
A . . \ a-.arn.ipi újság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétű iven jelenik meg. 
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postai aton a..Politikai újdonságokkal" együtt csupán csak 3 fi. pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi újság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

I 

Dr. P ó l y a Józse f . 

Dr. Pólya József egyik azon jeles hazánkfiai sorában, kik a 
nép közöl vévén eredetüket, soha egy pillanatig sem szűntek meg 
testvéreiket forró szeretettel ölelni, s egyszerű származásuk mel
lett olly tudományos és társas miveltségre valának képesek önere-
jökböl szert tenni; minővel igen sok bíborban bársonyban szüle
tett , selyem függönyök 
mögött ringatott s tükör
sima padozatú termekben 
növelt nagyralátó ember 
sem dicsekhetik, s a minő 
szerény ö maga, a milly 
tiszta szeretettel, őszinte 
t i s z t e l e t t e l ragaszkodik 
hozzá mindenki, a ki öt s 
nemes szellemét saját va
lóságában ismeri; ép olly 
érdekesnek s tanulságos 
nak tartjuk, főkép az övé
hez hasonló sorsú ifjak szá
mára itt röviden közleni 
példás életfolyamát. 

Ott , hol a kies Ga
ramvölgyét keresztül ha
sítja a bányavárosokba 
vezető pozsonyi országút, 
a kalnai hídtól néhány 
puskalövésnyire van egy 
magyar falu, Nagy-Szecse, 
Bars-megyében. Nem volt 
e helységben a papon rek
toron kivül egyetlen egy 
ur is, csupa jobbágy em
berek voltak annak lako
sai, de általában ollyan 
szorgalmas munkás embe
rek, a kiket a vidék jó 
módú gazdái közé sorolt, 
s a lévai vásáron rájuk 
lehetett ismerni j ó l táp
lált tüzes lovaikról , s 
hetykén felkanyaruló so-
morjai kocsijaikról. Ezen 
j ó gazdák egyikét 1802-
ben épen újév napján,tartós szünet után, kisfiúval ajándékozá meg 
ötven éves felesége. 

A nem reménylett jövevény Pólya József volt, 8 az élemedett 
szülök késő éveik ezen váratlan gyümölcsét, mint afféle jámbor 

Dr. Pólya József. 

keresztyén emberek, talán már a keresztelő lakomán az Úrnak szen
telek, kimondván fölötte, hogy pappá növelik. 

Meg is maradtak az élemedett szülök föltett szándékuk mel
lett állhatatosan. Már négy éves korában megismerteté a földmives 
apa, mestergerendán tartott bibliothekájának veres betűi után kis 

fiával az ábécét, s ezen 
házi oktatás után felvitte 
a nagy-szecsei iskolába, 
hol a szülök s tanitó nagy 
szomorúságára, kél évig 
nem tudta megtanulni a 
sillabizálást, azon gyer-
mekkínző modorban, a 
mellyen mindnyájunknak 
át kellé hatolnunk; mig-
nem maga fejétől ráka
pott az olvasásra, s a mint 
ezen átesett, csakhamar ö 
lett a falu legelső diákja, 
a honnan pár év múlva 
Losonczra vitte édes atyja. 

A Nagy- és Kis-Sze-
csén, Alsó- és Felső-Vá
radon fészkelő Pólya nem
zetség arról ismeretes a 
Garammellékén, hogy sok 
pap, rektor került belőle, 
a illycn egy pár rokon ta
nácsára a német nyelv 
kedveért Selmeczre vitte 
nagyobbacska diák korá
ban Pólya Józsefet édes
atyja, a hol pár évet szor
galmas tanulással töltvén 
az ifjú, nagy szomorúsá
got szerze szülőinek azon 
határozott nyilatkozatá
val, hogy ö nem lesz pap, 
hanem orvos. Ezen nyi
latkozat mellett még az, 
hogy a fiatal diák frakk
ban jelent meg a tősgyö-
kes magyar földmives apa 

házánál, annyira elkeserité az öreget, hogy megátkozná fiát, ha 
nem marad magyar, s határozottan megtagadott tőle minden to
vábbi segélyt. 

Az itju fájlalta szülői keserűségét, de olly nagy mértékben 
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volt hajlandó az orvosi pályához, hogy nem vala képes szeretett 
szülői kivánatát teljesíteni. 

Mennyi befolyással van némelly embernek egész életére ollyan 
véletlen találkozás, a mellyet mások figyelembe se vesznek, arról 
dr. Pólyának egy gyermekkori esete tanúskodik, mellyet ő nekem, 
mint mégyéjebeli fiatal ismerősének beszélt el még akkor, midőn 
egyikünknek sem jutott volna eszébe, hogy e lapok szerkesztősége 
engem fog felszólítani az ö életrajzának megírására. 

A véletlen eset következő : 
Mikor Pólya József még losonczi diákocska volt, mintegy 30 

barsi gyerekkel iparkodott hazafelé szünnapokra, csak ugy aposto
lok paripáján kiki, s a mint egy egész éjjeli baktatás után beállí
tottak rendes pihenő állomásukra a tompái vendéglőbe, ott ült egy 
éltes, katonásforma bácsi az asztal mellett, előtte szilvoriumos üveg
gel, a ki rövid szemlét tartván a tarisznyás, bátyus diáksereg fölött, 
magához intette Pólyát, megkínálta poharából s nagy figyelemmel 
össze-vissza tapogatván a diák siheder fejét, határozottan azt monda, 
hogy ebből doctor lesz, és meghagyá a vendéglősnének, hogy vala
hányszor ez a gyerek erre fog utazni, mindig jó l kell azt tartani 
étellel itallal az ö rovására; a mit a vendéglősné pár évig hwen 
teljesített is. A z öreg u ra vendéglős testvérbátyja s ollyan katonai 
orvos volt, a ki a franczia háborúban is forgott, s jövendölő szavai 
annyira hatottak a kis diákra, hogy azon percztől fogva sehogy 
sem tudott a papság eszméjével megbarátkozni; hanem napról 
napra több vágyat érzett az orvosi pályához, melly miatt elesvén 
az atyai segélytől, Losonczra ment, hol két évig gymnasiumi tanitó 
volt , azután pedig meggazdálkodott pénzecskéjével lejött Pestre 
az orvosi tudományokat hallgatni, mellyeket sok szegény tanuló 
módjára, magántanitásból élve végezett be. 

Orvosnövendéki első éveiben alig vevék észre tanulótársai a 
kávéházakba vendéglökbe nem járó igénytelen ifjút, a ki szük szo
bájában tanulmányainak élt, havonkint tiz bankó ftból élelmezke-
dett s a tanulástól elvonható óráit magáutanitással tölte be. Csak 
harmadéves korában ébresztett figyelmet, midőn ollyan tökéletes 
orvosi rendelményeket (recept) irt, hogy a hires Tognio tanár azt 
kérdezé tőle : orvos-e, avagy gyógyszerész uz at}ja ? s alig bírta el 
hinni, hogy Pólya József atyja sem orvos sem gyógyazercsZj-Uaiieui 
egyszerű szántóvető földmives. Ugyanez történt vele a negyedik 
évben, midőn a nagyhírű Sláhly legelső kórtörténetét (história 
morbi) felolvasta, mellyet azután mintául adott ki hallga tóinak. 
Már a negyedik s ötödik évben napról napra növekedett Pólya nép
szerűsége tanulótársai előtt is, a kik nagy örömmel és gondos figye
lemmel hallgaták az ü kórtörténeteit. Tanárai előtt pedig az által 
gyarapitá a fáradhatlan ífju saját becsét, hogy a kórházban előfor
duló sebeket tudományos gonddal és sebészi hűséggel lerajzold, mi 
annál nagyobb dicséretére vált, minthogy valamint több mivelt 
nemzet nyelvét, ugy a rajzolást is saját szorgalmából mester nélkül 
tanulta meg. 

Azon naptól fogva, melylyen édes apja megneheztelt reá a 
papi hivatal mellőzése miatt, soha sem kapott, de nem is kért ha
zulról semmiféle segélyt; hanem azért hálás fihoz illöleg híven 
megírta minden esztendőben édes szülőinek, hogy ismét szerencsé
sen átesett egy tanéven. Csak 8 év múlva folyamodott édes atyjá
hoz pénzbeli segélyért, midőn a sok költséggel járó szigorlathoz 
(rigorosum) készült, mit az okos öreg nem is tagadott meg tőle, 
jó l tudván, hogy semmit sem nagyobb kár a fiatal embernek vesz
tenie, mint időt. 

Lássuk immár millyen férfi lett a szegény tanuló ifjúból? 
Pólya József a tudomány és emberszeretet azon megbecsülhe

tetlen hőseinek egyike, kik az 1831-ki rém ellen erős lélekkel, el
szánt akarattal s szilárd áldozatkészséggel síkra szállottak. Értem 
azt a rémséges cholerát, melly ellen országhatárokon, folyók men
tében, városkapuknál s faluvégeken töltöttfegyveres, vasvillás 
örök valának kiállítva; de a melly mégis édes hazánkban is kitüzé 
fekete zászlóját, pusztított országszerte, és terjesztc mindenütt 
ollyan rettegést, hogy a cholerába esett betegtől apa, anya, testvér 
irtózva vonult vissza, és nagynehezen akadtak emberek, a kik a 
szerencsétlen áldozat hulláját koporsóba tegyék. — Pesten is hir
detek ez iszonyú vendég jelenlétét a gyászharangok, napról napra 
szaporodtak annak áldozatai, napról napra nőtt az átalános csügge
dés, éa csökkent azok bátorsága, kiknek feladatuk, hivatásuk volt 
az ismeretlen szörnyeteggel szembeszállni. A főfö hatóság kiadta 
rendeletben, hogy legyen külön cholerakórház, s alkalmaztassék 

abban, csak e nyavalyába esett betegekkel foglalkozó orvos. Es lön 
egy ház — a mostani dologház — illyen kórházzá alakítva, s jelent
keztek orvosok meglehetős számmal; de a kiknek némellyike egy 
egész napig sem állván ki a dicsőséget, nagy szerényen visszalépett 
ujdon uj hivatalából. 

Igy folyván a dplgok néhány napig, megjelent visszalépő col-
legái nyomában egy igen halvány, koromfekete hajú, gyönge test 
alkatú ifjú, a kinek rögtön átadatván a kórház, nagy határozott
sággal lépett ö be az öldöklő angyal műhelye küszöbén, s napok 
multak, napok teltek, de a halvány ifjú nem zörgetett az utána be
zárult ajtón; hanem bennmaradt állhatatosan azon erős határozat
tal, hogy vagy nevet szerez magának, vagy ott hah de az elfoglalt 
nehéz állomásról vissza nem vonul eredmény nélkül 

A dicső emlékű József nádor mcgrendelé, hogy neki minden
nap tudósítást küldjenek a choleraállapotról, s Pólya ollyan tudó
sításokat irt a fenséges nádor számára, a mellyek későbben rendbe 
szedve s összeszerkesztve fő alkatrészét tevék azon könyvnek, 
mellyet a choleráról irt ifjú orvosunk illy czimmel : „Summa ob-
sercationum de cholera orientali.c< Ugyané könyv német nyelven is 
is megjelent s a szaktudósok elismerő helyeslésében részesült és 
mai napig ott áll annak czime a „választott tudományos munkák" 
sorában. 

Pólya József azon két hó folytán, mellyek alatt a veszélyes 
kórház küszöbén ki nem lépett, soha sem aludt többet naponkint, 
két óránál. 

Ügyes és elszánt működése következtében napról napra gya
rapodott a haldoklók közé zárkózott irjtí orvos híre, s ugy járt mire 
kijött, mint a válogatott bolti áruk, mellyekre a kereskedők azt 
szokták irni, hogy „patent angol vagy franczia"; ő róla is az a hir 
terjedt el, hogy franczia orvos, s nagy volt az álraélkodók sokasága, 
midőn elevenen lépett vissza a halál küszöbén és magyarul köszönté 
bámulóit; de legnagyobb volt azon hajmüvész csodálkozása, a kivel 
két hónap alatt hosszúra nőtt haját lenyireté; mert a hosszú haj 
alatt csupa ösz hajtás sarjadzott. A kik régebben ismerik Pólyát , 
emlékezhetnek rá,minő rendkivüli jelenet volt ö ezelőtt 20—25 év
vel, fiatal szelid arezával s a vének diszével, ösz hajfürteivel; én 
legalább sohasem feledem azt a benyomást,mellyet rám tön alakja, 
midőn legelőször láttam öt mintegy 30—32 éves korában. 

Ez élethalálos pályafutás után azon fontos megbízást vette 
felsőbb helyről : hogy menne a magyar tcngermellekre— a hol még 
nem volt cholera — s tartana az ottani orvosoknak felolvasásokat 
ez öldöklő járvány gyógyításáról, melly felhívásnak, mihelyt roz
zant egészségét helyre állitá, sietett is megfelelni. 

visszatérvén Pestre, a polgári kórház másod orvosává lön ki
nevezve, hol akkotidöben mindössze két orvos sa betesrek létszáma 
nagyon csekély volt, és csupán a méltányosság ösvényén járunk, 
ha kimondjuk, hogy Pólya erélyességének igen sokat köszönhet 
ezen gyógyintézet mostani virágzó állapota. A z ő idejében szapo
rodott a betegek száma annyira fel, hogy fiók-kórházról kellé gon
doskodni, mellyet aztán ö maga kezelt (a zerge-utezában) a hová 
csupa ollyan megátalkodott nyavalyasokat vett fel, kiknek betegsé
gét orvosok botrányának (scandalum medicorum) nevezik az illetők. 
Ezen makranezos betegségeket pedig nemcsak ö maga tanulmá-
nyozá vasszorgalommal; hanem iparkodóbb fiatal orvosok is jártak 
be hozzá, a kiknek oktatást adott a kezealatti betegségek gyógyí
tásáról. De nemcsak tanult és tanított; hanem kiváltképen a bőr
betegségekről összehordott tapasztalatait s megállapított nézeteit, az 
eddigelé nyilvánított másokéval egyesítve egy könyvet irt 1837-
ben illy czimmel : „Observationcs de herpete eíus complicationi-
bus et remedio novo : anthracokali," melly czimböl magából kitű
nik, hogy a megátalkodott betegségek ellen uj gyógyszert födözött 
fel, s milly jeles, milly alapos az a munka, tanúskodjék arról az, 
hogy a világhírű Hufeland által alapított s nagy tekintélyű orvosi 
folyóirat, a legnagyobb elismeréssel és raagasztalással szól tudós 
hazánkfiának ezen munkájáról. 

Mikor Pólya még a polgári kórházban működött, volt ott két 
szerencsétlen elmebeteg is, kiknek elhagyatott állapotát annyira szí
vére vette, hogy nem nyugodott, mig a zergeutezai fiók-kórházhoz 
néhány külön szobát nem csatoltak tébolyodattak számára, melly 
osztály későbben nagyobb kiterjedésben áttétetek a Rókus kórházba. 
— Hogy illy jeles szakférfiúnak mind a fővárosban mind, vidékén 
szép orvosi gyakorlata volt, s fáradozásának nem megvetendő j ö 
vedelem lön a gyümölcse, nagyon természetes. : 



S vájjon mire forditá keresménye fölöslegét? 
Mig a megyei s országgyűléseken sok ékes beszédben felemle

getek, minő szükséges lenne országos tébolydát épiteni : azalatt 
Pólya szerzett Pesten a városerdőn túl egy darab földet, épitett an
nak közepére egy emeletes házat és felszereié azt elmebetegek gyóyy-
intésetécéjScsak három év múlva, miután bele pótolt vagy 10,000 p. 
ftot, kényszerült felhagyni nemes vállalati!val. 

Felemiitett jeles munkáin kivül, mint szorgalmas napszámosa 
a tudományos és gyakorlati irodalomnak sok jeles csikket irt ö ál
név alatt is. Nevezetesen az „Orvositárnak" hü dolgozó társa volt 
keletkezése óta. Később a Gazdasági lapok olvasói találkoztak czikkei-
vel — Extraeülanus, Exapicola — aláírással. Irt természetrajzi mun
kákat is, melly tudománynak gyermeksége óta szenvedélyes barátja. 
Vannak becses kéziratai most i s , mellyek közöl kiváltkép kár, 
hogy nagy gonddal összehordott természetrajzi szótárát nem bo
csátja napfényre. Tagja Pólya JózBef a magyar tudós társaságon 
kivül, számos tudományos egyesületnek. Minden ember a ki öt kö
zelebbről ismeri, tisztelője, ső is szeretettel, barátsággal lát minden 
jóravaló embert; de aligha van olly igen szívéhez nőtt barátja,mint 
Fáy András s ha áll az a közmondás, hogy az embert barátjáról 
kell megítélni, akkor Pólya József jellemzésére elég lett volna csu
pán ezt megírnunk : „Fáy András barátja." 

Nemes áldozatkészségének egyik legutóbbi fényes tette az, 
hogy az imént keletkezett pesti reform, theol. iskolában ingyen ta
nítja az éllettant. 

Sok szépet és példásat írhatnék ínég e nemes keblű, ritka mű
veltségű hazánkfiáról, a kit azon apai átok, mellyet a frakk látása 
idézett elö, soha sem illetett; mert egy perczig sem szűnt meg tes
testől lelkestől igaz magyar lenni, s annál örömestebb imám, mert 
ez úttal hiszem, hogy közönségünk is örömest olvasná czikkemet; 
de le kell tennem a tollat, félvén szeret vetisztelt szerény hazámfia 
neheztelésétöl, hogy kifecsegtem kiváltképen azt, a mit tőle egy
szer másszor bizalmas órákban hallottam. Békéltetőül fogadja szí 
vesén újévi — egyszersmind születésnapi — köszöntőül : hogy ter-
jeszsze a magyarok Istene munkás életét legalább annyira, mint 
anyjáé, nagyanyjáé és szépanyjáé volt, a kik mind túléltek egy 
évszázadot. * ) Dienes Lajos. 

A z év utolsó napján' 
HORY FARKASTÓL. 

Látom a haldokló év letűnt perczeit 
Melly örömben fénylett avagy keservre 

hitt, 
Sírtam és örültem; 
Néha magasztos kép 
Néha a búbánat 
Lebegvén körültem. 

Néha boldog vidék, — kedves volt az 
élet, 

Néha azt is mondtam, hogy minek is 
élek 

Ezen a világon ? % 

Ha csak bánat és kín 
Sujtolja és nyomja 
Szegény ifjúságom. 

E búcsúzó év is milly sok reményt ho
zott, 

Es a mittt elhozta töle ugy megfosztott, 
Szépecskén elvette; 
En azért azt mondom 
Dicsértessék az ur 
Szent neve érette. 

Köpül az idő és végetlenségébe? 
Csak egy szempillantás a halandó élte, 

Az is csak búbánat; 
Sokszor az örömnek 
Csillagzatából is 
Förgeteg, vész támad. 

Mennyi sok örömet vigaszt és bánatot, 
Viszesz sírodba te még éli s már halott 

Bucsuzo esztendő; 
Vájjon az uj évvel 
Derül-e reánk egy 
Jobb és szebb jövendői1 

Higyjük, mert éltünkhöz van szőve a 
remény 

Pedig pedig füstbe ez és mennyiszer 
mén: 

Épen hogy a lélek 
Megfogván szálait 
Abrándozási közt 
Perczig mulat vélek. 

fiát ha még roszabb lesz roszabb a jö
vendő, 

Mellyet hoz magával az elérkezendő 
ITj óv? de nem lehet, 
Jobb sors vár arra ki 
Zúgolódás nélkül 
Hitt, remélt, szenvedett. 

Minden örömivei és szenvedésivei 
A mult ó esztendőt hagyjuk, feled

jük el, 
Nyugodjék ki megholt: 
Én csak azt óhajtom 
Adjon Isten jobbat, 
Mint a millyen ő volt! 

Patriarthalf* együtt laka> 

No hát uincs egy ital borunk 
Hogy egy ürömpohárt igyunk? 
Hisz közülünk mindenki nyert 
Félmilliót, s néhány ezért, 
Igaz nem pengő érczeke t, 
Hanem megannyi perczeket, 
Mik e negyedfélszáz napon 
Miként eme bor a csapon 
Le folytának szép csendesen, 
Hol vigan hol keservesen 
S hogy így, hogy ugy ez év lejárt 
Fenékkel égre e pohárt. 

Ne ejtsen rajtunk az sebet 
Szegény év hogy hanyatt esett, 
Hiszen a mennyi jót adott 
Annyi rosszat bizony hagyott, 
Ne verjük falba hát agyunk, 
Ha véle ma kvittek vagyunk, 
Nálánál hajh! keservesebb 
Vesztéseken sajog a seb. 
Sok nincs ki volt, s az emberek 
Szeméből értük köny pereg. 
Nyugalmiért, ki sirba szállt. 
Fenékkel égre e pohárt. 

Nyugosznak ök, nyugodjanak. 
A mig csak elkopik a nap 
S föld hold, s ezer bolygó napok 
Es meg rozsdázott csillagok 
Tömgeböl az Istenek 
Egy jobb világot öntenek. 
Nyugosznak Ő K , de ám nekünk 
Ezer bajjal kell küzdenünk, 
A mig gyaldlt forgács felett 
Száz évig se ugrunk felet, 
Értünk, kiket száz vész talált 
Fenékkel égre c pohárt. 

No, még van egy pohár borunk 
Éa ezt baráti táborunk, 
Ürítsd ki egy kisasszonyért, 
Pedig ha volna sincs kiért, 
Ez a szerencse asszonya: 
Ma édes, holnap mostoha. 
Kisasszony a ki gyöngye vau 
Édes kegyed be csintalan, 
Álljon felénk már arczczal is 
Tekintsen a magyarra is, 
S ha hogy velünk karöltve jár 
Fenékkel égre e pohár! 

É v utolsó estéjén. 
CZELDER MÁRTONTÓL. 

Itt állok az ó és az nj év mezsgyéjén, 
Amott a múltba, itt a jövőbe nézvén 

S el-elgondolkozom, 
Szenvedő lelkemnek 
Fajó érzelmivel, 
Most ezen majd azon 

Át futja emlékem a már már mult évet 
Miként a regélő egy tündéri képet, 

S olly jó a lelkemnek 
Ábrándjai után, 
Fájdalmát örömét 
Kipihenni ennek. 

*) Mi is csatlakozunk óhajtáshoz. Szerk. 

Hazánk több vidékén, s különösen Gömör megyében uralko
dott azon patriarchális szokás az adózónép között; mellyszerint az 
egy törzstől eredő rokonok folytonosan ugyanazon fedél alatt — 
egy kenyéren éltek; egyesült erővel munkaiak kölcsönösen közös 
jóllétüket, s öszvevetett vállakkal viselek a rajok nehezült terheket. 

Az illy családok évek hosszú során keresztül annyira megné-
pesültek gyakran : hogy nem ritkaság vala környékünk falvaiban 
25—30 tagból álló háznépeket találni, s gyakorta megtörtént, mi
szerint az illy patriarchális család tagja nem tudú megmondani, 
hányad Íziglen rokona az, ki vele ugyanazon tűzhely me l l e t t , mint 
valódi testvér éli le földi vándorlásának munkás napjait? 

Az illy patriarchális családoknak, hogy ugy szóljak, sajátságos 
társadalmi szervezetük volt, (melly a hajdankori természeti egy
szerűség tisztes hagyományául tekintetett), a mennyiben itt a leg
idősb férfiú, gazda czim alatt, osztá ki minden egyes családtag ré
szére a szükséges munkanemet, ö vigyázott háznépe erkölcsére, 
hogy az szeplötlcnül megőriztessék; ö őrködött lankadatlanul száz 
szemmel a ház anyagi jólléte felett, s lehető eszélyességgel , a 
előrelátósággal intézé annak kül- és belügyeit. És már az ilíy be
csületes tapasztalt gazdával biró, s e mellett egyesült erővel, közös 
iparral munkálkodó békés háznépek, az egyes tagok egymásrai ha
tása s a bölcs igazgató atyai jóra serkentése mellett m m ritkán, 
annyira is előhaladtak mind a tiszta vallásosságban és erkölcsiség
ben, mind az anyagi jóllétben : mint ama hajdankori patriarchális 
családok, mellyekre fájó kegyelettel emlékezhet vissza, az «*s ter
mészetesség ártatlan köntöséből mindinkább kivetkező ujabbkor. 

Az illy egyszerű patriarchális háznépek tagjai közt lehetett 
legtöbbször találni igaz keresztyéneket, tiszta szívu einherhuráto 
kat, j ó hazafiakat, hogy is ne; hisz itt minden munka Isten nevével 
kezdetett, s végeztetett, innen az éhező üres kázzel nem bocsátatott 
el, s ha a közös hazát s a házi tűzhelyet vész lényegété,nem az illy 
háznépek tagjai közül váltak-e önzetlen védői a megtámadt honnak ? 

Igen , mert az illy népes családból ki juta minden tisztekre a 
teljesítő, ugyanazon időpontban képes volt munkás személyzetét 
több részre osztani, a nélkül, hogy azért a r.saládi bajok végezet
len rendetlenségben hevertek volnál > 

Ha ollykor az illy háznép valamelly ik tagja súlyos betegség 
által ágyhoz szegeztetek : testvéri ápolást talált, s nem Ion kényte
len fájdalmai között hátramaradt dolgai miatt aggódni, inert az 
egész család szeretettel végzé az ö teendőit. 

Bármelly munka, mihez az illy háznép fogott , gyorsan végre 
lön hajtva, a nélkül azonban, hogy az egyes tagok erejüket túl fe-
szitendették. 

Szóval kimondhatlanok azon áldások, mellyek az illy patriar-



chalis családi életből sarjadzanak ugy az egyes tagokra, mint az 
egyházra és polgári társaságra nézve! És fájdalom! ezen áldásos 
következményekkel mit sem gondolva azok, kik eddigelé ezeket leg
inkább élvezek, mint sok más szép és hasznos szokásokat, ugy a 
patriarchális családi együttlakást is kezdek kihagyni divatból, 
kivált mióta az addig földesúri fölügyelct alatt álló úrbéresek va
gyonuknak korlátlan uraivá lőnek! mellynek legfőbb oka az, hogy 
a családok kebelébe a visszavonás rémszelleme ütögeti föl sátorát. 

Naponta ujabb-ujabb szomorú példákat látunk a családi egye
netlenségre! Nemcsak a távoli rokonok nem férnek meg többé 
együtt azon házban, hol apáik olly bo ldogok voltak lélekben, egy
másért tűrni, tenni, nélkülözni készek lévé*n, hanem a testvérek is, 
kik ugyanazon emlőkből szivták az életnedvet, alig, söt tán óhajtva 
várják agg szüleik hunytát, s már a temetésen pörbeszálnak egy
mással, és a viszálynak — különválás vet véget , midőn az egy 
tömegben meglehetős vagyon széllyel daraboltatva — úgyszólván 
— megsemmisül, s beteljesedik ama közmondás: „egy tehetős gaz
dából lett 5 vagy 6 koldus." — Hát az igy eldarabolt munkaerő 
képes leend-e eleget tenni a családi s társadalmi élet kívánalmá
nak? képes lesz-e munkálni az egyház és közjó virágzását, úgy
hogy ezek mellett sa
ját ügyei is j ó l folyja
nak, honnan állit ki a • . ; - \ . . . _ . - - . • 
mezei gazda minden 
munkarészre teljesítőt -• j g j f i B p f e r g l ; l J P S ^ ^ ^ 3 5 5 f i : ' 
ha csak drágán tize- j g ^ ^ y 1 

tett cselédeket nem 
tart, de miből fizessen, 
miután b i r t o k á b a n 
csak egy kis töredék
birtok van ? és avagy 
pótolhatja-e e g y hiv 
m u n k á s helyét egy 
naplesö cseléd ? Hát 
ha az illy magános em
ber betegségbe esik, 
nem fordul e fenékkel 
fö l gazdasága? 

Ne szakadozzatok . 
azért külön rokonai
toktól ti szerencsések! 
kik mindeddig az atya
fiúi szeretettől áthatva 
patriarchális életet él
tek ; — söt okulva 
azoknak szomorú sor
sukon, kik felosztozva 
vagyonúkon, aprán
kint mindnyájan nyo
mor martalékaivá lő
nek, —• még erőseb
ben f ü z z é f e k egybe 
háznépetek u j j a i t a szeretet lánczával. Igen, földmives barátim! 
kiknek osztályra való terjedelmes tábláitok nincsenek, mikint 
apáitok nagyháznépükkel együtt munkálták azon telkecskét, melly 
épen ezért családotokra osztatlan állapotban maradt, ugy ti is ma
radjatok meg együtt békében, munkálkodjatok közös iparral, igy a 
szükség rajtatok eröt nem veend, igy szorgalmas munkásság által 
s a sok dolgos kéz annyi vagyont hord házatokba, hogy képesek 
lesztek mindenkor megadni Istennek a mi az Istené, a Császárnak a 
mi a Császáré, s ezen és saját szükségeteken felül mindenkor leltek 
kamráitokban ót és ujat. 

í r tam Rimaszombath, nov. 18. 1856. — Kagy Pál, ref. h. pap. 

Csesznek vára. 

Csesznek várát 1314-ben Gara Zsigmond építtette egy magas, 
szirtes hegyen, ott a hol a veszprémi országút Györfeló hadad el. A 
Garák kihaltával Verböczy, Enyingi Török István, majdHosszutóti, 
végre Eszterházy Dániel birtokába került, kinek utódait mai napig 
uralja. Amerre tekint az ember e magas várfokáról, mindenütt gyö
nyörű tájképeken legeltetheti szemeit. Alatta Csesznek magyar hely
ség terül el. Szorosan alatta pedig, a köszirt kebelében ollyan nagy 

Csesznek vára. 

barlang van, melly az egész vár széltében hosszában elterül. E bar 
lang nyilasa a hegy nyugati oldalán van, ennek átellenében hasonlói 
azzal a különbséggel, hogy emez tele van álló vizzel, mellynek mind 
ize, mind bűze kellemetlen. 

Oroszlánok liarcza. 

Nem hiában viseli századok óta az oroszlán e czímet : állatok 
királya. Az ö tetteit, bátorságát, szépségét, nemeslelküségét száz 
meg száz dalban éneklék meg a világ minden nép- és korbeli köl
tői. S valóban nem volt ok nélkül, mert a legmerészebb képzelet 
is a férfias erő és könnyüség legtökéletesebb képét a him oroszlán
ban találja fel. Erejét izmos testalkata, könnyűséget tagjainak bá
mulatos ruganyossága adja meg. Gazdag sörényű szép nagy feje, 
széles szőrös melle, sima deli termete, büszkén konyuló izmos 
farka, ijesztő fényben tündöklő szeme egyiránt hirdetik felsóbbsé-
gét, méltóságát, ámbár belső macska természetét soha sem tagad
hatja meg s azért a nemeslelküségéröl szólló mesék csakugyan 
nem is egyebek mesénél. A leghíresebb oroszlán vadász, Gérard 
franczia hadnagy (ki 600 éjszakán 25 oroszlánt ejtett el Algírban) 

azt állítja, hogy 1 him 
oroszlán ereje 40 fér

j e i i s - f ^ - z^^k^ . : : ._ . fiú erejével ér f ö l , s 
azonfelül az oroszlán 
még körmei és fogai
nak előnyével is bír. 
Hangja rémséges, or
dítását nem hiában ne
vezi az arab mennydör
gésnek, az erdők vad
jai nagyobb ijedséggel 
hallják azt mint ezt. 

Sokkal m o s t o 
h á b b kezekkel alkotá 
a természet a nöorosz-
lánt, mint átalában a 
nőstényeket az egész 
á l l a t v i l á g b a n . A z 
oroszlánnönél hiány
zik a tiszteletet ger
jesztő daezos sörény; 
de a sima fejből annál 
macskaszerübben tűn
nek ki a kurta hegyes 
fülek. A z erő kifejezése 
egészen hiányzik nála, 
egész teste karcsúbb, 
gyengébb, s egész har
maddal kisebb. 

S mégis minő ha
tárt nem ismerő, dü
hös szenvedélylyel ra

gaszkodik a him párjához. A mi farsangunk táján, január vége felé 
indul szerelmi kalandokra a sivatag vad betyárja, a him oroszlán, 
mit iszonyt gerjesztő ordításokkal szokott az egész vidéknek tud
tul adni De oroszlánkörébe menni, nem könnyű dolog. A himek 
száma rendesen nagyobb mint a nőstényeké, s miután mindegyik 
kizárólagos ura akar lenni választottjának, útjában rendesen talál
kozik vetélytársakkal, a kik vak elszántsággal kérdezik tőle, hogy 
ki a legény a pusztában ? Véres harcz vezet csupán czélhoz, még 
pedig élethalál harcza. Itt nincs idő ábrándos turbékolásra, méla 
sohajtozásra,csak a harezban győztesen maradt fél visz haza meny
asszonyt, s ez csak annak engedi át magát, a ki a csatatéren mu
tatja meg, hogy ő a legvitézebb, legbátrabb, legdélibb valamennyi 
vetélytársai között. E küzdelem irtózatos. Itt kegyelmet nem kér
nek B nem osztogatnak; a csontok ropognak, az erek felszakadnak 
s nem ritkán történik, hogy zúzott tagokkal, vérpatakban fetrengve 
mindkét harezoló kiadja páráját. Hlyenkor a nő oroszlán, ki mind
addig nyngottan nézé a küzdelmet, büszkén odább sompolyog, 
hogy uj lovagot keressen, ki szerencsésebb legyen. Ha végre talált 
ollyat, ki ellenfele fölöt t diadalmaskodva megállott, akkor megen
gedi , hogy a szerencsés győző hódolva boruljon lábaihoz s kegy
osztó hangulatának első jele az , hogy győzelmes vőlegényének 



harczban nyert sebeit nyalogatja. De azért a nö oroszlán még sem 
állandó hűségű, a ki erősebb, mindig azt látja legszívesebben, mig 
a him maga a megtestesült hűség és gyöngédség. Ha együtt jár
nak , mindig a nö megy elöl, a him hátul; ha rabolni indulnak, 
nyugottan várja a nö a zsákmányt, mellyet áldozatra kész férje 
hozand, s mig a nö falatozik, a him kedvtelve nézegeti, s megelég
szik a számára hagyott maradványokkal. 

A minő gyöngéd a him oroszlán férj korában, olly figyelem-
teljes, mint apa. A nőstény többnyire 2, néha 3, gyakran 1 kölyket 
hoz a világra. A z apa sokkal komolyabb, semhogy az apróságok 
hóbortos játékaiban kedvét lelné, ezekbe nem elegyedik; nem 
ugrál, nem szökdécsel velők, de azért mindig kész, kedveseit meg
védeni s azért soha sem is távozik messzire a közös tanyától. 

Nyolcz éves korában éri el az oroszlán erejének teljes kifejlé-
sét, ekkor lesz a puszták és erdők félelmes királya, ki senki árnyé
kától nem ijed meg, kivéve csupán az — embert. De hogy ezzel 
is számtalanszor bátran szembe száll, folyton tanúsítják Afrika va
dászkalandjai. 

k ő r ö s v ö l g y e . 

Azt gondolja sok szegény magyar ember, hogy ha szép vidé
ket, festői tájakat látni, történetdús helyeket tanulmányozni akar, 
o k v e t l e n kül

földre k e l l 
mennie, mert 
azokat szegény 
hazánkban föl 
nem leli. — Sok, 
ki a l e m e n ő 
napnak a ha-
vasokoni égé
sét Sveiczban 
m e g b á m u l á , 
Gastein vadre
gényes t á j a i t 

bebarangolá, 
végig úszott a 
Rajna panorá
máinál, szívta 
Olaszhon sze
lid legét : nem 
tartja érdemes
nek megpillan
tani Mármaros, 
Belényes, Er
dély havasait, 
nem gyönyör
ködik K á r p á t 
b é r c z e i b e n 
Diósgyőr festői 
tájaiban, nem 
úszik végig a 
magyar nagy folyam tükrén, nem vágyik tudni a döntő harezok 
alatt elporladt várromok történetét, — nem szívta Balaton melléke 
kellemes levegőjét, szóval : mig sokan külutazásaikról foliantokat 
összefirkálnak, saját hazájokat nem ismerik, ismerni nem akarják. 
— Ú g y vagyunk vele, mint ruhánkkal, — van szebb a magyar ru
hánál? s nem viseljük. 

Sok bihari ember nem is képzeli, hogy e bihari kis ország, 
melly csaknem mindenével bir a természet dús gazdagságának — 
olly szép vidékeket, s ha kell, vadregényes tájakat élveztet, kevésbe 
kerülő kirándulás közben nem is gondolja, hogy Belényes havasai 
s a Körös gyönyörű völgye eléje varázsolják kicsinyben, a hires 
Helvéczia gyönyöreit . 

Nagyváradról az erdélyi határ felé utazni már magában dús 
élvezet; Fugyin keresztül Telegdre é rve , kinek ne jutna eszébe 
Sunád vagy Csanád, ki Dobokát nevezte apjának, szent István nén
j é t anyjának, s ki törzse volt a derék Telegdi nemzetségnek. — 
ö r v e n d , Lúgos, Élesd, Tinód, Tötös, Gégény, Topa, Kis-Báród vidé
kei sok élvet s tanulmányt nyújthatnak bármelly mivelt festőnek 
is. — Nagy-Báródra érve eszünkbe jutott a 6—700 bocskoros oláh 
nemesség, melly a megyei tisztujitásokon annyiszor döntött, s itt 
tartá kerületi kapitány székét; gyönyörűen látszik innen a Hunyadi 

Oroszlánok hnreza. 

Mátyásról is emlékezetes Királyhágó, mellynek tetejére fölver
gődve, a fáradság bő jutalmat ad; egyfelől Erdély violaszín bér
eseire, másfelöl a Körösvölgy sötét ölébe láthatni, s mig távolabb 
Belényes havasai ragyognak hókoszorúzta fejeikkel, addig délnyu-
gotra messze síkon téved el a szem, s csak a falvak tornyain s egyes 
magaslatok tetőin ütközik meg. — A Királyhágóról dús lombzatú 
erdők árnyában lemenve, Feketetó Erdélylyel határos oláh falu te
rül el csinos völgyben a Körös partján; — neve magyar, lakói olá
hok, a szépségről különben hires oláh nök itten nem sok különös pél
dányt mutathatnak fel, — néhány menyasszonyt mutatának elő 
sajátságos öltözettel, arany ezüst régi pénzfüzér nem hiányzott nya
kukról, de a páva-tollal, mikkel fejeik ékitvék, a mese szajkójára 
emlékeztettek. — Feketetótól Csúcsáig a kocsi-út nem levén kelle
mes — gyalog mentünk, hol reánk az előre megrendelt tutajok 
vártak; a tutaj néhány fenyő gerendából tákoltatik össze, s rajta 
ülőhely alkalmaztatott deszka-állványon, hogy a sokszor vízbe-
merülö tutajon szárazan maradhassunk. — E kis falu a Körös bal 
partján van, néhány háza a vízig lenyúlik, söt a Körös nőttével 
meg is fördik, de e fahazacskák nagyobb része, mint többnyire e 
vidék falvainak a hegyeken van szerteszélylyel építve, e miatt a 
házankinti hirdetés nagy bajjal járván, az oláh kis biró a legma
gasb hegyre megy fel, s onnan kiáltja ki hirdetményeit. — Innen 

l e g k ö z e l e b b 
Csarnó házát 
értük, itt se 
látni faluta víz
ről, s csak kecs
ke nyáját a he
gyek oldalain 
legeltető oláh 
f á t á k da l a i , 
vagy az erdőre 
menő oláh ifjú 
bús melódiája 
tudaták, h o g y 
lakott vidéken 
j á r u n k . Nem 
messze innen 
zúdul a Körös
be a szilaj Jád 
vize eredve a 
b e l é n y e s i ha
vasokból, s bő
ven e l l á t v a 
egész nyáron 
jéghideg vízzel 
az olvadó hó
ból ; — eddig a 
Körös l e h e t ő 
szelíd folyású, 
de a Jád gyep
lőtlen ménként 

is elvadítja, mit Beszédesként rendezni 
lehet; — innen kezdve érdemli meg rohanván bele a Köröst 

csak sarkantyúzni nem, csati, samantyuzni lenét; — innen K e z o v e eraemii meg a 
Körös a sebes nevet. — Brádkához úszva már több ház van 
egy csoportban, különös alakú sziklák függnek itt a Körös fölé, 
s j ó l esik, midőn túl úszott rajtok a tutaj, s addig egy sem sza
kadt be lé ; a Körösnek itt merész kanyarulatai vannak, melly 
sokszor roppant sziklafalak közé szorul, s ugy látszik, hogy 
e falak valaha összefonva voltak, még repedései is egymáshoz ille-
nének; egy kanyarodásnál veres-kékes kőszikláival Bánlaka, vagy 
is, miután a helységből mitse látni, a bánlaki hegy tűnik fel , mint 
óriási d o m ; minél közelebb jöttünk hozzá, annál imposántabb lát
vány, még csak a kezek idö vájta lyuk sem hiányzik ablak gyanánt, 
csak egy a Körös árjától elrombolt gyalog hidacska maradványa 
mutatja, hogy itt is ember járt. — Egy uj kanyarulatnál meredek 
szikla közt a víz csöndesedése mutatja, hogy mélysége nyélé el szi-
lajságát, s előtűnik Sonkolyos, egyike a legregényesebb tájai közül 
a Körös völgyének; e regényességet növelé a mély csend, mellyet 
egyedül az oláh ifjoncz itatni lehozott pár l o v a , s a tutaj evező 
lubiczkolása zavart meg; — a barnaszürke sziklákon hosszú vona
lokat edzett a gyakran magasra hágó Körös nyelve, melly a nem 
mindenütt egykeménységü köveket sok helyütt annyira kinyalja, 



hogy alatta evezhet a tutaj egész kényelemmel, a kimosődott üre
gekből vízi kígyók s más kétéltű állatok pislognak; — egy uj me
rész kanyarulat más panorámát tár föl a sonkolyosi barlanggal, 
— magas, kapu alakú nyílása néhány ölre kezdődik a víz tükre 
fölött, — a tágas előteremből, melly a füst- s hamuról ítélve, gya
kori éji szállásul szolgál, szűkebb nyilas vezet a barlangba, mellyet 
fáklyahiány miatt be nem járhatánk, s csak a tutajról eldurrant 
pisztolylövésnek százszorosan visszadördülö hangjában gyönyör
ködtünk; csúcsba végződő csodás torony alakú sziklakúpok emel
kednek közel a vízparthoz, mig másikon a szomorú nyirfacsopor-
tokat ügyes kézzel rendezé a nagy természet angol kertésze; hosszú 
sziklafal mellett gyakran nagyköveken akadozva úszott innen tuta
junk tovább, mellyre magasról apró kavics hullott, s föltekintvén, 
szép oláh leány arcza mosolygott le a szikla tetejéről, beburkolva 
fehér kendőjébe az égető nap heve ellen, s uj kavics hajintással 
incselkedett; kevés idő múlva festői cziklacsúcs csoportozat között 
igen magas scarpirozott bérez alján élőnkbe tünt a tündértár, egy 
a sziklához tapasztva, látszott kis bástya-rom; alatta a parton sző
kéi az előbbi oláh leány, mutatta egészséges fehér sor fogát, s 
könnyeden merité meg két korsóját a vár melletti sziklacsorgó for
rásból; mire kiszálltunk, már távolról hangzott méla danája, talán 
egyike volt a váracska régi lakóinak. — E kis vár, mint látszik, a 
sziklafal oldalához kézzel folhordott ködarabokon épült, két ablak
kal a víz felé; létra nélkül nem igen lehet belé menni; mögötte a 
sziklában magas mély nyilas van, miről azt tartják,hogy a hegy túlsó 
részén vezet ki. 

E tündérvárról azt mondja a rege, hogy azt még Mén Ma-
róth ópitteté, ki ott kéjelgett a vidékről orzott nőkkel, s az 
általa meguntakat onnan buktatván le a Körösbe, ott lelek sírjo-
kat. — Azt is mondják, hogy Drágfy Mihály ide záratta nőjét 
1460. táján, s éhhalálra kárhoztatá, de egy nemes apróda a hegy-
nyiláson át élelemmel látta el, mit Drágfy megtudván, nejét szere-
lemféltésböl meggyilkolá, s a Körösbe veté; apródat pedig helyére 
zára, hol csakugyan éhei veszett el ; e miatt Mátyás király elvevén 

!töle jószágait, másik Drágfynak ajándékozá. — A sziklából folyó 
patakocska jéghideg vize fogába üt az embernek. — Szintén illett e 
képhez egy magas röptű kőszáli sas! — Itt és valamivel alább van 
a Körös völgyének legszebb része; mintha minden bájait utoljára. 

1 akarná kifejteni e festői vö lgy ; — alig hagyánk el Tündérvárat, 
midőn még tündáriebb helyre értünk, itt a sziklák egy tág közt 
alkotnak, kimenő nyilas alig látszik, s nemcsak a szemnek bezárva 
a láthatár; minden felőlröl hűs források ömlenek a Körösbe, mely-
lyek messziről ezüst szalagként ragyognak ; sajnálom, hogy e kies 
helyen meg nem állapodánk, s le nem vázolhatám rajzónommal, e 
hét vagy nyolez forrás akgha összeköttetésben nincs a tündérvári 
regével; de mi él róluk a nép ajkain, nem tudom; — magas szirtek 
között értünk innen ki, s a poezisből kiértünk a pongyola-prózába. 
— Révnél egyhangú sikba megy által rögtön a regénydús vidék ; 
s nem akarván nevét meghazudtolni, mi is kikötöttünk, s Ízletes 
ebéd után mentünk vissza odarendelt kocsinkon Nagyváradra. 
Bihari fiúk! ha még nem tettétek, úszszátok meg a Körös völgyét, 
meg nem bánjátok! Bihari. 

T Á R H Á Z . 
A d j u n k s z á m o t 

Ez esztendő munkáját is beengedte végeznünk az idők ura. Befejezhet
jük számadásainkat, és* elmondhatjuk, mi volt a haszon, mi volt a kár? 

Az elmúlt évre elég okunk lesz visszaemlékezni mind örömeiről, mind 
bánatairól, veszteségeinkről, nyereségeinkről. 

Magas fejedelmi kegy által hány család lett ismét egész, mellynek asztala 
meüctt eddig üres hely maradt. Ez év kegyelem éve volt hazánkon. 

Az Egyház történetében nevezetes öröm ünnep volt ez évben a uemzet 
legnagyobb templomának iölszentelése; éa a milly örömhír volt a fényes 
l rpalotáuak megnyitása,ép ollyan áldott ama kicsiny kazak emléke is, miket 
vasárnapi és tanyai iskoláknak nevezünk ; valamint örömmel említhetők na
gyobb tanodáink, mikben ifjaink szorgalma és tehetségei becsületet szereznek 
a magyar névnek; ez év a népmivelődés emelkedésének éve volt hazánkban. 

Anyagi jóllétünk hatalmas lenditést kapott a vasutak, hitelintézet, gaz
dasági gépek, tagosítás, községi faiskolák eszméi által; hazai állattenyészté
sünk dicséretesen képviseltetett egy külhoni világtárlaton ; külföldi börze
ingadozások nem rontották meg jóllétünket, s a mi csorbát a fájdalmasan 
-:iru tűzvészek ütöttek azon, a jótékony közszellem rögtön iparkodott begyó-
gyítani. 

Nevezetes városaink iparkodtak lépést tartani a korral; országunk fővá
rosa Buda-Pest ez évben nyerte budai alagútját és gázvilágitását, miben Po
zsony sietett azt megelőzni. Kolozsvár egy derék hazafi gróf áldozatából 
nemzeti múzeummal gazdagodott; Debreczen faburkolatot kapott stb. 

Szellemi ügyekben sem maradtunk hátra, az idén megjelent könyvek 
száma az ezeresbe megy át; régi lapjaink száma .szaporodott és közönségük 
szintén: a meglevők mind tartalomban, mind kiállításban tökélyesebbűitek; 
fáinkon kOzségi könyvtárak állottak fel, n az ismeretek utáni vágy minden 
osztályban megélénkült. Művészeti ügyeink is haladásban vannak, a pesti 
nemzeti szinház legnépszerűbb igazgatója alatt mind anyagi, mind szellemi 
tekintetben szilárdul áll; színészetünk Bécsben és Pozsonyban dicsérettel lön 
bemutatva, s nagyobb városainkban buzgalommal ápoltatik. 

Irodalmunkat komoly eszmék kezdik foglulkodtatni, fötörekvéssé válik 
a tudományt az élettel összekötni : időszaki sajtónk a költészetből csak a 
remeket, és a nem költőiből csak a hasznost válogatja. 

Vasárnapi Újságunk lapjai cz elmúlt évfolyamban 300 eredeti czikket kö
zöltek, azok közül a tudományos rovatban 21 közhasznú. Értekezésekben 27. 
Elbeszélésekben 15. Költeményekben i>2.Eletirásokban41. Tájlenásokban37. 
Nép- és országiaméi szakban 23. Gazdászati és orvosi tárgyakban 25. Hazai 
intézetek felől 11. Régiségekről 7. Egyéb érdekes tárgyakról 34 czikket. Mind
ezen munkák irodalmilag legnagyobb elismeréssel biró s szaktudományilag leg
avatottabb Íróink tollából eredtek. Azonkívül a közélet eseményeit, a HM újság, 
tárogató, szinház. művészet és tudomány rovatai alatt folytonos figyelemmel 
kísértük; vidéki levelezéseket közöltünk hazánknak százhatvan különböző 
tájékáról, azon vidékek érdekeinek szolgálva. Ezen czikkekhez mellékelt met
szeteink száma tesz 203-ut, tehát épen két annyit, mint a tavalyiaké, s művé
szeti kivitelben metszeteink bármelly külföldi lappal kiállják a versenyt. Kö 
zöltünk íii amképet, oO tájképet, 7 allegóriái rajzot, 17 technikai ábrát s 45 
elegy tartalmú képletet: vettünk ez évben 188ő tereiét,mik közül 79"*-ra adtunk 
szerkesztői rálaszt. 

Főfeiadatunknak tartottuk átalában a közönség mindennemű igényei

nek megfelelni, az irodalom emelkedését nemes verseny utján siettetni; lap
jainkban semmi osztályt és felekezetet, a másik hátratételével nem pártolni, 
hanem a közmivelődés s nemzeti közszellem tekintetében, mellyben minden 
érdek összepontosúl, közös találkozást szerezni számukra, hogy bárminő párt 
és felekezet tegyen is különbséget egyik magyar és a másik között; a nemzeti 

1 érzület és miceltség jelszavainál egység legyen közöttünk! 
Es most nyugodt öntudattal nézünk a jövő év elé : bízunk Abban, ki 

minden becsületes munkára adja 'az áldást, lázunk közönségünknek eléggé 
hálálható szeretetében irántunk, lázunk derék munkatársaink igaz 

buzgalmában, s annyival inkább ígérhetjük, hogy lapjaink jövő évi tolyama 
az elmultakat minden tekintetben meg fogja haladni, minthogy elmondhat -

! juk, hogy a Vasárnapi Újság, melly egy ideig csak fél kézzel működött, most 
mind a két kezével dolgozni fog az irodalom e fontos ügyének fölemelésében. 

Pesten, 185fi. esztendő utolsó napjaiban. Jókai Mór. 

En pedig addig is, mig megragadhatnám a rég óhajtott alkalmat, 
hogy szíves közönségünkkel ismét minél sűrűbben találkozhassam, legelső 
kötelességemnek ismerem, kettős köszönetemet nyilvánítani Jókai Mór mun
katársam és barátom irányában , ki súlyos betegség okozta távollétem alatt 
tőlem e lapok vezetését átvette. A feláldozó készség, mellyet e tiszt elválla
lása által személyem irányában tanúsított,tulajdonképen esak kettőnk dolga, 
magán érzelmem tárgya, mellynek emlékét az idő sem fugja kitörülni keb
lemből. De az elismerés másik részét munkatársain irányában a közönség 
szine előtt kell bevallanom, melly mint legbensőbb örömmel tapasztalom, 
folytonosan emelkedő részvéte által hangosan bizonyítja, hogy az, mi kény
szeritett visszavonultságomban történt, teljesen megnyeré helyeslését, hogy 
a bizalmat, mellyet lapunk első folyamai által fölébresztem szerencsések va-
lánk, a mult évben legfőkép Jókai Mór lankadatlan buzgalma s fényes tehet
sége nem csak csonkitlanul megőrzé, hanem bőségesen meg is sokszorozá. 

El nem hallgatható örömet érzek tehát s ugy hiszem, közönségünk tol-
jes megnyugtatására szolgáland, midőn — miként szétküldött programmunk-
ban mar kijelentem, itt újra kinyilatkoztatom, hogy lapjainkat a jövő évben 
is azon főmunkatársak közreműködésével fogom szerkeszteni. kiknek munka-
lódása eddig is a közönség megható rokonszenvével találkozott. Szóval : 
azon igen kedves helyzetben vagyok, kimondani, bogy kiadónk elismerésre 
méltó vállalkozási készsége mellett a „Vasárnapi Ijság" ezentúl is állandó 
hü munkásai közé számitawlja Jókai Mórt. épen ugy, valamint a „Politikai 
Ijdonságokra" nézve sikerült továhbra is megnyernem Bérczg Károly értel
mes tollát, kinek tamilmányszülte higgadt előadását teljes méltánylással fo
gadta a közönség. 

Kl-i> eset s talán utolsó is lesz, hogy diosérőleg emlékszem e helyen sa
ját munkatársaimról s nem volna kívánatos — ámbár az utánzás mai kivált
ságos világában nem volna lehetetlen — hogy ez valamikép szokássá váljék 
irodalmunkban. De veheti-e valaki rosz néven a szerkesztőnek, ha, mint a 
gazda, ki hosszabb szünet után ismét munkához fog, számba veszi a sáfársá
got, meDy távollétében történt, számba veszi az erőket, mellyek segedelmével 
újra akarja mivelni azon tért, honnan áldás teremjen mindnyájunknak? ha 
azon töprenkedik, lesz- e sikere fáradságának? s ha végre megfontolva min
dent, azon bittel veszi újra kezébe tollát, hogy : az Tsten ezentúl sem fog el
hagyni bennünket! 

Boldog viszonttalálkozásig az uj évben! Pákh Aliiért. 



M i u j s a f ? 
#*# Gyászhír az újdondászokra nézve. Egy nevezetes kútforrása az uj-

donságirásnak bedugult örökre : a gázvilágítás e héten világ elé, az az hogy 
sötétség elé lépett, s többé annak jövendő létrejöttét hirdetni nem lehet. Ez 
volt Pest városának karácsonyi ajándéka. Éljen a világosság. 

# * # Megjelent a Vajda János által szerkesztendő uj divatlap „Nővilág" 
előfizetési hirdetménye. Minden szép és jó igértetik benne, csak ollyan hosszú 
ne volna. Meg kellett volna egyszerűen mondani: „a melly kisasszony e lapra 
előfizet, egy ev alatt bizonyosau férjhez veszik." S az megtette volo* a hatá
sát. Az ifjn szerkesztő szép tehetségeitől sok jót lehet várnunk. 

í Ismét egy uj drágagyöngyszem báró Sina Simon érdemkoszorújá
ban. A nemzeti múzeumnak 1000 forintot ajándékozott szekrények, s egyéb 
bútorok megszerzésére. Látszik, hogy a nemes báró figyelmét legkisebb pont 
sem kerüli el. s a hol hiányt, vagy hátramaradást lát, azt pótolni, s előségi-
;cni törekszik. 

/ A„Gazdasági Lapok" után jónak látjuk közölni azon eredményt, mellyet 
a Clayton-Buttler-féle _gözcsépgép után képesek felmutatni a Fehérmegy ében 
tekvő Szent Ivány.és Ödön pusztákról. Buza cséplésnél 15 nap alatt — egy 
napot 12 órára számitva — (!07 ft.; rozsnál 9 nap alatt 272 ft. 12 kr.; árpá
nál 10% nap alatt 373 ft. 54 kr.; és zabnál 2% nap alatt 61 ft. 46 kr. ezüst 
forint meggazdálkodási hasznot hajtott, Ezen világos haszon után tudósító 
ezen gépet hazánk minden tehetősebb gazdáinak bízvást meri ajánlani. 

.• Épen midőn azt akarom irni, hogy a haszontalan csupa czifraságból 
álló gyermek-ajándékok helyett, más, valami belbecscsel biró ajándékokat 
kellene divatba hozni, s a gyermekeknek ajándékozni, s borra valók helyett 
apró népies könyveket nyújtani; hallom hogy a székes fehérvári iskolák igaz
gatója f. t. Majer József kanonok ur két ollyan külvárosi iskolásnak, ki szü
léi udvarában a legszebb s legnemesebb gyümölcsfát neveli, egy egy arany 
jutalmat tűzött ki. Vigyázzon rá bárki, milly roppant eredménye lesz ezen in
gerlő két aranynak, s mennyi kis kertész lesz Fehérvárott. 

/ A kecskeméti fögymnasium növendékei egy hangversenyt rendeztek, 
mellynek T.r> forint tiszta jövedelme az ifjúság könyvtára jövedelfl^gapori-
tására fordíttatott. Mindenütt a merre szemünket vetjük, örvenj^^^Rlensé-
gekkel találkozunk, vajha minden illy példa azonnal követőkre tS(PP 

2 Nagy Bányán tánczvigalom rendeztetett a tüz által károsodott er-
dödi lakosok számára, melly 124 forintot jövedelmezett. Ezt nevezem én mu
latságnak, midőn azok is örvendenek, kik nem vettek benne részt, s az örö
mükben sírók kivánják kedves egésségükre a mulatságot. 6 

2 isméi egy gyöngyszem. Báró Sina Simon a pcstbudai zenedének 
500, és a pesti evang. elemi iskoláknak 1000 forintot ajándékozott. 

/ Emlékezhetnek t. olvasóink egy rövidke czikkünkre, mellyben a kis-
várdai tanitó azt mutatja meg, hogy a községi faiskolák jövedelmeznek. Ft. 
Haas Mihály iskolai tanácsos ur azt jelenti ennek következtében,hogy a jász
berényi faiskola rövid idő alatt 120 ft. és a bicskei 90 forintot jövedelmezett. 
Ez utóbbi derék lelkész Barús úr munkásságának köszönheti lételét.Ugyan ő 
egy szép iskolnházat is építtetett a város lelkes bírája közre munkálásával. 
Sok illyen papot, és birót e hazának. 

jr Devecserben egy fiatal leányka a mindig veszedelmes kuruzsolás 
szörnyű áldozatául esett. A szerencsétien ugyan is szégyenlette arcza halvány-
ságát, s megszólitott egy vén banyát, nem tudná e megtenni, hogy ő tetsze
tős piros legyen. A banya miniom vagy vörösport adott neki, melly bizonyos 
festékül használtatni szokott óloméleg (BIeioxyd); s mivel nagy mennyiség
ben találta inni, isszonyu kínok közt kilehelte lelkét; s azon szer, mellytől 
pirosságot reménylett, halál szinnel voná be arczát. 

2 A magas kormány azon rendelete, hogy a népiskolák községi fais
kolával láttassanak el, a budai kerületben csaknem mindenütt életbe van lép
tetve, Ha igy haladunk, nem sokára kertté alakul át hazánk, s az alföld pusz-
taságain nem kell napokig utazni a nélkül hogy egy fát látna a vándor. 

/ Nincs még egy éve, hogy e lapokban a községi könyvtárak eszméjét 
megpönditém, s azóta, tudtommal husz könyvtár alakult. Csekély ugyan a 
szám illy roppant országban, de én azért szivemből örülök, söt örülnék, ha 
csupán öt alakult volna is; örülnék azon tudatban, hogy szavam nem hangzott 
cl pusztában; s most már bizton merem reményleni, hogy nem fog elham
vadni. A Vágmellékéről egy kedves barátomtól igen érdekes levelet vettem 
f. h. 18 ikáról, mellyet kivonatban ide zárok. A vasárnapi iskolák csak névvel 
léteznek, alig látogatja minden tizedik kötelezett. A törvény holt betü, ha 
végrehajtva nincs. Pedig e népnek meglehetős fogékonysága van a lelki él
vek iránt, mert tettel bizonyítja az irás szavai igazságát, hogy nemcsak ke
nyérrel él az ember s a t. Mindenféle nép és iskolai könyvtárak terveztetnek, 
buzdító szavaid viszhangra találtak a nép szivében, ne csüggedj, mi gyámo-
litani fogunk, Farkasdon tettleg is életbe lépett a községi könyvtár 20 kr. 
évi dij fizetése mellett, hogy a véka alól kivett gyertya a legszegényebbnek is 
világolhasson. Előfizettünk a Vasárnapi ujság,Néplap, Vasárnapi-és Hétköz
napi könyvtár, Mátyás diák könyvesháza, Boldogházi esték, s több népies 
vállalatokra. Szellemi élvezetünk lesz tehát, csak a Vág kiöntéseitől mentene 
meg bennünket valaki, de ezt csak országos egyesült erő teheti. Három em
berünket kiemelek, kiknek kitűzött czéljok a közjólét s boldogság különböző 
utakoni emelése, ezek O. L . L. P. és K. J. urak, kik szép képek, iskolai, s 
mulattató könyvekkel ajándékozzák, s más jutalmakkal ébresztik,gozdogitják 
az iskolákat, s iskoláztatást." Ennyit a levélből, mihez én azt toldhatom, 
hogy levéliró T. J, barátom mult hóban nálam lévén, a községi könyvtár ré
széről 20 pengő forintot hozott,, s 20 pengő forint áru könyvet vásároltunk 
a zsenge intézet javára. Ha minden lelkész igy gondolkoznék, hamar eljőne a 
népnevelés országa. 

£ Farksadról irják, hogy a helv. hitv. gyülekezet épületei ttizclleni 
biztosítása elhatároztatott, valamint több magánosok is hajlandók ezen czél
szerü intézet jótékonyságát igénybe venni, és hogy ezen gondolatra jöttek 
azt a Vasárnapi újságban megjelent apró lelkesítő czikkeknek lehet köszönni, 
mellyet társaságban olvasnak. Mi hát a teendőnk midőn illyeneket olvasunk, 
és hallunk? az, hogy az irodalmat honosítsuk meg népünk hajlékában, s ak
kor könyvek által szólhatunk vele, midőn igy nem rághatunk mindent, min
den egyes ember szájába, s nem csuda, ha sok hasznos eszme nem talál köve-
tőkre.Hogy pedig az irodalom házi baráttá váljék', minden,háznál nz legjobban 
a községek lelkészei és jegyzőitől függ. 

í Pest Solt megyében gyorsan haladnak az úrbéri s tagositási perek, s 
több helyen már be is fejeztettek, mi annak kedves tanúsága, hogy népünk 
kezd az ujabb eszmékkel megbarátkozni, s engedi magát vezettetni azok ál
tal, kik bizalmával nem éltek még vissza. 

/ Kecskemét városa 10 holdat szakasztott ki községi faiskola alapítására, 
mellyet50 holdra szándékozik nevelni. Segéljen az Isten minden jó igyekezetet. 

— Bécsből vesszük a következő sorokat: Örömmel olvasta mindenhazafi 
dec. 2-kán kelt „ M . Sajtó" „Székvárosi újdonságok" rovatában a következő 
sorokat. „Kötelességszerűnek tartunk minden olyan mozzanatot megjegyezni, 
melly irodalmunk, az egyik legdrágább nemzeti kincsünkéi bárminemű vi
szonyban á l l . Ez elvnél fogva méltánylattal kell a„Haas"-féle könyvkereskedés
nek a magyar könyvészet körüli érdemeit nyilvánosság előtt fölemlítenünk 
s figyelmeztetnünk minden ittmulató magyar irodalombarátot e könyvkeres
kedésre, melly ís a belvárosi „Singerstrasse"-n van!" 

Lehetetlen itt visszafojtanunk igénytelen bár, de őszinte észrevételün
ket; mertmint rendes látogatója a„Haas"4élc könyvkereskedésnek szintén kö
telességszerűnek tartjuk, a magyarirodalom, ezen legszentebb nemzeti kín-
csünK értekében nyilvánosan kijelenteni*hogy : a fenncmlitctt könyvkeres
kedés tulajdonosa ernyedetlen buzgalma JŰtal, nemzeti könyvészetünk kö
rül, minden magyar irodalompártoló legősrantébb elismerését, és szives párt
fogását kiérdemlette. — 

Egyúttal fölkérünk minden magyartrrWalombarátot, itt helyben, n íenn-
emlitett könyvkereskedést tisztelt látogatásával felkeresni! — Arpády Béla. 

Nyilatkozás. Alulirott, a jövő uj évben, folytatólag vagy keletkczőleg 
megjelenendő népiratoknak örvendetes sokaságában, több helyről a köz-
munkálásra felhivatván, (mit megannyi megtiszteltetés gyanánt fogadok) : 
hogy a felhívó urak magukat mihez tarthassák, és mind ök, mind én a pár
toktól megkíméltessünk : kényszerülők egyszer cs mindenkorra kijelenteni : 
hogy bármelly ígéretes vállalathoz én physicai okokból, többé szolgálatot 
nem tehetek, és igénytelen müveimet, mint már csak megannyi fészek-fentö 
elmeszüleményeket, különös előszeretetből,a Vasárnapi Ujság lapjainak szen-
telendem, valamíg az élend, vagy inkább, mig én élek, irhatok és a sok lel
kes fiatal író között eltöretem. Edei Illés Pál. 

Vidéki hirek. 

Duna Fö ldvár , dec. 11. Nem mellőzhetem hallgatással megyénk, !>.-
Földvár kerületi legtevékenyebb s erélyesebb főbirájának t. F. A . urnák, 
ama tettét, hogy midőn a mult novemberhóban a helybeli Ferencz szerzete
sek istállója leégett, azon szerzeteseknek igen jeles guardiánját, a tetemes 
károsodás egyhitése okáért, adakozási ív nyitására buzdítván, s ő, műit em
berbaráti jóltevö, első kezdvén meg bőkezűsége sorával azt, hálás emlékű 
eszközlője lett, hogy azonnal nemcsak számosan aláirtak s fizettek, hanem 
egy értékes deszka kereskedőnk is K. S. ur, több mint 700 ftra menő geren
dák, deszkák s léczek kiszolgáltatását, a vételáron minden legkevesb nyere
mény nélkül, sőt elengedéssel is megajánlotta. 

Szerény főbírónk ernyedetlen buzgalmu közbenjárása, a tűzveszéllyel 
igen meglátogatott Kömlőd iskolai alapítványi helységet, nemcsak maga s 
mások által, kik között Madocsa helység helv. vallású lakosai, rom.-kath. tár
saik segéllésében kivált élelmi szerek, s takarmánybeliekkel, a legszebb pél
dányul állanak, tetemes segedelemhez j u t t a t a ; dc egyszersmind közbenjáró 
volt, raiképen a nmlgu helytartótanács, mint egyházi védnök, a leégett tem
plom f e l é p í t é s i tervének s hová clőhbi kivitelének megvizsgálására, a szeren
csétlenség megtudása után, szokott készséggel, műértő választmányt rendel
hetett, vigaszt segítséget nyújthatott. Trucka PáL 

Ozora, dec. 11. Minthogy a 4000 számot meghaladó ozorai lakosság 
közül, tudtommal, egy sem tiszteié meg őn becses lapját néhány sorral is, 
én egyszerű polgár létemre vetem el a sulykot megtenni azt, minek cselek
vése alól, a közöttünk számosan lakó kabátos urak unalomból is fölmenthet
tek volna — Megírom tehát a mik városunkban egy idő óta történtek, nem 
történtek s a miknek történni illő lett volna, u. i. : 

l-5r. Iskolaház helyett, melly a lehető legroszabb állapotban van, egy 
nagyszerű városházat épittetenk. Nagyszerűnek csak az oknál fogva mondom, 
mert az ára miatt zsebeinkbe nagyon is mélyen kellett nyúlnunk, pedig az előbbi, 
mellyet dobszónál eladánk, még harmincz évig is megtette volna a magáét. 

2-or. A tagositás dolgában pedig a czigánykint magunk alatt vágjuk a 
fit, mert ahelyett, hogy földesurunkat — kinek a keserű emlékű l*1-" ,,-ki 
években, csupán mi ozoraiak 40,000 ftra menő kárt okozánk, ki engesztelni 
siettünk volna : őt a peres térre hivtnk ki, holott ezen csak most emiitett 
kártétel miatt az elmarasztaló ítélet végrehajtása már meg is kezdetett; már 
pedig hogy ebbeli rosz tanácsadás szülte cselekedetünknek ránk nézve szomorú 
eredménye lesz, polgár eszemmel is belátom! — 

3-or. Termésünk gazdagon jut alma zá meg ez évben fáradozásainkat: — 
borunk is elég termett, pénzelhettünk is, s szégyenünkre legyen mondva! új
ságot mégis alig egy ketten járatunk, pedig ugy ránk férne ám az a tanulás. 



mert a 4000 szám közül jó, ha egy harmada ír s olvas, az az tudna talán irni 
a olvasni. 

•l-t r. A lopások, pinczetörések gyakoriak, s olly ügyesen követtetnek el, 
hogy a tettesek kinyomozhatása, annál ke vésbbó rajtkapatása vajmi ritkaság. 

fl-ör. Egy magát szemtelenül Magyar színjátszó társaságnak ki adott 5, 
tagból álló comoediás csapat is vetődött mdjt. héten városunkba; s lóháton, 
dobok pengése mellett jeletíté, hogy „Bátójí Mária" czimü drámát 5 1VI\. -
násban adundja. — A z ugy .nevezett honorátior nép s mesteremberek szép 
számmal látogaták meg az előadást : de az%k, kik a pesti s egyébb vidéki vá
rosainkban már színházban voltak, a színhelyet mindjárt az első felvonás után 
oda hngyák; mert ott az ismeretes „Bátori Mária" czimü drámát kocsis módra 
elferdítve babákkal adá elő a pseudo magyar szinész társulat. Másnap a,,Szö
kött katonát" „Sobrit" stb. darabokat is hasonló mód kiabálák el. — Sze
rencsénkre sátorfáikat már fölszedték, s jó remény fejében eddig már más
hol alakoskodnak. Bödö Márton. 

Szegzárd, dec. 18-án 1856. Három suhancz szegzárdi legény reggel 
8—9 óra tájban a Duna felé nádat vágni menvén, a mint egy kis nádashoz 
közel vezető uton előre haladnak, egy nagy farkast láttak meg, melly egy 
kutyának szét darabolásával foglalkozott, a három suhancz a nádast körül 
keritvén, a beljebb vonódott farkasra mentek, a három közül a legfiatalabb 
StáinerMihály 16 éves fiu legelőbb érvén a farkashoz,a kezében volt nádvágó 
kaszával olly szerencsésen vágott hozzá, hogy egyik oldalát kihasította, ek
kor a dühös állat az öldöklő eszközt felig fogai közé vévén, mig a vakmerő 
fiu a kaszát szájából ki ránczigálni akarta, az idő alatt egyik társa segítségére 
érkezvén, a kezében volt nádvágóval a farkasnak áll-kapczáját vágta keresz
tül, így a kártevő állat árthátlannártétetvén, böre le nyúzatott, s a derék Ír-
rom fiu által öt pengő forintért eladatott; — beszélik nádvágó embereink, 
hogy a Duna mentében fekvő úgynevezett Gemenczi erdő és bozótságban I 
annyi farkas van, hogy nappal tarisznyájukból élelmi szereiket megeszik, s: 
este midőn a munkások csoportra* vergődnek s tüzelnek, a szemtelen farka
sok őket körül fogják, a csak ugy^naernek a munkában elfáradtak alunni, ha 
kettőt hármat magok közül őrnek állitnak fel. Németh Mihály. 

Maros-Vásárhely, december 18-án. Volt itt a Székely-földön egy 
Kovács Béni nevű tisztes székely ember (lakóhelye Kendő nevű falu), kinek 
valamelly ik eldődje hajdan tatár rabságbúi haza kerülvén, onnan egy nagy 
orvoslási kincscsel menekült haza, s ezen kincset fiúról fiúra hagyta hátra, ' 
melly tudományokkal azok a vlihik áldásai voltak; nem tudom, hogy a 
fennirt hagyott-e olly u t ó d o t hátra, kire titkát bizta volna, de én annak bizo-. 
nyos ismeretére jutván, embertársain iránti szent kötelességnek isme: cm 
nyilvánossá tenni. — Ezen titok a veszettség csalhatatlan orvoslása,melh a k 
jótékonyságáról számtalanok tehetnek a környékben bizonyságot. — ív I 
' - ' " " • ' 7 ™ egv plánta i|pss7'i s / á l n rostos gyökeréből egy fél marck, ús'^&r 
iának hasonlóaránybauiKÜlsöés belső béjjából áll. — A növény fíivészi neve: 
Asclepias vincetoxicum (Diószegi szerint Krepin-faj), melly különösen erdők 
szélein könnyen található — itt a környékben elég van. — A fa pedig itteni 
köznéven Berekenye-fa (Diószeginél Sorbus). 

A titok fölfedezéséhez történetesen jutottam. Ö — tudnillik Kovács — 
minden évben szokott egy jótékony uriházhoz több illy adagot letenni. — 
Történetesen egykor jelen voltam, mikor ő is megjelent. A berekenyefát nem 
titkolta, azt az crdőpásztorral együtt szokta megszerezni, de a növényt sen
kinek sem fedezte fel, azt egyedül szedte. — Ekkor épen nyersen adta át a 
gyökeret, mellyet én elmente után rögtön elültettem s az nagy örömömrekinőtt, 
a kertben meghonosúlt, s a mezőn és másfelé is bőven tenyész.Az orvoslás és 
használat módját ugy írom le szóról Bzóra,mint ő ezt tollam alá mondta : 

(Megjegyezvén, hogy mind a gyökérből, mind a fahéjjából egyenlő 
arányban egy maroknyi az adag.) 

„Ezen orvosságot egy fertályos uj paraszt csuporba kell tenni: 9 fŐ-
fokhsgymáról egy-egy fokot kell levenni, a mellyik kisebb-kisebb — azt 
hozzá kell tenni — a csuprot n szoros aljáig borral kell tölteni, kenyér hátá
ról, vagy tetejéről akkora hajat levágni, a melly fedő helyén a csupornak'a 
száját ugy lepje be, bogy a párája ki ne jöjön; ezt igy este el kell készíteni, 
más nap reggel a tűzhelyre egy kis lapos követ kell tenni, a csuprot arra kell 
tenni, s azon kell megfőzni, s kell főzni, ha felforr, azután mintegy óráig, de 
ha lehet, ki ne fusson; ha megfőtt már az irt ideig, akkor ki kell venni egy 
asztalra, hadd hüljőn azon befedve, de csak annyira, hogy épen a száját el ne 
égesse; akkor mérni kell a meglett embernek egy uj fakalánnal Ötöt egy bor
ivó pohárba; azt hamar jó melegen igya meg éhomra, dc pálinkát azon a 
napon ne igyék. — A tiz esztendőn alól valónak, ha férfiú öttel, do ne vegye 
azon kalánt épen tele, — az asszonynemnek, ha alól van 10 esztendőn, há
rommal, de az is ne legyen épen tele; a négy éven alól valónak egy- egy ka-
lányit, de a csecs szopónak az is sok." 

Ezen orvosság csalhatatlannak bizonyult be, sőt Kovács ollyakat is 
gyógyitott meg, kiken már a víziszony jelei kiütöttek. Azt emlité, hogy a 
sebet is lehet azzal mosni. 

Tisztelt szerkesztő ur! Nem tehetem, hogy ezt önnek meg ne írjam, ha 
tetszik, közölheti becses lapjaiban, mert tapasztalam, hogy sokszor milly jót 
szülnek az Ulyen gyógymódok nyUvánitásai •— például : közelebbről egy jó 
barátom S—i ref. pap, egy a Pesti Napló egy mult évi számában közlött 
orvossággal gyógyította meg egy hallgatója szerencsétlen gyermekét, kinek 
ábrázata nagy részét már a borzasztó rákfene megemésztette volt. Ma már 
több havak után a szrencsétlen gyermek — bárha nemép ábrázattal is, de tö
kéletesen kigyógyított állapotban van. 

A mohát— i veszedelem. 

Szomorú ballada, irta K A K A S M Á R T O N . 

I. 

Kesereg a ttítság 
Lapja állapottyan, 

Mert ki numerálna praé — 
Már csak alig pottyan. 

D é l i b á b o k képe 
Mesés olcsósága, 

Hölgyek vitéz futárjának 
A nyakára hága. 

Hijába hordozzák 
Már a véres kardot 

,,Talpra magyar 1 fizess megint! 
Tedd le, vedd fel, hadd ott!" 

Magyaroknak népe 
Elsülyedt bünébel 

Sehogy sem akar fizetni 
Hölgyfutár elébe.. 

II. 

Ül btlszke lakában erős Tomory 
Kérd : hölgyi futár mért vagy szomorú? 

Tán ette kenyeredet a csibe meg? 
Hogy ót haragos kakasom csípje mogl 

Vagy versbe, novcllbo kifogyva c hon, 
„ S nincs nyomni mit oh deli lapjaidon?" 

Nem hősi Tomor, zeng vissza Futár 
Nem kell se novella, se vers, se gitár. 

Bar a szelídekből itt egy sc maradt, 
Van Vad, a ki ad tücsköt bogarat. 

Ám végzetem int, ha az év lehalad, 
i_ Nyájas seregem mind szerteszalad. 

Jü Déiibabák szultánja dc rám 
Rabszíjra ki fi'izi a praénumeranst. 

És ott he t i z s e m l y e sovány falatin 
Őrlet vele borsot cz uj Saladin. 

III. 

Ne félj fiam, Tomory szól, 
Hölgyek merész futárjának, 
Megfelelek én helyetted 
Délibabák szultánjának. 

Te csak fekiigyél le bátran 
M c c a szemed is le zárhadd 

. neked egy k ö v e t 
; abból egy vá r a t . 

Ateg a sze 
Ajtaké" n 

Emlékezem hogy Mohácsnál 
Vagy húszezer nemes ur van 
Kit aláírási ívvel 
Még nem bántottak az úrban. 

Én is ott estem el egykor, 
Még is járatom újságod, 
Pedig ottan vannak többen 
Elükelö uraságok. 

Ha ama húszezer közül 
Vagy két ezer felébredne, 
Szép kis publikum lenne az 
F é l é v r e v a g y é v n e g y e d r e . 

* I V . 

„Mohács, Mohács, Mohácsra t Magyarok Mohácsra I 
El ne maradj a ki a . . ne hogy fizess másra! 
Itt leszen az igazi Mohács veszedelme, 
Nem nfru, de: cur túrai máT i á n y k d b e uietazvel 

Ide jöjjön szaporán, a ki igaz honfi! 
Gyáva ember, ki Mohácsnál nem akar megholni! 
Öt forintért az egész veszedelem járja 
R á a d á s u l még ajándék a hölgyek futárja!"" 

Elrepülnek a zászlók széles ez országban; 
Fejet csóvál egész nép : itt valami kár van; 
Takargatnak kiáltványba tepertős pogácsát, 
Héj de sok száz praenumerans elesett Mohácsnál! 

Szerkesztői mondanivalók, 

Árpádra. A küldött adomák már megjelentek Vas Gereben gyüjl 
Maros-Vásárhelyre. Az életbiztosító intézetekről majd fogú 

879. 
880. 

mertetést. 
881, Nóvérek. Szépirodalmi czikkekben nem örömest adunk forditmányokat, mi

után elvünk nz eredeti irodalmat emelni, egyebekre nézve igen szivesen vcszszük önnek becses 
közremnnkálását. 

ö8£. Tiirok adomák szivesen vétettek, Viráglialminak már rég el van küldve az 
engedély, még sem kapta-e? 

•év. Csurgó. Az adomák használhatók. 
884. Parlagi Jeremiás nem élvezhető. 
886. Az a l o m . Forditmányokat csak igen kitúrni tartalom ajánlata mellett ve

szünk fel. 
886. K o l o m p o s versel közt van sajtó alá és sajt alá való is. Kiválogatjuk. 
887. Melisztofelesznek. Édes ördög uram; ugyan megijeszte vala bennünket. Azt 

nem mondhatjuk önnek, hogy legyen szerencsénk (ki mondaná azt az ördögnek, hogy le
gyen szerencséje hozzá) hanem annyi bizonyos, hogy az a pokolbeü küldemény igen talpra 
esett munka s bár közlése egy némelly elkárhozott újdondász és eriticus fogcsikorgatását 
fogja ia előidézni, közrebocsátjuk, s kegyelmed számára is gyújtunk egy kis gyertyát. 
Tudja ön, bogy nem j ó az ördöggel haragban lenni. 

8*8. Nagy Kopse Mihály használható. 
889. Falócz Knpaktanars. Használható, de nekünk ugy tetszik, mintha olvastunk 

volna már valahol ilyesmit. Nem legitimálná magát a szerző? 
890. Uj évre. Nem közölhető. 
891. A babtika és a ezlnege. Ollyan paródiákat, mikben hölgy sértetik meg, egye

nesen viiízautasitiink: szerző csalódik, ba azt hiszi, hogy mi azért, mert egy szerkesztó-
collégánkkal talán feszült viszonyban állunk; elfeledkezhetünk annyira a lovagias tekinte
tekről, miszerint annak leggyöngédebb érzelmeit engedjük kipasquilizálni. Ulyesmivel 
csak aijas jellemtelen ember piszkolhatja be lapjait, s ezt az eljárást mi nem használandjuk 
soha, még repressáliák gyanánt sem. 

892. A népnevelői pálya. Tanodái Lapokba való. 
893. 1816 és o j év. Nem adhatók. 4 f t « i . 
894. Mulandóság. Nem közölhető. Af^^'t? 
895. Dózsa György. Nem adható. ' jaáír ^ \ 
896. ROvid gyász stb. nem közölhetők. ^ v 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetemuteza 4-dik szám alatt Pesten. 




