
A „Vasárnapi Ujság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú iven jelenik meg. 
Előfizetési dij január-júniusig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy 

postai ntoo a „Politikai újdonságokkal" együtt csupán caak 3 ft.pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasítandó. 

Értekezés. 
„A kis birtokosok jóllétének előmozdításáról." 

K E N E S S E Y K Á L M Á N T Ó L . 
(Folytatás.) 

Elég baj, hogy a kis gazdaságok sok olly eszközt kénytelenek nélkü
lözni, mellyeknek igen jó hasznát tudnák venni, de a pénzerő alig engedi, 
hogy lő—100 holdig terjedő gazdaságok a magasabb gazdászat eszközeire 
szert tehessenek. — Csak is azért szóllok röviden e helyt rólok, hogy ha ama 
hazánkban ismeretlen szellem, az egyetértés lelke, megszállttá valahára ben
nünket, s a költségesebb művelési eszközöket közerővel községilcg, vagy hár
man négyen összeállva szereznők meg, csak nyereséges lehetne reánk nézve. 

És ezen eszközök közt fő helyet fogna foglalni a sorbavetőgép, mellyet 
Gorret angol talált föl olly alakban mint használtatik. 

E gépnek jól müveit és jól trágyázott fóldön fölszámithatlan hasznai 
lennének, ha országszerte alkalmazásba jönne, csak a vetőmag megkímélése 
által is. — Majdnem fele magot megkímél az, s a magot egyenlő mélyen 
veti s egyenlően osztja. — A soros vetés több levegőt s táplálkozási helyet 
nyervén nincs a dőlésnek annyira kitéve mint a szórt vetés. — S daczára an
nak, hogy majd nem felényi magot vetünk, mégiB ad annyi szalmát mint a 
szórt vetés, sőt sokszor többet Í B , magot pedig csak jól kezeltessék bizonyo
san többet. 

A sorvetéseket külföldön aztán kapálni is szokták, kis kézi kapákkal, 
vagy ló kapával. Képzelhető, hogy milly lendületet ád a porhanyitás a véle
ménynek. 

Addig nem is lesz hazánkban valódi szorgalmas gazdászat, mig a sor-
vetés előnybe nem jő, s a legkisebb gazdákig el nem terjed. 

A sorvetés s általában az őszi vetés porhanyósitására igen czélszerü 
eszköz In teld kettős fogas hengere, mellyet magam is használok, s a vetést a 
nélkül, hogy egy szálat is kitépne, ugy fölkapálja, hogy öröm látni műkö
dését. — Megbecsülhetetlen ez főleg a hótól megnyomott s fölrepedezett 
őszi vetéseken, természetesen tavaszszal alkalmazva. 

Smallboms ur, nagynevű gazdája hazánknak, nagy sikerrel alkalmazza 
őszi vetésein, tavaszszal amaz óriási vas hengert, melly föltalálójától Croekill 
hengernek neveztetik, melly ollyanforma, mintha óriási derejje csináló kari
kákból lenne üsezetéve, 25—30 mázsát nyom, a hol ez át megy, nem marad 
ott rög, nem repedés a vetésen, s a fagy által fölszívott földet ugy lenyom
tatja, hogy a téli nedvességnek csak bajjal lehet kiszabadulni. 

E nevezetes és valóban hasznos mivelési eszközök után jőnek a költség
kímélők, mint a töltögető, kapáló ekék, a gyűjtők, vontatók, rétgyaluk stb. 
stb. és a cséplőgépek. 

Cséplőgépet egy lóerejüt már 100 hold birtok haszonnal alkalmazhat, 
kisebb birtokosok társaságosan szerezhetnék meg. 

Meggyőződésem szerint leginkább ajánlhatom az amerikai szerkezetűt, 
mint a melly ép olly tisztán, sőt tán tisztábban csépel mint az angol, csak 
jól legyen összeállítva. — Aztán az a nagy előnye van, hogy nem törik zuzik 
olly hamar mint amaz, s ha esnék is baja, hon is könnyen segíthetni rajta. 

Az általam ajánlott istállózási rendszerrel a szecskáztatás is együtt jár
ván, a jó Bzecskavágők is figyelmünket igénylik, aztán a répavágók. 

A rosták is szükséges kiegészítő részei a gazdasági felszerelésnek, mert 
ki jó termést akar, az veBsen jól kiválasztott szép tiszta magot. 

Ezek, s főleg a legújabban felfedezett konkoly szedőrosta is községi-
leg, vagy legalább társaságilag volnának beszerezendők kisebb gazdák által. 

///. A tagos birtok és vetés váltás. 
Tán csak hazánk azon egyetlen ország már, hol még azt is kell bizo

nyítgatni, hogy a szétszórt birtokrészek valóságos mérgei a józan gazdá-
szatnak. — A többi előítéletek közt ez is egy, melly földművelésünk gyöke
rén rágódik s nem engedi általánosan föl virágozni azt. 

A tagositlan állapottal együtt járó közlegelők, mellyek ugyan tudom 
hogy tagositás mellett is léteznek sok helyütt, milly szomorú, ázsiai szint 
adnak egy határnak, ama kopár életnélküli sivatagszerü legelőikkel, mely-
lyekre csak tengeni, éhezni tanulni jár a barom, de jól lakni ugyan csak rit
kán, csak hetes esők után. 

Hogy is képzelhető ott viruló gazdaság, czélszerü berendezés, hol a gaz
dának egyik darab földje egy órányira esik a másiktól, sem felügyelni, sem 
munkáját kellőleg beosztani, sem a rombolástól, ha csak mindenik darabon 
egy csőszt nem tart, megóvni nem képes. 

Es mégis hányan nem kívánták még tagosztálykor is földjeiket több 
darabban adatni ki, a jégveréstőli félelem miatt, akkor tán még nem volt 
szokás biztosítani. 

Ha csodálatunkra a legméltóbb jogot formál a jelenben Anglia gazdá-
szata, ugy más részről vigaaztalásunkra annak fölviruláea nem annyira a 
kedvező égalj, mint a józanabb elrendezés, a tagositás s ebből kifejlett szor
galom gyümölcséül tekinthető. 

Hitelt érdemlő írók tanúsága szerint Anglia sem mutatott olly virító 
gazdag képet mint most mutat, a mult század közepe előtt, csak ekkor kez
dett ott ís a gazdászat életet nyerni, ott is elsült, kopár kézlegelőkön bolyon
gott a sovány barom mind addig, míg Youngh Arthur, Marscball, Bakewell, 
Culley, és Sin Clair, halhatlan érdemű férfiak egy nemesebb és jövedelmezőbb 
irányt nem adtak a földművelésnek. 

És ezóta mintegy varázs ütésre változott a földszine, a kopár legelők 
dús hullámzatú vegylóher és répavetéseknek adtak helyet, s a müvelhetlen-
nek hitt kavicsos agyagfoldeken arany szinü kalászok lengedeznek, mig a 
barom hihetetlen hizékonyságra nemesittetett hosszas és kitartó keresztezési 
kísérlet nyomán. 

És mind ennek első alapja tagositás volt. 
Ki a tagositás czélszerűségén még ma is kétkedni tud, annak valóban 

vastag homlokcsontjának kell lenni, de nem is történik az másból mint ér
dekből, szeretik sokan az aránytalanságot, s a közlegelők számos visszaélé
sek kút forrásai. — De mind ezen segitend a sürgető idő, mellynek szelleme 
nyakunkra nőtt, nincs választás egyébben : mint elveszni, vagy előre menni. 

Ha a tagosított birtok lehető legjózanabb, legjövedelmezőbb müvelésé
ről elmélkedünk, lehetlen át nem látnunk, hogy olly időkben, midőn minden 
talpalatnyiért megfizetjük az állam s a község adóját, mennyire képtelen do
log mégis az apáinktól öröklött hármas nyomás szerint gazdálkodván, egy 
harmadát birtokunknak minden évben majdnem teljesen elveszteni, nél
külözni. 

Kinek birtokai ezer holdakkal számittatnak, azt még csak érteni lehet 



ha tovább menni nem tini vagy nem akar,de hogy a kis birtokos osztály még 
máig sem látja át kedvelt rendszerének káros voltát, valóban csak fájni keO 
a hazafi lelkének. 

— Ki 30 hold földdel bir, az ugar által minden három évben elveszti 
egész birtokának használatát, mert ama pár hold, mit évenkint megtrágyáz 
ugarjából s takarmánynyal vét el, alig érdemel figyelmet. 

Mig a váltógazdaság rendszere szerint egy tenyérnyi földünk sem he
ver haszontalanul és igy jövedehnetlenül, földünk a helyett hogy ugarkép 
heverne, takarmányt terem, * a növények egymásutáni jósán következtetése 
által, a földet a helyett hogy gyengitenok annak erejét öregbítjük. 

Nem elég azonban egyszerűen csak azt mondanunk, hogy hát majd 
váltógazdaságot fogunk vezetni, s földünket elosztjuk 4, 6, 9, 12 felé s vet
jük derűre borúra a nélkül, hogy annak egyedüli alapjáról a trágyáról gon
doskodtunk volna. — Épen nem, mert valamint a 3 nyomású gazdaságnak 
alapja az ugar, ugy azonkép a váltógazdaságok nélkülözhetlen föltétele a 
trágya. — Ne menjünk azért egyszerre át ugaras gazdaságunkból váltógaz
daságba, mig elegendő trágyaerővel nem bírunk; —mire csak a fentebb elő
adott istállózás segíthet bennünket. 

Vegyünk föl például egy 46 holdas birtokot, mellyből G hold kaszálló s 
a többi szántóföld, — e birtokon van az ugaros rendszer szerint 4 ökör, 2 
ló, 2 tehén, egypár borjn és sertvés, összesen a borjú és sertvéseket 2 darabra 
véve föl 10 darab állat, ezután a legeltetési rendszer szerint kapunk legfel
jebb 50 négy ökrös szekér trágyát, azzal megtrágyázunk csak 16 szekérrel 
számítva egy magyar holdra, 3 holdat. — Kedvünk lenne azonban a hires 
norfolki angol négyes váltóra át menni, melly következő fölosztást bir: 

Kapás növény trágyába, 
árpa, 
vegylóher, 
tiszta buza. 

E váltó szerint 10 hold trágyázni valónk lenne, mire 160 szekér trágya szük
séges, holott mi csak 50-el rendelkezhetünk. — Mi hát teendőnk? — Felelet: 
intézkednünk mindenek előtt arról, hogy 10 darab marhánkat istállózzuk, 
ekkor 10 —12 szekérrel számithatunk egy-egy darab után, vagyis lesz 100— 
120 szekér trágyánk, s még ez is kevés levén, vagy veszünk még 4 darabot, 
vagy borjúinkat cl nem adván fölneveljük, hogy igy később bár dc szinte 
biztosan czélhoz jussunk, szóval a 160 szekér trágya szükségletet előállítsuk. 

Igen, de hát hogy tartunk ki 14 darab marhát istállón? — Felelet : ad
dig is mig egészen átmehetnénk a váltóra, elszakítunk földünkből, vagy belső 
telkünkön, egy pár hold luczernást készítünk.— S az ugarba sűrű kukoriczát, 
őszi rozsot stb. vetünk takarmánynak, mennyit csak trágyázni bírunk. — A 
mint első évben nyáron át istállóztunk már annyi trágyával rendelkezhe
tünk, hogy vagy 3 hold répát vethetünk az ugarba, másik éven már 4-ct, 
aztán 5-öt. 

Ha már 5 hold répánk van, következő téli takarmánynyal birunk : 

5 hold répa , 1500 mázsa 
6 hold kaszálló 180 „ 
vegyünk hozzá lOhold tavaszi szalmát 150 „ 
4 hold kukoricza szár 80 „ 

lesz összesen . . 11)10 mázsa takarmányunk, 

mit czélszerüen fölhasználva a szalmát, kukoricza szart, szénát szecskának 
vágva répával elegyítve, 7 havi teli takarmányozást véve föl, már 14 darab 
állatot teleltethetünk ki. — 64 font esvén fejenkint egy napra, mi ugy hiszem 
elég ha bár annak */ t ré-zét répa teszi is ki. 

Már most 14 darab marha után a kivánt 160 szekér trágyát megnyer
vén bizton átmehetünk a kivánt négyes váltóra, a mikor már a nyári istálló
zás is könnyebb lesz, amennyiben 10 hold vegylóherböl nyári kaszálásra is 
vehetünk el, télre pedig takarmányunk, ha bár felét leetettük is nyáron át 
táblánknak, legalább 150—200 mázsa takarraánynyal szaporodik szérűs
kertünk, nem is emiitvén a trágyába vetett árpa gazdagabb szalma termését. 

Nem akarom én itt a norfolki vetésforgást példányképül állítani elő, 
már csak azért sem,mert a négyes váltó egyike a legnehezebbeknek, a meny
nyiben földünk egy negyedrésze trágyázandó benne, sokkal könnyebb a 
6-os, 7-es, 9-es, li-tős váltó gazdaságot vezetni. — Alább majd fogok egy 
párt mutatónl közleni, de előbb még egy pár tekintélyes szót a váltógazda-
eág megkedveltetésére. 

Thaör következőleg szól a vetés váltógazdaság elvei hasznairól, figyel
met kérek:,, A fekete ugar rendszerint haszontalanul hever. — A kapanövény 
ugy hat a tőidre, mint az ugar. — Ezen növények a legerősebb trágyázást is 
eltűrik, s legjobban is kiűzetik, mert ott a trágya rendszerint kétszeres termést 
idéz elő, míg a termés mivelési költségek, mellyek a rosz termés hasznát 
gyakran egészen elnyelik, ugyan azok maradnak. — Az erős trágyázásnak 
egyik jó oldala az, hogy a megmunkált főidet porhanyitja, és a dudvát csi
rájában előli. — De feltévén, hogy a kapanövény (a répát érti) bizonyos 
viszonyok közt talán kevés közvetlen hasznot hajtana, — de a mennyiben a 
pusztán heverő ugar helyett takarmányt s igy trágyát is ad, müveltetése pe
dig jótékonyan hat a földre, mindenkor egyik föcmeltyüjéűl tekintendő a jó 
gazdaságnak." 

Igen könnyen átlátni a váltógazdaság józanságát, ha csak kissé gondol
kodunk is fölötte. — Minden növényfajnak, — ugy a kalászosnak, mint a 
gyökösnek, ugy a hüvelyesnek mint ohvjnövénynek meg vannak a maga táp
lálékai, mellyeket a földből tenyészése alatt kihúz és elsajátít.—Ha már ugyan 
azon fajt egymás után sokszor vetjük ugyan azon földbe, nem természetes-e, 

hogy felemészti minden lehető táplálékát, 8 utoljára satnya, silány lesz s rosz 
vagy semmi termést nem ad. 

Ez igazságot már a romaiak is átlátták s változtatva vetették növényei
ket. — Változtatva veti még a hármas nyomású gazda is, caak az egy baj 
van, hogy sajátképen buza után zab vagy árpa, nem változtatás, mert mind 
kettő kalászos, vagy is egy faj, a innét van az a sok rosz vagy csak középes 
tavaszi termés, — nem is említve az ugar rendszerrel együtt járó szüle trá
gyázást. 

Minden gazda tudja, hogy kapás után rendesen jó zabja árpája terem, 
— 8 ez világos példája a váltás józanságának. 

A sok kalászos növény kifárasztja a földet, mégis olly kevés gazda van 
ki több kapást vetne gazdaságában, hogy igy némi változást idézne elő, s a 
hármas felosztás helyett négyet vesz föl ha bár ugart tart is, például: 

ugar, 
buza, 
kapás (kukoricza, burgonya vagy répa), 
tavaszi, 

a buza itt minden negyed évben kerül vissza ugyan azon földbe, s természe
tes, hogy jobban kell sikerülnie, s minden esetre fog annyit adni, mint ha a 
hármas felosztás szerint, — utána kapás jő, jól megmiveljük a földet, a gazt 
a férget irtjuk, nem természetes-e, hogy jó tavaszit nyerünk. 

Ez ugaros négyesről könnyebb is az átmenéa az ugartalan váltóra, vagy 
előbb talán az ugaros hetesre ha teszem már egy hetedrészt megbírunk trá
gyázni, például : ugar, 

buza, 
kapás, 
tavaszi, 
bükköny trágyában, 
buza, 
kapás, 

ez az ugaros 7-es váltó lehetlen, hogy sokkal jobban ne jövedelmezzen a há
rom nyomásúnál, s egy erős lépéssel közelebb állunk a fekete ugar vég kiha
gyásához mert immár csak egy hetedrészre kell trágyát teremtenünk. 

Idősb néhai Pázmándy Diénes, a zöld asztal mellett ugy mint a gazdá
szat terén egy iránt nagy, az ugaros négyes váltót vezette, s a legjobb si
kerrel, terjedelmes jószágain a rendes változás nem lehetvén nagy nehéz
ségek nélkül eszközölhető. — Természetes, hogy a negyedrész ia tisztán 
ugar nem marad, hanem a megtrágyáztatott rész takarmánynyal vettetett. 

Németországban a hatos váltó van leginkább elterjedve, melly követ
kező forgást tartalmaz : 

1. kapás növény egész trágyában, 
2. tavaszi vegylóherrel, 
3. kaszáló, 
4. buza, 
5. bükköny féltrágyában, 
6. rozs. vagy ha tetszik buza. 
Tömérdek váltó mintát lehetne még elősorolni, de részint a helyszűke 

nem engedi, részint, ama 9, 12, 16-oa váltókat kis gazdaságokban, már esak 
azért sem szeretem, mert l-ször igen kis táblácskákra oszlik föl a birtok, s a 
gazdának sokfelé van fölosztva figyelme, gondja, mig egyes tábláknál az 
eredmény ís kisszerű. — Ha saját hajlamomat tekintem, én a négyest szere
tem leginkább, s ezt óhajtanám saját gazdaságomban is létesíteni, dc legna
gyobb erőfeszítést is ez kivan. ( V í g e MTgtk«im.) 

A nagyapa temetése. 
Nagy Debreczen városában 
Zúg a harang temetésre; 
Üt az óra a toronyban, 
Fél a hétre 1 fél a hétre! 

Gyiilnek-gyülnek temetésre 
öreg ember, öreg nsszony, 
Koma, néne; — van elég ki 
Ösz nagyapát megsirasson. 

Ott jön a pnp bő palástban, 
Bibliával, 8 ott a kántor; 
Hat deák a hires sárban 
Üget, s bukik egyszer-másszor. 

Megérkeztek; együtt vannak, 
Zúg a harang, sír az ének, 
Nagy a siráa, nagy a rivás; 
Néma halál — zajos élet . . . 

A nagyapa ősz hajánál 
Ciprus virág koszorúja; 
Ezüstgombos dolmány teatén, 
Kipödörve ősz bajusza. 

Éa hogy mind a régi lenne 
Csak hiányzik — pajkos ének, 
Nagy pipája, vigbeszéde, 
Moaolygó száj és — az élet! 

. . . Kiviszik a temetőbe, 
Nehéz tölgyfa koporsóban; 
Zúg a harang, sir az ének, 
A nap épen búcsúzóban . . . 

Elmormogja végimáját 
A pap, telve áhítattal; 
Ének mellett leeresztik 
A koporsót nagy robajjal. . . 

Nyári napnak végaugara 
Reá süt nz uj halomra; 
Kis unoka térdel rajta, 
8 emlékezik nagyatyuara . . . 

Hű kutyája az öregnek 
Vonitva jár, sivít, ugat; 
Kis unoka czirogatja: 
,Ne költsd fel nagyatyuaomat* . 

Esti szél leng; letűnt a nap; 
Könynyei közt elaludva 
Ül a gyermek, a holdsugár 
Bá s a sírra süt ragyogva. Berepei Ottó. 



A k é t B 1 k k. 
Elbeszélés 1590-ből. 

Borsod megye keleti részén — a Hejö vizének Tiszába ömlésé-
töl nem messze, ott, hol e csöndes kis folyam, három domb alatt két 
ágra szakad — volt 1590-ben két falu, vagy is inkább két kis telep. 

A z északi dombon, a Hejő egyik ágának bal partján emelkedett 
Nemes-Bikk, egyszerű kis templomával, mellytöl a deszka torony 
mintegy husz lépésnyi távolságra esett. 

Ezzel átellenben, a déli dombon, a Hejö másik ágának jobb 
partján állott Paraszt-Bikk, kicsinyke deszka templommal és torony
nyal, olly közel a vizhez, hogy csaknem bele buknék, — A falube
liek — ha valami végezni valójok volt — csolnakon közlekedtek 
egymással, mi ugyan nem nagyon sűrűn történt : lenézvén a nemes-
bikkiek a paraszt-bikkieket, mint parasztokat; ezek pedig irigyelvén 
amazoknak — mint nemeseknek — boldog állapotját. 

A harmadik vagy nyugoti dombot Bárdospartnak hittak, mivel 
itt a tatárok 1241-ben, a szomszéd muhi győzedelem után, legalább 
is két ezer elfogott magyart bárddal lenyakaztak. 

A három domb megett tölgyes erdők sötétlettek; tul rajtok pe
dig szép nyilt rónaságon hullámzottak a gazdag vetések, s a lengő 
délibáb tündér habjai. 

Igy volt ez 1590-ben . . . . most nem ugy van. 
Csöndesen folydogál ugyan a Hejö még most is a három domb 

alatt; s Nemes-Bikk máig is fen áll, — csinos kis kerek falu, népe 
iparkodó, munkás, józan, takarékos. 

De Paraszt-Bikknek liült helye. Ez elpusztult; s pusztulásáról 
szivreható történetet tartott föl a hagyomány. 

* 
Szép nyári éj volt, s a teljes hold majd nem olly fényessé tevé 

az éjszakát, mintha nappal lett volna. Mély csend ült Paraszt-Bikk 
fölött, mert a lakosok a hosszú napi munkában elfáradva, az álom 
balzsamos karjain szunnyadoztak. 

Már jó l előre haladott az éj, midőn a nagy csendben egyszerre 
valami fuvola hanghoz hasonló lágy ének terjede el. A hangok ma
gas helyről jövének, s olly tulvilágian, olly el-elhalólag rezgének 
szét a néma falucska fölött, mintha a mennyből szállanának alá. 

A szivemelő dal megszűnt; s im, a deszka tornyocska legfelső 
ablakából egy fehérbe öltözött alak bocsátkozék alá a templom te
tejére. Hosszú haja szétbomolva, fekete fátyolként lengett hajlékony 
tagjai körül, s hófehér kis lábaival biztosan járdáit alá s fel a me
redek tetőn. Ollykor ollykor karjait a hold felé terjeszté, s olly moz
dulatokat tön, mintha repülni akarna. Vért fagylaló látvány volt, 
főleg midőn a templom gerinczén végig menve, vissza vissza tért; 
mig nem végre a torony ablakához ismét fölemelkedve, ott eltűnt. 

Ez volt a szegény Fehér Kata, Fehér István uramnak, a pa-
raszt-bikki Lévitának * ) szerencsétlen alvajáró leánya. 

Még akkor ugyan nem tudták, s nem ismerték ezen kórállapo
tot, az idegbajnak ezen veszélyes nemét; s a köznép a szegény Fehér 
Katát valami elbűvölt lénynek tekintette; mindazáltal nem félt tőle, 
söt némi ájtatos tiszteletben tartá, mivel a halavány leány, egye
seknek sőt egész háznépeknek is sokszor mondott ollyan jövendőket, 
mellyek szóról szóra beteljesedének. 

Maga a nemes-bikki tiszteletes — kinek ekklesiájához tartozott 
a paraszt-bikki leány-egyház — maga ezen tudós férfiú, Dánszegi 
Áron uram ö kigyelme is, gondolkozóba esett a szegény leány álla-
potja fölött, midőn azt ollykor ollykor Fehér István uram, nagy lelki 
szomorúsággal el-elpanaszlá ő nékie. 

Hlyenkor aztán rendesen elővéve a nagy kapcsos bibliát a tisz
teletes férfiú, s mintegy vigasztalásul lololvasa néhány szent helye
ket bánatos Lévita társának : „ A z Ur az, a ki betegséggel látogat; 
de ismét ö az, a ki vigasztalást is küld! . . Nyugtassa meg tehát ma
gát kigyelmed édes jámbor tiszttársami majd eljön a segedelem on
nét felyül, azon szegény beteg leányzóra nézve is." 

Hanem Fehér István uramnak, mind ezen épületes vigasztalások 
mellett is nagy volt az ő szomorúsága. Nemcsak azért pedig, mert 
leánya szerencsétlensége olly leveröleg hatott reá : hanem azért is, 
mert ö rajta magán is hatalmas előhaladással mutatkozának a tüdő-
sorvadásnak aggasztó jelei; 8 ha ágyba talál esni, mi lesz akkor a két 
betegből? . , vagy ha elhal, még inkább mi lesz szánandó leányából?. . 

És hiába hordoza számára a kegyeletes falusi nép fekete kecske 
tejet . . . ö érezé, hogy meg vannak számlálva földi napjai. 

* ) Könyörgő, éneklő, tanitó egy személyben. 

A nyár elmúlt; s az ősznek elöjelensegeit mindenütt hirdette a 
természet. A gólya, fecske elköltözött. A munkás nép beljebb húzó
dott a mezőkről, héj alá takarítván az esztendő áldásait. A fák leve
lei megsárgultuk, s hullni kezdenek. 

Vasárnap reggel volt. Derült s tiszta vala az égbolt , mintha ő 
is ünnepelni akarná a munkás természet pihenésre hujoltát. Csak itt 
ott lebegett — elszakadozott fehér fátyolként — a magas kék leve
gőben az őszi ökörnyál. 

Megcsendült a harang Neraes-Bikken; s alig terjede szét ünne
pélyes hangja a levegőben, midőn vissza válaszolt neki nagy szomo
rúan, a paraszt-bikki harang is. 

A paraszt-bikki nép elcsodálkozott. Hiszen a jámbor Lévita már 
régen az ágyat nyoma, tiszteletes DánszegiurammegNemes-Bikken 
prédikál : vajon miért szólalt hát meg egyszerre a két falu ha
rangja? . . No de — gondolák — talán valami diákot küldött által 
a tiszteletes ur, hogy végezné el az isteni szolgálatot. És e gondola
tok között, a templomba mindnyájan el bétakarodáriak. 

Az ének megzendült,s lelket ragadó hangjai az egeket verdesek. 
E közben a diák vagy pap helyett, egy fekete ruhába öltözött 

leány közelgete a szószékhez; s onnan egyenesen a templom köze
pére menvén, az Urasztala előtt megállott. 

Fehér Kata volt. Csaknem átlátszó fehérségű hideg alabástrom 
arczán alig mutatkozott valami életjel; olly merev, olly jegesült 
volt az, mint egy halotté. 

Az ének megszűnt, s a gyülekezet megfélemlett bámulásban 
hallgatott. 

„Én húzattam meg a harangot — szóla a leány csöndes bána
tos hangon — hogy tudjátok meg, miszerint jámbor Levitátok, Fe
hér István, az én j ó atyám nincs többé. Ö, ki harraincz esztendeig 
élt köztetek, ez éjjel itt hagyott benneteket. A megsárgult fa leve
lekkel együtt ö is lehullott az élet fájáról." 

E szavak után, a gyülekezet férfi tagjai között nagy megindu
lás, az asszonyok közt pedig csöndes zokogás támadt. 

„ D e ne szánjátok őt — folytatá a bus leány. — Ö már boldog, 
boldogabb mint e földön bár akár ki is! S ne sirassatok engemet; 
mert én is boldog leszek, hozzája költözvén amaz édes vidékekre." . . 

Ekkor arcza egészen átszellemült : 
„Sirassátok inkább magatokat! . . mert itt jő reátok fekete szár

nyakon a nagy veszedelem; az iszonyú vég elpusztulás. . . És, ha 
valaki közületek saját házát agyon lövi : tudjátok meg, hogy közel 
van Isten Hé—le—te 

Lerogyott ; s olly erős görcsrohamok fogták körül szivét, hogy 
néhány kinos vonaglás után, ott az Urasztala előtt kiadá lelkét. 

Harmad nap múlva két hallottat kisért a temetőbeParaszt-Bikk 
megszomorodott népsége; s tiszteletes tudós Dánszegi Áron uram ö 
kigyelme olly szivreható predikácziót tartott, hogy a nagy sirásnak 
és jajgatásnak nem lenne határa. 

A két halott csöndesen nyugodott már a nyirkos hantok alatt: 
de a nép nem felejté jámbor Levitáját; s még inkább nem felejtheté 
leányát Fehér Katát, és az ö rettenetes jövendölését. 

Ha valaki közületek saját házát agyon lövi : tudjátok meg, hogy 
közel van Isten ítéletei , V ( i , i6YCtkMik.) 

A snnínlok lázadása. 
Mielőtt a santalok lázadását bővebben előadnám; arról vilá-

gositandom fel az olvasót, kik azok a santalok, s mi okozta láza
dásukat? 

Mielőtt az indasok Egyiptomból Indiába költöztek volna, a 
Ganges termékeny völgyeit , s az ország egyéb részeit is benszüle-
tett, vallás, szokások, beszéd és színre nézve egymástól különböző 
néptörzsök lakták. Ezen néptörzsök, mellyek jelenleg vadon álla
potban Köles, Bhil , Dangur, Chino és Santal név alatt ismere
tesek, hajdan királyaik, uralkodóikkal birtak, várakat, városokat 
építettek, s harezra szálltak azok ellen, kik megsértették, vagy 
háborgatták őket; szóval hatalmas nép valának.Az indusok maguk
kal hozván Egyiptom miveltségét India gazdag téréire, csakhamar 
ellenséges érintkezésbe jöttek az ős lakókkal, s legyőzvén őket Gan
ges dús völgyeiből vadon erdők és bérezek közé üzésk azokat, hol 
mintegy harmincz század lefolyása alatt tökéletes vadakká lettek; 
nyoma sem látszik rajtuk, hogy egykor hatalmas nemzet tagjai 
valának, v a d , kegyetlen természetet öltének, s most vallás, társa
dalmi intézkedések nélkül élnek. 



Az indusok, később mabomedánok uralkodása alatt mint fér-

f ékkel, mint barmokkal bántak ezen népfajjal; a törvény senkit nem 
(Intetett, ki ezen szerencsétlenek közül bármennyit leölt, sőt tör

vény szerint meg kellett ölni azt, kinek árnyéka egy braminra 
(indus pap) esett, vagy elmentében egy más indushoz ért. Az ango
lok szelidebb kormánya alatt ezen népfaj sorsa is javult, emberileg 
bántak velük, vallásra oktatták, katonáknak képezték, kik a békés 
lakosokat saját fajuk dúlása ellen védeni köteleztettek. Ezen eljárás 
öntudatra ébreszté őket , s látván, hogy a törvény rájuk is kiter
jeszti védő paizsát, megjelentek embertársaik közt, tudván, hogy 
egy büszke indusnak nem szabad őket agyon ütni, mivel hozzá 
értek; és egy ábrándos mahomedán nem lőhette le hitetlen ebként. 
Békés s háborítlan helyzetükben annyira elszaporodtak, hogy bér-
czeik s üregeik nem adhattak többé elegendő szállást s kormány 
rendeletnél fogva megengedtetett nekik őseik egykori földére, saját 
hazájukba visszaköltözhetni, és ők használván az engedélyt vissza
szállingóztak s letelepedtek Kalkuttától mintegy 200 angol mér-

tett a lázadók elnyomására, melly is azokat minden támadásnál 
megvervén, erdeiket kikutatván, szétszalasztotta, vezéreiket elfogta 
s kivégeztette. 

A lázadók vezére valami Sidhoo Manghy, alacsony, sovány, 
igen ügyes férfiú, ki börtönében is fenhangon dicsekedett az általa 
efkövetett kegyetlenségek-, rablások és gyújtogatásokkal. Büszkén 
monda, hogy most már neve világhírűvé lett, Sidhoonak karja és 
teste átlövetett, midőn egy csapat santals a 7-dik sorezredet meg
támadta , mellynél ö személyesen vezette hiveit s mind két kezében 
kivont fegyvert tartva hősi bátorsággal rohant, s utolsó volt a meg-
futamlók közt. A fellázadás oka sajátságos : 

Sidhoo adós volt egy uzsorásnak 10 silinggel (egy silling 
annyi mint nálunk 24 pkr., tehát 10 silling 10 vft .) , ki azt annyira 
és olly sokszor követelte, hogy Sidhoo megunva a sok zaklatást, 
azon határozat költ lelkében, miszerint hitelezőjét megöli . Mivel 
pedig az uzsoráskodó gabona kereskedők leginkább a santals nép-
fajt szívják és nyomorgatják s terményeiket megvásárolván, évről 

Kém szemle a hintálok ellen. 

földre Bhangulpur kerületben, hol 1855-ig 120,000-re szaporo
dott számuk. És ezen 120,000 santals lázadt föl az angol kormány 
ellen. 

Ezek északon egy nagy erdőt találtak, melly eddig lakott he
gyeiktől a Gangesig nyúlt , s azt kiirtván fóldmiveléshez fogtak. 
1838-ban a kormány egy tisztviselőt küldött hozzájuk, ki érdekei
ket képviselje s intézze, képeztetésükre ügyeljen, s a rájuk kivetett 
földadót behajtsa. Mult évi júliusban hirtelen lázadás ütött ki köz
tük. Legelsőben is néhány felfegyverzett santals egy rendőr-hiva
talnokot lefejezett, majd több rendőrt megsebesített; utóbb több 
békés falut kizsákmányolt. A kormányzó hivatalnok fiilébe ment 
ezen hír, de mivel a Bantal nép eddig a legbecsületesebb, nyíltabb, 
őszintébb s békésebb fajnak mutatkozott; nem akarta hinni, de 
csakhamar olly adatok érkeztek hozzá, mellyek meggyőzték, hogy 
ezen néprőli hitében csalódott. Rögtön katonaságot küldött a lázadás 
színhelyére, de a katonák a lázadókkal rokon népfaj lévén, az első 
támadásra azonnal megfutamodtak : végre rendes sorezred külde-

évre a legaljasabban csalják; Sidhoo saját ügyét közügygyé emelte, 
s társai gyűlésében elhatároztatta, hogy ezen vérszopókat erőszak
kal is verjék ki kerületükből. Elhitette velük, miként neki álom
látása vol t , mellyben a benszülettek kiirtása tétetett kötelességévé. 
A nép kapott rajta, s legelsőben is a rendőrök, azután uzsorások s 
gabonakereskedők estek áldozatul, végre minden kivel találkoztak, 
azok közt sok angol s két nő is vérszomjuk zsákmánya lön. Mihelyt 
az első vért megizeliték, semmi sem tartóztathatá vissza dühük 
bőszült folyamát. Az egész vidék lángba borult , minden vagyono
sabb embert leöl tek, falukat felgyújtottak, vagy kiraboltak; söt a 
sorkatonaság ellenében is hősiesen megálltak helyöket. 

„Láttam — igy f r egy angol tiszt — h o g y e néptömeg csoport
ban tiz lépésre jött puskáinkhoz, s ismételt lövés után sem futamo
dott m e g , jóllehet minden lövésre számosan hullottak el. Egykor 
mintegy ötven emberrel helyazemlére indultam, midőn mintegy 600 
santals, mintha a földből bujt volna ki , ránk rohan, körbe fog , s 
nyílzáporral fogad. Embereim mintegy 60 lépésről rájuk tüzeltek, 



s bár többen estek el, folyvást kellett tüzeltetnem, hogy hátrálásra 
kényszerítsem őket." 

Ezen lázadás szerencsésen elnyomatott, a leégetett falvak las
sankint épülnek, üdülnek, s az angol kormány mindent elkövet, 
hogy India történetéből ezen homályos lapot kitörölhesse. B. 

Kalandozás 
a z é s z a k a m e r i k a i ő s e r d ő k ö n . 

Deaor nyomán Dr. HEGEDÚS. 

II . 

Alig hagytuk el az indián tavat s a folyamon felfelé hajózva 
csakhamar más, az eddigitől különböző jellemű tájékba jutot
tunk. 

A nagy folyam hatalmas czédrus-posványokon s óriási mocsá
rokon át olly tekervényesen kígyózott, hogy néha hat mérföldet is 
kellett csinálnunk, csak hogy egygyel előbbre juthassunk. Nehezité 

Kiváló szivességgel fogadott s tiszteletünkre hatalmas nagy
ságú pudvás fatörzset vetett a lobogó tűzbe; alig gyuhuit meg s 
az egész társaságot büdös füstfelhő takarta, — elűzvén bűzével 
a csípős legyek és szúnyogok támadásra gyülekező táborát. — 
Majd jeladások hallatszottak, mikre a doktor sietve válaszolt, s alig 
mult néhány perez s előttünk állt a földmérők napi munkájoktól 
visszatérő csapatja-, kik nem kis bámulásukra e posványos vadonba 
vendégekre találtak. — Merovthes kapitány s útitársam, régi isme
rősök levén, csakhamar kész volt a barátságos ismerkedés, közelebb 
hozák a párolgó bográcsot, mindenki körüle telepedett, s fesztele
nül, mert hiszen otthon valának, sok kínálgatás nélkül nyúltak a 
bográcsba, annál mélyebben, mennél érezhetőbb volt egynek egy
nek a munka által szerzett hatalmas étvágya. 

A földmérők tépett, rongyolt ruházatú, edzett arczú majdnem 
vad kinézésű férfiak voltak, izmaik a nehéz munka és sanyarú élet 
közben mondhatni aczélosodtak, — viseletük lehetőleg elhanyagolt, 
ugy hogy nálunk Európában, őket mindenki csavargóknak tartotta 
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Harcr a sántáinkkal. 

hajózásunkat még a folyam szabálytalansága,raelly majd olly keskeny 
volt hogy evezni nem lehetett, majd olly mély hogy csákiáinkkal 
feneket nem értünk, s ezenfelül egyes fatörzsek is utunkat állták, 
miket az őszi vihar a folyamba döntött. — Illyen helyen az indiá
nok, fakéregböl készült csóuakaikat minden teketoriázás mellőzésé
vel vállra veszik s az akadályt szárazon meg kerülik, azontúl meg 
tovább hajózván. — Nehézkes dereglyénkkel ezt tennünk nem lehe
tett, s igy baltával, szekerczével a szó teljes értelmében utat kellett 
vágni magunknak. 

Fáradalmas evezés után a földmérők egyik elhagyott tanyáján 
töltöttük az éjt. Másnap ezek felkeresésére indulánk; — s végre sok 
ügygyei bajjal tanyájukhoz eljutnunk sikerült. 

A z urak közül csak a szakács volt honn, ki e felette fontos és 
életbe vágó teendőn kivül mosással, és ha egyik másik megbetege
dett gyógyitgatással foglalkozott, s ki ezért társaitól „doktor" czí-
met nyert s talán jobban meg is érdemelte, mint sok tagtársa innen 
is túl is a nagy oczéánon. 

volna. — De a férfias komolyság , az öntudatos nyugalom, a 
szabad tekintet s bátor arczkifejezés, csakhamar cltörlötte az első 
benyomás kellemetlenségét, s a beszélgetés módja s tárgya csakha
mar megmutatá, miszerint e tépett öltözetű csapatok, távol sem a 
nép salakja, hanem hivatásuk jelentőségét ismerő, s e miatt ma
gukra tartó, mivelt polgár emberek, kik tudják ugyan, hogy ruha 
tisztesség, de tudják azt is, hogy vajmi sajnos ha a ruha többet ér 
annál, a ki viseli. 

A földmérés és mappázás itt, hol falvak, várasok, utak stb. 
nincsenek, nem csekély feladat; de az amerikaiak leleményessége 
s gyakorlati ügyessége itt is kitalálta a legczélszerübb, bár ne
künk furcsának tetsző felosztási s jegyzési módot. 

A meridián vagy dél-vonalok közé eső tér, hat hat angol mér
földre függőleges vonalokkal jegyeztetik s az illy vonalsor, melly a 
délvonalra esik, tornak (naug) neveztetik, mig a keresztvonalok 
által képezett 6 mérföldnyi szélességű négyszögök köstégeknzí 
(tow- ship, olvasd tausíp) czimeztetnek. Minden község ismét har-



minczliat négyszög mérföldre osztatván , ezek szakaszoknak (sec-
tions) neveztetnek, — Például 

II. 111. I V . V. V I . 
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I. II. III. I V . V . V I . 

Jelen ábránkon a romai számok által jeleltek sorok, az arab számok-
kai jeleltek pedig községek; ha tehát x falu fekvését akarnók kitudni? 
legelőször azon sort keresnők fel , melly római számmal van je
gyezve, utána azt melly arabbal s azonnal meglenne találva a kere
sett falu fekvése. Fekszik pedig x falu a harmadik sor második 
községében. — Minden egyes község mérföldenként fel van osztva 

miután pedig minden község hat mérföld széles és ugyanannyi 
hoszu, tészen tehát 6 x 6 = 3 6 harminczhat négyszög mérföldet. 
Egy illy hanninczhatod rész a szakasz s minden harminczhatodik 
szakasz az ország törvénye szerint az iskolák számára tartatik fen ; 
s ez egyszerű de eléggé nem dicsérhető rendszabály szerint, a j ö 
vendő nemzedékek lelki jólétéről s erkölcsi miveltségéröl dúsan 
van gondoskodva. — E harminczhatodik szakasz hatása, ott hol a 
népesség s vele az eddig értéktelen földek ára emelkedett, 
már is láthatd , mert alig van Éjszakamerika keleti s éjszaki álla
maiban gyermek ki iskolát nem járt, irni, olvasni, számolni nem 
tudna s egyéb az életre szükséges ismeretekkel nem birna. 

Adná Isten, hogy ezt a rendszert más helyütt is alkalmaznák, 
főleg ott, hol még osztatlan állapotban levő köztelkek, legelök talál
tatnak, mert igy csekély, egyesek által nem is érzett áldozattal a 
népnevelési a legbiztosabb, legszilárdabb alapra lehetne fektetni. — 
Néhány négyszögöl, mellyel az egyes kevesebbet kapna osztályré
szében, dúsan kamatozand, ha majd annak terményeiből idővel 
egyházak, iskolák építethetnek, tanítók fogadtathatnak tanszerek 
stb. szereztethetnek. * ) (roiytatj^o 

• ) Óhajtható lenne, bár hazánkban a közlegelők közelálló elkülönözése alkalmakor 
holmi hasonló intézkedés történnék; az illy harminczhatodik szakaszd föld jövedelmi; 
sok községi iskola számára elkelne. KötlS. 

T Á R H Á Z . 
Gazdákat érdeklő rovat . 

Dohány termesztési töredék. Mtnekutánna a dohány termesztés olly stá
diumba lépett át, melly a munkás fáradságának bérét előre meghatározza, éa 
hogy abból több vagy kevesebb legyen a haszon, Isten után, egyedül a mun
kától teszi függővé; megérdemli a figyelmet, megérdemli, hogy olly tévedé
seket igazitsunk útba, mellyek c példa beszéd valóságát, bizonyítják : a ki 
sokat markol, kereset szőrit, megérdemli, hogy a magszedéstől a dohány le
töréséig figyelemmel kisérjük : 

1. Ha azt akarod, hogy egésséges legyen a kiültetendő plántád, egés-
ségea legyen a magod, melly ugy történik, hogy mihelyt jól kidugja magát 
a virág bokréta, azonnal letördeld annak feleslegét, és annak koronáján hagyj, 
megérlelendő néhány gubókat, hozzá értvén, hogy az egész szárat, a katsok-
tól tisztán tartsd. Igy lesz magod jókor és egésséges. 

2. Az egésséges magot, tökéletesen kiporhanyitott, kipuhitott földbe 
vesd el, hogy többfelől biztosítsd magad, őszszcl is, szent Mihály után, csak 
hogy az, azon évben kinekeljen, vesd el tavaszszal is, hideg éa meleg ágyba, 
mihelyt csak a főid fagya engedi. Igy lesz plántád jókor, igy érik meg, és 
szárad ki a jókor ültetett dohányod jókor. Ha májusban, e még inkább hűvös 
hóban, nincs kész kiültetni való plántád, ritkán marad időd a megérleléere és 
azarasztásra, még az is bizonyos, hogy n melegebb júniusban, kikelvén a fér
gek tojásai, a mit nappal ültetsz, azt azon éjjel megemészti a pajot vagy 
csimaz, agy hogy elvesztegetvén a sok plántád, majd ae plántád, se do
hányod nem marad. 

3. Ha már a jó magból, jó plántád van, az ükség jó földed ia legyen. 
Millyen nemű legyen földed? azt meg nem határozhatom. Akár agyagoa, 
akár homokos, vagy épen homok legyen ia az, csak az a különbség, hogy az 
agyagos, barnás piros zsírosabb dohányt ad, mint a homokos, világos piros, 
kevésbé mázsásat. Mindegyiket kövéren tartsd, inkább többször keveset, mint 
egyszer sokat hordj rá porhanyós trágyából, inkább őszszel, mint tavaszszal. 11a 
trágyával, kivált akkori évivel vastagon megteríted földedet, biztos lehetsz 
benne, hogy plántád nehezebben fogamzik, éa a csimaz több kárt tesz. 

4. Dohány alá háromszor szántsd földedet, mintha búzát vetnél, őszszel 
egyszer, tavaszszal kétszer. Az őszi szántásnak az a haszna lehet, hogy a pa
jot tojás főiül fordulván, télben kifagy, mi a^szántatlan kemény földben nem 
olly könnyen történik. 

5. Ha már a háromszor szántott és jól megboronált földed készen van, 
fogj az ültetéshez, minél előbb annál jobb. Az ültetésnél való eljárás a köznép
nél bánt legjobban. Hijjában súgod fülibe, hogy mindenik sornak közi 3 láb, 
a plánta fészek távolsága 2 láb legyen , mert olly sürün tele duggatja föld
jét, hogy annak beérni, és teljesen megvastagodni leveleiben, teljes lehetet
len. Sőt az illy sürün rakott dohánynál, az a csapás is csak hamar bekövet
kezik, hogy a dohány idő előtt ragyát, s öblöt kap, lesárguh és lesz belőle 
harmadik osztályú alj-dohány. Holott a ritkán ültetett, és kacsoktól tisztán 
tartott dohány, a mellett, hogy minden említett betegségektől ment, nem 
csak azt bizonyítja be, hogy okosan munkálkodtál, hanem azt is, hogy a szi
vartakarónak való levelekért busásan fizetik fáradságod jutalmát — 3, 10, 
12, 16 p. forintok között; ugy-e bár nagy a különbség? 

6. A mi a Bzedéaét vagy törését illeti, mit mondanál annak, hogy ha 
valaki neki menne a gyümölcsfának, és az érett gyümölcecael együtt az éret
lent is leszedné? rád bízom az ítéletet. — Épen igy kell ítélni arról is, ki az 
érett éa éretlen levelek között aemmi különbséget nem tesz. Miként hát ki
válogatod szedéskor gyümölcsödet, ugy bánj dohányoddal is, mindenkor csak 
a babos, a vastag érett leveleket válogasd ki éa törd le, a többi rajta maradt 
levelek kevés időre ismét következnek. Máékor többet, ha kell? 

Közli Patkó András, lelkész. 

M i u j s á g ? 
£ Folyó hó 4-én cs. k. fensége Hildegárde főherczeg asszony a magas 

védelme alatt álló bölcsödét meglátogatni, s ott más félóráig mulatni méltóz
tatott. A magas védasszony nagyon jól tudja, hogy a nagyok legdrágább 
kincse a keresztyén jó sziv. 

/ Minap cmlitettük a temesvári gazdasági egyesületet, most hasonló 
örvendetest mondhatunk Aradról, hol több értelmes gazdasági egyesület fel-
állithatásáért folyamodott s magasabb helyről biztatást nyert. 

£ Szent-Endrén april 3-án 11 ház leégett. Keménylem, ha fölépítik 
házukat azon szerencsétlenek, egyúttal biztosittatni is fogják tűzkár ellen. 

£ Egy lelkész a „Magyar sajtó"-ban felszólal az iskolatanitók fizetése 
javítására nézve, s kedvező alkalmul hozza fel a tagosítást. Vajha ne lenne 
szava pusztában kiáltó szó, mert ha népneveléat akarunk, gondoskodnunk 
kell azokról is, kiknek kezébe lesz a népnevelés alapja letéve. 

£ Apríl elsőjére viradólag iszonyú gaztettnek volt tanúja Eger vároaa. 
Valamelly St. nevü csizmadia neje éjjel megöletett, még pedig ugy, hogy fe
jét csak egy kis bőr tartá többi testéhez. Az általános gyanú férjét terheli, 
ki dologtalanaága, e baromi durvaságáról rég iameretea vala az egéaz város
ban. Ha a férj követte el ezen gaztettet, annál borzasztóbb szörnyetegnek 
kell lennie, mert a nő viselős vala. Valahányszor illy tetteket olvasok, mindig 
felsóhajtok „Népnevelés jöjjön el országod!" mert ezen bajon nem a bünte
tés, s attóli félelem, hanem czélszerü nevelés, vallás és erkölcsiség terjesztő 
könyvek olvasása, s ez általi képezés használhat. Éa midőn vallás, s erköl
csiség terjesztő könyvekről szólok, nem állhatom meg egy jó barátom azon 
ötletét, ha a könyveket olcsón akarjuk a nép közt terjeszteni, szerezzen min
den tehetős ember néhány népszerű könyvet, s borravaló helyett azzal aján
dékozza meg az együgyű embert; én hiszem, hogy átvételekor nem tudom 
mit gondol a szegény ember; dc elolvasta után áldani fogja jótevőjét. 

£ Nagy-Becskerekből írják, hogy a gabonakilátás kedvező, kivévén a 
repezét,melly sok gazdát aggaszt; a repezére nézve még eddig minden gazda 
szájából panaszt hallottunk. 

£ A „Kolozsvári közlöny" első száma megjelent, miből azon neveze
test veszszük ki, hogy Kolozsvárott egy azon átvonulandó vasúton tanács
koztak , s azonnal 28 1000 forintos részvényjegy íratott alá előleges műkö
désre * ) . 

£ Sokszor az állatnak több esze van, mint az embernek. Egy posta
kocsié holt részegen leesett mártius 25-én üléséből, s ott maradt az uton, lovai 
pedig sértetlenül a következő postaállomásra vitték uraikat. Mit mondanának 
a lovak sok emberről, ha szólani tudnának ? 

£ Eddig többnyire caak bajt okoztak az asszonyok, most már bajt kez
denek gyógyítani. Bizonyos Blakvell Erzsébet nevü nő Parisban orvoBi okle
velet nyert, B hazájában Brisztolban nő- és gyermekbetegségek orvoslásával 
foglalkozik. Nem ís volna tanácsos férfibetegségek orvoslására adni magát, 
mert meg lehet sok helyütt többet rontana, mint gyógyítana. 

/ Hontból írják, hogy ott kecsegtető reményekkel néznek a tagositás 
elébe; n e i n is fogja az őket megcsalni. Ugyanonnan halljuk, hoo-y a naptár-
trodalom már kisebb városokon ia kezd lábra kapni. Rajta! a versenyzés nem 
árt, az életrevaló megmarad, a nyomorult elvész. 

v f " K o } ° * ! 5 V * T Í közlöny" sok más nevezetes dologról is értesít bennünket. Való
ban jo l esik !smét felevenitve láthatnunk a kolozsvári közélet napi történetát; a hol egye
dül van meg tuztán magyar jelleg a társadalom minden osztályában, elkezdve azon 
magas tóurakon, kik teremeiket magyar királyok és hósök érczszobraival ékesítik, kik 
áldozatokat hoznak irodalom-, ipar- és népneveiéiért, le a legszegényebb néposztályig 
minden a legromlatlanabb magyar jelleget tükrözi vissza. Adjon az Isten a „Kolozsvári 
közlöny nek mentül hosszabb és virágzóbb életet, nckUnk sok j ó hírt Erdélyből, neki sok 
jo előfizetőt Magyarországról. S a e r k . 



£ „Falusi gazda" czim alatt egy népszerű ujság fog megjelenni nem 
sokára, figyelmeztetjük kis gazdáinkat ezen épen javukra czélzö hírlapra, 
mellynek kiadója Heckenast Gusztáv s szerkesztője a már ismert nevü Fé
nyes Elek. 

£ A gazdászati magyar irodalom két könyvvel gazdagodott : „Pincze-
gazdászat" szerzője Balásházy, és „Méhészet" szerzője Sághy Mihály. Figyel
meztetjük gazdáinkat ezen két czélszerü könyvre. 

£ örömmel ragadunk tollat, valahányszor jótékonyságot hirdethetünk. 
Lackovics Ziska Margit asszony Sz. Lőrincz Katáról Fáncsy Lajos családja 
számára 56 ft. 17 kr. gyűjtött s küldött az özvegynek. Az adománygyűjtés 
fényoldala az, hogy nem felhívás következtében, hanem nemes szívből fakadt. 

/ A budai várba vezető díszes feljárat készítéséhez hozzá fogtak. 
£ A műegylet mártius hóban száz részvényes taggal szaporodott. Hogy 

ezen intézetet, hol a csekély-részvénydíjnál többet kap jutalmul résztvevő; 
nem pártoltatik nagyobb buzgalommal annak tulajdonítható, hogy nem min
den ember ismerős annak szerkezetével, jó lenne tán egy kis népszerűen elő
adott értekezésben ismertetni ezen hazai intézetet. 

£ Vasmegyében Szombathelyen több polgár elhatározá, hogy részvé
nyek utján nagy terjedelmű húzat építtet a zsaroló házi urak önkénykedése 
meggátláBa végett, s ezen házat jutányos haszonbérért adja ki bérleni kivá-
nóknak. Hallatlan dolog! háztulajdonosok azon gondolkoznak, mikép segít
senek a hazátlanokon. Éljenek a derék polgárok! tettük olly nemes, mintha 
kisdedóvót, kórházat, vagy színházat építtetnének. 

£ A Lipótvárosban, kétsae-utezában lévő Bajzát házban egy csinosan 
öltöztetett csecsemőt találtak. Ha már sok ember alacsonyabb az állatnál, 
melly életével is védi kicsinyeit: gondoskodjék a jótékony intézetekkel gaz
dag Pest egy lelenczházról is. 

£ Udvardról Komárom megyében írják, hogy ottani derék lelkész ta
karékmagtárt állított; magán értesülés után hasonló örvendetes dolgot em
líthetünk Ö-Szőnyről azon megyéből, hol a lelkes városi jegyző hasonló in
tézkedést tett. Kár az illyes intézkedéseket azonnal közzé nem tenni, mert 
példa lelkesít legjobban. 

£ Győrben tűz ütött ki, még pedig a tűztoronyban, és az őr csak ak
kor vette észre,midőn alólról kiabálták neki, hogy ég a háza. A győriek nem 
bánták volna leégését mert különben is harogusznak rá ocsmány kinézéscért. 

.• Sajó völgyéről írják, hogy az őszi élet szép, a tavaszi is jól szántott 
földbe megy mindenütt. Nem mindenütt van tehát panuszsznl tele a foldmi-
vesek szája. Aztán ki tudja mit hoz a jövő ? 

/ Sziliczén egy 104 éves asszonyt temettek, s a sírnál egy 100 éves ro
kona hívta meg a kísérőket halotti torra. 

£ Alexandriában egy bécsi eredetű kereskedő magyar borokkal üzle
tet akar nyitni. 

/ A selyemtenyésztőknek örvendetes hírt mondunk, Havas kh*. taná
csos még e tavaszon fonodát akar felállítani a köztelken, mindenki ide hoz
hatja gubóit eladás végett. 

£ A magyar irodalmat még külföldön is pártolják, miért hanyagolnánk 
cl mi, kiknek sajátunk. Páriában élő hazánkfia Országh Antal megbízást ka
pott Dumas hires franczia regény írótól, hogy Jósika „Utósó Bátoriját" for

dítsa le frnneziára. 
/ A ki a „Hölgyfutárra" előfizet, a 24 iró és szinész arczképén kivül 

egy nagy történeti képet is kap ajándokul, mellyet derék barátunk Tomori 
készíttet Parisban lakó hazánkfia Than Mór által. 

V i d é k i h í r e k 
Csongrádon mult hó 6-án éjjel egy felebarát társunknak távollétével a 

rablók szobája stukatorját, melly a stukatoron felül erős gerendákhoz lesze
gezett deszkákból, s ezen felül majd 30 éves kőkeménységü sártapaszból ál
lott, másfél ölnyi hosszaságra felásták, a tapasz alatt lévő deszkát felfeszítet
ték, s a stukatort négy szögletre kimetszették, s ezen kimetszett négy szeg-
letü lyukon a majdaem harmad fél öles mélységű szobába a padlásról a 
rablók leereszkedve, mindennemű ruháit s pénzét elrabolták. 

E rablás esak hajnal felé vétetett észre az épület hátulsó felében lakó 
háziak által, de siker nélkül, mert a rablók a sötét hajnalon megfutamodtak, 
s a háziak késedelmes észrevételük után tett lárma ütéssel nem voltak képe
sek a felköltött s össze hívott különben is megijedt szomszédokkal űzőbe 
venni a rabló csapatot. 

Ezen rabhi-i merészség, miszerint a rablók nem az njtőn hanem a stu
katoron a padlásról törtek be, nagy csodálkozást s félénkségét okozott a vá
rosi lakosság közt s ennek következtében a városihntóság által kirendelt utczai 
őrök most még nagyobb vigyázattal kerülik az utcza sorokat, — s igy na-

' gyobb remény van a kirendelt éjjeli őröknek ezentúl leendő szigorúbb őrkö
désükre. 

Mezö-Szent-György, apríl 1. T. szerkesztő ur! Ne vegye rosz néven, ha 
alkalmatlankodom levelemmel, de mivel lnpja helységünkben több példány
ban olvastatik : reménylhető, hogy népünk, hirlapilag megrótt hibáit és fer-
deségeit csak némileg is igyekezik megjobbitnni vagy elhagyni. Igy kell fáj--
dalmasan kimondanom, hogy nálunk nemellyek a8-ik parancsolatot nem igen 
nagy tiszteletben tartják; egész rablóbandák állanak szövetségben vidékün
kön egymással, mellyeknek — fájdalom! több tagja helységünkben ütötte fúl 
tanyáját. Ezek aztán egymással egyetértve szövik pokoli terveiket, és hajt

ják is végre azokat. Kajár, Lepsény, Mező-Szent-György zsiványai a dunn-
vidékiekkel—mintha telegraf volna közöttük—szüntclenj érintkezésben ál
lanak; egyik kérd, ad valamit, a másik pedig előteremti. Igy mártius elején a 
derék lepsényi ref. lelkésztől nyolcz darab marhát rabolt el a messze elága
zott zsiványbanda; Kőkutról Purgl ur pusztájáról egész falka sertvést; a 

mult évben pedig egyszerre és egy időben Kajáiról és Mező-Szent-György
ről mintegy tizenöten tétettek számtalan lopásért a hűvösre. S általában az 
enyéngi és veszprémi börtön, ritkán van a nélkül, hogy benne a fentebbi 
helységekbőli maszlagok ne virágoznának. Mindezek elég szomorú dolgok, 8 
ezen elfajultságnnk okai a ferde nevelésben, az italokkal, különösen a pálin
kavali mérsékletlen élésben, a fuvarozásban keresendők! 

Nőink közt meg a ruhákbani fényűzés, a czifrálkodás terjedt el nngy 
mértékben. A pórias nyelven úgynevezett mankediiért 40, 50 pengő forintot 
is kész kiadni sok czifrálkodó nő; a mnjlandi kendő, meg a 10 pengő forintos 
rékli csak ugy ragyog a legszegényebb menyecskén ie, holott pedig néme
lyiknek alig van megevő falatja. És ezen czifrálkodás egész szenvedélylyé 
vált már némelly helységekben, ugy hogy a miatt sok jó gazdaság már el
pusztult és tönkre jutott. L—ben történt, hogy egy czifrálkodó pórnő azon 
pénzen, mellyen férje nyomtató lovat akart vásárolni, mankedlit vett. A sze
gény gazda tehát csak két gyönge lovon nyomtatgatott, de ezek egyszer az 
ágyáson elfáradtak és kidűltek. „Hozd ide most mankedlidal — kiálta boszu-
san az elkeseredett gazda — s tiprasd ki vele a gabonát!" K . . . . /. 

Somogy, Pala, márt. 15. Tisztelt szerkesztő nr! A Vestphaliából ha
zánkba vándorolni kezdő aczélharangok harmadik csapata folyó hó 8-án tele
pült meg a patai reform, egyháztomyában, s miután e harangok hangja mi
nősége Makóról és Baracekárol kellőleg, kimeritŐ határozottsággal hírlap 
utján közölve volt, nekem nem maradt egyéb, mint az egyszerű jelentés, mi
nek a tárogatóban egy kis helyet kér Écsy P., helyettes lelkész. 

Nagybánya. Az ide közel eső Femezely nevü községből, a „Vasárnapi 
ujság" ép annyi előfizetővel bir, a hány olvasnitudó magyar ember lakozik 
ott, vegyesen az uri, kézművesi és munkásosztályból. Szilágyi latrán ferne-
zelyi kovácsmester buzdítása és pénzbeli áldozata eredményezé ezen megem
lítésre méltó tényt. Többeknek ő maga előlegezé a szükségelt előfizetési dijt, 
mellyet nz illetők, az érdekelt urnák szíves köszönettel visszaszolgáltattak. 
A természetes jó ösztön nem hiányzik népünknél, csak intéző, szervező te
hetség álljon élére, melly a teendők sorát kijelölje s azokat foganatosítani 
képes legyen. A magyar faj hevülékenysége, buzgalma és lelkeeültsége a jó 
hasznos és szép iránt, egyik leggazdagabb forrása a legszebb nemzeti saját
ságok s erényeknek, mellyek őt, legnagyobb mérvben culturaképessé teszik, 
s egy szebb jövőt nyitnak számára. Midőn a napi sajtó e tényeket feljegyez
geti, megannyi uj követ viszen a magyar faj életrevalóságának emlékosz
lopához! r . /. 

Issatzeg. Érdekéének találom a febr. 10-én épen éjféli 12 órakor aláirt 
a megtörtént tagositási, illetőleg elkülönzési egyeseéget egy pár ezóval meg
említeni. E helység tótajku népessége átlátva a mélt. földes urasággal régóta 
folytatott pereiből eredő számtalan hátrányait, s az ugy is sovány határ vég
képi elsoványulását, leginkább tek. Csanády Ferencz ur, valamint helybeli 
lelkész s jegyző urak jótékony s felvilágositó befolyása következtében, a lehe
tőségig áldozatra kész földes urasággal a legelőnyösebb főhetek alatt elkü
lönzési egyességre lépett. Ugyanis 1-ör bár a Mária Therezia urbáriuma sze
rint itten egy egész telket csak 26 hold szántófold illetne, a szántóföldi illet
mény 28 holdra emeltetett, 2-or további telki illetmény belsőségben 1 hold, 
rétben vagy rétfóldben 8 hold, legelő 8 erdőilletményben 15 hold. — Már ez 
itt kitett illetmény maga eléggé világosan szól mind a földes uraság áldozat
készségéről, mind azon méltányosságról, mellyel ez ügyet az uradalmi fel
ügyelő J. L . A. ur kezeié, de hogy erről méltó Ítélet hozathasaék, méltóz
tassék még hozzá gondolni azon, a helység részére soha birói ítéletnél fogva 
meg nem nyerendhetett roppant előnyt, hogy az uradalom a volt jobbágyság 
részére legjobb tábláit általcngedé, nemcsak, hanem még ezen fölül az úgy
nevezett szarkaberki erdőt ia, — melly a gazdaság követelhető fajzási illet
ményét területileg legalább is 5—600 holddal felülmúlja — birtokukba 
ereezté, s igy az ott létező erdő felesleg fájában a helységnek egy olly 25— 
30,000 p. ftnyi tőkét adott által, mellyből ez czélszerü kezelés mellett nem 
caak jelenlegi vagy jövendő szellemi szükségeit, hanem talán még adóját is 
örökre fedezhetni fogja. — Emellett még leginkább követéere méltó azon kö
rülmény, hogy a gazdák nagyobb része földjét egy tagban kivenni, s igy a 
tagosítást teljes értelmében valósitni akarja. 

A télen e vidéken is nagyon garázdálkodtak a farkasok, épen a napok
ban is jó pecsenyét ettünk egy a farkas által levágott s a molnárok által a 
vadtól elvett szarvas busából. 

E vidék nemcsak a legújabb időben, hanem régenten is, — ha jól emlé
kezem az Endre s Béla közötti viszályban, valamint a Kákóczyféle forrada
lom idejében is — heves csaták színhelyéül szolgált, e szerint e vidékben még 
most ís eokezor történik, hogy a szántó ekéje emberi hulla maradványait, 
vagy régi pénzeket forgat ki a földből. A mult nyáron szinte talált egy dányi 
ember egy csomó apró ezüst pénzt, közte néhány aranyat is. 

A vetések meglehetősek, a terméshez jó kilátás. A télen állítottak fel 
itt és a közeli pusztán két cséplőgépet, mellyeknek egyike pompásan műkö
dik, de a másiknak legnagyobb kereke a próbánál összetört, pedig bécsi volt, 
sorvető gépek már a mult évben használtattak, a napokban pedig két ezórva-
vetőt hoztak. Szabó Imre, mérnök. 

T á r o g a t ó . 
— Bécsben élt egy magyar hölgy, ki mint egy látatlan jótékony nemtő 

jelent meg a szűkölködőnek hajlékában, ki mindenütt megjelent mint Isten 
segélye, hol az ínség, a nyomor lakott, kinek angyali szivet ezren és ezren 
áldák s kit a szegények és a közönség „Coeur a" Ange" (Angyali sziv) név 
alatt ismert. E szép név aláírásával szokta több mint 30 év óta adományait 
a szegényekhez juttatni, igazi nevét csak az utóbbi időben ismerték meg. E 
hölgy Nádatdy ezületett Váeonkői Zichy Antónia grófné volt. A szegények 



<• védasszonya meghalt Bécsben í. hó 6-kán éhe 76-dik évében. Áldás em
lékére. „Pesti napló" után. 

y. - A füzfa-utcza iszapos csatornájában a napokban egy idétlen kisded 
hulláját találták fel. Fájdalom, hogy fővárosunkban a lelenczházat még min
dig a csatornák és a Duna pótolja. 

y.— Közegészségi szempontból Pest derék polgármestere a Dunában 
a szegények számára ingyenfürdő létesítését határozta el. A régi pogány né
pek, mint a romaiak és görögök a fürdést a legkiterjedtebben gyakorolták, 
de egészség és testi erő dolgában fölül is áltak a mai kor vékony dongáju 
i vadékain. 

y.— öreglakon Somogymegyében egy csodaborju jött a világra, melly 
ugyancsak négy lábbal, egy farkkal, de két fejjel, négy szemmel, ugyanannyi 
füllel birt és egy mázsa és huszonöt fontot nyomott. Ugyan e megye Balaton 
vidékén egy elesett fejér tehénben bivalborjut találtak, mi szintén ritka tü
nemény. 

y.— Pelaőczön GÖmörben egy juhászlegény pusztán botjával egy far 
kast megtámadott és agyonvert. 

y.— Mivel a nehéz terhes szekerek a kövezetet felette rongálják, azért 
ezeknek jövendőben tiltva lesz a város szebb utczáin járni, millyenek a 
váczi-, uri-, kigyó- stb. utczák. 

y.— A pesti kereskedelmi testület a múzeumi sétányra száz pftot adott. 
y.— Nincs pénz! mindenki ezt kiáltja, de azért Pest mégis épül. Az 

építő bizottmány legközelebb hét uj házat nyilvánított lakhatónak, más tizen
két építendőnek pedig tervét helybehagyta. 

y.— Az ausztriai általános légszesseilágitó társulat alapszabályai fel
sőbb helybenhagyásban részesülvén, az hovahamarabb megkezdendi működé
sét, legelsőbb ís az által, hogy Pesten egy légszeszgyárt állit fel. A társulat 
székhelye Triest leend. 

y.— A vidékről a nevelés ügy haladásának vészük örvendetes hirét. A 
szegedi tanyaiskolákban 2 ezer tanítvány nyer oktatást, a kecskeméti város
tanács pedig elhatározá az iskolák emelésére évenkint 22 ezer pftot fordítani. 

y.— Az esztergomi érseki könyvtár 54,816 könyvet és 1391 becses 
kéziratott tartalmaz, melly e szerint nagyságra a negyedik. Első a múzeumi, 
80,000 kötettel, második az egyetemi 70,000 kötettel, harmadik a győr-szent-
mártoni. 

y.— Apáthfalván mult hó 31-én esti 8—9 óra közt a királyi haszonvé
telek azámvivőjéhez betört 8 rabló. A házi gazdán és nején kivül két gyer
mek és két férfi vendég volt jelen. A rablók arcza zsebkendővel volt beta
karva, kezeikben szénavillákkal és nagy késekkel. Viaskodás közt a házi 
gazda könyeden, de neje súlyosan megsebesült. Midőn a bölcsőben levő 
egyik kis gyerek sírni kezdett egy rabló csicsitani kezdé, s mivel ez nem 
használt melléje ült énekelt neki és ringatta. Az elrabolt pénz meghaladja 
az ezer p. ftot. 

— A z első magyar festészeti akadémiát gyámolító tarculat választmányi tagjai, 
valamint a többi t. cz. ívtartó urak, a mai választmányi ülés határozata folytán, ahhoz 
alkalmazkodás végett tisztelettel értesítetnok, miszerint a kezeikben levő aláírási ívek, 
az újabb aláirők bejegyzése végett 14 nap alatt be fognak kéretni. A választmány a tisz
telt gyűjtők buzgóságától a legszebb eredményeket reményli. — Pest, april 2-án 1856. 

T a t a y F á i , titkár. 

A d o m a . 

»Ugyan édes tekintetes uram, megkövetem alássan, ha meg nem bán
tanám vele; hát aztán — cégig fej can ebben a kalapban?" 

B o r s o s v e r s e k . 

Uram. uram, szerkesztő ur 
írok, hogy ha szemet nem azúr. 
Nyissa fel most szemét-száját: 
Ugyan szidják az újságát! 

A biró azért dörmöge : 
„Hogy szerkesztőnek mi köze? 
„Mi kóze a számadáshoz, 
„ A bor, pálinka rováshoz ?" 

A pap lány, a jegyzónével 
Illedelmes sejpegéssel : 
„Mit? piperkőez! s pipere nó! 
..Hlyet mondani illendő ?" 

Uram bátyám is köhintett 
Bajszán egyet pödöritett 
Szók : „Már ugyan ki súghatta 
„Meg olly hamar iliyen adta, 

„Hogy nem olvasok újságot; 
„Hanem inkább agarássok; 
„Hogy intabulált adósság, 
„Miatt, elvasz a báróság." 

Hát a pórlányok, menyecskék 
Mindenfele azt fecsegték : 
„ H o g y hasztalan erre, arra 
„Ruhájuk nem pénzünk ára." 

Három selyem kendő nyakán, 
Bársony czipő a két lábán 
Czifra szalagosán ngy jár, 
Mig Bécsben csak lesz szalaggyár. 

Minek az a pirotitó? 
„Mi t kérdi az ujság iró? 
„Ot t a tinta, éljen véle 
„Lám mi sem csúfoljuk véle. 

„Aztán ' vasárnap délután, 
„Iskolába? legény,!? leány?! 
„ A kinek ráhúz a vére 
„ Á m az hadd járjon leczkére!" 

Hát a korcsma-hős legények 
Utleggel fenyegetének, 
Hogy azt találtuk mondani 
Kár bort hitelben hordani. 

Be még Dávid is beleszól : 
„ A z az ujság mindig korhol 
„ A nép, na rájuk hallgatna 
„Kocsmáros éhen halhatna. 

„Huzd rá czigány az angyalát 
„Égesd üssze az újságát, 
„Irkafirkálnak szegények 
„Máskint nem is élhetnének. 

Jgatmandó Ádám. 
Szerkesztői mondaniva lók . 

313. Borzasztók! Biz azok borzasztók, de nehéz sajtó utján bűnvádi ügyekbe 
elegyedni. 

314. Vida J ó z s e f versei sok tehetségről tanúskodnak. Szerző nagy könnyűséggel 
ír, és eszméihez helyesen választja a kifejezéseket. Tőle sok j ó t várunk még. 

315. Etedre. Szép a kegyeletes megemlékezés, de lapjainkban nem|foglalhatjak 
vele a tért. Ha mindazon iskolatanitókat, a kik buzgóságukat bizonyítják, egyenkint sor
ban meg akarnók dicsérni, hol maradna hely egyéb tudnivalónak? 

316. Verabe szedett adoma. A z adoma csak ollyan, a millyen, de a vers seholyan, 
semilyen. 

317. Kis elmélkedés nngy dologról. Mink is meguntuk, a kik ingyen kaptuk, 
hát még, a ki pénzért kapja az újságot. 

31Ö. Erós Marczi. Marczinak elég Marczi; hanem sokkal erósebb volna, ha egy 
kicsinyt rövidebb lehetne. Nemde ? 

319. Mohamed. Rá keTülhet a sor. 
320. A párviadal. De uram : ha a eriminalis törvényekért el nem szoknak az 

emberek ettől az izétől, az illyen rosz versek miatt nem rettennek el tőle. 
321. Deinteleere. Ha arczul ütöttek jobbfelül, tartsd a képedet balfelül. 
322. \yiltlyneU. Jó dolgok ám ezek. A vént elevenre tapint. Csak valami más 

nevet tudnánk önnek találni. Borzasztó, a mit ezekkel a -fy végzetekkel elkövetnek. Nem. 
ragaszthatók azok máshoz, mint emberi névhez (Pál-fy, Gyula-fy, Kende-fy, Petó-fy, 
A p a - f y ) . A „ f y " leszármazást jelent (Sohn) s ember csak embertől származhat, nem min
denféle adj.-i-i i v u i n t o l . Ez csak a névre-vonatkozott, a vers j ó . 

323. BaJgafy úrnál már megfordítva van a dolog. Nála a név helyes, hanem a vers 
kegyetlen. 

324. A nők szerencsétlensége. Kissé régi módi, hanem azért a magyarítás érde
meért kiadható. A ránk bizott ügyet kerékvágásba vittük. 

325. Párköz. A benne t e rmő versek nem használhatók. 
3i'ti. A rabló var. Gyönge kísérlet. 
327. Húsvétkor. Szent tárgyakkal nem kell tréfálni. 
326. A gazdag és én. A vers szép; hanem abban az egyben Tamások vagyunk, 

hogy ezt hölgy írta volna. Meg kellene győződnünk felőle. 
329. BÓlttnjbe. A tisztelt úrhölgy hálás érzelmeit igen nagy tiszteletben tartjuk, 

hanem szives küldeményét kénytelenek vagynnk megköszönni; a felvett tárgyakról csak 
igen j ó l és remekül írt müveket adhatunk ki; gyöngeségek és irodalmi zsengék nem 
vétetnének j ó néven. Egyébiránt a legnagyobb tisztelettel vagyunk a j ó akaratért. 

930. „Esti szellő lengeti subámat." Természettudományi értekezésnek elég, 
szép, hanem akkor kár volt versekbe foglalni. 

331. Hová, hová kanász legény? Akárhová, csak ide net 
332. Laknak-e a holdban emberek? Azt voltaképen sem nem láttnk, sem nem 

hallottuk, hanem annyit bizonyosan tudunk, hogy oda „Vasárnapi ujság" eddigelé nem 
jár. Tehát valószínű, hogy ott senki sem lakik. 

333. Bosszúállás éa a h o z z á mellékelt versek épen egy paraszthajszállal térnek 
el a katonamértéktói. Haza bocsátatnak. 

334. Néma körülem minden itt. Tehát mi se zavarjuk a szép csöndességet. 
335. Víg Ferke . A mú hőse teljes életében víg volt, s most még a sírban is kaczag 

éjfélkor. El kell vele ezt a verset olvastatni, majd nem nevet többet. 

\ \ i l n t k o z a f . A „Magyar sajtó" hasábjain a budapesti újdonságok irőja, • 
ugyanazon hirlap újdondásza a még világra sem jött „Falusi gazda" czimü vállalatot 
ugyan szenvedélyesen megtámadják. Én mint a leendő vállalat vezetője, Heckenast mint 
kiadó, végre a magyar olvasó közönség, mindnyájan derekasan kikapjuk a leczkét. És 
miért? : mivel a „Gazdasági lapok"nak könnyen árthatnánk*). Szeretetreméltó őszinte
ség! Még barátomnak is adja ki magát az újdonságok tisztelt irója. Nem tudom; nincs 
szerencsém ismerni, de hangja, keze után Ítélve ugy tetszik nekem, mintha ráismernék 
Ésaura, s bízvást állithatom, hogy itt roppant sajtóhiba csúszhatott be. 

Én a reám mért csapásokat, azon oldalról, honnan jönnek megszokván, hideg nyu
galommal veszem. Csupán arra kérem elleneimet, hogy ha támadási viszketegükbót csak
ugyan nem akarnak kigyógyulni, legalább maguknak maradjanak következetesek; s ha 
egyszer czifraszavakkal mutogatták a szabad ve seny hasznait, s midőn maga a fenséges 
kormány az iparszabadság behozatalán, s a mezőgazdasági érdekek elómozditásán töreke
dik : akkor ne tartsanak hosszú szónoklatokat a kiváltságok, monopóliumok és kizárólagos 
gazdasági tekintélyek mellett. 

Gazdasági szakban én sem a „Magyar sajtó" újdondászait, sem azokat, kik hátuk 
mögött állnak biráimu] el nem ismerhetem. Döntő Ítéletet itt csak a gazdaközönség hoz
hat. — Én elveimhez híven a szabad versenynek levén barátja, nemcsak a „Gazdasági 
lapok" üdvös hatását soha meg nem támadtam, sót csekély erőm szerint azt gyámolítot
tam; s hogy ba mostani vállalatunk mellett még 20hasonló vállalat keletkezhetnék, annak 
szívemből tudnék Örülni, mert jelszavam örökké egy marad : „Győzzön a jobb." — To
vábbá irólétemre sokkal jobban tisztelem a magyar olvasó közönséget, mint sem az újdon
ságok írójának példáját követhetném, ki sértóleg oly tudatlannak s együgyűnek tartja 
azt, hogy mindent megveszen, a mi olcsó, habár rosz legyen is az. 

Végre, ha Heckenast ellen azon panaszuk van az újdondász uraknak, hogy aata-
rothszerü buzgalmánál fogva minden tért maga számára akar elfoglalni : ezen is segíthet
nek ók. Adjanak ki még olcsóbb és tartalmasabb könyveket, és sérelmük orvosolva leend. 

Fényes Elek. 
* ) Mikor pedig a „Vasárnapi ujság"boz hasonló vállalatok támadnak, ugyanakkor 

azt szokta mondani az érintett lap : ezek majd jobbak lesznek ám, mint a „Vasárnapi 
u j s a k " > éljen a verseny! Szerk. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonos : Heckenast Goactav. — Nyomtatja L u d e r e r és Heckenast, egyetem-uteza 4-dik szám alatt Pesten 




