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K o v á v s .*•» e l>«' s í y é n i: n <| r v. 

Kinek van nemesebb hivatása, mint az orvosnak? Ki érdemli 
meg nevének örökítését inkább, mint az, ki mindenkinek eszébe 
jut, midőn szenved, ki örökös harezban áll a halállal, a szenvedé
sekkel, hogy embertársainak életét, épségét megtartsa? 

Már magában arra, hogy valaki az orvosi pályára lépni elha
tározza magát, nagy lelki erő 
kell; lemondással, türelemmel 
kezdődik, kitartó szorgalom
mal halad az orvos pályája, 
és soha sincsen vége. Az or
vos holta napjáig tanul. 

Kitanulja elébb a köny
veket, azután az embereket, 
és minden külön ember, külön 
tudomány ö előtte, a kit ta
nulmányoznia kell, hogy se
gítségére lehessen. 

A z orvos az Istennek 
j o b b kéz felül álló szolgája, a 
ki elküldetett helyre igaz
gatni a hibákat, miket a te
remtés remekeiben az idő és 
az elemek okoznak, enyhíteni 
a csapásokat, miket a büntető 
ég szabott az emberiségre. 

Kik e nemes és magasz
tos pályán hazánkban a szen
vedő emberiség áldását meg
szerzek nevüknek, azokat 
méltán mutathatjuk be hír
hedett férfiaink arczkép csar
nokában s még az első he
lyet is méltán átengedhetjük 
nekik. 

Hazai orvosaink között 
kitünö helyet foglal el Kovács 
Sebestyén Endre, je lenleg nem 
csak Pestnek, hanem egész 
magyar hazánknak egyik leg-
hirhedettebb orvosa és sebész 
tudora; született 1815-ben 
Garam-Vezekényen Barsme-
gyében, hol atyja helvét hit
vallású lelkész vala. Gymna-
sialis iskoláit a debreczeni 
főiskolában végezte. 1835-ben 
a pesti k. egyetemnél az or- lb\ Kovára Sebeit vén Endre. 

vosi pályára lépett, orvostudorrá lett 1841. Csakhamar ezután a 
gyakorlati sebészeti tanszék segédévé neveztetett ki; nem külön
ben az épen akkor keletkezett természettudományi társulatnál ti-
toknoki hivatalt nyert. Minekelőtte azt elfoglalta volna, sebészi 
kiképzése végett a bécsi egyetemet látogatta meg, igen szép siker

rel. Segédi állomását 3 évig 
vitte (ez idő alatt a rendes 
tanárt többször és minden
kor közhelyesléssel helyette
sitette). 1843-ban sebésztu
dorrá avattatott; ugyanazon 
évben a budapesti kir. orvos-
egylet tagjáva neveztetvén ki, 
1846-ban a pesti orvosi kar 
tagjává választatott. Ember
szerető szive és tudomány
szomja szép tehetséggel páro
sult s orvosi tapasztalatok 
végett vágy kapa meg a kül
földet is beutazni. Igy láto
gatta meg a reá következett 
években Németország, Bel
gium, Francziaország és An
glia orvosintézeteit. 1848-ban 
a magyar minisztérium orvosi 
egyetemi titkárrá nevezte ki. 
1849-ben szab. k. Pest város 
polgári kórháza második se
bészi osztálya vezetésével, 
mint főorvos és mütö bizatott 
meg. 1850. a budapesti kir. 
orvosegylet második titok
nokává választatott. Kovács 
átalában 'egyike legképzet
tebb s ügyesebb orvosaink
nak, ki nemcsak a kórisme 
gyors és biztos megállapításá
ban bir ügyességgel, de a kór 
orvoslásában is. Legkitűnőbb 
azonban a sebészi mütételek 
olly merész mint szerencsés 
kezelésében, mellyben ritkítja 
párját. Mint ember, köztiszte
letben és szeretetben áll, mint 
kinek emberszerető szive sok 
száz szegénynek nyujta már 
ingyen segélyt és épülést 



Eoyébiránt a főváros főbb rangú világának is keresett és kedves 
orvosa. Nem csekélyebb mértékben méltánylandó irói munkássága 
is, melly téren szintolly jelesül működik. Dolgozó társa volt az 
„Orvosi Tfl'r"-nak. A természettudományi s egyéb társulatoknál 
munkás részt vesz, valamint ennek évkönyveiben. Ehez csatlakozik 
ama közösen ismert sebészi nagyobb munkája, mellyet Balassa ta
nárral együtt „Kórodat előadások" czim alatt bocsátott közre. 

Ezek életirásának száraz adatai; ha azoknak hálakönyeit, ki
ket a halál öléből visszaragadott, idejegyezhetnők, ha megirnók azt 
a sok apró történetkét, a mi hosszú éveken át sinlődő betegek éle
tét képezi, kiket Kovács Endre áldott keze néhány hét alatt vissza
adott a világ örömeinek, ha volna helyünk beszélni azon csodá
in uvekröl, miket évült sebek [gyógyításában, elpusztult arezoknak 
újra emberi alakká idomitásában elkövetett, egy hosszú regény 
lenne ez életirásból. Mind ezek helyett csak azt emiitjük fel, hogy 
K. E. mint a Rókus kórházi főorvos, évenkint több száz meg száz 
szerencsés műtét által s több ezer szenvedő gyógyításával szapo
rítja azoknak számát, a kik ö érte imádkoznak. V. U. 

K e r t b e 11. 
_ _ _ m _ ^ m SÁROSY GYULÁTÓL. 

Nem nagy az egész, de épen elegendő. — 
Hogy n ki meglátja, igy azóljon : szép kis kerti 
Elfér benne minden : virág is, gyümölcs ia, 
Sőt ba madárka jő — talál itt az is helyt. 

Körül van ültetve lombozatos fákkal, 
A fák közt fölfolyó bokrok emelkednek; 
Nincsen más sövénye; de minek ia volna ? 
Hisz nyitva áll e kert minden jó embernek. 

Jőnck is sűrűen minden szombat este, 
Vagj r mikorra a pap ünnepet hirdet ki, 
Jőnek a leányok, jőnek a menyecskék, 
Bokrétába való virágokat szedni. 

Legjobban szeretik a pünkösdi rózsát, — 
No hisz ha szeretik, van is módjok benne. 
Mint a fü a mezőn, a n n y i i t t a rózsa. — 
Itt az egész falu koszorút köthetne. 

Némelly bokor meg már olly magasra nőtt fel, 
Hogy az orgonafiit szépen eltakarja : 
Hanem azért se bnj . . . . egymást fölemelik — 
S a rózsa-bokornak puszta minden gálya. 

Aztán válogatják a többi virágot : 
Ki tüzes liljomot, ki égő szerelmet; 
Istenfát is szakit mindenki magának, 
S ba kész a bokréta — dalolva elmennek. 

Menjetek boldogok! hadd maradjak én itt, 
Ti vidáman léptek holnap a templomba. 
Kinek kedvese nincs, azért imádkozik 
Kinek van. Istencin! azt ott látni fogja. 

Ismét magam vagyok, ülök egy fa alatt, 
Hullat tebér fürtöt rám az ákász ága 
Csupa virág vagyok, kivül — belől virág . . . 
Uőlud gondolkodom, lelkem gyöngyvirága! 

De im újra vendég! vendégem érkezik, 
Mindennapi vendég, de szivesen látom : 
Hogy siet, hogy röpül . . . szegény sárga rigó! 
Csak jöjj , csak pihenj meg nkármellyik ágon! 

Nem zavarsz te engem soha énekeddel, 
Dalolhatsz te tőlem akármeddig tetszik ; 
Hanem mond meg nekem : hol van jó barátod? 
Mit jelent az; hogy a csalogány ma nincs itt? 

Öt szeretném én most hallani jó madár! 
Szomorú dal való most az én lelkemnek. 
El is jön ő, tudom, bánatos dalával 
Ha még fájdalmában szíve nem repedt meg. . . 

O r b á n m e »t e r. 
Történeti elbeszélés GYŐRI VILMOSTÓL. 

IFftTjlstái.) 

A férfiú szőrmezének ujjai fulvannak tűrve, s karjain dagadó 
erek látszanak, mellyek hatalmas erőre mutatnak. Nem is a tétlen

ség tette illy izmossá e két kart, hanem a munka, a súlyos nehéz 
munka. 

5-ik László király uralkodása alatt senkisem gyártott j o b b és 
szebb fegyvereket Magyarország szerte, mint Orbán mester. És azok 
a csatakigyók, mellyek az ö öntödéjéből kerültek ki, sok bajt okoztak 
az ellenségnek, a melly ellen öbleikből tüzet szórtak. S különösen 
ha Orbán mester is ott volt. mellettük. Millyen jó l tudta irányozni, 
millyen biztos lövéseket tett belőlük! 

De most vége van mind annak! Haj mikor lesz újra az az idő, 
mellyben újra szólamlókká teszi azokat az ércznyelveket,a mik oly-
lyan dörgő hangon tudnak szólani? 1 

És Chalil pasa igen jól tudja, hogy iniiiö fogoly van birtoká
ban, s rá is fogta a munkára, és nem egyszer gyönyörrel szemlélte 
már azon munkákat, mellyek Orbán mester kezeiből elé kerül
tek 

. . . . Majdan a fegyverkovács is letette ráspolyát kezéből, s 
oda ült társainak sorába. A fogság összeszoktat minden rangot. A 
kézművest honn talán egykor szolgaibb egyénnek tekintették volna 
e főurak : most szereneséseknek mondhatták magukat, ha Orbán 
mester beszélt nekik az ásványok világáról, millyen érezek adják a 
legjobb ágyút, millyen vas a legjobb mordályt. 

Es a midőn a mécs lohadni kezdett, a foglyok elnyúl
tak a nyirkos szalmán, nem tölt bele sok idő, az álom enyhe karjai 
nyugalomban ringatták leikeiket. 

A kinek neje, gyermekei voltak honn, álmodott azokról; a kit 
kedvesétől szakasztottéi a fogság, álmodott kedveséről. És a néhány 
rövid órányi álom boldogsága, elfelejtette velük a hosszú nap fára-
dalminak nehézségét. 

A h , szultán Mahomraed, nem a selyem és bársony nyugágy 
hinti a szemekre az álmot, hanem a lélek nyugalma adja azt. 

A nap már magasan főn volt s a foglyok régen talpon, midőn 
nagy kulcscsörgés hangzék a nyirkos szobaajtajá felé, majdan meg
nyílt az ajtó, s rajta Ak-biik a nagyvezir foglyainak fölügyelője lé
pett be. A férfiú hosszú fehér bajuszától vette nevét; de hisz más
tól nehezen is kaptatta volna a ..fehér-- elnevezést, mert bajuszán 
kivül ugyan nem volt rajta mi fehér sem. 

Arczából azonban lehete olvasni hogy Ak-biik — a fehér ba
jusz — nagyon gyengéd ember, a mennyiben a virágokat igen 
kedveli. Kezében egy kis ostorka volt, csak mintegy másfél ujnyi 
vastag, ezzel végig húzott Orbán mesteren. 

Ez körülbelül azt akarta jelenteni : 
— Adjon Isten jó reggelt. 
A folytatását csak elhebegte valahogy : 
—• Te kutya. Borulj le a földre, és söpörd szakaiaddal annak a 

porát, s tépd le örömedben ruhádat — (Ne azt, ne bántsd, az a ke-
g}*elmes basáé) hanem tépd a hajad — mert nagy szerencse ért. A 
legkegyelmesebb nagyvezir kivan veled szólani. 

Orbán mester szótlanul ott hagyta munkáját. 
— Parancsolj velem, emberséges Ak-biik. 
— Kövess engemet. 
A ..fehér bajusz" Chalil pasához vezettem foglyot. 
Ilyen szerencsében alig részesült még valaki Chalil pasa fog

lyai közül. A basa teremébe! 
Hogy a nagyvezir miértrészesité Orbánt e nagy kegyelemben, 

könnyen átgondolható. Szüksége volt rá. Ha nagyuraknak szüksé
gük van valakire, igen kegyesek szoktak lenni — a szóban. Tudta 
Chalil, hogy Orbán jeles fegyver készítő, s tudta hogy Mahommed 
szultán nem fogja jutalom nélkül hagyni, ha kivánatántik eleget 
tesz, s tudta végre, hogy ö egy maga akár mennyit törje rajta az 
eszét, bizony nem fog kitalálni semmi ostromgépet. Jó lesz tehát 
megszólítani valami okos embert. De a megszólítást, mellyet Orbán
hoz tett, illven formán véffzette be : 

— Kedves fiam, gyaur kutya. Te most azt is gondolhatod ma
gadban, hogy megfogsz csalni engemet. Hogy majd csinálsz ollyan 
tervet, a mellynek kivitele vagy lehetetlen, vagy ha a szerint dol
gozunk, az eredmény silány lesz. Ezért tartsd meg magadnak,hogy 
ha meg csalsz engemet, zsákba köttetlek, s ugy vettetlek a tengerbe, 
gondolkozzál három napig. 

Orbán mesternek most már távozni kellett volna. Ö azonban 
állva maradt az ajtónál. 

— Chalil pasa. Jól mondottad, hogy megcsalhatnálak, inert 
a fegyver készítéshez nem sokat értesz. De éjien ezért a legnagyobb 



gyalázatnak tartanám nem mondani igazat. Te parancsolsz, én en
gedelmeskedem. Csak azt kivánom mondani, hogy nem szükség ne
kem három napig gondolkoznom, hanem ha megengeded,elmondok 
egy tervet most, azonnal. 

Chalil arcza örvendezcst árult el. Oda bocsátotta a foglyot egy 
asztalka mellé, mellyen Írókészletek voltak, s Orbán mester irta 
és jegyzetté a tervet, s magyarázta a vezirnek. Igaz hogy nehezen 
ment egy kissé az irás, mert sem Orbán nem tudott irni azokkal a 
czifra török betűkkel, sem a vezir nem értett a magyar Íráshoz. 
Azonban mégis lassankint belejöttek. A mit Orbán leirt magyarul, 
nagy nehezen a vezir följegyzette törökül. Végre megértette a mes
ter tervét. 

A nap nem is lépett még a tetőpontra, mikor Chalil pasa már 
a szultán előtt állott. 

Mohammed szívesen fogadta öt. 
— Mit hoztál nagy vezir? 
— Kegyelmes uram, parancsodnak végrehajtását. 
És átnyújtotta a tervet. 
S mi közben a szultán nézegette azt, mély figyelemmel vizs

gálta arczát. 
— E terv nagyszerű; — kiálta föl Mohammed elragadtatva, 

ez olly ostromgépet ábrázol, mellynek alig állhat ellene valami. Ki 
készité e tervet Chalil? 

A nagyvezir meghajtotta magát nagy mélyen, s szerényen 
monda : f 

— En, hatalmas szultánom! 
Mohammed kezét nyujtá a nagyvezirnek. 
— Köszönöm fáradságodat. A jutalom el nem marad. 
És tetszett azután a szultánnak mondania, hogy miután Cha

lil a terv készítője, nc is távozzék el addig a szultáni palotából, mig 
a parancsolatokat ki nem adja a roppant ostrom ágyu készítésére. 
A mire szüksége lesz, csak parancsoljon, lesz ott készen minden. A 
vezir szabódott, hogy majd meglepi ö a leghatalmasabb szultánt 
egy kész ostromágyuval, mellyet honn fog készítetni, csak bocsássa 
haza, ott persze j ó lett volna megkérdezgetni Orbán mestert, hogy 
jól megy e minden. Arra ugyan nem számított az érdemes Chalil, 
hogy szultán Mohammed az ő szavában kétkedni is tudjon. Pedig 
kétkedett. Mohammed nem elégedett meg azzal, hogy a tervet meg
lássa; az eredményt szerette volna látni. Sőt, minthogy még eddig 
Chalil pasát egészen más embernek ismerte, mint a kinek agyából 
illyen okos nagyszerű terv szármázhassák, azonnal kétkedett szavai 
valóságán, mihelyt a vezir zavarát észrevette. 

— Oda lépett mosolyogva a vezirhez, s ollyan nyájas hangon, 
mellyben végtelen hatalom jelenkezett,szólitámegChalilt a szultán: 

— Ugy-e nem te készíted ezt a tervet? 
— Est én készítem, legkegyelmesebb szultán — monda Chalil 

alázatosan, s különös nyomatékot adott az est szócskára — hanem 
nzt a másikat nem én készítem. 

— U g y tehát ajkaid hazugok voltak? — riadt föl haraggal a 
szultán. 

— Kegyelmes urain*ne légy ellenem ingerült. Te azt kérded ki 
irta tele est az irlapot, s én azt mondám hogy én. Mashallah igazak 
voltak szavaim. 

A róka kimenekült a kelepczéböl. De a mint Mohammed meg
tudta, hogy ki volt valóban a terv szerzője, megfeddetlenül nem 
akarta hagyni az álnok embert. Megparancsolta, hogy Chalil pasa 
saját maga vezesse hozzá Orbán mestert azonnal. — Egy föur saját 
rabszolgáját! És inegkellett lennie, a szultán parancsolta. 

Orbán rövid idö alatt Mohammed előtt állott.— A szultán kö
rülményesen kitudakolt tőle mindent, s azután kiadta parancsát. 

—Ha Istenem segít — monda a magyar bátran — olly ágyút 
fogok önteni, melylyel lerombolhatod Babylon falait, mellynek vár 
nem állhat ellen. * ) 

— Tedd azt, és legyen első jutalmad, hogy mától fogva nem 
vagy Chalil pasa szolgálatában, hanem az enyimben. Ugy-e, vezir 
átadod ö t ? 

A vezir mélyen meghajtotta magát. 
— Boldog vagyok, hatalmas szultánom, ha valamivel szolgál

h a t o k . 

Azután Orbán nyílt férfias arczczal tekinte kelet urára. 
— Hatalmas császár. Jol tudod azt, hogy a magyar őszinte 

*) Orbán .-aj.ii szavai, b. Hamrai-r Purgstatt. g. d. O-m R. 3*9 I-

tettében, engedd meg nekem, hogy kérdezzek valamit, mielőtt mun
kámhoz fognék. 

— Szólj bátran. 
— ígérd meg azt, uram, hogy azon fegyvert, mellyet az én ke

zeim készítenek, soha az én hazám, az én nemzetem ellen vinni nem 
fogod. Mert átkozott legyen e kar, ha valamit hazája ellen tenne, s 
inkább haljak el sanyarú rabságban, minthogy éljek nemzetem ká
rán nyert szabadságban. ígérd meg ezt, uram! 

Mohammednek tetszett az őszinte beszéd. Két kezét melle fö
lött összekulcsolta, 8 vallásos áhítattal monda. 

— Esküszöm a profétára, hogy kívánságod fog történni. 
És mindezen beszéd, mindezen cselekedet megfog-

hatlaitnak látszott Chalil pasa előtt, a ki véghetlenül furcsa dolog 
nak tartotta, hogy egy szultán, kelet császára egy gyaur rabszolga 
előtt, kinek életét nem becsüli egy csép viz értékére — megeskü
szik. 

A szultán pedig nem tartotta illetlen dolognak az ö cselekede
tét, mert hisz a lovag nem simogatja e meg a lónak nyakát, melly 
öt hátán hordozza ? 

Tajh iiaí utazási naplómból. 

Miután a sebes Körös partján barna sziklákból rögtönözött 
asztalról 8 ugyan olly nemű székeken, ebédünket elköltöttük : he
lyet foglaltunk a reánk kikötve váró 6 tutajon, nők és férfiak ve
gyesen. A csarnóházi vö lgy , mellyet elhagyandők valánk, nem 
ollyan, hogy visszatekintés nélkül távozhatna tőle az utazó. Nem 
tolakodnak itt hókoszorúzta bérezek a fellegekbe; nem tátonganak 
barlangok sötét öblei, s nem varázsolják a lelket vissza a viharos 
mult időkbe omladozó várromok. A láthatár szük. Hosszú, teknő 
alakú völgy, mellyen mint óriáskígyó kanyarog végig a sebes Körös, 
mellyben a keskeny Jád beszédes habjai, mint fürge bárányok sző
kéivé a kavics görgetegeken keresztül, sietnek elvegyülni; — j o b b 
és balfelöl zöldvetéssel viruló lejtős hegy oldalok, mellyek egy te-
kerülettel zárják be a láthatárt, számtalan apró gyorspatakocskák 
által szeldelve keresztül, oldalukon szétszórva kellemes rendetlen
ségben, mint apró szigetek barnulva ki a vesszőfonadékkal kerített 
udvarok, szalmatetejü, kemény telén faházaikkal : olly egyszerű, 
és még is olly kellemesen meglepő látványt nyújtanak, mi Teghosz-
szabb szemlélet után sem vészit érdekéből, söt kitörülhetlenül raj
zolja szelid alakját az emlékezet táblájára. — Elnéztünk még egy
szer a regényes vö lgy felett, s aztán istenhozzádot intve felé, utun
kat lefelé folytatánk a Körösön. 

Alig haladtunk félóranegyedig, a táj elzordonult körültünk, 
láthatárunk összeszűkült; jobbról és balról, hátul és elől kopasz kő
szirtek tornyosodtak, tetejükön bozontos üstököt képezve egy-egy 
terepély bükk; roppant hasadékokból tiszta csermelyek csorogtak 
a Körösbe, sötét üregek rémesen tátongtak felénk, mig egy-egy 
villámtól lesújtott sziklaomladékon eleven zöld mohot neveltek a 
hegyről lefutó patakocskák. De mind cz egy perez alatt siklott el 
szemeink előtt, azután tágasabb tér nyílt fel előttünk. Az első tuta
jon ülök „ A Kölesei köve! A Kölesei k ö v e ! " örömzajjal valami uj 
meglepő látványra készítettek elö bennünket; széttekintünk, s íme 
egy 3 — 4 • ölnyi széles fekete szikla tömeg tűnt elö, félig a Kö
rösbe benyúlva, tetejéről jókora szomorú füz füröszté bádgyadt 
lombjait az alatta csendes méltósággal vonuló folyamban. Haszta
lan kértük evező emberünket, hogy szállítson ki bennünket e kő
höz ; mennyire csak lehetett, annyira kerülte azt, mert látta, hogy a 
sebes örvény kavargott, mellynek, mint monda, sokan lettek már a 
kíváncsi utasok közül martalékaivá; más felöl meredek szirtek miatt 
volt megközelíthetetlen, — s igy tovább haladánk. Honnan vette 
nevét e szikla ? minden tudakozódásaim daczára sem tudhattam meg. 

Olly vad, olly zordon képet ölte ezután magára a vidék, mily-
lyet képzelni is alig, leírni pedig épen nem lehet. Közel egymáshoz, 
mind két oldalon 30—40—45 ölnyi magas, szürke és vörös réte
gekkel s telepekkel tarkázott merő kopasz, fekete márvány falak 
emelkednek itt a szóteljes értelmében függőlegesen, olly szük tért 
hagyva a köztük elzúgó Körösnek, hogy az sokhelyt a kőfalnak 
mossa magát alá. A két sziklafal többnyire párhuzamosan vonul 
el, néhol derékszögeket képezve vészen más irányt. Most mint rop
pant várudvar négyszögre szélesül ki a tér, majd egy ferde három
szögbe sugorodik össze, olly szük nyilast engedve a folyamnak, 
hogy két tutaj nem férne el rajta egymás mellett. Itt a két falat 



valaha felül összekötő roppant szikla tömeg, minden perezbeni le
rohanással fenyegetve, függeni látszik inkább a légben, mint állani; 
— ott mély medret ásva magának a kopasz kőszirtben, több ölnyi 
eséssel, tajtékzó habokat hányva, omlik a bérezi zuhatag a Körösbe, 
hatalmas lökést adva az előtte haladó tutajoknak, s messzeható zaj
jal űzvén el a temetői csendet, melly e vadvidék felett egyebütt 
uralgani szokott. És milly kevés nyoma látszik itt az életnek ! Egy 
árva fűszál nem bir tengeni a szikla oldalakon; a télviharai, a ta
vasz éltető fuvalmai, a nyárégető sugarai, mind nyomnélkül halad
nak el e vidék felett. Csupán ott, hol villámtól sújtatva, vagy az 
idő vaskezei közt szétomolva, lezuhant egy-egy sziklatömeg a fal-
tetejéből, tünedeznek elő a tetőn viruló ős királyerdő csonka bük
kei és szomorú nyirei; vagy egy zerge akasztja magát szarvainál 
fogva a szikla tetejére, s függ a roppant mélység felett mozdulat
lanul, mintha ki volna feszítve, mig egy merész rúgással ismét 
mint a gondolat, gyorsan veti magát fel a tetőre, s tovább iramlik. 
Ennyi je le van itt az életnek. És az ember még is itt látja legerő
teljesebb kinyomatát a természet soha nem pihenő munkásságának. 
E g y nemzet századokon keresztül vesztegethette volna erejét e 
bérczekre, mig illy nagyszerű medret tudott volna a Körös számára 
előállítani. Az ember esze eláll, valami magas ihletettség szállja 
meg a kebelt ezen az al
kotva rontó és rontva 
alkotó ős erő remek 
csodáinál. Elfelejtkezik 
itt az ember a világ ba
jairól, el a társadalmi 
élet szelid örömeiről; 
egyet érez csak, saját 
parányiságát, egy indu
lat foglalja el szivét, a 
természet méltó tiszte
lete. De kezdjen itt egy 
társaság lassú bús éne
ket, akkor mint meg
annyi orgona, mellyen 
láthatlan kezek működ
nek, zendülnek meg a 
durva szirtek; olly túl
világiasan andalítóé ze
ne, amint az a sziklák 
tömkelegén végig téve-
dez, b o g y az ember ön
tudatlanul emeli le ka
lapját, hogy megtisz
telje a természetnek 
ezen nagyszerű templo
mát. — És e sziklafa
lak közt másfél óráig 
bolyong a Körös, mig 
tévelyeikböl ki bonta-
kozhatik. Azután élén
kebb képet vált a vidék. A bérezek itt is elég magasak, és sok helyt 
igen festői csoportozatot képeznek; de már itt zöld mohok közt té-
vedez a lejtős hegyoldalokon lecsurgó szelid patakocska, horgas 
orrú madarak szeldelik a léget hosszú szárnyaikkal, s nem ritkán 
lomha medvék, félénk Őzek, mint a királyerdő törzs lakói, kerülnek 
elő szomjukat oltani a Körös hullámaiban, a folyamba néző bük-
kek ágain vad galambok nyögécselnek, mig a beljebb bozótos er
dőt vigan fütyölő rigók, és havasi pintyek zajositják. Majd feltü
nedeznek Bánlaka oláh falu hegyeken és völgyeken szétszórt fa
házai. Itt van egy barlang a Körös partján, mellynek belsejét igen 
tágas és sokfelé elágazó pincze alakú sötét üregek képezik; a 
benne járás a magas sziklaboltról szüntelen csepegő mészköves viz 
miatt kényelmetlen. Egyébiránt valami természettani nevezetessé
get aligha mutathat. Mi benéztünk e barlangba, de fáklyák hiány-
jában nem mervén magunkat oláh kalauzunk helyisméretére bízni, 
hamar visszafordultunk. ,«,, . 

(Vtfge I 4T . ) 

Az 15.S6-ik évi üstökös csillag visszatérte. 
Jahn nyomán Dr. HEGEDÚS. 

R é g hajdanában minden rendkivüli tüneményt, mellynek okát 
kitalálni megfejteni nem tudták, tüzes golyókat, napfogyatkozást, 
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(A Körösvölgyi utazáshoz : a/, ónk-ke* leinti mellé metszett rajzokat Bihari barátunk szívességéből bírjuk.) 

üstököscsillagok megjelenését, drágaság, háború, öldöklő járványok 
elő postáinak tárták, s minthogy fájdalom! e bajok részint a ter
mészetben, részint az emberek balga tettein gyökereznek, tagadni 
nem lehet, hogy a jelenségek gyakran valóknak mutatkoztak. 

Hiába igyekeztek a tudósok s velük a nép okultabb férfiai 
kortársaikat, hitük balságáról, babonás voltáról a tudományokból 
s vizsgálatokból vont okokkal meggyőzni, a tapasztalás ellenük 
szólt, s a tudatlanok okoskodó együgyüségükben a tapasztalatra, 
mint tagadhatlan tényre hivatkoztak. „ I m volt üstökös, lett is rá 
járvány, éhség, háború, ki meri még tagadni, hogy igazat mond
tunk, midőn az üstökös megjelenéséből mindezt megjövendöltük s 
mind ez teljesedett is." Végre mintha az üstökösök neheztelték 
volna azt, hogy őket érdem nélkül vészhirnököknek kikürtölték, 
egy idő óta nem mutatkoztak, s még is lett kolera, árvíz, jégeső, vi
lágháború, a nélkül, hogy mindezt üstökösök jelentették vagy 
okozták volna, sőt ellenkezőleg most, midőn elmúlt az árviz, meg
szűnt a járvány, s a világháborúnak vége, most hirdetik az ég csil
lagait szüntelen vizsgáló tudósok a csillagászok, hogy egy gyö
nyörű, három száz évvel ez előtt az igen ragyogó üstököscsillag 
van útközben, hogy szemük láttára czáfolja meg az emberek babo
nás véleményét. 

Ezen égi vendég
ről egy hires német 

r. csillagász egy kis köny
vecskét adott ki, melly
ben sok szép megirt do
log közül a következő
ket óhajtjuk tisztelt ol
vasóinkkal közölni. 

Üstökös csillagok
ról sokan tudnak min
denféle dolgokat mesél
ni, mindazáltal nem 
lesznek sokan, kik an
nak minőségéről, tulaj
donairól p á l y á j á r ó l , 
mellyet megfut s több 
efféle d o l g o k r ó l egé-
szen tisztában volná
nak, miért is, mielőtt a 

ezen közel 
szólanánk, 

nem lesz talán felesle
ges az üstököscsilla
gokról átalában egyet 
mást is elmondanunk. 
— A z üstököscsillagok 
vagy kométák a többi 
égi testektől körszerű 
b u r o k , és r a g y o g ó 
u s z á l y v a g y ü s t ö k 
által különböznek, s 

ezen üstöküknek köszönik nevezésüket is. A távcső (teleskop) fel
találása előtt, csak a nagy és kiváló fényességű üstökösök valának 
láthatók, mi nem igen gyakran történt, miért is azt hittek róluk, 
hogy gyorsan, rögtön keletkeznek, holott figyelmes vizsgálatból 
könnyű lett volna kideríteni, miszerint távozásuknál fokonkint ki
sebbedvén és homályosodván, láthatásuk és eltűnésük, nagyobb 
kisebb távolságuktól függ, s egyedül annak tulajdonitható. Nem 
lehet tehát csodálnunk, hogy azon időkben az üstökösök megjele
nése, az emberek lelkét félelemmel rémülettel t ö l t e be , s h o g y a 
babonás századokban megjelenésükből mindenféle csapásokat kö
vetkeztettek. 

Mennyire volt e hit elterjedve, s milly erősen gyökerezett az 
emberek nézeteiben, elég fölemlítenem, miszerint Jámbor Lajos 
frank királyt az 837. év tavaszán megjelent üstökös annyira meg-
ijeszté : miszerint egyházak és zárdák építését nyakra főre elren-
delé, hogy illy szent cselekedetek által az Úristen haragját, melly 
véleménye szerint a csillagban jelentkezett, megkérlelje. A tudó
sok vizsgálódásainak köszönhetjük, hogy a népek lelki szemére 
századok óta nehezedett homály lassan, de még is nagy nehezen 
enyészni kezd, s a setétség országába a világosságból sugár su
gárra behat, milly lassan halad müve, elég fölemlítenünk, miszerint 

csillaffviláff 
vendégéről 



századunk első felében egy angol természettudós vitatni nem átallá, 
miszerint az üstökösök levegőnkre káros s ez által az emberekre 
nézve ártalmas befolyással volnának. 

A z üstökösök mivoltára nézve hasonló balvéleraények ural
kodtak, a babonás római nép az 43 évvel Kr. e. megjelent üstököst, 
a megölt Caesar szellemének, vagy azon szekérnek tartá, mellyen 
menyekbe ragadtatott. Valdemiára spanyol barát pedig a pokol 
gyümölcseinek tartá, mellyeket bizonyos szellemek onnan az em
berek intése s ijesztése végett kivetni kötelesek. A régi világban 
még a tudósok is igen furcsa véleményben voltak az üstökösök 
iránt. I g y Plutarchus, hires görög iró a nap verőfényének, mások, 
mert nem az állatkörben mozogtak, s szabálytalan pályán haladva 
váratlanul jöttek mentek, fényük, alakjuk folyton változott, puszta 
levegötüneményeknek tárták. Aristoteles görög bölcs az üstökö
söket földünk kigözölgéseinek hitte, mellyek levegőnk harmadik ré
tegében megsürödvén, válnak láthatókká. Még furcsább fogalmakat 
képeztek maguknak a csinek, de a nélkül, hogy az üstökösöknek 
holmi rosz befolyást tulajdonítottak vagy azokat vészjelenségek
nek tartották volna, söt tetemes mértani ismereteiktől segittetve, 
megjelenéseiket, pályájukat stb. nagy figyelemmel kisérték, s ta
pasztalataikat p e d á n s 
pontossággal és nagy 
körülményességgel le
írták, mi által a csilla 
gászat körül nagy ér
demeket szereztek ma
guknak. 

I l ly uralkodó bal
fogalmak között, annál 
inkább kell bámulnunk 
Seneca, jeles római böl
csésznek az üstököscsil-
lagokról irataiban nyil
vánított véleményét. — 
,,Én, úgymond az üstö
kösöket, ép ugy, mint 
az azoknál jobban is
mert bolygókat a ter
mészet örök müveihez 
számítom; a bolygók
nak sincs ugyanazon 
pályájuk, miért ne le
hetnének tehát az üstö
kösök pályái annyira 
egymástól eltérők. Bi
zony mondom, eljövend 
az idö, mellyben utó
daink csodálkozni fog
nak, mint lehettek illy 
világos dolgok nékünk 
ol ly homályosak. Eljö
vend még a férfiú, ki 
az üstökösök pályáját, 
nagyságát s egyéb tulajdonságait felfedezendi 8 kiszámitandja." A 
nagy római jövendölése beteljesedett, de 1600 év múlva csak. 

Kepler, hires csillagász volt az első, ki az üstökösöket égi tes-
teknek lenni állitá, s Borelli olasz és Dörfl planeni lelkész voltak 
az elsők, kik az 1664. és 1680. évi üstökösök figyelmes szemlélésé
ből azon következtetést vonták, miszerint az üstökösöknek állandó 
s a nap körül tojásdad alakú, kerekded pályákon keringő állandó 
égi testeknek kell lenniük. 

Mindezen vélemény csak következtetésből volt vouva, a nél
kül, hogy mértani biztossággal lett volna megállapítva. Ezen fel
adat megoldása, százada legnagyobb természet vizsgálójának, Xew-
ton (olv. Nyutn) Izsák érdeme; számvetései kétségen felül helye
zik, miszerint az üstökösök bolygókkint naprendszerünkhöz tar
toznak, ennek tagjai fényt és meleget ettől kölcsönöznek, pályá
jukat ugyan azon törvények szerint végzik, mellyek a bolygókra 
nézve érvényesek, továbbá a nehézség törvényei szerint igazolta, 
miszerint a nap valamennyi üstökös pályájának közös, úgynevezett 
gyúpontján áll, hogy ezek felette nyujtvák és évezredek kellenek 
arra, hogy az üstökösök pályájukat megfuthassák. Newton volt 
coyszersmind az első, ki megmutatá, mint lehessen az üstökösök 

S n i i k o l v n j i bá r lánÉ. (K 

körül tett néhány számvetésből ezek egész pályájának hosszát s fu
tásának tartamát kiszámítani. 

A szabad szemmel látható üstökösök rendszerint gömbölyű 
fejnek nevezett ködtömeg gyanánt mutatkoznak, mellynek közepén 
néha egy világos, fényes pont a mag s a naptól elfordult felén hosz-
szú ködnemü tömeg, az üstök látható. A mag az üstökös legfénye
sebb pontja, de fénye mindazáltal a bo lygók fényével csak ritkán 
ér fel. Az 1680. évi üstökös, valamint az 1835. évi Halley féle üs
tökösnél izzó veres színűnek látszott. A mag valóságos átmérője 
változó, igy az 1805. évi Biélá féle üstökös magjának átmérője 15 
— 20, az olberszi 1150 német mérföldet tett. 

Az üstökösök, főleg az igen kicsiny, szabad szemmel nem lát
hatók, legtöbb esetben puszta ködtömegből, hogy azt mondjuk, köd-
golyóból állanak. A köd olly ritka, olly lenge, hogy kis csillagok is 
gyengitlen fénynyel ragyognak rajta keresztül, ezen burok hol össze-
sugorodik, hol felduzzad, a szerint a mint a naptól eltávozik, vagy 
közelibe jő. Ha a köd egy sűrűsödött magot burkol, buroknak ne
veztetik. Ennek átmérője változó, igy az 1811. évi üstökösnél, szá
mítás szerint 245,000 mérföldet, ellenben az Enke féle csak 67,000 
mérföldet tett. A z üstökös legérdekesb része az üstök, melly fényes 

üstökösnél soha nem 
hiányzik s néha több 
ágra is szakad. Az üs
tök vége felé szélese
dik, ugy hogy rendsze
rint két ágúnak mutat
kozik, melly tünemény 
o n n a n magyarázható, 
hogy az üstök üres, cse
kély világossággal biró 
kúp, melly ép ezért sze
gélyén világosabb, bel
sejében azonban söté
tebb, sezért hasítottnak 
látszik. — A z üstök csak 
akkor látszik, ha csil
laga a naphoz közele
dik, s közeledése alatt 
folyton nö T ellenben tá
vozása közben folyton 
fogy, miből v i l á g o s , 
hogy a nap az üstök 
képződésére hat, s hogy 
az üstök j ó formán a 
nap melege által a köd
burok vagy fejből ki
hajtott gőzökből alakul. 
Az 1744 , 1769., 1807., 
1811. és 1843-iki üstö
kösök üstökéi kitünö 
hosszúságúak valának, 

bjjyi ntikóp.) ngy a negyvenharma
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böző időben 30, 40. söt 45 millió mérföldet is tett. — Az üstökösö
kön szemlélhető tünemények egyike az üstök sajátságos rezgése, 
mintha a világűrön keresztül lengő szél e hatalmas kiterjedésű tö
meget megingatva rázná, — ez azonban csalódás; az üstök rez
gése, mint azt Olbersz, hires csillagasz igen, szépen kimutatta, csnk 
látszólagos, s mint a csillagok rezgése a közöttük s közöttünk lévő 
légtenger sajátságos átváltoztatása által idéztetik elö. A csin csilla
gászok voltak az elsők, kik ez érdekes tüneményre figyeltek, s ezt 
a K. u. 605. évben látható üstökösről feljegyzettek. 

A mi az üstökös fényerejét illeti, némellyek olly erős fényben 
ragyogtak, miszerint a közelükben álló csillagok fénye elhalványo
dott s a holdkint földünkön észrevehető árnyat idéztek elő. Igy 
1402-ben Némethonban egy üstökös jelent meg, melly az égen nap
pal is látható volt. Néha teljes napfogyatkozáskor is látszott, mi 
tetemes fényerőre mutat. Az üstökösök fénye legtöbb esetben a 
naptól kölcsönzött, miért is rajtuk fény változásokat észrevehetni. 
Az üstökösök alakjukra, fényükre stb.-re nézve szüntelen változ
nak, miért is hasonló alakról egy uj üstököst egy régiebbel ugyan
azonosnak azonnal tartanunk nem szabad. 

Az üstökösök teste, anyaga, Herschel szerint, felette finom gőz, 



vagy lég, s ennek finomságáról elég mondanunk, hogy 20—25,000 
mérföldnyi vastagságuk daczára a legkisebb csillagok is rajtuk 
keresztül ragyognak a nélkül, hogy fényükből vesztenének, 3öt 
néha fényesebbeknek is látszanak; mi arra mutat, hogy nékiek, 
habár csekély mértékben is, saját fénynyel kell birniok. 

A mi a Krisztus urunk születése óta korunkig mutatkozott üs
tökösök számát illeti, ezek, a csin tudósok által szemlélteitekkel 
együtt, körülbelül 600-ra tétethetnek, minthogy pedig a távcső fel
találása v.i . 1610 előtt csak a nagyobb üstökösök valának láthatók, 
s rendszerint Öt közül egy éri el ezen nagyságot, méltán következ
tetni, miszerint a keresztény számitás óta körülbelül 4000 üstökös 
fordult meg naprendszerünkben A z üstökösök nagy száma, pályáik és 
mozgásuk szabálytalansága azon félelemre szolgáltattak alkalmat, 
miszerint földünkkel összeütközvén, bajt szerezzenek, azonban a tá
volságok olly nagyok, miszerint összeütközésről szó nem lehet, s ha 
lenne is az üstökös gözszerüsége mellett, az illy összeütközés in
kább reájuk mint reánk nézve válnék veszélyessé. A mi az üstököt 
illeti, ezen keresztül földünk már nem egyszer haladt, de ez is 
felette nagy ritkasága miatt, földünk légkörére legkisebb befolyás
sal nem vala. — AzJüstökösök, mint már emiitettük, kerekded 
(elliptikus) pályákon haladnak, mellyeket a tudósok bizonyos pá
lyaelemek segélyével számítanak k' 
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Legyen p. o. A D B E egy 
kerekded, A B a hosszú vagy 
nagy, D E a rövid cagy kis át
mérő rónait vagy átmérőt ké
pezi, G és / /pontok a kerekded 
középpontjától C'-töl B egyenlő 
távolságra állanak és gyúpon-
toknak neveztetnek / / F vonal 
vezető sugárnak. E pontban áll 
a nap, s e körül forog kisebb, 

- - nagyobb kerekdedekben az üs
tökösök legnagyobb része. Ezen 

részeket pályaelemeknek nevezik s ezek segélyével mindegyik üstö
kös pályáját kiszámitatii lehet, ha már most valamelly üstökös pá
lyaelemei már régebben mutatkozott üstökös pályaelemeivel meg
egyeznek, akkor, habár alakjára, fényére különböző, mindazáltal 
azon üstökössel ugyanaz. A z időszak, melly eltűnte és ismét! meg
jelenése között letelt, 10 , 2 0 , 100 stb. év képezi azon időt, melly 
alatt pályáját körül futotta. Ezen időt forgalmi időnek nevezzük. 

Ezek alapján s a mértan és csillagászat által nyújtott eszkö
zök segélyével már eddig is több üstökösnek pályáját és forgalmi 
idejét kiszámítani sikerült. Ez sikerült az úgynevezett Melanchlun 
üstökösével is. Ezen nevezetes üstökös 1264-ik évi augusztus és sep
tember kezdetén igen nagy fénynyel volt látható, üstöke az égbol
tozat felénél továbbra nyúlt, s földünkhöz nyolez millió mértföldre 
közeledett, némellyek szerint negyven napig, mások szerint pedig 
három hónapig volt látható. A csineknek ezen csillag üstöke kard 
alakjában görbítve mutatkozott; az oroszlán csillagzatától kezdve 
a rák - s az ikreken keresztül ór ionig haladt. Minden krónikái ró 
megegyez abba, hogy ez üstökös 1264. évi october 2-án, midőn 
IV.Orbán pápa meghalt, eltűnt, de három század múlva, 1556-ban, 
még pedig mártius elsejétől fogva ismét egy uj s erős fényű üstö
kös vonta az akkori világ figyelmét magára, ugy hogy Melanchton, 

Luther Márton tudósságáról hires barátja 1556. évről vezetett An-
nales-ekben róla, mint sajátságos égi tüneményről megemlékezett, 
sőt iránta 13 barátjának is irt, és róla alakított véleményeiknek ö 
vele leendő közlését fölkérte. A csín csillagvizsgálók szinte szem
lélték, miszerint mártius 1-én a szűz csillagzatában feltűnvén, s 
12. aprilben ismét eltűnt. Ez azon üstökös, mellynek megjelenése 
ezen, vagy a legközelebbi évek alatt várható. Mi alapon várhat
juk ennek megjelenését, a következőkben megmutatni igyeke-
zendünk. 

A mult század közepe táján Dunthorn angol próbálta meg 
Giles Friar által Cambridgeben tett vizsgálat s helyhatározás után 
kapcsolatban a régi krónikákban feltalálható jegyzetekkel az 1264-
diki üstökös pályáját kiszámítani S minthogy ezen üstökös pályája 
az 1556-iki üstökösnek a mult század elején Halley által kiszámí
tott pályája között meglepő egyformaságot talált, ö volt az első, ki 
az 1556-iki melanchtoni üstököst az 1264-ik évivel ugyan egynek 
tartotta. S minthogy azon időszak, melly eltűnés és isméti meg
jelenés között elmúl, az üstökös forgalmi idejét teszi, annálfogva 
1556-ból levonván, 1264-et marad 292. év , mi az üstökös évét, 
pályafutásának idejét mutatá. Ezen számitás egyéb jeles csillagász 
vizsgálatai folytán helyesnek bizonyult, annál is inkább, minthogy 
975-ben,tehát körülbelül 289 évvel 1264 előtt Zimisces János ural
kodása alatt, továbbá a 683. és 104-ik évben szemlélt üstökösök 
pályája az 1556-ik évi melanchtoni üstököséhez igen hasonlónak 
látszott. Miért is , ha utolsó megjelenésének év számához forgási 
idejét hozzászámítjuk, közelítőleg meghatározhatjuk isméti meg
jelenésének idejét; ha tehát 1556-dikhoz hozzáadjuk 292-diktöl 
( 1 5 5 6 + 2 9 2 = 1 8 4 8 . ) tenne 1848.; minthogy azonban az üstökösök 
haladásukban a bolygók közelébe jutván, ezek vonzó ereje által 
futásukban tartóztathatnak; ezért 294 évnél , a mint kiszámiták, 
nyolez, kilencz évvel később jelenhet csak meg. 

Bomme Midelburgban kiszámította azon befolyást, mellyet 
Jupiter, Saturnus, Uranus és Neptunus vonzó ereje a melanchtoni 
üstökös mozgalmára gyakorolhatott, s Hind által kiszámított pá
lyája alapján azon eredményre jutott, miszerint az 1264-iki üstökös 
kerekded pályafutása 302 9 * j 0 0 esztendőt igényelt, s hogy korábbi 
megjelenését a bolygók vonzereje által okozta gyorsítás, idézte elő, 
hogy tehát az 1556-dik évi időszaknak 308 , 7 / ioo év felel meg, s 
hogy az ö számításai szerint 1 8 5 8 . a t ignsz t t i s 2 -á l l lesz az 104, 
G83, 975, 1264. évben , és utószor 1556-ban látott üstökös ismét 
látható, ekkor lévén a naphoz legközelebbi állásában, de ez előbb 
is történhetik, s igy Hind szerint 1856., 1857., 1858-ban megjele
nését mindenesetre várhatjuk. 

Ezért, kinek ideje engedi, s kinek a csillagok vizsgálására 
kedve van, ne mulaszsza estenkint az égen körül tekinteni, mint
hogy az üstökösök képzclhetlen gyorsasággal haladván, egészen 
váratlanul szoktak megjelenni. A magyar pásztornép ugy is rég idő 
óta a csillagokat szereti nézegetni, be örülnénk, ha valamelly nyá
ját legeltető pásztor volna az első, ki az uj égi vendéget megpillan
taná, fölfedezné, s még jobban örülnénk, ha a világrészt, mellyen 
megjelent, p. o. kelet-, nyu góton stb., az időt, az órát, s a csillag
jegyet, p. o. gönczölszekerénél, fiastyuknál stb., mellyben először 
volt látható, merre állt üstöke? stb. szépen föl jegyezvén, vagy 
jegyeztetvén, tapasztalatait hozzánk nyomban beküldeni nem saj
nálná. — Addig is Isten velünk. 

T Á R 
K a k a s Marton a sz ínházban. 

X X X I . Levél. Mátyás 6a, históriai dráma Szigligetitől. Lendvay ju
talma. 

A színházban Mátyás fiát adták, Lendvay jutalomjátékáld, eredeti tör
téneti drámát. A közönség fulladásig teleülte a színházat; s nézte a darabot 
figyelmesen; a komlókertben pedig négy darab kritikus ült a kancsó mellett, 
— magam voltam az ötödik — s hallgattuk a czigányzenét. Nem kell külön
ben semmi rosszat keresni a dologban; nem azért nem néztük Mátyás fiát, 
mintha lenéznök a magyar drámát, hanem azért, mert épen a Komlókertben 
kellett lennünk, a Komlókertbcn pedig azért kellett lennünk, mert egy derék 
alföldi hazánkfia,ki maga is művész, műkedvelő és műpártoló egy személyben, 
• a kit az ur Isten tartson meg sokáig, saját csekélységünket abban a kitün
tetésben részesité, hogy egy „Kakas Márton csárdást" szerze, és ezen csár
dásnak czigányi hegedű húrokon leendő első megzendülésének ünnepélyes 
alkalmára egy barátságos lakomát rendezett, mellyre in specie minket szinbi-

H Á Z . 
rálókat is meginvitált, megszerezvén azon olympusi látvány gyönyörűségét, 
hogy vicsorítja egyik eriticus a másikra a fogát : mikor egy asztalnál ül? 

Tehát jól ettünk, jól ittunk, jól lakomáztunk; folyt a bor és az anec-
dota mondás; félretettünk minden gondot; csak én bennem mozdult meg 
ollykor-ollykor valami lelkiismeret forma, ollyasmit sugdosva : „bogy fog 
már most ez a féltuczat kritikus arról a drámáról referálni a közönségnek, a 
mit a közönség látott, de ők nem. Magamra nézve azt gondoltam ki, bogy 
majd szépen elhallgatok, mint már egy párszor tettem; ugy cselekszem, mint
ha nem volna semmi nevezetes dolog a színháznál a miről írjak. Szerkesztő 
-barátomnak ugy is van mit kinyomatni a lapba. * 

Mekkora lőn azonban az én ijedelmem, a midőn a következő napokon 
egyik lap a másik után akad a kezembe s biráló collegáim azon rendben, a 
hogy egymás mdlett ültünk az asztalnál, referálnak szépen az előadott da
rabról :elmondják, hogy a mü kissé hosszadalmas, de nyelve folyékony; hogy 
yannak benne hatásos jelenetek; hanem a párbeszédek dagályosak, hogy a 
jutalmazott szépen szavalt, de túlzásokba esett, hogy Sz. kissé parasztosan 



fogta fel a főúr szerepét, hogy a nök játéka bágyadt volt, hogy egy némelly 
ember jobban is tudhatta volna a szerepét stb. stb. stb. — No már most 
Kakas Márton, nincsen menekülés : neked is elkeli mondanod, hogy uvillyen-
nek találtad az „előadást"? mert már a többiek mind feleltek. 

Tehát, instálom alásan : — miután én is ott voltam, a hol a többi : — 
megvallom, hogy az első felvonás : a pörkalthús. kissé csöndesen ment végbe. 
Jó ötlet volt szerzőtől egyébiránt galuskát is mellékelni hozzá. Zajosabb és 
igy nagyobb hatású volt a második felvonás : a turóscsusza: melly valódi 
eredeti gondolatokkal volt megterhelve — töpörtő alakban, s a kedélyek húr
jait tökéletes harmóniába hozta. Mindent felül mult azonban a harmadik 
felvonás : a sült pulyka; melly az összes kritika tetszését megnyeré, s méltán 
megérdemlé a koszorút, melly zöld saláta képében halmoztatott reája. Az 
előadás pontos volt és összevágó » különösen fűszerezte azt amaz óclassícus 
zamat, melly a bakatoron félre ismerhctlenül érezhető volt. A szereplők mind
nyájan megfeleltek a maguk feladatának késsel villával és poharakkal; kü
lönben a f olvonások közötti zene többet ért egy némelly magánybeszédnél. 

íme én jó lélekkel ezt a birálatot irtam. Jelentésem meglehet, hogy va
lamennyi között a leggyengébb, de annyi bizonyos, hogy legigazabb. 

Kakas Márton. 
ül i u j s á g ? 

# * # Lendvay Márton magyar dala e napokban meg fog jelenni, a szen
vedő művész költői lelke az alatt sem tud nyugodni, ha nem keresheti fel a 
színpadot, dalban tör ki; most ismét egy, remek eredeti magyar dalt szerze, 
mellyet zeneműértőink egyhangúlag gyönyörűnek állítanak. Ez is be lesz mu
tatva a nemzeti színpadon s tanúságot teend róla, mennyi költői kedélyt birt 
egykor e színpad Lendvay lelkében. Pedig hisz ez esak egy dal! 

**# Olvasóinkat figyelmeztetjük Bérezy Károly munkatársunk vállala
tára; lovászat és vadászati lapok czíme alatt. Illynemü közlönye minden nem
zetnek van, melly illy nemes versenyző mulatságokkal foglalkozik s a mellett 
gazdászata lovagias részleteit előmozdítani törekszik. A. vállalat önmagát 
ajánlja. 

Vahot Imre Garai költeményeit fogja uj kiadásban közrebocsátani 
s ez iránt előfizetést hirdet, az összes müvekre 4 pfttal. Külön Szent László 
költeményre is lehet előfizetni 1 pfttal. 

*** Degre Alajos, irodalmunk jobbjainak egyike e napokban utazott 
külföldre, Párizst és Londont meglátogatandó. Óhajtjuk, hogy gazdagon tér
jen onnan vissza. A költő gazdagsága pedig a lélek. 

* * * Friebeisz István a Délibáb szépirodalmi lap árát leszállitá 18 ftról 
10-re; hogy annál könnyebben megszerezhető legyen az olvasókra nézve.Sok 
szerencsét kívánunk neki e merész vállalathoz. 

A Pesti Napló szerkesztéséről b. Kemény Sigmond lelépvén, öt e 
helyen Pompéry János válta fel, kinek e lap szerkesztésében eddig is nagy 
része volt. Az uj szerkesztő buzgalma, helyes tapíntata, költői kedélye és ala
pos készültsége biztosítják a közönséget arról, hogy a Pesti Napló, eddigi 
munkatársai mellett folyvást megtartandja azt a tekintélyes állást, mellyet a 
derék báró Kemény alatt elfoglalt, ki magányügyei miatt lépvén le, ezentúl 
is gazdagitandja munkálataival a P. Naplót. 

A Magyar Sajtó ügyei is nagy átalakuláson fognak átmenni, a mi
ről annak idejében szólni fogunk. Irodalmunk minden ágazatában örvende
tes emelkedés mutatkozik. 

«? Szegedről panaszkodnak, hogy az András-napi vásár nagyon roszul 
ütött ki az eladókra nézve, valamint a gabona-ár is pang. Pécsről hnsonló 
panasz, hogy az cz idei katalini vásár fertelmes időt hozott, s e miatt sem 
adás, sem verés nem ment azon élénkséggel, mint szokott történni ezen vásá
ron. A gabona és bor ára alább szállt, e miatt igen csekélységet szállítanak 
piaczrti. Azt mondja levelező, hogy a lefolyt nyáron azon vidékről mintegy 
100,000 forint rézpénz vándorolt ki Belgrád felé, s azon óhajtását fejezi ki, 
vajba a magas pénzügyi minisztérium apró pénzküldése által segítene ezen 
bajon, melly a kis kereskedést megakasztja. 

/ A belvárosi F . . . féle kereskedésben ármányos lopás akart történni 
:i napokban. F. kereskedő előtt megáll egy targonczás, s arra kéri őt, hogy 
targonczáján lévő ládának adjon helyet az éjjelre, mivel az Cs. asszonyságé, 
s ki azt holnap elviteti. Cs. nsszonyság ismerőse lévén a kereskedőnek, kész
séggel adott helyet. Bolt bezárása után megelevenűl az idegen láda tartalma, 
s abból egy élő lény, azaz zsivány búvik ki, ki gyertyát gyújtván, a boltban 
lévő kelmékkel két ládát megterhel, a pénzt magához veszi, s hajnalban 
távozni szándékozik. Fel is nyitja a boltajtót, dc számítás nélkül, mert a 
holtör épen ott csavargott, .- nyakon csípte a félkéz kalmárt, ki azonban erő
sebb lévén, elillant, csupán n nagy fáradsággal és gonddal bepakolt ládá
kat kénytelenittetett ott hagyni. 

/ Egy barátságos levelet kaptam a napokban, mellyből néhány pontot 
szükségesnek látok az olvasóközönség eleibe terjeszteni, részint hogy nyilvá
nosságra hozatal által háláljam meg hazafias buzgalmát, részint hogy mások
nak is mintegy példát mutassak, mennyit tehet és használhat a közügynek 
egyes ember is, ha munkásságát s fáradságát arra szenteli, hogy a közjót elő
mozdítsa. „ A nép örömmel olvas — igy szól a levél — ha olly könyvet nyúj
tanak kezébe, mellyben oktatást, de mulattatót is talál, sőt pénzét sem saj
nálja azért, ha ára nem tetemes. Átalános megelégedés nyilatkozik a ..Vas. 
könyvtár" 5 és 6. füzete mellett, s H. G. urnák hálával tartozik a nép, hogy 
ezt külön kiadásban is a közönség eleibe juttatta. Küldjön ön nekem a H. G. 
által kiadott Magyar könyvek névsorából 2"» példányt. mert én járásomban 
25 községi könyvtárt akarok megalakítani. A színészi nyugdíj-intézetre gyűj
töttem 103 pft., 1 cs. k. aranyat; szeretném, ha jövő évi január 15-éig nálam 
maradhatna az is, mert addig tetemesen szaporodnék. Hogy mennyire el 

vagyok foglalva, mutatja az, hogy ez idei oltás folyam alatt 40,000 lélekből 
álló kerületemben magam 1()00 gyermeket oltottam be sikeresen, és 150 gyer
mek maradt sikertelenül, kiket k"ttszer, harmadszor is beoltottam!; de azért 
minden mellékidőmet az irodalom terjesztésére szentelem. Van itt helyben 
G . . . án olvasó-egylet, melly 22 tagot számlál, kik havonkínt 20 pkrt. 
fizetnek, s ebben legtöbb érdeme van Zsigárdy Imre ügyvéd urnák." A levél
író neve (ugy hiszem nem neheztel, ha talán szerénységét megsértem) Ke-
resztessy József, kerületi orvossebész. 

/ A jótékonyságnak nálunk is naponkint trj példái merülnek fel. Hisch 
Simon és fiai nagykereskedő-ház, nagy csomag fehér ruhát ajándékozott a 
polgári koródából kikerült lábbadozók számára, A ki egygyel az ur kicsinyei 
közül jóttcsz, annyi, mintha magával a? úrral tett volna jót, s jutalma el nem 
maradhat. 

.' Báró Sina Simon, kinek nevéhez majd minden számunk egy drága 
gyöngyszemet fűz, a pesti polgári kórház javára két ezer pengöforintot ado
mányozott. Az ifju báró azzal mutatja meg, mikint érzi a vagyon becsét, 
mert annak egy részét köz jóra fordítja. 

/ Kréta szigetét oct. 12-én borzasztó földrengés rázkodtatá meg, melly
nek következtében Heraklíon város három negyede romba dőlt, s a megma
radt városrészben csak 28 ház lakható. Eddigelé 570 keresztény és 1400 
török halottat ástak ki a romokból. 

/ Triesztben egy nőtlen kereskedő néhány barátját vacsorára hívta, 
8 éjfélig vígan mulattak. A második emeleten két angol volt szállva, kik nem 
álltatván, éjfélben furkós botokkal fegyverkezve, lementek a vigadókhoz, b 
ugy eldöngették őket, hogy csaknem lepedőben kellett mindnyáját haza vinni. 
Az egyik angol őrnagy és a másik 15 éves fiu. 

/ Csak a bibéjét kell eltalálni. Somogy megyében átalános ellenszenv 
uralkodott a tagosítás ellen, a nép borzadt tőle, mert senki nem világosította 
i'A annak jótékonysága felől.Ország Lajos főbíró untak, mint halljuk, sikerült 
a jeget megtörni, a mennyiben Újfalu nevü község és volt földes ura Cindery 
László közt barátságos úton hozta azt létre. Most már több község fogja kö
vetni ezen derék példát, azok pedig, kiknek a népre befolyásuk van, tanulják 
meg ebből, hogy okszerű bánásmóddal legkönnyebb boldogulni a nagy tö
meggel. 

/ A sárospataki képezde, mint halljuk, olly jó alapon nyugszik, hogy 
jövő évre meg fog nyittatni. Tanárokul választattak, Árváy Jósef, eddig is 
tanár, és Zsindely! J. iskola tanitó, kik közül az első, még ez évben a külföld 
hason intézeteit fogja meglátogatni, hogy azoknak szervezetével is megismer
kedjék. 

J Alvinczról Erdély legelső bortermelő helyéről írják, hogy sok bor 
termett, de erdélyi akóját 40 krért sem tudják eladni. Nálunk egy iczét ad
nak annyi pénzért. 

t A „Journal de Constantinople"-ből következő borzasztó hirt lehet 
olvasni. Oct. 12. Rhodus szigetén borzasztó vihar dühöngött, délután pedig 
irtóztató dördület rázkodtatá. mc^f-a-^ánist. A lakosság ijedten hagyta el a 
várost, azt gondolván, hogy a vihar földrengéssel jött, s később derült ki, 
hogy a villám a lőportárba csapott, s ez okozta a rázkódást. A több mint há
rom ezer mázsa puskapor ereje, a mecsetté alakított sz. János templomot, az 
úgy nevezett hősök tornyát, továbbá háromszáz házat romba döntött. A hí
res Rhodus utcza elpusztult, a János rend főnöki palotája összeomlott, s 
ezernél többre megy a megrongált házak száma, szóval a város egy harmada 
az enyészet siralmas képét viseli magán. A romok alá temettek számát 1000-re 
teszik, kik többnyire nők. és gyermekek. Oct. 17-éig már háromszáz szeren
csétlent ástak ki, de csak tí áldozatban volt élet, mire a segély megérkezett. 

/ Vodjáner Béla, nejének Aczél Zsófiának születés napja alkalmával a 
szegény gyermek kórház ágyainak szaporítására ezer pengőt ajándékozott. 

.- Hamburgban nö toborzó állíttatott fel a jó reményfokához rendelt 
német legio számára. Eddig 50 nő jelenkezett. Igen kevés! 

»* Az erdélyi Múzeum almanach, mellyről c napokban is tétetett em
lítés, sajtó alatt van, s január végével meg is jelenend. Pártolásra hívjuk fel 
a közönséget annyival inkább, mert a tiszta jövedelem egy része a most ala
kuló erdélyi múzeum alaptőkéje szaporítására fordittatik. Előfizetéseket elfo
gadnak K m i e h , Geibel, Ilartlehen, Magyar sat, könyvkereskedők, s Szabó 
Richárd a szerkesztő, ország út 32 sz. a. 

Vidéki hirek. 
Dcbrerzen, november 25. A helybeli egyház kezdi magát renoválni, 

6 helyett november '.'-kén egy pénztárnok választatott ellenőrrel; tegnap
előtti ülésében pedig számvevő és ügyvéd. 

Ugyan az nap délután a cassinónak is választmányi ülése volt, minden 
magyar lap jövő évre is megrendeltetett, ezen kivül La Presse franczia lap, 
Wiener /.tg.. Wanderer, Ostdeutsche Post, lllustrirte Ztg., Fliegende bliit-
ter német lapok, Vasárnapi és hétköznapi könyvtár, Nagy tükör s több hazai 
folyó lapok.— A koldulás eltörlésére s koldusok ápolására eddig gyűlt 504 p. 
ft. a városi hatóságnak átadatik, s a tánczvigalmakhól bejövő felesleg éven
kint átküldetik; a festészi academia gyámolitására a szokott 5 részvény díj 
kifizettetik, egy müegyleti, s 4 db. miskolczi szinház részvény szereztetik, a 
színészek nyugdijja tökéjéhez G0 pft. felküldetik, a múzeumi tér csinosítására 
aláírás nyittatik, egy játék kártya 40-röl 50 krra emeltetik, őrnagy Simonfly 
Lászlónak a könyvtár részére ajándékozott 48 kötet ujabb könyvekért, szives 
köszönet nyilvánittatik, ez is elég, s mondhatni, hogy cassinónk csekély ere
jéhez mérve a jótékony czélok előmozdítására mindenkor kész, s e mellett 
tagjai, kivévén az iszonyú füstöt a lehető kényelmet élvezik. 

Eszembe jön a miskolczi szinház részvény jegyeiről, hogy néhány hét 



előtt a Délibáb hasábjain olvasám.hogy a debreczeni szinház részvényei szép 
keletnek örvendenek; — oh, bárcsak in tatura látnánk már azon óhajtott 
részvényeket, mert reményem nagy, hogy irántuk a részvét sem hiányzanék, 
— de fájdalom a Délibáb azokat csak fata morgana tüneményként látta, mert 
a mi testi szemeink elé ugyan még egy árva részvény sem került; — pedig 
1854 július 5-én tartott községtanácsi ülésben városunk vasakarata polgár
mestere előhozá e város lakói műveltségének s szellemi baladásának föténye-
zőjét,a közohajtás s magas kormány által is sürgetett nemzeti szinház ügyét; 
előadá, hogy a színháznak 20,l>20 pft. kamatozó tőkéje van, s ez már magában 
is elég volna, hogy kezdeni merjünk, annyival inkább, hogy a város helyisé
get, s önerejéből kitelő épületi anyagokat adni kész. Ugyan azon ülésből 20 
tagból álló színházi bizottmány neveztetett ki; — e bizottmány tudtomra 
egyszer ült össze; — szebbnél szebb tervek is készültek, sőt félig meddig a 
helyiségre nézve is megállapodás lőn. Már ezen ülés óta harmadfél év 
telt el, Szabadka már meg is nyitá csinos színházát, Szeged is iparkodik, s 
mi leendő színházunk ügyében közel 22,000 pftra szaporúlt tőkével nem tu
dunk semmit. — Mozgassuk tehát egy kissé városunk műveltsége, szellemi 
előhaladása egyik főtényezőjét, mint azt derék polgármester ur nevezé, — ál
lapodjunk meg valahára valamellyik tervben s helyiségben, röpítsük szélyel 
azokat a részvényeket, én tökéletesen hiszem, hogy a debreczeni szinház rész
vényei itt helyben s a város vidékén is elkelnek, kivált ha, a mint kimondva 
van, a város jótállása mellett bocsáttatnak ki. Kadareri. 

M . -Úvár, november 30-án. Nem kevés csodálkozásra méltó elhatáro-
zottsággali öngydkolási eset adta magát elő folyó hó 26-án kis városunk
ban ; ugyanis a köz tiszteletben álló ügyes és tapasztalt segélye által számta
lanoknak hálás köszönetével magasztalt, 70 éves orvostudor, Schöllhammer 
János, miután három nappal előbb vagyonát tökéletesen összeírta, s arról 
végrendelete által kellőleg rendelkezett volna, orvosi naplóját a szentírás 
szavaival : „Atyám! kezeidbe ajánlom lelkemet" befejezvén, tükrét maga 
eleibe állítva, egy, a nyakán borotvával tett metszés által éltét eloltá. Az 
orvosi bonczolás alkalmával kiderült, miszerint a fejébeni sérelmek folytán, 
habár az őrültség rajta még nem igen mutatkozott is, de annak rövid idő 
alatti tökéletes bekövetkezése elmaradhatlan lett volna. — Az öngyilkosok 
tetemeik eltakarítását értelmező, az 1850. évben kiadott m. cs. k. nyilt pa
rancsai hivatkozás után, a holttetemnek a sírkertben! eltemettetése iránt ellen
zés nem tétethetvén, habár papi szertartással nem is, de keresztyén-felebaráli 
szeretettel és emberbaráti kötelestéggel ment végbe a temetés, miután a térdig 
érő hó és a folytonos zivatar daczára is nemcsak a megyei,urodahni és városi 
tisztikar legnagyobb része, hanem még számtalan, a miveltebb osztályhoz tar
tozó lakosság is igyekezett a szeretett orvosnak utolsó tiszteletét ny i lvá
nítani. //—i. 

H . - S z o m b a t . Környékünkön egymást érik a borzalmas események : 
Mult héten Détér nevü helységben — hol a legközelebbi nyáron a tűzvész 
tetemes pusztítást tett — egy kis gyermek, anyai vastag vigyázatlanságból, 
szapulás alkalmával agyon forráztatott — e szerencsétlenül kimultnak test
vére pedig tetemesen megsebesíttetett. — Mint mondják: az anya vétkes gon
datlanságaért lakolni fog. 

Ez esemény után néhány nappal Majomban — Rimaszombattól egy órá
nyira— egy, magát saját lakadalmában leivott vőlegény, ipáját halálosan meg-
sebzé, ki ennek következtében meg is halt. — Majd 

a tamási kondás bojtár makkolás alkalmával az erdőn halálra veretett 
tornamegyei kanászok által s végre ezen borzasztóságok koronájául : 

Kollátb nevü faluban egy 65 éves beteges, nyomorult, munkatehetlen 
ember — bár azon helységben 4, külön házban lakó testvérei mind jó álla
potban vannak — a gonosz testvérektől házaikba be nem fogadtatván, sőt az 
esengő mindenikből kilökdöstetvén : a kemény hidegben éhségtől, s betegség
től elgyötörteivé, a testvéri házak egyike előtt az utczán fagyott meg! Eszív
telen testvérek már kereset alá vétettek, s irtózatos könyörtelcnségökért nem 
kerülendik ki a büntető igazság ostorát, nem, még az örökké valóságban sem. 

Mi városunkat illeti : ez jelenleg tetemesen szépül azon két uj torony-
áltál, mellyeknek egyikét a helv. másikát az ágost. hitvallásuak építtetik, az 
eUóbbiké, miután esak a régi húzatott magasabbra, már csaknem készen van. 
Fiatal helybeli építészünk Sőós Miklós, ki ennek építésével megbízva van, 
minden elfogulatlan ítélete szerint, c valóban diszes torony körül kifejtett 
szorgalma s ügyességéért dicséretet s figyelmet érdemel, valamint Szabó Már
ton ácsmester is, ki a tetőt mesterileg elkészité. 

Egyesült protestáns gymnasiumunk évről .évre virágzóbb, melly körül
mény leghathatósabb bizonyítványa annak, hogy a jeles tanárok tudnak és 
akarnak megfelelni nagyszerű hivatásuknak. E mellett sokat tesz ez iskola 
népességére nézve az is : hogy a szegényebb sorsúak közül többen igen cse
kély díjért, néhány jelesebbek pedig ingyen egész évben tisztességes ebédet 
kapnak az e czélra tett, - évről évre az u. n. nyári suplicatióból gyámolított 
alapítványból. — Fájdalmas érzéssel írom továbbá, hogy a közönségesen tisz
telve szeretett, s szeretve tisztelt ág. hitv. helybeli lelkészt n. t. Pákh urat, 
alig hogy nagy utánjárás után szerencsés volt az illető egyház megnyerni, 
már ismét elveszíti; ugyan is, a nagyon tisztelt aggastyán Nyíregyházára hi
vatott lelkészül, rá és családjára nézve legkedvezőbb föltételek mellett, s e 
meghívást elfogadá. Az ur áldja meg s éltesse a szelid munkás, tudós apostoli 
tiszteletes öreget! JV. P. 

Maródion. Közelebb mult hó november 20-án a maróthszéki erdőkben 
ragadozó állatok ellen hajtóvadászatot rendeztem, s miután gyakorlott lövő 
székely vadászimmal a második állást félkör alakúlog beövedzettem, a többek 
közt egy olly tarka - is élőnkbe jött, mellynek nyakán egy vas kapcsok által 

oda illesztett széles szij vala látható. En embereimmel azon meggyőződésben 
éltem, hogy az állat, urától eltávozott légben, s csupa székely gyöngédségből 
eredménytelen lövés után tovább menni engedni rendelem. Ezen esetet sietek 
a szerkesztőséggel olly bizalmas kérés mellett közlem, miszerint lehető hamar
sággal világszerte hirdettesse ki, hogy ki elszökött tulajdona után vágyódik, 
a keleti kárpátok sötét mélyedéseiben valahára feltalálhatja *) . M. L. 

Halál -k ir . 
Maros-Vásárhely látköréről egy üstökös lehanyatlott. Ritka csillag volt 

az, a melly most elhalványult, hogy századok múlva teljes fényében vilá-
gitson. Még azután jövend el az utas — mint Rosseau sírjához a vándor — 
kérdezvén : mellyik nap az, mellyen eltemették Bolyai Farkas marosvásár
helyi helvét h. v. tanárt? Egy század múlva fogja kérdezni egy ezred csil-
lugbóvár : hol van a sir a pojnyik-almafa árnyában, mellynek hantjai alatt 
hányja hosszas álmát, a csillagok ismerőse Bolyai Farkas, 

Ha valaki fogalmatakart szerezni a lángész elragadó határáról, az kisérte 
volna figyelemmel a ritka, a remekjellemü Bolyai Farkas tanárt, a kit novem
ber 23-án válogatott lélekrokonság kisért a sírba, e földön utolsó hajlékba. 
— Nyugodjanak békében porai, s annyi ezer közül — kiknek a számtan ele
meit mutogatta — az életben levők küldjenek egy sóhajt fölé, azt illy ma
gasztos jellem és lángész, bizonyosan megérdemli — Szomorú jelentését ő 
maga irta meg ábrándos lelkének képzetével. Mezőségi. 

A d o m a . 
— A görög forradalomkor egy magyarhoni görög kereskedő az újság

ból értvén minő kegyetlenségeket követtek el a törökök a görögökön, e felett 
nagyon elkeseredett s a törököt pogánynak, zsiványnak stb. szidalmazá, azon
ban fordult a koczka, a görögök lönnek győztesek, s a kölcsönt a töröknek 
busásan visszaadák, most a görögnek egy jó barátja fenszóval felolvasá az 
újságból mindazon kegyetlenségeket, mellyekben a görögök a törököket ré
szeltetek, de már erre a görög elégnek tartá ekként felelni „no hát mit tuta 
teni szeginy?" 

Szerkesztői mondaniva lók . 
819. rttpöngösynek. Dc. kegyetlen rosz verseket ír ön attól a lencsétől, a mit 

megénekel. 
820. A sors így akarta. Hanem azt alig akarhatta a sors, hogy rím és mérték 

nélkül írjanak verseket. 
821. A csecsemők ápolásáról. Jó munka; de nekünk hosszadalmas : ajánlani fog

juk külön füzetbeni kiadását. 
822. Mariska és Mari nagysád. Jó az ötlet, a forma is, csak egy kis finomság 

hiányzik még benne. Ráspolyozzon rajta még egy kicsinyt szerzi, 
823. Tyúk Klaruuak, Jércze Bibinek, Kappan Tóbiásnak, Pulyka Lörincz-

nek, Gunar Mártonnak, s minden egyéb tollas atyafiságának szives üdvözletet mond 
Kakas Márton azért a nagy buzgóságért, melylyel öt leveleikben fölpezsdíteni koronkint 
el nem mulasztják. Ezentúl is rajta leend, hogy rokonainak becsületére váljék, de azt nem 
teheti, hogy atyafiság örve alatt egy-egy pelyhcdző versecskét becsúsztasson az újságba. Ö 
maga is alig tud már kijönni a szerkesztővel. 

824. Régi szeretőmnek. Jó, de kissé erós. 
825. R ó k a és Hiúznak, Szeretnénk annak az újságnak a füle közé nézni, a 

mellyik ezt a kedélyes irodalmi ismertetést ki tudná adni; a hol egyik írónak azt taná
csolják, hogy ne fesse magát, másiknak, hogy menjen patkószegeket csinálni; harmadikról 
azt mondják : hogy követ izzad stb. stb. 

826.„A cserági bírónak Bus históriája,Mellyben a kadencziaEgytöl egyig ája,"maga 
helyén a többiekkel együtt használtatni fog. 

827. Blumentritt l'ereneznek. Jókai Mór a kért engedélyt Erdély arany korának 
lefordítása s kiadása végett meg fogja küldeni. 

828. J—nak. A székely adomákat szivesen vettük. 
829. öreg férj. Kevés üiniitás kell még a munkán. 
830. C s . K. úrnak Egerben. Igen köszönjük a szíves részvétet irántunk.Ha olvasták 

önök a következó számát azon lapnak, melly bennünket megtámadott, találkozhattak abban 
a felvilágosítással. Azt vehetik önök észre, hogy mi lapjainkban semmiféle feleseléssel sem 
foglaljuk a tért; aprólékos kötekeilésekre épen nem felelünk, komoly megtámadásokat 
pedig mindig a megtámadó lap hasábjain igyekezünk kiegyenlíteni. Igy a viták sem fajul
hatnak olly mérgesekké, s az illető szerkesztők is őrizkednek meggondolatlanul vitát kez
deni, miután tudják, hogy a polémiának az ő hasábjaikon kell egyedül lefolyni. 

881. Az e g y p t o m l tiz csapás Erdé lyben . Hallgassunk erról a tizról,nehogy azu
tán huszonötről énekelhessünk. 

832. Találkozna aggteleki barlangban. Az adoma igaz, de nem az aggteleki 
barlangban történt. Sohn sem járt ott M a két lérfi, a kikről szó van. 

833. KOlesey hamvaihoz. Tökéletlen mű. 
834. Páty. A népdalok közt van hasznavehető. 
835. Ssovátra. Népünk ismertetésében sok érdekes adat van, miket fel fogunk 

használni. 
836. Ilalaszdal. Nem danolva fogják a hatat. 
837. Téli hangúk. Legjobb benne az utolsó vers : „Hideg a szél, szűk a bunda, 

Amúgy didereg az ember, Héj pedig még tiszta esupa Huszonnegyedik november. 1 1 

• 838. Megvagyunk hatva azon csaknem rokoni részvét által, mellyel olvasóink lap
jaink iránt viseltetnek; hogy midőn látják, miszerint mi magunk nem szólunk az ellenünk 
intézett kötekedésekre, ők lépnek fel nyilt levelekkel védelmünkre. Mi e leveleket elrakjuk 
ereklyéink közé s ha némellykor csüggedni találunk, előszedjük, újra elolvassuk, de — ki 
nem adjuk. Hlyének például a Temesvárról és Erdélyből érkezett levelek. Mi azért nem 
elegyedünk illyen vitákba, mert azokból rendesen csak az a nyereség, hogy mind a két fél 
bepiszkolja egymást s csak az irodalom becsülete szenved általa. Mi nem szeretjük irdtár-
saink képéről lehúzni a búrt, mikor tudjuk, hogy kevés idő múlva megint egymásra szoru
lunk s akkor azután lenézéssel kérdezheti az olvasó : hogy hát ezek csak ollyan emberek, a 
kik ma lepiszkolják egymást, 8 holnap megint összeölelkeznek? Mi haladunk a magunk ut
ján; tiszteljük a közönséget, megbecsüljük irótársninkat, nem rontjuk a más szerencséjét, 
a magunkét iparkodunk megérdemelni; a mit Ígérünk, teljesítjük, s bizunk olvasóink meg
győződésében jellemünk tisztasága felől. 

1 ) Jó mulatást a kereséshez, de mi ugyan utána nem megyünk. Szerk. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos Heckenast Uusitav. — Nyomtatja l.anderer és Heckenast. egyetemuteza 4-dik szám alatt I'e 




