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Magurai báró Angusz Antal. 

Magurai báró Auguss Antal született 1807-ben Szekszárdon 
Tolnamegyében, hol atyja Antal köztiszteletü löbiró volt, a hazai 
közügyek és magyar irodalom iránti előszeretetéről az által is kitű
nően ismeretes, hogy ko
szorús költőnk Garay Já
nos „Csatár" czimü hősköl
teményét, Bezerédj István, 
Csapó Dániel és id. Angusz 
Antal uraknak ajánlotta. 

Fia Antal; atyjának 
polgári érdemekben és ne
mes miveltségben hü kö
vetője, tanulmányait a bu
dai fögymnasiumban és a 
pesti egyetemben kitünö 
sikerrel végezé. 1826-ban 
már törvénytudor, ügyész 
és a pesti egyetem törvény
karának tagja lett. Ugyan 
ez évben a pozsonyi or
szággyűlésen Tolnamegye 
akkori követe s alispánja 
Döry Vincze mellett volt 
alkalmazásban, s egyszers
mind Tolnamegye aljegy
zőjéül neveztetett ki. A z 
országgyűlés után haza tér
vén szülő városába, ennek 
szervezése, mint választott 
kültanácsbelinek volt most 
a közjó előmozdítására tö
rekvő leUces ifjúnak fő-
gondja; és valóban e percz-
től fogva kezdettSzekszárd 
felvirágzásnak indulni, hol 
a községi dolgok, és tekin
télyes gazdasága rendbeho
zatala után, közhasznú in
tézetek keletkeztek, — igy 
a helybeli Ferencz-kórház-
nak nagyobbszerü fölépí
tése s elrendezése, egy kis-
dedovóda, polgári lövész testület, ezzel kapcsolatban levő zeneisko
lával, a közlegelön levő tófenékek viruló erdőkké átváltoztatása, 
voltak ernyedetlen fáradozásainak szép gyümölcsei. 

1836-ban Tolnamegye közgyűlése által egy évi távozhatási 
engedelmet nyervén, ezen időt Német-, Franczia-, Angol-, Skót és 

Magurai báró Augasz Antal. 

Schweicz országokban töltötte, hol minden tekintetben bő ismerete
ket szerzett magának; különösen a szőlőmivelést és bortermesztést 
illetőleg igyekezett a külföldön tapasztalásokat gyűjteni, mellyeket 
aSzekszárdon levő terjedelmes saját szőleiben alkalmazásba hozott, 
még pedig olly eredménynyel,miszerint jelenleg az országban, mint 

a legnemesb bort termesz
tők egyike ismeretes és sa
ját bortermelése igen kere
setten mindig a legjobb 
árral díjaztatik. Ugyanez 
évben Tolnamegye főjegy
zőjévé, 1843-ban pedig al
ispánjává választatott. 

1846-ban Tolnamegye 
összes nemessége által első 
alispánjának választatván, 
1848. évi april hóban tar
tott első bizottmányi ülés
ben, Tolnamegye ötasesla
kossága által ugyan ezen 
hivatalában megerősitetett. 

1849. augusztus 20-án 
Tolnamegyében cs. kir. kor
mánybiztosnak, ugyanazon 
évi octoberben Tolna-, Ba
ranya- és Somogymegyék 
kerületi főispánjává legke-
gyesebben kineveztetett. 

1850. aug. 21. sz. Ist 
ván-rend vitézének nevez
tetett ki, egyszersmind ö 
utódjaival bárói méltóságra 
emeltetett. —1850 . novem
berben Pest kerületi főis
pánjává, 1852. november
ben a budai cs. k. helytar
tósági osztály alelnökévé 
neveztetett. 1854. dec. 15. 
pápa ö szentsége által a 
Krisztus-rend vitézévé vá
lasztatott. 

Jelen magas hivatalá
ban a hazai közügyek, a 
közigazgatás minden réte

gei, az irodalom és nemzeti szinház, mellynek igazgató bizottmá
nyában elnököl, mennyit köszönhetnek e magasra becsült hazafi 
igaz buzgalma éa befolyásának, az nem maradhat rejtve a figyel
mes szemlélő előtt, ki mind e közérdekű ügyek feltűnő elöhaladá-
sának az ő személyéveli kapcsolatban lételét bensőleg ismeri. — V. 



Orbán mester . 
Történeti elbeszélés GYÓRI VILMOSTÓL, * ) . 

Sok mindent írtak már, a világon megtörtént és meg nem tör
tént eseményekről. Megénekeltek ollyan lovagokat, a kik elcsábí
tották a más ember feleségét vagy leányát, és a mikor üldözték 
ezért az épületes dologért, a lovag rendesen megölte a kedvese fér
jét vagy apját. Lapokat szenteltek ollyan nők emlékének, a kik 
végig szerettek húsz huszonöt embert , s mikor már elveszett az 
arcznak bája, lettek belőlük ollyan j ó teremtések, hogy az ember 
megsajnálja szegényeket. 

Miért ne emlékezhetném meg én is egy egyszerű emberről, a 
ki nem volt sem lovag, sem kalandor, hanem egy szorgalmas kéz
műves, kinek egyedüli birtoka, mindene, szép ész, j ó szív és nemes 
lélekből állt? — Annak a középosztálynak gyermeke volt ő, melly 
saját önmunkájával, fáradalommal keresi meg élelmét, melly két 
keze dolgoztával szerez másoknak kényelmet, s magának — csekély 
jutalmat. 

Tiszteljétek e munkás osztályt, ha meg akarjátok érdemelni az 
ő szeretetét, becsülését 

I. 

Nincs annak nyugalma, a kinek szivét, lelkét ellepte a dics
vágy, a hírszomj. 

Mit ér neked, Mohammed szultán, hogy fél Európa, fél Ázsia 
félelemmel, rettegéssel említi nevedet, ha az álom nem akar sze
meidre j ö n i ? 

Néma éj borúit a drinápolyi szultáni palotára. — A z éj nyu
galma édes álomba ringatott el mindent, csak Drinápoly ura, a 
hatalmas II. Mohammed szultán, nem tudott pihenni. Párnái 
selyemmel bevonva, nem tudtak álmot hozni szemére, az ámbra 
szenderitö illata nem tudta elaltatni a hírszomjat. 

Hálóterme ajtajánál két eunuch állott, lándzsáikra támasz
kodva, némán, mint holt alakok. 

A szultán a kadun — kiet — khudát — a három őrt kiáltá. 
A szerecsen megjelent rögtön, s a hálóterem ajtajánál megál

lott, és meghajtá magát olly mélyen, hogy homloka a palló sző
nyegét érinté. Hly állásban maradt addig, mig Mohammed paran
csot nem osztott. 

— Hívjátok elém rögtön a nagyvezirt! 
A kadun-kiet távozott. Nem telt belé egy negyedóra, és Chalil 

pasa, a nagyvezir, szintén ott állott az ajtóban, hol előbb a kiet-
khuda, és épen ollv mélyen hajolt meg ö is, mint a háremör. 

— Üdv neked, chanok chánja! 
— Lépj közelebb — parancsolá a szultán. 
A nagyvezir engedclmeskedék. Odalépett a padisah e l é , s 

leborult előtte újra, s leborulta közben egy ládácskát bocsátott a 
nagyúr lábaihoz, 8 fólnyitá azt. A szekrényke színig volt telve 
aranynyal. 

— Mit jelentsen ez? kérdé a padisah nem tudást jelentő arcz-
kifejezéssel. 

— Szokása a nagyoknak — felele a nagyvezir — ha őket a 
chánok chánja, a leghatalmasabb padisah szokatlan órában hivatja 
magához, a hívottak sohase jelenjenek meg üres kézzel; a mit hoz
tam, nem az én vagyonom az, hanem a tied * * ) . 

— Mi szükségem nekem aranyra — kiálta föl a szultán — 
nem azért hivattalak; hanem azért, hogy adj nekem erőt, hatalmat, 
melylyel Konstantinápolyt hatalmamba ejtsem.—Nézd, itt ez ágyon 
fetrengettem az egész éjjen át. Intlek tégedet, ne hagyjad magad 
sem aranynyal, sem ezüsttel megvesztegetni. Erősen kell küzde
nünk a göröggel , s bízva Istenben és a prófétában, a várost be kelt 
vennünk * * * ) . 

A z öreg Chalil mély alázattal hallgatta az ifju szultán szavait. 
— Uram. Erős vár az, melly ellen indulni akarsz. A síkon, 

vagy a tengeren örömmel követnek harczosaid; és örömmel men
nek falakra is, ha te parancsolod. De, jahs-Allah, a ki Konstantiná
polyt ostromolja, elveszti az seregének kétharmadát, mig a Sophia-
templomra fogja tűzhetni a ragyogó félholdat. 

— Ha elvesz százezer, nyomába fog menni másik százezer; de 
én esküszöm a próféta szakállára, hogy Byzancz enyim lesz.! 

* ) Figyelmessé teszsziik t. olvasóinkat e szép tehetségű fiatal irónk munkáira, mik 
i-lsó föllépése óta folytonos haladása éa szorgalmas tanulmánya felől tanúskodnak. — S«. 

* * ) Egész napjainkig fennálló szokás a törököknél. 
***) Mohammed saját szavai. L. Hammer Burgstall. Geseh. d. osm. Reieh. I. 390. 1. 

Chalil pasa meghajtotta magát. 
— Adja Isten, hogy úgy legyen. 
— Tudom én azt — folytatá Mohammed hevesen — hogy a 

vár erős,tudom hogy falait bevehetleneknek mondja mindenki : de 
ha volt ész, a melly fólépítni tudta az erődöt, miért ne lehetne ész, 
melly szétrombolni tudná azt ? Ezért hivattalak. És mondom 
neked a paradicsomi üdvösségedre,hogy azon légy, miszerint nekem 
embert szerezz, a ki ol ly romboló gépet készítsen, mellyhez még 
hasonló nem volt s nem lesz. Ezért hivattalak. 

A vezir meghajtotta magát mély alázattal. Föl sem is emel
kedett addig, mig azt a szekrénykét szépen el nem rejté újra a kaf-
tánja alá. Azután megcsókolván a szultán ruhájának szegélyét,oda
hagyta a padisah palotáját. 

S csak, midőn kiért a sötét utczára, hol nem látta már senki, 
akkor merte megcsóválni fejét, s nagy nyugodtan mondani ma
gában : 

— Ezért ugyan kár volt fölkelni. 

Mohammed ezen az éjen le sem feküdt többé. A lámpát, melly 
dolgozó-asztala fölött függött, meggyujtá maga, s kiterité asztalára 
Konstantinápoly térképét. 

Milly kín a hírszomjas, a nagyravágyó léleknek! Ott látja 
maga előtt fekünni Görögország gyönyörű fővárosát, Konstantiná
polyt. Látja ragyogni az egyházak tornyain a fényes kereszteket, 
látja e pompás palotákat, mellyekhez. képest Drinápoly leg
szebb épületei alacsony kunyhók, látja a kéklő Bosporust sima 
tükrével. 

— Oh ha ezen egykor török hajók úszhatnának szabadon! 
Es látja maga előtt azon a csekély írlapon megnépesülni By

zancz utczáit,s hallani véli a hangokat, mellyek ezt csengik füleibe. 
— Gyáva az a szultán, a ki Konstantinápolyt meg nem meri 

támadni. 
Ezt nem lehet eltűrni tovább. 
Rajta tehát a támadásra. Oh jaj neked, büszke Byzancz! Itt 

jönnek a délezeg szipáhik karcsú, szélnevelte méneiken, amott ta
lálnak sürü tömegben a kemény jancsárok, robognak az ágyuk. 
Előre, előre! . . . 

Állítsátok föl az ütegeket, az ostromgépeket, adjatok tüzet! 
Irtózatos dördület tölti el a léget.Háromszáz ágyú egyszerre okádá 
ki öbléből a romboló golyókat. 

A füst oszlik. Hah, millyen rés a falon! És millyen láng a vá
rosban. — Konstantinápoly ég! — kiálta föl Mohammed, és föl
ugrott dolgozó asztala mellől. 

A palota ablakán veres fénj' derengett a terembe. 
Első pillanatban azt gondola, hogy a mit előbb látott, nem 

képzelet, hanem valóság. 
Pedig csak képzelet volt. 
A veres fény nem Konstantinápoly lángja, hanem a kelő haj

nal pírja. 
Oda künn nem hangzik az ostromlók riadása s a romboló 

ágyúk bömbölésé A müezzim imára szólító éneke hat át a 
légen, hogy a gyenge ember emelje föl lelkét az erős Istenhez . . . 

Ugyanazon az éjen, midőn Drinápolyban a leghatalmasabb úr 
nem tudott pihenni, a legszomorúbb sorsú emberek ollyan édes 
álomban aludták át az éjt. 

Magyar rabszolgák voltak ezek; Chalil pasa rabszolgái. 
A pasa palotájának egyik alacsony zugszobájában mintegy 

tizennégy magyar fogoly ült együtt. — Néraellyek közülök honn 
— mielőtt a szerencsétlen csatában részt vettek volna, mellyben a 
pasa foglyai lőnek — talán bársony kereveteken pihenhettek : most 
durva szörmezbe öltözve, ott ülnek egymás mellett a nyirkosföldre 
teritett szalmán. 

És e perezben még is boldogok. Elgondolkoznak, elméláznak, 
s gondolatát hova röpitné a sóvár lélek, mint haza . . . . az édes ma
gyar hazába! 

Csak egy van közöttük, a kinek munkás keze nem pihen most 
sem, hanem dolgozik, olly sürgőén, ollyan gyorsan, mintha azt a 
fegyvert kovácsolná mellyel vissza fogja váltani szabadságát. 

Es valóban fegyveren dolgozik, csakhogy nem a maga számára, 
hanem Chalil pasának. 



*) & monda csakugyan forog a milanói nép ajkán . . . 
5 vaunak, kik bona fide most ia elhiszik aa elkárhozott her
czegasszony lelkének vándorlását, sót a nagy oltár fölött 
luggó fekete öltöny darabot e nó palástjának hiszik . . . 

ürczája beesett, termete összement — 
— Nálunk nem szenvedte volna a regement 
Kiadta volna rég néki az „obsitot" 
S e mellé a szürke invalidus-frakkot — 
De minél vénebb lett, minél kiaszottabb, 
Annál féltékenyebb, annál átkozottabb! . . . 
Utoljára az a gond kezdte bántani, 
Hogyha kitalálják alóla rántani 
A gyékényt, — fiatal, féltett felesége 
Rögtön ifjú férjet választ and helyébe; — 
S hét napon, hét éjjen azon törte fejét, 
Hogy e szörnyűségnek mint vegye elejét. 
A hetedik éjen végre hajnal felé 
A nehéz kérdésnek a nyitját meglelé. 

„Bekomendirozta minden miniszterét, 
S glédába állítván . . . . illyen beszédre tért : 
„„Mondjátok meg nekem : az én holtom után 
Ki fog uralkodni Majlandnak trónusán?"" 
„Hát a herczegasszony ! . . kiáltanak ezek . . . 
. . Hohó! a kormányra gyengék asszonykezek; 
„„Herczegkoronámat egy öcsémre hagyom, 
A ki most mint követ a pápánál vagyon . . . 
Feleségem pedig özvegyi bánatát 
Apáczaklastrómban gyászban sirassa át."" 

„Elsáppadt az asszony, szíve összeszorult 
Sáppadt orczájára keserű könynye hullt; 
Nem a koronának vesztése bántotta 
Szabadsága ifjú reményét siratta, 
De hogy is ne : hisz az apáczaklastromból 
Tilos a kijárás, mint uz áriatomból. 

„Ekkor a herczeg n deáknak intett volt, 
Ki ez intésre egy asztal mellé rukkolt 
S leült, mig az urak körülte állottak, 
írván hiven, a mit tollába mondottak : 
— A herczeg öcscsének avandzsirozását —r 
— S a szép herczegasszony degredáltatását. — 
Az öreg az irást szépen összetette, 
S aranyos dókája zsebébe rejtette, 
Mondván : hogy még egyet aluszik reája, 
Mielőtt a nevét pingálná altija. 

III. 

„Aludtak már mind a fényes palotában, 
Csak a herczegasszony hánykódott ágyában, 
Nem jött álom kisírt szeme pilláira; 
Hogy is ne . . ha gondolt jövő napjaira!. . 
De egyszerre — mintha álmában történnék, — 
Ágya mellett egy szép ifjú megjelenek; 
Szeme ragyogó volt, mint a tiszta gyémánt, 
S ragyogása közben tüzes szikrákat hányt. 
Szelíden a herczegasszony fölé h a j o l t . . . . 
S mézes, mázos hangon hozzá imigyen szólt : 

—Ismerem,-jó asszony, lelked mély bánatát. 
Ámde, ha kívánod, örömre váltom át! . . . 
S érette jutalmul nem kérek egyebet; 
Minthogy eme könyvbe írjad be nevedet."" 
E nem várt bíztatás a nőre úgy hatott, 
Hogy a kalamusért két kezével kapott; 
De a tollnak hegye bal karjához ére, 
S úgy megszúrta : rögtön kicsordult a vére. 
S „annál jobb" — kiáltván, karját kinyújtotta. 
S a tollat kicsordult vérébe mártotta; 
S választván a könyvnek egy üres levelét, 
Szép piros betűkkel beleírta nevét . . . . 

De a mint a könyvről ismét föltekintett 
Kevés mult, hogy rögtön sóbálvanynyá nem lett; 
Mert az ifjú helyett, ki előbb ott álott; 
Azt látta, hogywiaga az ördög strázsál ott, 
Ki meghajtván magát, egyet vigyoritott, 
Szája nem volt tovább, csak fülig hasított; 
S mig az asszony egész testében remegett; — 
A fekete fráter illy ígéretet tett : 
„„Hogy ha semmi jót nem cselekszel e földön, 
Halálod óráján nevedet kitörlöm."" — 
S becsapván a könyvet hóna alá kapta 
S a kénkő szag között az asszonyt ott hagyta. 

Másnap kora reggel nagy lótás, futás volt; 
Azt sugdosták, hogy az Öreg herczeg megholt; — 

Megholt bíz az; mert az ördög megfojtotta, 
S így testamentomát alá nem írhattál l'.*/7".*'» 

Eltemették őtet szépen a kriptába; — 
S az özvegy menyecske ült Majland tróujára. 

Hazajött a fennsült herczegőcs Rómából, 
S csaknem fényét veszté szeme bámultából; 
A mint azt a tündér szépséget meglátta, 
Szivét a szerelem rögtön általjárta 
Az özvegyet rögtön ostrom alá vette, 
S harmadnapra ismét ifjasszonynyá tette; — 
S Majland városában két nap szertcszélylyel 
Szólott a muzsika, nappal úgy mint éjjel. 

IV. 

Ez új házasságnak hetedik évében 
E gondolat támadt az asszony fejében : 
Hogy feléből a holt vén herczeg kincsének, 
Milly szép szentegyházat épittethetnének. 
S ugy lett; meg is kezdték; hordták a köveket, 
Fogadtak száz féle mesterembereket; 
Zörög a kalapács . . . zeng az ács baltája, 
Két kézzel nyúl oda, a ki ért hozzája. 

De mire a templom egészen elkészült 
A szép herczegasszony hófehérré őszült . . . . 
S a nagy ember kaszás rá fogta kaszáját, 
Ütni hallván az ő végséges óráját; . . . — 
De mielőtt gyilkos vágását tehette, 
Hirtelen ott termett az ördög mellette. 
— „Megállj! . . még egv perczig hagyd ez asszonyt 

élni, 
Néhány szót akarok még véle beszélni: 
Asszony! — mond — te engem csúfosan rászedtél 
Mert te annak fényes templomot emeltél, 
A kinek nevét kimondanom sem szabad, 
Azért hát könyvemben neved írva marad, 
S lelked addig fog a templomban bolygani; 
Mig átkod valaki felfogja oldani 
Azzal, — hogy háromszáz hatvanöt éjjelen 
A templom ajtónál pontosan megjelen, 
S az első, közép, és végső ütésénél 
Az éjfélnek téged szólitand nevednél." — 
Es eltűnt az ördög . . . a kasza villámlott 
S az asszony lelkének hüvelye lehámlott. 
. . . S ez a lélek ott jár hó-fehér burokban 
Mai nap is folyvást az egyház csarnokban 
Várva lesve azt ki nevénél szólítsa 
S keserves átkától őt megszabadítsa. 

Nagy kincs van ígérve annak ki megváltja 
De mind kudarezot vall a ki megpróbálja! . . . 
Magam is rászántam egykoron magamat 
Használván egy egész évi „urlábotnat . . . 

Minden jól ment s már az-utolsó éjjelen 
Járkálok fel alá . . . kitűzött helyemen . . . 
. . . Három fertály! . . . no még csak egy fertály 

óra! 
S megszabadulsz lélek a vég harangszóra í . . . 
En pedig a kincscsel vájjon mit csinálok? . . . 
Mit? . . . Egy generális — sarzsit megvásárlók, 
És regementemet melléje megveszem 
S — Benkő huszároknak nevemről nevezem. 
Legjobb pajtásaim stabálisok lesznek. 
S mindennap én velem egy asztalnál esznek. 
Egész esztendeig nem lesz kirukkolás . . . . 
Bránsaft . . bakparádé . . avagy raiteúrozás I 

Hah! de az óra üt : — egy, kettő, három négy 
Édes eszem! no még egyszer... helyeden légy 1... 
Jaj de a név! . . a név! eszembe nem jutott! 
S az idö nem állt meg, az óra lefutott. . . 

Másnap berukkoltam s generális helyett, 
Belőlem estére megint istrázsa lett. 

Virághalmi *) 

*) V 11- :í g halm in a k. Hallja ön! Nagyon jó az a hu
szár-legenda! Hol volt ön. a mig akkorára megnőtt, hogy 
most caak egyszerre előáll? Szerk. 

a majlandi „DUOMO"-ro i . 

. , I. 

A m a j l a n d i téren künn a hatbak előtt, 
Midőn az óra már éjfélt rég elütött. — 
Három huszár ember — ordináncz képében —r 
Üldögélt a teljes képű hold fényében; 
Ketteje közülök vala még regruta, 
Két kapulácziós vén a harmadika 
Nézték, bámulták a roppant szentegyházat, 
Megolvastak rajta tornyot már, vagy százat; 
Es úgy vélekedtek : — a másik oldalán : 
Még az innensőknél is több lehet talán. 

Az egyik regruta igy szól nagy sokára : 
„Hej, de beillenék Lovász-Patonára! . . . ." 
A falu — vagyis a város közepére, 
Annak a kis régi csonkának helyére. 
Fogadom, hogy szépen komótun meglenne 
A fiatal rektor széles hangja benne, • 
Ki, ha azt most csak egy kicsit megereszti, 
Fél, hogy a templomnak falát kirepeszti. — 
Harangozónknak is öröme telhetne; 
Mert mindennap más-más toronyba mehetne, 
S húzhatná az „eati"t kicsinyen vagy nagyon, 
Mint néki tetszenék vékonyan — vastagon . . 
Hát a legénység milly gyönyörű magasról 
Könyökölhetne le a márvány karzatról; 
Honnét, ha valaki kalapját leverte, 
Mire a földre ér, lefuthatna érte . . . 

,,De hát Benkö bátyára! — mond a másik huszár, 
A kinek fejében e gondolat rég jár — 
„Mondja meg kend nekem : ott az a sok fajta 
Torony ugyan mi a menykőnek van rajta? . . 

„Csitt öcsém, a menykőt nem kell emlegetni 
Valamint ördögöt falra festegetni 
Jól vigyázz rám . . látod . . . ott ama sok torony 
Villámhárítónak vagyon a templomon; — 
Mert miként az égen csupán egy nap süthet : 
Ügy a menykő is csak egy toronyba üthet. . . 
„ S mire a sok között itten megtalálja 
Az igazit; régen kiment a szuflája! . . . 

De hát kinek jutott és mikép eszébe 
Ennyit építeni a templom hegyébe? . . . 
Hosszú a meséje annak drága öcsém, 
No de hisz reggelig majd csak elmondom én." — 
S ezzel az egyiknek vévén a dohányát, 
A másiknak pedig fogván a pipáját, 
Ennek pipájában, ama dohányára 
Jóizün rágyújtott vén huszár módjára . . 

II. 

, .A régi időben Majland városában 
Élt egy herczegasszony, ki az ő korában 
Szépségben és kincsben heted hét országra 
Sehol, de seholsem akadott párjára. — 
De a kincs halmaz és pompa közepette 
Egy volt, a mi őtet megkeserítette : 
Férje rút volt igen, és már öregecske, 
Sehogy sem szerette őt a szép menyecske; 
0 maga is szépre, fiatalra vágyott! . . . . 
Jaj, de az öreg úr rá szörnyen vigyázott. 
S mintha ordináneznak tették von melléje 
Soha,CL lelket sem bocsátott feléje. 
— „Értem, ha e lélek fiatalban lakott 
,,És a keresztségben férfinevet kapott. — 

„Hej de, öcsém, nehéz asszonyt megőrizni; 
Jó, hogy illyen „posztot" ránk nem szoktak bízni; 
Mert fogadom, minden huszonnégy órára 
Ncgyvennyolcz órai kurta vas dukálna. 

, ,Az öreg herczegnek hét esztendő múlva 
Minden naja szála ki vala már hullva; 



K i s - M i i z s a j egyetlen maradván) áuak r o m j a i . 

Ha az utas Beregszászból, Tisza-Ujlak felé halad, az úttól j o b b 
kézre a fák közt, egy romot pillant meg, melly mint a mult idők sírem
léke, egyes-egyedül áll, mintha az Istentől kérné a nép boldogsá
gát I Rég lehetett azon idö, midőn e falak még épen állva, befogad
ták belsejükbe, az Istent imádókat. 

Sok vész zúgott már azóta el felettök, és még sem birá azt 

volna, senkisem jönne azon gondolatra, hogy itt valaha falu állott; 
mert hol a falunak kellett vala állnia, ott most a legjobb szántóföl
dek vannak. 

Némellyek azt állitják, hogy e helységet itt nem a tatárok, ha
nem a lengyelek pusztították volna e l , ugyanis : midőn Báthori 
István Erdély fejedelme lengyel királynak választatott, némelly öt 
el nem ismerők, a helyett, hogy vele szembeszáltak volna, beron
tottak a határon s itt a helységeket pusztiták, és hogy ekkor pusz-

A s rékesegybiz Mi'.anóban. 

egészen eltörölni a földszinéröl. Hanem még ma is fennállnak a ro
mok, hogy mutassák a mostani nemzedéknek, a régi kor pusztitó 
maradványait. 

Ha a nagy muzsai-Iakost kérded, hogy mit tud ezen romról ? 
csak azt feleli : „I t t egy — Kis-Muzsaj —nevü helység állott, mit a 
tatárok rontottak el, s ezen templom romjai annak a maradványa." 

Különös, hogy e romon kivül nincs egyetlen egy kő, melly az 
itt állott falura emlékeztetne, s ha ezen templom is elpusztult 

tult volna el Kis-Muzsaj is, de a nép erről egy szót sem tud s mind 
a tatárok keze pusztításának tulajdonítja. 

A Szentegyház belsejében is már fák nőttek ki, különben a 
falak nagyon erősen voltak építve, mi minden 'az őskorból fenn
maradt épületeken látható. 

Emlitést,érdemel még az is, hogy ezen romtól nem messzire 
esik a „szép asszony" czimü dombocska, miről a nép nagyon szép 
mondát beszél. Nagyssupy Károly. 



T Á R H Á Z . 
Gazdákat érdeklő rovat . 

Kenyérgyökér. A kenyérgyökér (Yam, dioscorea japanica :) melly a 
„ V . U . " mult 1855 évi 48-ik Bzámában ismertetett meg a közönséggel, és bur
gonya pótlék gyanánt ajánltatván, folyó évi „Politikai újdonságok" 42-ik 
számában Szontag Gusztáv ur által mint meg nem honosulható növény mu
tattatott be az olvasó közönségnek. 

Én Foton szintén próbát tevék e gyökér termesztésével, és részint ho
mok, részint iszap földbe ültetve ugy találtam; hogy homok földben tökéle
tesen jól megterem; — a gumó 18 hüvelknyi mélységre hatott a homok 
földbe, — a kifejlett és megért gumó átmérője tett 1% hüvelknyi vastagsá
got, — a szár magassága majd 6 lábnyi volt; — izre nézve sokkal jobb a 
burgonyánál. 

A földből october utolsó napjaiban szedtem ki a gumókat, a mikor is 
már tökéletes érettek valának, szedtem ki a gumókból septemberben is, de 
ezek még akkor érettek nem voltak, miből kitűnik, hogy csak későn őszkor 
van a kenyérgyökér érésének ideje, csekély véleményem szerint tökéletesen 
meg lehetne hazánk homokos vidékein e jótékony és hasznos növényt hono
sítani. — A telelésre nézve hagytam a szabadban, és a pinczébe is tettem — 
hogy hol fog jobban telelni, az eredményről jövő tavasszal tudositandom. — 
KépésJózsef, mltgos gróf Károlyi István ur fóti kertésze. 

K a k a * Márton a sz ínházban. 
X X X . Levél. Ristori utófájdalmak. 
Szerkesztő barátom. Ivét hétig az volt a jelszó Pesten : „látta ön Ris-

torit" melly nélkül senkit keresztül nem bo
csátottak az utczán s mellyet annyira össze
kevertek már a jó nap kívánással, hogy nem 
ritkán lehetett illyen kérdéseket és válaszo
kat hallani : „hogy van ön?" — „ A megha-
lási jelenetekben fölségesen." — „Látta Ön 
Ristorit?" — „Köszönöm; én egészséges va
gyok, hanem az öcsém beteg." — Nekem csak 
a nyomdáig szokott utam lenni; de odáig 
annyian elfogtak : „honnan jön? hová megy? 
látta ön? hogy van ön?" féle kérdésekkel, 
hogy néha egy órai határidőbe került, míg 
puskalövésnyire juthattam, e miatt azután, ha 
ismerőst láttam felém közeledni, már messzi
ről elkezdek rá kiabálni : „hazulról jövök, a 
nyomdába megyek, láttam Ristorit, nagyon 
tetszett; köhögök egy kicsinyt, alászolgája!" 
csakhogy meg ne fogjanak ebben a hideg idő
ben. A nagy vendég eltávozása után szóljunk 
pár szót e vendégszereplések utófájdalmai
ról. Nem értem utófájdalmak alatt azon ver
seket, miket hozzá irtak, sem a kimerítő is
mertetéseket, mik még egy ideig épületes 
gyönyörködtetésül fognak szolgálni a vidéki 
olvasóknak, hanem értem utófájdalmak alatt 
azt a hangulatot, a mi utána szinházunknál 
és irodalmunkban maradt. A vélemények kez
denek szavakat keresni. íróink azt mondják, 
hogy ha igy játszanák darabjaikat színészeink 
majd ezek is tetszenének: szinészeink azt mond-
ják hogy ha illyen darabokat tudnának szá
mukra írni, majd ők is játszanának azokban, 
a. közönség azt mondja, hogy ba illyen drámai 

előadások volnának, majd Ő is eljárna a színházba; . . . . pedig mindegyik 
érzi, hogy nem mondott igazat és ismét megengedi mindenki Kakas Márton
nak azt a dicsőséget, hogy az ő együgyű. Vasárnapi újságában mondja ki azt, 
a mi igazán meggyőződése, nem kérdezve azt, hogy kinek hízelkedjék, kit 
bántson meg vele, kitől féljen miattok? Tehát: 

Meg kell ismernünk, hogy a Ristori által bemutatott olasz-franczia is
kola mind egyes személyeiben, mind különösen Ristoriban elérte azt a töké
letességét, melly számára a világhírt méltán biztosítja. 

Meg kell ismernünk, hogy ehhez az iskolához a mi nemzeti jellegünk
ből kifolyó művészetünknek semmiféle atyafisága nincsen. 

Következőleg : az olasz tökéletes volt olasznak, a magyar is bnaradjon 
meg magyarnak, mert igy még van valamije, de ha utánozni akar, semmije 
sem lesz. 

De az Isten őrizze meg mind színészeinket, mind minket árva közönsé 
get attól a gonosz mulatságtól, hogy valakinek eszébe jusson az olasz iskola 
mozgás gazdag részletezését annyira vinni, hogy a szemek pillantását, a száj 
beszédét is megfelelő mozdulatokkal kisérje, vagy elhagyva nyelvünk zeng
zetes szavalását, megpróbálja azt az olasz hanglejtést, mellynél az indnlat pa
rancsol a hangsúlynak s mellyet hangjegyekre lehet szedni. Csak maradjunk 
mi annál, a mink van s tökéletesítsük azt, ha tudjuk. — Ha nem tudjuk, ak
kor is inkább legyen rosz eredetink, mint jó másolatunk. íróink is haladja
nak a pályán, mellynek eddig ia jól látták elejét, végét s ne keressék müveik
hez a hihetetlent, a csodálatost, csak azért, hogy színészeink azokban Inhetet-

len és rendkivüli helyzeteket fejtsenek ki. Jámbor eriticusaink pedig beszél
jenek valamit a nemzetiségi alapon kifejtendő művészetről, a helyett, hogy 
azon vitatkoznak, váljon R—t 126-szor vagy 136-szor hivták e ki előadásai 
alatt? a mivel ugyan nem nagy bölcsességet vittek a vásárra. Dizi. 

Kakas Marion. 

Iroda lom és művészet . 

— Nincs okunk bárkinek is hízelegni, s szépet tenni. Azért nagyon csa
lódnék, ki szavunkat talán annak venné. Csupán azt akarjuk ezzel is bebizo
nyítani, miként némely lapnak nincs igaza, midőn némelly kiadó nyerészke
dése ellen epéskedik. Heckenast Gusztáv egyike azon könyvkiadóknak, ki 
legtöbbet tesz a szépirodalom emelésére, és semminemű válalattól, nem ret
ten vissza, hogy az olvasó közönség vágyainak eleget tehessen, sőt áldozatra 
is kész ott, bol azzal az irodalomnak használhat. Az általa kiadott „Vasár
napi könyvtár" 5—6 füzetében megjelent „Boldogháza" czimü népies re
gény, mellyet Zschokke Henrik 90 lapos munkája után Boross Mihály alkal
mazott a magyar életre, és így mondhatnánk írt, miután a munka jelenleg 
250 lapot tesz — átalános kedvességet nyert az olvasó közönség minden ré
tegében, s alig jelent meg ez évben különösen népies munka, mellyről az áta
lános sajtó nagyobb dicsérettel szólott volna, mint Boross e munkájáról. A 
sajtó méltó dicsérete figyelmessé tette azokat is, kik talán a „Vasárnapi 
könyvtárt" nem járatják, s kiadó több vidékről felszólítást nyert, juttatná e 
közhasznú munkát külön kiadásban is az olvasó közönség kezébe, hogy azok is 
megszerezhessék, kiknek az egész válalathoz nincs elegendő pénzük. Kiadó 
engedett a közkívánatnak, s Boldogháza külön is megszerezhető 30 krért. 

Nem hagyhatjuk méltányló szó nélkül azon 
készséget is, miszerint Heckenast Gusztáv a 
mindenütt alakuló községi könyvtáraknak 
megadja a könyvkereskedőknek adni szokott 
százalékot, mert ez némi ösztönt, s lökést fog 
adni az ébredő közszellemnek. 

* * 
miszerint Császár 

Kis-Muzsaj eiiyetlen maradványának homlokzat:! 

M i n j s a s ? 
örömhírül tudatjuk olvasóinkkal. 

és Császárné ő felségeik 
jövő évi májushó első napjaiban fogják sze-
rencsésítni fővárosunkat ünnepélyes látoga
tásukkal s bét heti itt mulatásuk alatt a négy-
kerületi fővárost is boldogítandják magas 
megjelenésük által. 

Szerkesztőségi titkok. Egy pillana
tot engedünk tisztelt olvasóinknak szerkesz
tőségi titkainkba vetni; a midőn röviden el
soroljuk azon műveket, mellyek program-
munkban kijelentett felhívásunk eredmé
nyéül eddigelé hozzánk beküldettek s lap
jaink jövő félévi tartalmát gazdagitni fog
ják : 1. V a s Gerebentől két igen érdekes 
életkép : „A vitéz Dotn Miguel ezred1' és 
„Horvát István". 2. Vahot Sándornétó l 
egy szép gyöngéd kézzel írt rege : „Mária 
szüze.'1 3. Szathmáry K á r o l y t ó l egy 
jeles történeti beszély : „Kapi György leá
nyai." 4. „A falusi építkezés felöl" igen jeles 
értekezés Fa lvay mérnöktől. 5. „Debreczen 
városa régi jegyzökönyveiből" kivonatok. 6. 
„Életrend," versekben Edvi Il lés Páltól . 
7. Életirások, a két Zápolya, Szapáry Péter, 

Szentiványi, Bakács, Bátory Zsigmondról. 8. Több jeles természettani 
czikk. 9. „Vas Dani," elbeszélő költemény Szász Károlytó l . 10. „ £ / -
beszélő versesetek," H o r y Farkastól . 11. Gépekről, gazdászati czikkek-
ről írt művek : életbevágó értekezések Kubinyi tó l . 12. Orvosi és ésstani 
népszerű tanácsok. 13. Hazai nevezetes intézetek. 14. Népismereti csik
kek, egri viselet, felvidéki tótok, erdélyi czigányok, szilágysági oláhok, paló-
ezok stb. illető képekkel díszítve. 15. Tájleirások : Sólymos, Tasnád, Viski 
vár, Csonkadomb, Felső-Bánya, Dobsina, Buziás, Péczel, Tenkei fürdő, Mis-
kolcz, Enyed, Losoncz,Zala-Istvánd,Somoskő, Eperjes,Tokaj, Körmöcz,Tata, 
Szegszárd. Tárkevi, Murány, J.-Berény, Kis-Szeben, Kanizsa, Krasznaliorka. 
Boros-Jenő, Kecskemét, Sz.-Benedek felől, valamennyien remek képekkel 
illii<*trálva. 16. Régiségek a színészet kezdő éveiből, a kuruezvilágból, ezime-
rekről, romokról stb. Végűi különösségek gyanánt mexikói képek, eredeti mü 
ott utazott hazánkfiaMayerffytól; — továbbá a leszántott fejek; az álomban 
kényezerített vallatás; — a homoródi fóld alatt lakó törpék; — az elsülyedt 
Beregonium; — Bizebán, a török szultán néma titkárja; — a virágóra; — a 
saját vérüketivók; Bolivár barátja;— a thea-orvos; — Radegunde, —Satas-
pes útja Afrika körül stb. stb. szolgáljon e rövid, de gazdag tárgysorozat 
többi irótár-aitiknak is buzdításul müveiket lapjainkba beküldeni; hol min
denkit szivesen látunk, bárha nevét soha nem hallottuk is, csak munkája 
legyen érdekes. Azonkívül kilencz históriai képhez Jókai fog irni költői ell»• -
szélésszerű szöveget, Kakas Márton pedig folytatja színházi leveleit s fenye
getőzik, bogy majd még egyébről is fog irni. 

La 



* A miskolczi nemzeti sz-inház kölcsön részvényeket illetőleg örömmel ér
tesíthetjük olvasóinkat, hogy azok Pesten dicséretes pártolásban részesülnek 
Kelendőségüket több derék polgár buzgalmának köszönhetik nagy részben, 
illyen például Hercz János nyomdatulajdonos, a ki szép számmal adott el be
lőlük ismerősei között. Hasonló buzgalmat lejt ki nemzeti színházunk néhány 
tagja, különösen Szigligeti titkár és Tóth József urak, kiknél még néhány na
pig folyvást lehet Kölcsön jegyeket venni 5 pírjával, mellyekről fölöslegül 
megjegyezzük, hogy a kölcsön visszafizetését mind a miskolczi szinház, melyre 
betábláztunk, mind Miskolcz város hatósága, melly a kezelés iránt felkéretett, 
anyagi és erkölcsileg igen igen bőven biztosítja. 

2 Ujság átalában igen kevés, a mi van sem örvendetes. Szatmárroe-
gyéből három rablásról értesülünk, melly november hóban történt. Egy 
ecaetli lakost Nagy-Károlytól néhány száz lépésre fényes nappal megtámad
tak s 24 forint készpénzét elrabolták. Berzencze nevű faluban egy odavaló 
lakost éj idején nejével együtt megkínoztak, s mindenéből kiraboltak. A har
madik eset az avasi hegyeken Komorczánynál történt, hol egy oláh gazda, ki 
juhai megtekintésére ment, tiz haramiától megtámadtatván leüttetett, s nála 
lévő 200 forintjától megfosztatott. A Nagy-Károlynál történt rablás meste
reit azonnal elfogták s három czigány közül egyet fel is függesztettek. 

£ Ezen kérdésre,,Hogyan lehet gyümölcsfaiskolák által az iskola alap
tőkéjét is szaporítani f" a kisvárdui tanitó következőleg felel : „ A gyümölcs
faiskolát valóságos tőkéül lehet tekinteni, melly bőven kamatoz, ha ügyes 
tanitó, és szorgalmas tanítványok kezelik. Síért, vegyünk például egy 1100 
Q öl terjedelmű életbeléptetett faiskolát, tegyünk egy kis számítást, s azon
nal kiviláglik a kamat. Á táblák közti utakra vonjunk le 100 • ölet, marad 
1000. Ebből % következő évi magvetés alá készíttetik; % be van már vetve; 
a harmadik l / H egy és két éves csemetékkel; a negyedik hatod egy, az ötödik 
két éves fácskákkal, és a hatodik eladókkal van beültetve. Egy hatodra rá 
fér 332— 350 darab, darabját, hogy a szegény ember ís könnyen megvehesse, 
6 krjával *) számítva 332 darabért kapni 33 ft. 12 krt. Ebből néhány forin
tot jutalmazásra ís lehet forditnni, s a többiből pedig az iskola könyv, külö
nösen kertészkönyvtárát szaporítani. 

X Bukovinában mégma is létezik egy, kevéssé ismert görög szertartású 
felekezet, mellynek tagjai Philippovánok, vagy egyszerűen Lippovánoknak 
neveztetnek. Ezek, az orosz egyház által üldöztetvén, még József császár 
alatt menekültek Bukovinába; beszédük tiszta orosz, öltözetük orosz, igen 
sokat imáznak és böjtölnek, de a mellett igen munkás nép; szertartásaikat 
nem igen lehet kiismerni, de gyermekeiket gondosan megtanítják azokra. 
Soká pap nélkül éltek, mig nem végre sikerült egy Oroszországból száműzött 
nem egyesült püspöknek néhány barátot pappá avatni. Nagy területet bírnak 
a Szeréttől Szucsaváíg, de azon kivül is elszórtan élnek, igen erkölcsös és 
engedelmes jellemű nép. Különös sajátságuk, hogy a dohányt nem szenved
hetik. Mihelyt valaki hajlékukba lép, kinél dohányt, vagy burnótot éreznek, 
ezen kellemetlen vendég távozta után gondosan megmossák a helyet, a hol 
állt, a széket, mellyen ült. Egy pap fclszólita egy lippovánt vallása elhagyá
sára : „Ha a pápa eltiltja papjainak a dohányzást, akkor áttérek" — feleié az. 

2 Nagy-Szalontán nov. 12. egyházgyülés tartatott, mellynek két ki
tűnő részét említjük fel olvasóinknak. Boldogult Tisza Lajos úr ezen egy
házmegye feledhetlen segédgondnoka 3000 ft. alapítványt hagyott, mellynek 
kamatából két jeles főiskolai növendék segélyeztessék. Errőli jelentése mellé 
azt csatolta a főt. superintendens, hogy választmány neveztessék ki, mellv a 
föt. egyház kerület köszönetét a boldogult nemes családjának raegvigye. Má
sik nevezetes tárgy az, hogy Jánosy Károly földbirtokos úr élete fogytáig 
évenkénti 200 ft. kötelezett az alsóbb néposztály számára irt népszerű mun
kák megvásárlására. A községi könyvtárak, s népirodnlomról elszórt eszmék 
magva, habár néhol kősziklára, s az út mellé esett is, de esett jó földbe is, 
melly 10, 20, 100 annyi gyümölcsöt fog teremni a később ivadéknak. E tényt 
azért is emeljük ki különösen, hogy c példa lclkesitscn másokat is hasonló 
nemes tettekre, mert az illy kép emelt oszlopok legmaradandóbb beosüek. 

£ Gyuláról írják, hogy Békés-Csanád megyében az elkülönítés csak
nem minden községben megkezdetett, sőt két helység, mint Tót-Komlós és 
Szent-Andráson be is fejeztetett. Tót-Komlóson a 2642 holdból álló köz
legelő % része a volt jobbágyságnak engedtetett, mellyből egy telek után 
18% hold esett. Közakarattal 20 kold az evang. egyház, 6 faiskolának, 6 te
mető nagyobbitásra, azon kívül 40 a lelkész, iskohttamtó és jegyző fizetése 
javítására szakasztatott ki. Szent-Andráson 25 hold esik egy telekre. Az ura
ság a kath. és ref. egyházaknak 20—20, a ref. lelkésznek 10, faiskolának 4, 
temetőnek 2 holdat ajándékozott. Éljenek az emberiség jó emlékében az illy 
nemes alapítók. 

Jr A természettudományi társulat titkára dr. Szabó a Duna alacsony 
állását felhasználván, kirándulást tett a Margit szigeten felül eső forrás szi
getre, melly az ó-budai nagy sziget és pesti partok közt csak akkor látható, 
ha a I inna nagyon csekély. Ezen 30 • ölnyi homoksziget tele van meleg for
rásokkal, mellyek itt-ott csoportot képeznek. Szabó ur 17 forrás hévmérsék
letét mérte meg, s azt tapasztalta,hogy ez l l -né l41°C, a többinél kevesebb. 
Ezen forrásokban tengeri füvek is nőnek. 

2 Jász-Berényből irják, hogy egy 20 éves leányt, malomba mentekor 
a veszett kutya megmart, s minden orvosi segély daczára néhány nap alatt 
szörnyű kínok közt meghalt. 

/ Deák Ferencz hazánkfia a telet fővárosunkban töltendő, már megér
kezett, mellyet a „P. JST."-ban következőleg tett közzé : „Minthogy Pestre 
visszatérve a Vörösmarty árvák ügyeinek közvetlen kezelését ismét átvettem, 

*) Mójr 12 krajczáral is hallatlan olc só vo'r.a! Szerk. 

ezennel mind azokat, kik ezen árvákra vonatkozólag bármi ügyben velem 
személyesen, vagy levelezés utján érintkezni akarnak, tisztelettel értesítem : 
hogy 1 akásom most is az „Angol királyné" czimü szállodában van 72. sz. a„ 
s hogy a délelőtti órákban rendesen itthon tartózkodom. Deák Ferencz." 

jr A magas kormány azon rendelete, melly szerint a vasutak mellett 
mindenütt fák ültetendők, nem sokára érvényesíttetik. Az államvasút társu
lat ugyan is egy külön tisztviselőséget nevezett ki, melly a faültetési ügyet 
vezetendi. 

.• örvendetes újságot mondunk azoknak, kik szeretik testüket bíborba 
és selyembe burkolni. A Himalaija helységen a selyembogárnak olly neme 
fedeztetett fel, melly tölgy, fűzfa, saláta és káposzta levelet is megeszik. 
Mondják, hogy ennek a káposztával élő hernyónak sokkal fényesebb selyme 
van, s kétszer fizet, t.i.tavaszszal és őszszel. Ez hát valami két nyiretü birka
fajhoz tartozik, ha hazánkban is lábra kaphat, remény leni lehet miként a szűrt 
is selyemből készítik. 

/ Alig fejezhetnénk be újdonságunk rovatát örvendesesebb hirrel, mint 
azzal, hogy báró Sina György ur dr. Entz kertész iskolájába öt szegény sorsú 
ifjút küldött, kik ott a nemes báró költségén képeztetnek. Midőn Jósika 
Miklós Abafi czimü regénye megjelent, azt mondta a kritika „le a kalapok
kal!" mit mondanánk egyebet illy újdonság mellé. 

/ Hogy a népnevelés boldogító eszméje napról napra inkább testté 
lenni kezd, számos példák közt következő is tanúsítja. Szent-Andráson, a nök 
indítványára, a három felekezet mind két nemű tagjaiból egyesület van ala
kulóban, mellynek feladata csekély évi adakozás utján tőkét alapítani, s ab
ból a szegény gyermekek számára iskolai könyvet, s írószert szerezni, az évi 
próba után a szorgalmasabb, s jó erkölcsűeknek ruha neműeket ajándékozni. 

s (Szülék rig>/ázzntok.) Egy pesti becsületes polgárcsaládot a napok
ban gyászos csapás ért.Egy három éves kis fiu anyja után a konyhába futott, 
hol épen mostak; megbotolván egy útjában álló dézsában, fejjel a forró lúgba 
bukott,s annyira összeégett,hogy iszonyú kínok közt harmad napra meghalt. 

/ A szatmári szinház 14,000 forint költséggel újra épittetett, s van 
most benne 30 páholy, 50—60 személyre támlás karzat, 120 zártszék, 4—500 
emberre való kakasülö. Nem sokára világítás is lesz. Ha a művészet szintén 
jóltevölog világit, illő, hogy a szatmáriak az utczán se botorkáljanak sötétben. 

— Lovász-Patonán az ittasságnak szomorú következményeit láttuk . . • 
Egy odavaló lakos hegybeli pinczéjében megittasodván, midőn onnét nehéz 
fővel haza felé botorkálna, egy göröngyben megbotlott, s arezra bukván ott 
fekve maradt. Némelly arra menők még beszéltek is vele, de mire az irgal
mas Szamaritánus megérkeznék, már halva volt. Az orvos azt állítja, miként 
hevült állapotábani hirtelen áthülése a hideg fagyos földön szélhüdést oko
zott . . . melly életét kioltá. 

Vidéki hirek. 
Devecser. (Jótékony czélú vigalom.) A nemzeti színház nyugdíjintéze

tének javára rendezett társasmulatság, a mult hó 25-én a helybeli nagy ven
déglő teremében meg tartatván, van szerencsém ön lapjának mint a nemzetiség 
egyik főtényezőjének, ünnepi újságul megírni, hogy daczára a mult hó 24-én 
ránk rontott, s 25-én egyre dühöngött zivatarnak, kis varosunkban évek óta 
nem látott vendégkoszorú fűződött öszve, és a társasmulatság estéjén, 
ugy az azelőtti napokban megvásárolt belépti jegyek árából 118 pft. gyűjte
tett be, melly begyűjtött öszveget t. K. J. 2 p. fttal szaporítván, a rendezett 
társasmulatságnak bevétele 120 p. ftra rúgott fel, ezen összegből a kivilá
gításra, ugy a zenészek fuvarjára 18 p. ftot leszámítva, a tisztán megmaradt 
egyszáz két pengő forintot, illető helyére.a mái postával útnak indítom. 

ön lapjának hasábjain pedig szent kötelesség hálás köszönetet nyilvá
nítanom, városunk és járásunk igen tisztelt úri közönségének, ugy szintén a 
p. . . i d. . . ki, s . . . gi uraknak és delnőknek a mutatott részvétért, kik is az 
igénytelen társasmulatságban részint megjelentek, s kik meg nem jelenhettek, 
a|belépti jegyeket megvásárolták.Különös méltánylást érdemel a p.. . i ifjúság, 
kik betanult énekeikkel, alkalomszerű szavallással, ügyes táncz és szerény-
társalgás által, a fentebbi estét kellemessé varázsolták. Megemlitendök a 
p . . . i zenészek is, kik fuvar és élelmezési költségeiken kívül egyébb dijt nem 
követeltek, az éjfél után 3 óráig jól játszott zeneért. (Éljenek 1 — Szerk) — 
Lábos Pál. 

Hüm November 24. A mult hét egyik éjeién a szomszéd Banán tüz 
támadt, három helyen is egymás után. Éji őreink ugyan vannak, hanem mi
attuk Bana akár földig leéghete, ha az éber csendörök a birót föl nem köl
tik, ki is azonnal saját lovait fogatván a fecskendő elé, segélyt küldött a szo
katlan tüz által megrémített banaiaknak.A gyorsan ért segély, s erélyes oltás 
megtette hatását, mert a tüz mind a három helyen csak hamar eloltatott, — 
hanem hála fejében, a feeskeudöröl-oltás közben egy-egy deszka, s két víz
hordó kanna is ellopatott. A deszkát ugyan megtalálták egy embernél, ki 
azt már istállójába rejtette el, hanem a kannák szépen oda maradtak. (Szép! 
Szerk.) 

Csurgó (Somogymegye), november hóban. Szomszéd Szentkirály 
helységben az erélyes biró háza személyes bosszúból felgyújtatván , vele 
együtt 28 család siratja összes vagyona s betakarított élelme veszteségét. — 
Surd helységben szintén a különben hivatalos buzgóságáról ismert biró pin-
ezéje s lakháza felgyújtatott. — Pengették a községi bírák vagyonának tűz
kár ellen a községek általi biztosítását, nehogy hivatalos kötelességök telje
sítése miatt a bírák nemtelen bosszú áldozatai legyenek, — hiányozván 
azonban az illetők részéről a kellő crély.e terv a nép előítéletes makacsságán 
hajótörést szenvedett. (Ez nagyon furcsa. — Szerk.) 

Az irodalom e kis helységünkben, sőt a vidéken meglehetős pártolás— 



ban részesül; Néplapok legkivált a „Vasárnapi Újság", szépirodalmi „Po
litikai" s „Gazdasági Lapok", úgy az ujabb irodalmi termékek nem hiányza
nak. — Dicséretre méltó némelly kerületi jegyző urak ama szép törekvése, 
melylyel a könyv- s hirlapolvasást, az alsóbb néposztálylyal megkedveltetni 
törekszenek. Reformált tanodánk könyvtára az olvasóegylet szép számú tag
jainak áldozatai által, — mint szintén könyvtárnok tiszt.Horvát József tanár 
ur buzgósága által szépen gyarapodik. — Igy hát haladunk! A népnevelés 
illetőleg népiskolák állapota még csak a megkezdett erélyes intézkedések ál
tal juthat oda a hol állnia kellene. Füzesi László. 

Csehétfnlva. Folyó évi november 2-án az udvarhelyi kerületi ca. kir. 
törvényszék nagyméltóságú elnökétől alólirt egy hivatalos felszólítást kap
tam; miszerint csebétfalvi atyagyilkos, legfelsőbb Ítélet által is kötél általi ki
végzésre itélt 29 éves Albert Mósesre nézve a szükséges lelkészi vigasztalást, 
térítést, mint papja az illetőnek tenném meg, minek folytán megjelentem az 
elitélt előtt. Tanítványom, ki a bírói meggyőződésig minden oldalról kifürké
szett atyagyilkossági tényt csak későre józanult megvallani, most önként 
vállá meg, naponkint háromszor buzgóan imádkozott, megtörödött lelkében — 
bátorságot vett a halálra, s megerősödött azon hitben, bogy néki, kit a neve
letlenség vitt ezen borzasztó tényre, ha nem itéletesen is, mégis az emberiség 
szent jussaiért, midőn a szent könyvből is megtanulta már azt, „hogy a ki az 
ő atyjának vagy anyjának gonoszt mondand, megölettessék, 2. Móses 21— 
17," magát feláldozni üdvös volna — ismételt szavai : ha 29 évi folyamu élte 
alatt ennyi oktatást nyert volna a vallásban, illy tényre nem vetemedett volua, 
illy megtérő vallásos indulatot tanusitó gondolatai közt nyugottan várta be 
a végperczeket, az irt hó 5-keÍ reggeli 9 órát, lélekjelenléttel mondotta el a 
bitófa alatt legvégső imáját, s midőn alkalmazva volt már sirfájához „Én 
Istenem! Én Istenem! nehagyj el engemet" zokogó kitörésében néhány perez 
alatt kiadta lelkét. — Ha önök előtt e tény tartalom nem is volna már újdon
ság, tudósításom tanúságos oldalaiért a szomorú újdonságok sorába, mégis 
kérem, találjon egy kis tért. — Bedő Lajos, csehétfalvi egységhivő lelkész. 

Nyíregyháza. (Egyházi ügy.) F. t. Pákh Mihály ur f. hó 10-kén vett 
nvilatkozata folytán bízvást, és a legnagyobb örömmel jelenthetem, miként 
sikerült őt rendes lelkipásztorul megnyernünk, melly szerencsés választás ál
tal a nyíregyházi evangyeliomi egyházban a harmadik papi állomás betöltet
nek nylh állíttatik. 

A nyíregyházi tanitó-növeldét illetőleg pedig, melly itt feloezolván, 
Eperjesre áttétetni határoztatott, jelenthetem, hogy a hegyaljai esperességi 
küldöttségnek az iglai kerületi gyüléseni erélyes és lelkes föllépése vissza
adta azt Nyíregyházának, melly Isten segedelmével jövő évben tán meg fog 
nyittatni. Ezek szerint, ha a város reáliskolárai 100,000 pftnyi ajánlata ki
tűzött czéljára fnrdittntik, egyházunk az elsők sorába fog léphetni; annál in
kább, miután városunk már eddig is határozatilag a kebelében létező minden 
egyházak folyó kiadásait, nagylelkűen saját pénztárábóli fizetését elvállalta. 
(Magasztalásra méltó. — Szerk.) Nyíregyházi. 

Magyar-Pécskn. (Iskolaügy. Maros szabályozás.) Legelőször ia mint 
szellemi haladás érdekében örvendetes hirt, megemlítem, miszerint eddigi szűk 
elemi iskola helyébe a község uj emeletes épületet építvén, öt osztályra sza-
poritandja. 

Városunk nem csak szellemileg, de anyagilag is szépen halad; Marosunk 
szabályozva van több mint 3000 ölnyi három átmetszéssel; továbbá Arad 
megyében a gazdászat mezején elmondhatjuk, hogy M-Pécska volt az irány
adó, mert a tagosítást is mi kezdtük meg Arad megyében. 

Végre megemlitem a pécskai „Leány vásárt" melly valamint eddig, ugy 
az idén is megtartatott április 24-én, melly napon a leányok mint „Martna" 
czimü dalműben kiállnak szépen felöltözve s szolgálatot válalnak el; részle
tes leírásával azért is nem akarom szerkesztő urat fárasztani, mert ugy is 
látta már „Márthat" elégszer, *) a e közt s a pécakai leányvásár közt csak 
az a különbség, bogy a pécskai leány vásáron nem énekelve állnak szolgálatba 
a lányok, és hogy cz nem opera, hanem a 19-ik századra nézve igen is szomo
rú dráma, ha nem tekintjük többi árnyoldalait, már szomorú emlékénél fogva 
is, minthogy az egész leány vásár hitem szerint a régi szolgakereskedés fatyja. 
E vásár különben igen népes szokott lenni, az idén is nem csak Aradról, Te
mesvárról, a közeli helységek s pusztákról, sőt négyen még a katonai határ
őrvidékről is voltak itt cselédet fogadni. Az illy alkalommal vidékre fogadott 
cselédek — mint „Mártha" operában is — tüstint kocsira ültetve követik uj 
urokat vagy úrnőjüket. Az alkudozásnál még az a különbség a „Richmondi" 
— és a „pécskai leány vásár" közt, bogy ottan kérdetvén a leánv, elmondja, 
hogy tud sütni, főzni stb. stb. de nálunk ha kérdezi a szolgálatba állótól a 
vevő, vagy, illetőleg cseléd fogadó, hogy mit tud? — azt feleli rá, bogy min
dent. S ha kérdi tovább, hogy hát mi az a minden, ismét avval válaszol hogy, 
minden. 

V E n y e d (Papszentelés.) Azt hiszem, bogy a t. olvasók közül szinte 
mindenki előtt ismeretes, mennyi csapás érte Nagy-Enyedet, s vele együtt 
népét is; dc hála az egek urának, ezen csapásokat Tassanként lábolja már ki, s 
ha e város népe olly kitartó szorgalmú és munkás leend, mint a millyen je
lenleg, bizonnyal igen kevés idő telik el, s tökéletes helyreállásának fog ör
vendeni ! — 

Csak ugyan városi népünkről örömtelt kebellel teszem azon megjegy
zést, hogy szorgalma igen nagy; vallásossága olly kitűnő, hogy bátran el
mondhatom, bárhol is, a város nagyságát véve, ennél nagyobb számú népet, 

*) De nem addig van az, hanem az illyen hazai népszokást le kell irni hegyiről ti>-
vire, mert nem tudónk mi arról semmit, tehát csak tessék njra felvenni a tollat. Szerk. 

nem hiszem találhatnának az egyházakban, melly itt mindig tele van az 
áhítatos és buzgó néppel, Uj lelki pásztorunk, t : Incze János ur mult hó 
16-án tartá beköszöntő beszédét igen kielégitőleg, s a várakozásnak megfe
lelt. Adja'az ég, hogy lélekhez szólló intéseivel és buzdításaival, e népben az 
igen dicsérendő szorgalmat, és kitűnő vallásosságot továbbra is fenntarthassa!!! 
A beiktató esperes n. t. Basa ur volt,ki olly beszédet tartott, hogy mindnyá
junkat, lelkcsitése által, szintén uj gondolkozásra vont. A n. t. úrtól fájda
lommal kellé hallanunk az iskolák hiánya miatt ejtett szavait, a valóban 
igaza van; mert még egyet sem olvashatunk lapjainkból, mellyben ne lát
nók, hogy Magyarbonban itt, ott, ez, vagy amaz iskola állott fel, mialatt 
Erdély egész feledékenyaégbe merülve lenni látszik. Itt csak a régen alapí
tottak vannak még meg; de az ujak alapítása nagy ritkaság. — 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy a n. t. szónok ur nem Enyedet értette 
az iskolák miatt mondott szavaiban; hanem vidékét, s még tovább ÍB — mert 
Enyeden az áldott emlékű Bethlen Gábor által alapított főtanoda jó lábon 
áll, mivel igen derék tanárai vannak. 

Jelenleg 7 gymn. és 4 elemi osztály van, tehát a jövő évben egészen 
helyre lesz állva a n-enyedi főtanoda. — 

Föl tehát erdélyi rokonok, nlapitsunk mi is iskolákat! a haza most nem 
kivan határtalan feláldozást, csak bőségünkből kivan valamit!!! — 

Epen a mikor összeakarom jelen tudósításom fogni, hozza a posta
legény a „Magyar Futár" 67-ik számát, mellyben a M. T . érdemes dévai le
velezője engem megtámad, hogy én talán nem olvasok más lapot a „Vasár
napi \jjság"on kivül, s ezért irtam volna dévai tudósításomban, hogy lapja
inkban Déváról soha semmi említés sem volt. Én tehát arra kérem az érdemes 
levelezőt, szíveskedjék megérteni, a mit olvas, mert a „lapjaink"szó alatt, csak 
ia a Vasárnapi Újság lapjait értettem, mivel én a Vasárnapi Újság t. szer
kesztőségéhez írtam, s bizonyosan t. szerkesztő ur is igy értette a csak is azért 
nyomata ki Déváróli közlésemet. Sp. . . . h János. *) 

ílczö-Kcre«zlc». Az iskolaügy ez évben dicséretesen felkaroltatott, a 
tanítók fizetése rendszeresittetett. Legközelebb mult 1855-ik év aug. havá
ban, a gyász emlékű cholera, e város lakóit a szó teljes értelmében megtize
delvén, a városi község, K. A. főnök ur közreműködése a hazafiúi önajánlatá-
val egy ideiglenes kórház felállítását eszközölte, az elöljáróság egy, a város 
alkalmas részin lévő középületét ajánlotta fel s alakította át. Megpendittc-
tett e napokban a tagosítás üdvös eszméje. E város lakosai átalában negyed 
telkes gazdák s tagositandó birtokok 10—14 hold leend. Tagnak igaz hogy 
kicsiny, de az összesitett kis birtok czélszerű mivelés mellett több hasznot 
hozand, mintha 7 — 8 felé széllyel van szórva; közlegelőt pedig — mint
hogy a határ elég nagy — haszonbérelhet a lakosság. Hol annyi felvilá
gosodott urnép s hivatalnok lakik mint Keresztcsen, kétségkívül az irodalom 
ugye is felkarolandó, reményleni lehet, hogy e tekintetben sem maradunk 
háttérben. Tervben van s legközelebb megkezdetik egy kávéház és olvasó 
szoba építése. 

kis-Torbágy, **) sept. 1G. A budakörnyéki nagyon keresett jó vörös 
borokat termő nagymennyiségű szőleit (az 1853 márt. 2-ki cs. kir. nyiltpa-
rancs nyomán) községünk is tehermentesíteni kész levén, e kívánságát mihe-
lyest az egyik földes uraság méltóságos gr. Sándor Móricz ur uradalmi igaz
gatóságának bejelentette, azonnal czélt is ért. A megváltási kiegyezés sikerült, 
mindezt tekintetes Dávid Alajos uradalmi felügyelő urnák köszöni a község, 
ki egyenes és méltányos eljárásával magát régi érdemlett tiszteletünkre ujab
ban méltónak mutatta. Közli Szekér János, jegyző. 

Dnnaföldvár. (Tűzveszély: Kuruzsló szerek.) E mai szerencsétlennek 
bélyegzett napon pénteken, betegen irom meg a tegnapi szerencsétlenséget.— 
Tegnap reggel, hatodfél órakor, a még alvókat is aggodalomra költék fel a 
vész harangok tompa morajjai; magam is csak ekkor ébredvén fel, kivánszo
rogtam az utczárn, épen a szerencsétlenség helye felől bundában sietve jövő 
közpolgártól hallottam, hogy a barátok istállója ég. 

A nagyobb szerencsétlenséget eltávoztatta szolgáitól az isteni gondvi
selés, az előttei napon bőven esett hó, s hivatalnokaink, különösen főbiránk 
példával buzdító intézkedése, s kivált a kézművesek példabeszéddé vált tűz
oltási ügyessége. 

Ez évben már öt égés látogatta városunkat, de terjedése a fentebb di
csért ügyességgel gátoltatott. 

Két héttel ezelőtt, alapítványi s boldogult József császár által telepíte
tett Pakshoz közel a Duna melletti Kimling, Kömling, Kinlód, most Kömlőd 
német helységben,nappal,egy kötélgyártó műhelyében vigyázatlanul eldobott 
gyufától tűz támadván, a sok helyütt alig kocsi széles utczáju a egymáshá
tára rakott házak közül 94 ház, mintegy 40 présház, pajta, caűr, s igy életük 
keserves keresménye, egy szóval mindenük, s még a magas dombon fekvő 
szentegyház is menthetlenül porrá égett. Biztosítva mi sem volt; erről majd 
csak gondolkozunk, de aligha gondoskodunk! 

Nem hallgathatom el azon szomorú esetet, hogy városunkban egy előkelő 
család kedves ibolyája megbetegedvén, más unszolására Morison pilulákat, 
vett be, mellytől rögtön olly halálosan rosszul lett,hogy csak helybeli, de mesz-
szi vidéken is érdemesen ismeretes, igen jeles Aesculápnnk orvos doctor 
Sántha Ferencz ur kitűnő észbcli ügyessége ragadhatta ki a halál torkából, 
a kedvesnő azonban még most is aggodalmas szülői körében nehéz beteg. 
Tudtommal a Morison pilulák tiltva vaunak, de azért áruitatnak, soknak nem 

*) Soh se törődjék vele, ha már a M. F. nem akar bevenni jó tanácsot, hagyjak ót 
jobbra balra kapkodni s térjünk ki előle. Szerk. 

**) Magyarul = Tőrök Bálint: ezt s nevet c*ak az ottani lakosság nyomorította 
Torbágygyá. Szerk. 



árt az igaz.de soknak meg halált hoz ám. *) Tudja Isten én soha sem szeret
tem azon Cagliostro, Paracelsus s a többi féle szereket, privilegiált vagy nem 
privilegiált titkos orvosságokat, sem azok laicus apostolait s pythiait. — 
Itt a példa tanuljatok! Trucka Pál. 

Iloldmezü Vásárhely. Gazdálkodás. Tegnap az alföldi sikot egy láb
nyi magosságu hó boritá el, a mi itt nagyon szokatlan; méltán megijedtek 
rajta a gazdálkodók, mert kerül itt akárhány is, kinek még vetni valója is 
van. Száraz volt az ősz. Aztán a jószág nagyon hamar beszorult az istállóra, 
a mi nem kis gondot ad a gazdáuak, kivált ha nagy tél talál lenni. Nálunk 
ugyan a szarvasmarha szénát sohasem eszik, mert nagyon kevés terem; a 
pottakarmányt nem termesztjük. A mi marhánk buzaszalmán, kukoricza-
száron s itt ott polyván telel, de tavasszal meg is látszik rajta. Annyi fóld 
mellett mint mennyit a vásárhelyi nép bir *) jobb marhát és lovat kel
lene látnunk tavaszszal. Néhány egyes kivétel el nem hárítja az átalános pa
naszt; — Az alföldi gazdának istállója nincs lepadlásolva, ezért is annyira 
hideg, hogy gyakran a ganaj is megfagy benne, a szegény marha majd meg
vesz a hidegtől; de avásárhelyi paraszt egészségesnek sőt szükségesnek tartja 
ezt, mert — ugy mond — tavasszal a hideg fergeteg meg nem öli a pusztán, 
ha megszokja a hideget.| Ne ugy gondolkozzanak, hanem teleltessék jól a 
marhát, kiállja a fergeteget. Az almot télen át kétszer vetik ki a marha alul. 
Ritka gazda aózatja a marháját; hanem a vásárhelyi gazdákról átalánosan 
majdnem mondani lehet, hogy télen át nem vakartatják marháikat, sem a 
méneses lovaikat. Ez igy van,de szörnyen roszul van az; de hiába, fájdalom
mal meg kell vallanunk, a vásárhelyi paraszt számára hiába irnak gazda
sági czikkeket, mert nem olvassa, meg nem veszi, nem ad érte pénzt, és ha 
olvassa is : a világért sem hagyja el a régi tempót. Ismét mondjuk, az egyes 
kivételek el nem hárítják a nagy többségről a panaszt. A földmivelők illy nagy 
telepe, mint ez a mi városunk, mellynek az országban nincsen párja, a „Falusi 
Gazdából" csak 12 példányt lát, ezt is a kaputosok járatják — és a paraszt 
gazdák? A régi vakságban ülnek, és kerülik az előfizetést. Szép és vagyonos 
ez a mi népünk, jó felfogású esze van : de a régi tempóból ki nem mozdul; 
erre nézve azon gazdákat, kik irodalmunk befolyása által művelődtek, atyafia-
son kérjük, használják minden erejüket, hogy a nagy tömeget magukhoz 
emelve a mivelődésben előre haladjon. X . Y . 

Krasznahorka-llosszurét. (Medtetadászal.) A gócsi határban — Gö-
mörmegye felső részén — october közepén egy medve lelövetett. — Ez noha 
nem mindennapi eset, még is nem rend ki v üli különös dolog; — különösebb 
az, hogy ezen medvét agyonlövő egyén Baumgarten János, — mlgos gróf 
Andrássy György krasznahorka-várallyai uradalmának nagy terjedelmű er
deiben főerdész, — a medve vadászatban olly nagy kitartást, bátorságot és 
ügyességet tanusit, mellynek következtében sikerült nekie2%év alatt nyolcz 
medvét agyonlőni. Mondhatják rá a vadászok : „Nem nehéz löni, ha van mit*" 
Igen ám! de nagy fáradságba kerül ezen állathoz kÖzelithetni; aztán sok va
dász tartotta és tartja tanácsosnak, inkább a közelébe elmenő medve elől el
húzódni, mintsem a 3—4 mázsás, s tréfát nem értő dühös vadat lövéssel üd
vözölni. Ezen bátor vadász többnyire lesben, s magányosan szokott a med
vékre járni, mert — úgymond — társai egész éjjeket ébren ki nem töltvén, 
hortyogásukkal a vadat óvatossá teszik. — Legdicséretesebb azonban ezen 
jeles vadászra nézve az, hogy környékünkön mind a vetésekben — különösen 
a zabban — mind pedig a marhákban nagy károkat okozó medvék pusztítását 
egyedül ő eszközli, és e miatt a népnek is olly bizodalma van irántn, hogy a 
medve általi károsításokat, osvoslás végett, előbb jelentik neki, mint az 
elöljáróságnak. h. 

A d o m á k . 
— Hogy a zsidóság közül csak ritkán válik bátor ember, köztudomású 

dolog, hogy sok furfangos cszü ember van közöttük.azt hazánknak magasabb 
vidékein elég elszegényedett ur és pór egyaránt tapasztala. 

Egy vidéki biróság helyén történt a következő furcsa eset, egy katona-
viseltes izraelita, ki kötekedő természete miatt még hitsorsosi előtt is rosz 
hirben állott, egy zsidó menyegzőn magát igen iUetlenül viselvén, békesség 
okáért ebrudon kivetették a lakodalmas házból, ez azonnal a bírósághoz fu
tott, hol estefelé levén az idő, csupán egyik ügyvédet találó, s ez is hazafelé 
készült. 

„Thekhinthetes ur enghem agyonvertek." 
„Hiszen élsz, hol vertek agyon." 
„ A lakhathalumbban." 
„Hisz mi sem látszik rajtad, van-e orvosi látleleted." 
„Nincs, dhe lehetne." 
„Mondom, hogy serami bajod sincs, látlelet nélkül én nem segíthetek 

rajtad." 
„Ha a thekhinthetes ur segft a dolgomon, jól megfizethek." 
A z ügyvéd tréfás ember lévén, látni akará, mennyire megy védencze 

szemtelensége, igy szóla a zsidóhoz : 
„Na jó, hanem látleletre van szükség," s azzal előkapja tolkését, s na

gyobbik pengéjét (ágát) kinyitván, elkezd a zsidónak képe, melle, hasa körül 
hadonázni, „hadd hasgatlak össze, hogy az orvos vért lásson, s látleletet ad
jon," a zsidó retirál, „nem khell, nem khell." 

„Mit csináljak hát veled," s azzal mellén ragadja, „hadd nyujtlak fejit 
jól el e bottal, az orvos a kék foltokat látni fogja testeden, s kész a látlelet.'' 

*) Elébb utóbb mindenki megkeserüli a Morison pilulákat, szemétre velők. — Szerk. 
**) A legelói járandósággal együtt, mellyet majd nem mindnyájan szántunk, két 

ezer session felül.. 

„Jáj nem khell, nem khell." 
„Hadd tépek hát ki hajadból egy csomót, elviszed az orvoshoz, s látle

letet kapsz." 
„Nem khell, mert az fáj." 
„Vért kell belőled eresztenem, különben nem segíthetek." 
„Nem khell, a világért sem." 
„Keríts hát egy tyúkot, hadd mázollak be a vérével." 
„Adjanak hát egyet." 
„Enyje a . . . ., hát még azután is én járjak." 
Végre csakugyan elment és hozott is egy tyúkot a szomszédból, s az 

ügyvédhez vitte, ki azután a zsidónak a tyúk vérével képét, bajuszát, sza
kállát, s ruháját bemázgolá,— de a dolog még mielőtt az orvoshoz mehete, a 
szomszédasszony által, kitől a tyúk került, kitudódott, s azóta gúnynéven 
„tyukvérnek" hívják. 

— Egy szegény öltözetű, s igen tréfás kinézésű izraelita ifju utazott a 
gőzösön,— a körülötte lévő utasok önkénytelenül felhiva érezek magokat kü
lönféle téfákat űzni vele, — a zsidófiu ezzel nem sokat törődött, hanem egy
szer eszébe jut, hogy ideje volna már meg is fordítani a dolog végét, hogy 
tudniUlik ö tréfálná meg azokat, kik az ő rovására az egész uton mulatának, 
s így szóla az utasokhoz : „az urak én velem már eleget kötődtek, de most 
lássuk kinek van több esze, nekem-e avagy az uraknak?" s ezzel elővon zse
béből egy szép almát, s három felé metszé, „nó már most tegyen kiki mellé
nyem zsebébe két garast, a ki nekem megmondja, hogyan lesz e három 
darabból négy, de ugy, hogy senki ne érintse, azé legyen valamennyi két ga
ras, — a tréfának az utasok örülének, a sok két garas csakhamar begyült. 
Elkezdődött a hasztalan fejtörés, de egy se találkozók, ki a talányt megfej
tené, „tehát senki se tudja?" a vendégek bevaüák, hogy nem, — ezzel a zsidó 
fiu mellényének másik zsebéből abba, mellyben a vendég két garasok egybe
gyűlve valának, szinte két garast tőn, midőn ennek okát kérdenék tőle, egy
szerűen bevallá, hogy ezt azért cselekszi, mert ő se tudja, — a zsidófiu találé
konysága az utasok közt átalános derültséget okozott, s ez a begyült két ga
rasoknak birtokában maradt. 

— Mikor Szécsenyi a legelső utat tette gőzösével a Tiszán : egy falu 
alatti elhaladtukban a parton álló bámuló nép közül rettentőn kezd inte
getni és kiabálni egy ember a hajón lévőknek, hogy „kössenek ki kigyelme-
tek.a helység nagyon szeretné látni ezt a czifra edényt." (ATisza melletti né
melly helyeken ugyanis mindenféle vizi járművet, csónak, ladikot stb. egy
szerűen csak edénynek hívnak.) — De biz azok ki nem kötöttek, hanem szép 
csendesen haladtak odább. Ekkor aztán ott okoskodtak felette az atyafiak: 

„Már én csak meg nem foghatom — mond az egyik — hogy mehet ez 
a nagy edény magába." 

„Magába? — mond a másik — már hogy menne az magába, hát nem 
tudja kend, hogy vasló húzza belől!!" 

— Sz. Márton m.-vásárhelyi helv. lelkész sógora által egy roszul tejelő 
tehent hajtatott a vásárba. 

, Ad-e tejet ez a tehén,' kérdi valaki. 
„Ümh! ha adna én se hajtottam volna vásárba." 
.„Hallgasson t. sógor! mert igy soh se mentődik meg tőle.'" 
A jóslat teljesült, mert az egyenes szivü lelkész mindenütt nyomában 

volost gorának, s elvégre is csak a mészáros vágta ki. 

Szerkesztői mondaniva lók . 

803. Az év utolsó napján közöltetni fog. 
804. Szalontnra. Elvárjuk Nagy Kopse Mihály bikapásztor szívbeli bánatait, Len

cseboglya Tóth Péter Írásait, Csnportermő Tóth Péter faoltását és a többi furcsaságokat. 
80ö. Öszi kep nem adható. 
806. Vén diurnisla panasza. Jő az egész eszme, dc pongyolán van kidolgozva. 

(Ne hogy azt értse alatta szerző, hogy egy ingre volt vetkózvo, mikor a verset irta.) 
807. A Tu rkeviről küldött néhány sorra majd rákerül a sor. 
808. Bihari küldeményét köszönettel vettük 
809. Somogybol azt a különös tudósitást veszszilk, hogy a vidéken egy a nemzeti 

színházi nyugdíjintézet javára rendezett táncz vígalomra meghívó jegyek keringtek, a mik
ből csak azt az egyet nem lehetett megtudni,hogy e vígalom hol fog megtartatni? S Ulyen 
formán az természetesen a költségeket sem hozta be.Kiméletból elhallgatjuk az jlletó város 
nevét, a hol nem akadt tollíogható rendező, a ki egy meghívásból a dátumot ki ne feledje. 

810. Helyzetem. A „Tanodái lapok"ban jobb helyen lenne. 
811. Bein. a hon nrmtAje. nem adható. 
812. A tel. Elég baj, hogy itt van, nem hogy még leirást is adjunk róla. A ki még 

nem tudja, hogy millyen a tél? álljon ki egy órára a kapuba, mikor a szél fú, ott majd 
megmondják neki. 

813. Penrzre. A beküldött tudósitást már egyszer közöltük. 
814. A kérdéses álló csizmadia-műhelyt Magj-Szalontán a feltalálónál lehetne 

megrendelni, ki bizonyosan szivesen fog e részben mindenkinek utasítással szolgálni. 
81ő. Tisza-Lékre. Tudná azt a múzeum; de „szegény ember vízzel főz." Az 

adoma jő. 
816. A Marosvásárhelyről érkezett tudósításra, melly bizonyos vetéspusztító 

férgek ellen tett panaszt, egyszerro két rendbeli viszonzás érkezett hozzánk Tolcsyáról éí 
Bagotáról. A bagotait, miut kimerítőbbet fogjuk közölni, megemlítve a tolcsvait is, a hol 
nézeteik eltérnek egymástól; legkülönösebb a kettőben az,hogy mindegyik csaknem szóról 
szóra ugyanazon módszereket javasolja e férgek elpusztítására; mintha csak összebeszéltek 
volna; és javaslataik igen helyesek. 

817. Debrerzenból egy kissé szigorú levelet kaptunk nem szokott levelezőnktől, 
mellynek bár sokban igaza van i s , nem tarthatjuk tanácsosnak olly élesen metszem belo 
a bajokba. Majd meggyógyulnak azok apropónként, az idő jó orvos 1 különösen jő fogor
vos. Lám az öreg embereknek milyen szépen kiszedegeti a fogaikat, minden chlorolorm 
nélkül. 

818. Panadli Jóska adomái nagyon kopottak már. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv — Nyomtatja Landrrer és tlerkrnast. egyetemuteza 4-dik szám alatt Pesten. 
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