztól fogva még egy jó esőnk sem volt. 
Gabi)a termésünk i az őszi jó, tavaszi és takarmány semmi. Bor, meny-

uyiség és minőségre nézve középszerű. 
Káposzta kevés. A hernyók mindenütt igen letarolták. De azért ugy 

hiszszük, hogy még is több leend, mint a disznóhús. 
Vasárnapi iskoláink nincsenek. 
Faiskolák detto 
Községi könyvtárak detto . . . . és tájdalom, ezen dettot minden üdvös 

intézmény után minden tréfa nélkül oda írhatnám. 
A tagosításnak még legtöbb helyeinken ellenállnak a balitéletek, a ma

kacs ragaszkodás a régihez, és a telhetlenség, melly miatt békés egyezkedés 
az elébbi uraságokkal lehetlen. 

M. őrsön a helv. hitv. gyülekezet csinos bádog fedelű tornyot építtetett. 
A bakter folyamodott, hogy ha már egy torony órára költség nem kerül, leg
alább egy napórát tehessenek a toronyra, bogy ő éjjel megláthassa, hányat 
ütött az óra. 

Elszökött!! . . . Eltalálná-e t, Szerkesztő ur mi szökött el? Egy gőz-
cséplőgép M . . . . házáról. Ez az egyetlen egy volt vidékünkön s ez is a 
mult napokban, midőn nem vették észre, elszökött, és a negyedik határban 
fogták el. G-ben társulat alakult, még pedig „eszemiszom társulat." Alapsza
bályaik teljesen megfelelők a X I X . szászad igényeinek. Fő elvük ez : Ua$f 
alkoss, gyarapits, s a haza fényre derül. Ha Jókaink tollát csak pár napra is 
idadná, ezen társulat tagjait én is bemutatnám az olvasó világnak! Kolompos. 

II.-Viiia». (Kenyér és Isten igéje.) E nép szorgalmát igyekezetét kell 
legelsőbben is dicsérőleg fölemlítenem; mi valóban tüköré, példányképe lehet 
az emberi köteles munkálkodásnak e töldön. — Föltűnő ipar űzetik itt a hely-
heli nők altul varratni szokott szalmakalapokkal: e jelentékeny iparüzleti 
czikk hire messze, nemcsak a két testvérhazában, de a külföldön is ismeretes 
levén. — A hü szorgalmat népünk körébén a jó Isten áldással koszorúzza 
minden évben. Terem elegendő kenyérnek való itt, jó asztali bor. Azonban 
mi munkálkodunk nemcsak az eledelért, melly elvész, de azért is, melly meg
marad az örök életre. Jó karban levő jól rendezett iskolákkal dicsekedhe
tünk. Finövendékeink három elemi, három reál és a gymnásiumok 4 osztá
lyaiban vezettetnek egy nagy szép, czélszerű iskola-épületben. — Leányaink 
három külöu álló osztályú iskolákban veszik a szükséges képeztetést, iskolai 
adófejében a szülék minden gyermekért csupán egy pengő forintot fizetvén. 
Az árvák nemcsak ingyen taníttatnak, de a háromszor évenként számukra 
tett templomi hirdetések nyomán begyült alamizsnapénz kamatjából részükre 
szükséges könyvek vásároltatnak. Egy nemesszivü emberbarát egy jólelkű 
egyháztag-társunk pedig, kinek nevét — bár mint szeretném — kiírnom tilt. 
ez ügyben adott fogadásom. Száz pengöforintot osztat ki évenkint legszüksé-
gesb ruhaneműkre a kenyérkeresőjüket elvesztett szegény iskolás árvák 
érdekében. — A ref. egyháztagok egy év óta készpénzben birtok aránylag 
fizetik egyházi tartozásaikat. Az egyház- s iskola földjei s más mellékjövedel
mek mellett ezeu egyházi adó fedezi a belső hivatalnokok fizetéseit, a mi 
felül marad, tökésittetik. Szükséges is a tőke nagyon. — Vallásukhoz buzgó 
elődeink által épített szép tornyunkon látszik a mindent megemésztő idő vas 
foga. Szép, nagyteres templomunkban nagyon beillenék az orgona. — Végül 
műkedvelőink nemes iparát kell még e sorokban fölhoznom, s mult hó 2U-án 
a ref. egyházmegyebeli tanítói gyámintézet javára szini előadást rendezve 
„Kisfaludy K.Hűség próbája,"„Kovács Pál," „Férj egy órára" ezimü vígjáté
kokat igen dicséretes iparral közkedvességet aratott sikerrel adták elő. V. L. 

t iyöi ik. (Vigyázatlanságból eredt halál.) F. hó 11-kén reggelre rette
netes esemény riasztá tel helységünket. Három ember, ki a megelőző estve 
egészségben bagyák el övéiket, reggelre egy pinczében halva találtattak ezek 
között két családos atya, és egy 17 éves itju. Nevelte az esemény borzasztósá-
gát az is, hogy a nép nem tudván magának megmagyarázni ezen hirtelen ha
lált, gyilkosságról, megmérgezéstől beszélt. Azonban a kerületi orvos által 
megvizsgáltatván a helyiség, a inelly egy föld alatti igen szűk pincze, csak
hamar kétségen kivülivé vált, hogy a szerencsétlenek az uj bor forrásából I 
-zármazott elzárt fojtó levegő által találták halálukat. Kötelességemnek tar-l 

tom ezen eseményt sokak által olvasott lapjában közölni intő például az óva
tosaágra, éa különösen kiáltó például, hogy milly szükséges volna vaaárnapi 
iskoláinkban népünknek életkörébe vágó természettani ismereteket adni. — 
Bittér Istrán, evang. lelkész. 

kövágó-eörs. (Tanoda. Vallási türelem.) A volt kövágó-eorsi algyni-
nasium, a nemzeti szükségnek és haladásnak inkább megfelelendő, alreálta-
nodává alakittatott át. Ugyan ez intézettel kapcsolatban létezik egy még 
1843-ban több uri egyének által alapított könyvtár is, mellynek fenntartása 
és gvarapitása a helybeli evang. lelkész ur buzgó pártolása és föllépése által 
most már újra biztosítva van. E helyen megemlítem még, mikint a kővágó-
eörsi anyakönyvtártól három negyed órányi távolságii Zánkában Js egy könyv
tár keletkezett, főleg Vadnay Rudolf ur ébresztő közbejöttével. 

tiyászünnepélylyel kisértük ft hó 12-én Szivesdi Pál jeles készültségű 
izraelita orvos-növendéket a sírok hazájába. A kesergő szülők mély fájdalmát, 
három hitszónok beszéde enyhítette, s a két héber hitszónok között feltűnő 
de jótékony hatású volt t. Eősze István helybeli evang. lelkész ur beszéde. 
— Szabó Sándor. 

Brassó. (Egyház és iskola.) Örömmel óhajtóin köztudomásra juttatni, 
miszerint helybeli ref. anyaszentegyházunk három csinos öntetü haranggal 
gyarapodott s nem sokára szép toronynyal is diszeskedend, mellynek alapját 
e hó 15-én ünnepélyesen tevők le. Ezen ujitások annál inkább is dicséren
dők, midőn azok kitünőleg csupán a helybeli reform, buzgó adományzók ne
mes áldozat tételéből keletkeztek, kik közül különösen kiemelendők : Gencsi 
András ur, ki saját költségén egy harangot öntetni s az iskolai padok kiál
lítására 40 ft,, és Szele István ur, ki a harangokra 125 ft. és az iskolai pa
dokra 32 ft. s 30 krnyi összegekkel szíveskedtek járulni. — Fogadják az Oly 
buzgó hazafiak helybeli helv. hitv. lakosságunk hálás elismerését s legforróbb 
köszönetét. Barabás Elek, helybeli iskolatanitó. 

Szerkesztői mon<lnnivalúk. 
781. Zöld fák. Népi-ege Közölhető. 
782. I'etó Ilona. Nehézkes menete nem ajánlja. 
7s;l. Képek a múltból. Nem közölhetők. 
784. Kit szeretnék ? A forditás nyelve hiányos. 
785. I rakim Legnagyobb hibája, hogy igen hosszú. 
786. Hová tűnt a király ? -11.. Nem is rosszak, nem is jók. 
787. Ek>' dal. A lialászlcgény refrainje igen jó gondolat, de a dal irálya nem 

eléggé megfelel/l hozzá. 
788. Az Asz, — az est. Gyönge mnnkák. 
781). A gyémántos lorcu közölhető. 
790. A test táplálása. Tantárgynak való, nem olvasmánynak. 
791. Lényünk vállalkozók. Kévés módosítással használható. 
792. A nemzetőr hnzassnica. Ne bántsak azt már. 
793. Élet és halni. Sem élet, sem halál. 
791. A lekozlo liu. -Y líúbueríűle bibliai történetek uj átiiulKHzá»a uum koraz*-

níth-n gondolat. Sajnáljuk, hogy lapjaink természete nem nyith.it tért iskolai tanulmányul 
szánt kísérleteknek, miután olvasóinkról fel kell tennünk, hogy hasonló ismereteken régen 
tuljártuk. 

795. A pipnZHS el len. Szerkesztő ugyan nem barátja maga részérói a pipázásnak, 
dc ez átalánosan bevett élvezet ellen küzdeni még is nagyon rsekélynek érzi magát lap
jával együtt. A kinek jól esik, hagyjuk meg ezt az örömét. 

796. KK> pesti riirnista, azt a mulatságos adomát közli velünk, hogy valami ven
déglőben holtai elfogyasztott élelmi czikkekért fizetni akarván, a pinczér az odaadott egy 
pengőből visszaadott neki egy forint 42 krajfrzárt pengőben. Kérjük szépen a tisztelt cur-
sista urat, ne kivánja tőlünk, hogy mi ezen nevessünk, hanem adja vissza annak a szegény 
szolgának a neki járó pengót, a ki bizonyosan tévedésből két forintnak nézte az egyest; 
a jövőben az illycsmit no tartja nevetséges dolognak. 

797. Az uj Galllel. nem adható. 
798. PúirjiircImii* együttlakás. Közlésre méltó. 
799. Heizelitete* bnralfni közt. Maradjon közöttünk. 
800. Trurkn l'.il untak. Szives köszönetünket minden rendbeli küldeményeiért, 

mellyeket iparkodunk saját helyeiken felhasználni. 
801. Az HrszlaliuA. Nem sokat értettünk tielöle. 
802. Kolomposnak, l. Leveleit elfogadjuk. 2. A pórgunyhö rajza jő lesz. 3. A 

védirut közöltetik, 4. .». ratifieáltatík. 

A községi könyvtárak ügyében. 
Hintán hun mik lm n t ö b b helyen — mint övömmel ín pusztaijuk — 

községi könyvtárait alakulnak, bátorkodik alnlii-t a t. közönséget a 
ualn megjelent sokfele népies és közhasznú munkákra ligycluiez telni 
azon megjegyzéssel ; hogy az általa kiadott magyar könyvek teljes 
belüsorozatos jegyzékével minden községnek, inelly azt bernien (es 
levéllel nála megrendeli,ingyen szolgál. Tekintve továbbá a fvnforgó 
jótékony « közlia szmi e/.elL alulirt késznek nyilatkozik, minden sa
ját kiadású könyveire telt megrendeléseket, mellyek a járulék bekül
dése mellett hozzá intéztetnek, a megrendelőknek nemcsak b e r n i eli
tesen szétküldeni, hanem egyszersmind a könyvek árából is tiz szá
zalékút elengedni. .Melly ajánlatra a községi könyvtárak alapitói » 
pártfogói ezennel figyelmeztetnek. — Pesten, november Ut. IHiíli. 

HECKENAST GIÍSZT.4V, 
kiadó kőn\ wtrii-. 

(baraliér. kalap- s hinizóute zai -árokba/. 1 sz.) 

Melléklet : Előfizetési felhívás a „Vasárnapi újság" és 
„Politikai újdonságok'' 1851. első féléi i folyamára. 
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