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nik meg. — 
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küldve vagy postai uton a „Politikai újdonságokkal" együtt csupán csak S 
ft pp. — Az előfizetési dij a „Vasárnapi Újság" kiadó-hivatalához (egyetemuteza 
4. az.) bérmentve utasítandó. 

Valahány ház. annyi szokás. 
Elbeszélés 

J Ó K A I M Ó R T Ó L . 

(Vége.) 

„Az Ur és az ő angyalai vigyáznak az igazra, hogy lábait 
meg ne üsse " A magas emelet ablakából alárohanó leány 
olly szerencsésen jutott a földre, hogy legkisebb baja sem tör
tént. Az udvaron még akkor is ott vigadtak a násznépek, apák, 
anyák, testvérei a szerencsétlen menyasszonyoknak; azok elbor
zadva látták, mint hullott egyszerre közéjök a szép Malika, 
épen a borozó asztal közepére, hogy minden pohár felugrott 
ijedtében. 

A leány, alig hogy meglátta apját, odarohant hozzá si
koltva : 

— Apám fussunk innen. Gyilkolnak, ölnek a kastélyban. 
Mindnyájan itt fogunk veszni. 

A félittas parasztok ijedten ugrottak fel e szavakra az asz
talok mellől, s bomlottan futott ki minden ember a kastély ud
varából, a faluig meg sem álltak. 

Odafenn pedig a kastély ura boszonkodvalátta az ablakból, 
mint menekül meg, csodálatos uton, kezei közt tartott mar
taléka. 

— Péter! kiálta a földön fekvő hajdúhoz, ki fejét karjára 
hajtva horkolt a földön. Kelj fel! 

Az ember kötelességének tartá felkelni és nem aludni többé. 
— Miért tántorogsz? 
— Uram parancsára részeg vagyok. 
— Légy józan, és állj egyenesen. 
Az ember egyenesen állt és nem részeg többé. 
— Menyasszonyod az ablakon kiugrott, s apjával és nász

népével elmerészelt menni udvaromról. Eredj utána rögtön; te 
férje vagy, parancsolója; vezesd öt vissza. Meglásd, hogy enge
delmes nőre találj; mert a millyen jó volt eddig nálam laknod, 
ollyan jó lesz laknod az ólombányában, ha nélküle térsz vissza. 

A hajdú megcsókolta ura kezét s eltávozott. 
A falu végén utolérte a futó násznépet. Megállitá őket is

merős orditásával. Kezében volt az a szijkorbács, a mit ollyan 
jól ismernek már az engedetlenkedök. 

— Hol van feleségem? kiálta parancsoló hangon{, szétte
kintve a csoport között. 

Malika félve húzódott apja háta mögé és nem mert felelni. 
A durva férfi észrevette öt s odament és megragadta kezét. 
— Jösz velem vissza a kastélyba! 
Az öregek közbevetek magokat, hogy ne bánjék olly dur

ván ifjú arájával házassága első napján. 

— Hát ti engedetlenségre akarjátok tanítani az asszonyo
kat? hogy pártját fogjátok egy szökevény némbernek , a ki az 
urát elhagyta? Nem ura és parancsolója vagyok-e én az én fele
ségemnek , a mint ti azok vagytok a tieiteknek, 8 nem ott van-e 
az asszony helye, a hol férje van? Uj világ lesz-e ezentúl, hogy 
az asszony lesz az ur a háznál, s a férj engedelmeskedik neki ? 

Ezek az okok hatni kezdettek az öregekre. Elálltak Malika 
védelmétől, s biztatni kezdték, hogy bizony a nő engedelmes
kedni tartozik férjének s a hol a férj jelen van, ott a nőnek nem 
szabad félni semmitől. 

Hanem a leány leveté magát a földre s átölelve vőlegénye 
lábait ugy könyörgött neki szívszaggató hangon, hogy ne vigye 
öt vissza amaz irtózatos helyre. Inkább taszítsa ki a hideg éjsza
kába, inkább küldje el mezítláb a farkasok berkébe, inkább verje 
agyon, csak ne vigye vissza ama kastélyba. 

A vőlegény dühösen rántá fel a rimánkodó leányt lábaitól, 
irgalom nélkül kiáltva rá : 

— Jösz velem, a hova én megyek 1 
— Oda ugyan nem I ki álra akkor a háta mögött egy éles, 

csattanó hang, s a nagy erős férfi azon pillanatban halálnak ha
lálával rogyott össze, olly rögtön, olly szótalanul, hogy még a 
a végső hörgését sem hallá senki. Felette pedig ott állt Kozima, 
fehér alsó ruhájában, mezítláb, szétszórt hajjal, kezében egy kés, 
vérbe mártva. 

— Te elmentél a pokolra! szólt az egy döféssel legyilkolt 
hajdú fejére téve lábát s azzal villogó szemekkel fordult a bá
muló néptömeghez. 

— Hát ti nyomorultak, mit bámultok reám? Nem tudjá
tok-e, hogy mi történik a kastélyban? Nem pirultok-e a gyalá
zat miatt, a mi fejetekre száll le ? Nem emlékeztek-e az ütle
gekre, fogságra, sanyargattatásra, a mit annyiszor szenvedtetek 
igaztalanul, s nincsen-e késetek, fejszétek, fogatok , hogy azt 
megtoroljátok? Ha kutyák vagytok , hűséges kutyái a ti urai
toknak, nincs-e egy köztetek, a ki megdühödjön, s megmarjon 
mindnyájatokat, hogy veszetten forduljatok ellenök? 

Valóban ez az egy veszett fenevad ö maga volt. Ádáz sza
vai a víziszony titkos mérgeként hatották át a csendes emberek 
idegeit, hogy elkezdtek szemeik vérben forogni, kezeik kései
ket keresni, és ajkaik szitokkal telni meg. 

— Mire vártok még? Ez a vér többet kér. Vagy a mienket, 
vagy a többiekét. Rohanjatok haza! Ragadjatok kaszát, ásót, 
v a s v i l l a k a t , reggelre híre-hamva sem lesz gyilkosaitoknak. — 
Tűzbe, vérbe temessétek valamennyit. 

A végszavakat általános vészorditás fojtotta el A felbő
szült tömeg kiáltozva rohant fegyvereiért, s félóra múlva egy 
egész zendülő tábor hullámzott a kastély félé, elől a két leány 
ment. Kozima és Malika, a zendülés véres fáklyáival, véres ké-



seivel. Nem két leány, két vészangyal volt az, kik elfelejtkezve 
leányi voltukról, maguk rohantak legelöl az ostromlott kas
télyra. 

Ott minden ittas volt ebben az órában mér. A csatlósok, 
hajdúk a pitvarban hevertek torkig elázva, csak néhány diadal
mas ur dalolta még tivornya dalait a kastély iróteremében. 

A nagy lármára ezek is felriadtak , s a mint meglátták a 
fenyegető veszélyt, hirtelen puskára, kardra kaptak; s azzal vé 
res verekedés támadt a palota csarnokaiban. A parasztok kaszái, 
cséphadarói nem sokat értek a kard és pisztoly ellenében; a fel
riadó cselédek, vadászok mindig jobban kiszoriták a zendülő 
pórokat, mig a tornácz elején sikerült egy vasrostélyt lebocsá-
taniok, melly egészen kizárta a támadókat. 

Háromszor rohant Kozima maga a vasrostélynak a parasz
tokkal , hogy azt sarkaiból kivesse. A zár nyelve meghajlott a 
nyomás alatt, de nem tört el: a leány mellett álló pórokat mind 
lelövöldözték, csak öt nem érte a golyó. 

Ekkor egy pokoli terv fogamzott a leány fejében. Vissza
hívta a zendülöket a kastély udvaráról, hol az ablakokból bo-
szulatlanul lövöldözték le őket. A kapuk előtt megállitá a tö
meget. 

— Hordjatok ide köveket és gerendákat, temessetek be 
velők minden kijárást. Ne lehessen egy ajtót is kinyitni. 

A mint ez megtörtént, akkor hosszú szurokfenyő póznákat 
hozatott elő, azoknak végét meggyujtá fáklya gyanánt. 

— Most kinek lesz bátorsága ezeket a pinczeablakon le
nyújtani? 

A megriadt népség hallgatott. 
— Jeriink mi ketten Malika. 
És a leány felvett két hosszú égö fáklyát s a pinczeablakok-

hoz futott vele. 
A terem ablakaiból tiz husz lövés fogadta őket. Egy sikol

tás hallatszott. Malika kiszenvedett. 
De Kozima elérte a pinczét. 
Az a pincze az egész kastély alatt végig vonult és tele volt 

nagy hordókkal, a mikben égettbor volt eltéve. 
Kozima lenyujtá a kanóczot s feltaszitá vele a legközelebb 

álló hordó dugaszát. 
Azzal be volt végezve az egész munka. A leány visszafor

dult 8 hátra sem tekintve, csendes léptekkel tért vissza társai 
tömegéhez. 

A pinczében egyszerre lángra kapott a borszesz; az első 
hordót a mint szétveté az égő boriéi ereje, a kék folyó láng szét
terjedt az egész pinczében, néhány óra múlva egyes hangos dur
ranás jelenté, hogy ismét egy hordó pattant szét; nem sokára 
minden pinczeablakon világitott elö az a kékes, zöldes láng 
fénye, melly ollyan halottszint adott a körülállók arczainak. 

A zendülőknek csak körül kellett állniok a kastélyt a go
lyók járásán kivül és bámulni azt a pokoli látványt, a mi előt
tük kifejlődött. 

A mint az alulról jövő láng lassanként átmelegité az épü
let boltozatait, elkezde a kastély termeiben rémes orditozás tá
madni ; a benn levők érzék a nőttön növekedő hőséget; s a be
rakott ajtókon nem menekülhettek ki. Eleinte emeletről emeletre, 
végre a padlásra szorultak fel, s midőn a kék lángok lassankint 
veresre váltak s a palota minden ablakain kezdtek kilövellni, 
egy egetverő ordítás hangzott az éjszakában, mellyre az ostrom
lók vérszomjas kaczagása felelt. 

Csak egy embernek volt bátorsága megkisérteni a merész 
ugrást a háztetőről az ostromlók közé; az Csarekoíf volt. 

Estében kitörte lábát, de azért oroszláni erővel védte ma
gát, mig a sokaság le nem verte. A legelső kés, a mit szivében 
megforgattak, Kozimáé volt. 

És ettől az éjszakától számított husz nap alatt hatvankét 
nemesi kastélyt égetett fel a fellázadt pórság, s a zendülés elter
jedt ükránia határáig, leirhatlan borzalmakkal fertőztetve be 
minden darab földet, a mellyen átvonult. 

A legbunyászabb nép a legirtózatosb, ha egyszer kitör: se
hol sem olly irtózatos a lázadás, mint az északi szláv és achinai 
fajoknál. 

Végre sikerült a kormánynak elfojtani azt. 

A vezetőket, a legkitűnőbb harczosokat elfogták, a boszu-
vágyó nemesség példás büntetést követelt fejükre. 

A büntetés megadatott. A hírhedett lázadók küldessenek a 
kaukazi hadsereghez, s ha Isten ugy akarja, hogy bűneik miatt 
meghaljanak, haljanak meg hazájukért küzdve. 

A főnemességnek pedig tudtul adatott, hogy ha még egy
szer jobbágyaik fellázadnak , a nagy tanács a jobbágyok örök-
váltságát fogja indítványba hozni; mert vagy tudjanak a földes
urak jobbágyaikkal kegyesen bánni; vagy tudjanak velők birni. 

Az orosz jobbágyok örökváltsága még most sem jött létre. 
Sorsuk most is az, a mi régente volt. 

Adjatok hálát az Istennek ti, kik boldog határainkon belül 
laktok. 

Rajzolatok a magyar nemzeti mivelődés 
történetéből. 

(Folytatás.) 

10. A földi termékek nagy olcsósága, és ennek főoka, elég 
honi fogyasztók hiánya. Ezen akadály szinte az ujabb időkig 
állott fen s hathatósan gátolta a fóldmivelés kifejlését. Vizsgáljuk 
meg, és mindenek előtt jöjjünk az iránt tisztába; milly költsé
gekre van a földmivesnek szüksége; miből áll tiszta jövedelme; 
kiktől várhatja termesztményeinek fogyasztását, hogy szép tiszta 
nyereségre szert tehessen, és igy faradságának jutalmazása, 
szorgalmának edzése által a fóldmivelés felvirágozhassák. 

A földmivesnek, ki tulajdon földét miveli, szüksége van : 
telki költségekre, vagyis ollyanokra, mellyek által telkét termő 
állapotba helyezi, ide tartoznak : pl. telkének vételára, továbbá 
mocsárok kiszárítására, erdöirtásra, szölöültetésre stb. forditandó 
költségek. E beruházott költségek álló-tökét képeznek, vagyis 
ollyant, melly a földmives birtokában maradva jövedelmez; 
azért ezen tökének divatos kamatját időnként meg kell a föld
mivesnek kapnia. Továbbá szüksége van : fentartási eszközökre 
forditandó költségekre pl- id..folytán is műszereket s marhákat 
kell szereznie, épületeit javítania. A mennyiben az efélék több 
évig tartanak, ezek árát legalább lassanként kell visszanyernie. 
Végre vannak a földmivesnek évi költségei • illyenek a vetőmag, 
napszámosbér, marhatartás stb. Ezeknek minden évben egészen 
meg kell téríttetniük a földmives részére. 

E jövedelmek azonban még nem képezik a földmivesnek 
tulaj donképi tiszta nyereségét; mert ezek csak a földmivelésbe 
ruházott, tökéknek kamatjai s illetőleg ismét visszakerült tőkék, 
mellyeket ö a földmiveíési ipar körén kivül is gyümölcsöztethe
tett volna; azon esetben pedig, ha a mezei gazdaságot kölcsönö
zött pénzzel űzte, az eddig elősorolt jövedelmekből még egy 
fillér sem maradt birtokában, a tökepénzes nyervén azokat ka
matok fejében. Kell tehát a földmivesnek még további nagyobb 
övédelmet is húznia; mert hiszen ö a felvállalt mezei gazdaság

nak igazgató vezére, ráfordította szellemi s tán testi erejét s 
ügyességét is, a veszély és baleset szinte csak öt érendette, tehát 
mindezekért kell is jutalmának lennie, mit vállalkozói nyereség
nek szoktunk nevezni. No de szüksége is van ám e jövedelemre 
a földmivesnek; mert miből fogja fizetni az adót, miből gyűjt 
magának tőkét, hogy azt is termesztésre fordíthassa, és igy va
gyona mindig gyarapodhassak, miből fog családjával megélni és 
annak élvezeteket s kényelmet szerezni táplálat- lak- ruházat-
tanítás- mulatságra stb. nézve. Minél nagyobb e vállalkozói 
nyereség, annál jobb a földmives sorsa. 

Világosan látjuk most már ezekből, hogy a földmives nem 
egyedül azért üzi iparát, miszerint keresete után épen csak elél
hessen, azaz, hogy újig való kenyere legyen; tiszta jövedelmének 
az első életszükségletek födözésén túl jóval nagyobbnak kell 
lennie. Ha a földmivesnek termékeiből nyakán vesz mind az, mit 
ő családjával elfogyasztani nem képes, ugy a fölebb kifejtett 
tiszta nyereség legnagyobb részétől el kell esnie. Szükségestehát, 
hogy ő fölösleges termékein túladjon vagy csere vagy adásvevés 
utján. De az a kérdés, kiknek adhatja el, és kiknél cserélheti be? 
Földmivesnek rendszerint nem adhatja, mert annak szinte van 
elég nyers terménye és müiparí czikkekkel sem szolgálhatna 



érettök cserébe; tisztviselőknek sem, főkép olly országokban, 
hol ezek nagyrészt mezei gazdaságot bírnak, vagy fizetményö-
ket termesztményben kapják, mint nálunk a jelen időszakban. 
Olly polgárok vehetik meg tehát csak a fóldmives nyers termé
keit, kik ollyanokat épen nem termesztenek, és azon kivül az 
élelmezésen túl még egyébkép is nagy szükségük van azokra. 
Hlyének pedig a mesteremberek és kereskedők, ezek, ha a köz-
szükségnek megfelelnek, nagy számban élnek az országban s 
abból táplálkoznak , mit a földmives termeszt; de azon kivül a 
müiparos többnyire mesterségét sem űzheti, ha nem szerez ma
gának a földmivestöl nyers anyagokat, hogy azokat átalakítsa 
pl. a lent vászonná, a gyapjút posztóvá. Az illyeneket azután a 
kereskedő vásárra viszi, eladja, és vesz az árán nyers terménye
ket , vagy sokszor csere utján is eszközli ezt. Ezekből tehát az 
következik, hogy a íoldmivelés csak ugy virágozhatik, ha termé
kei elkelnek, és hogy a vásárlók és fogyasztók kiváltkép csak 
mesteremberek, gyárosok és kereskedők lehetnek. 

Még is sokszor nincs segítve a földmivesen, ha a fogyasztó 
müiparosok külföldiek, hogy tehát a földmivelés kifejtése állan
dó biztos alappal birjon, szükséges, hogy legyen elég és tehetős 
honi fogyasztó. Ugyanis, minden csere- és eladásnál a vevő is 
igyekszik nyereségre szert tenni, ha tehát a fogyasztók müiparo
sok belföldiek, ezeknek haszna szinte a nemzet vagyonát szapo
rítja. Van azonban a földmivelésre nézve magasabb érdek is, mi 
bclhoni fogyasztást igényel, jelesen, a külföldiek számos oknál 
fogva minduntalan elmaradhatnak piaczainkról, s mi is jutha
tunk olly helyzetbe, hogy a külországokat meglátogatni lehetet
len. A föld termékei kelendőségének e bizonytalansága már is 
lankasztóan hat az iparágra, annak megakadása pedig, melly 
külföldi fog}'asztas mellett évtizeden túl is eltarthat, elfojtja a 
földmives szorgalmát annyira, hogy az csak saját szükségeire 
termeszt. Olly okok pedig, mellyek a külföldiekkeli közlekedést 
megnehezítik vagy épen Iehetlenné teszik, a következők lehetnek : 
pl. ha a külországgal háborúskodunk; ha a külföldiek olcsóbb 
piaczot lelnek a mieinknél; ha a pénzforgalomban zavar támad; 
ha jó utak nincsenek, és még inkább, ha azok lopás és rablás 
miatt bátortalanok is. 

Alkalmazzuk ezen ebeket az Árpádok korszakára. Olvastuk 
fölebb, hogy nálunk akkor a mesterségek és kereskedés majd
nem a bölcsőben hevertek. Müiparosaink (a földesurak rabszol
gáit vagy földhözragadt jobbágyait itt tekintetbe sem vehetjük) 
leginkább azon kevés küldföldiek valának, kik koronként ná
lunk letelepedtek, ezek laktak ugyan már néhány gazdag vá
rost is, mint Pozsonyt, Esztergomot, Pestet, ide számithatjuk 
még Zimonyt, Fehérvárt s néhány felvidéki várost főkép a Sze-
pességben, meg néhányat a Királyhágón tul a szászlakta vidé
ken, de ezek egyrészt még maguk is űzték a földmivelést, azon 
kivül pedig aránytalanul levén az országban felosztva, ezek és 
mezei gazdáink közt a távolság ée utak nem léte miatt vajmi 
gyér lehetett a közlekedés, igy tehát a földmivesnek annál ke
vésbé volt alkalma termékeit becserélni vagy eladni, rnivel a 
külföldiek is, az imént elősorolt okoknál fogva, mellyek e kor
szakban mind uralkodtak, még ritkábban látogatták, főleg 
alföldünket, hogysem ez tetemesen emelhette volna földmive-
lésünket. Es igy különösen a honi fogyasztók hiányának is kell 
tulajdonítanunk azt, hogy a nyers terményeknek olly potom ára 
volt, miszerint az a földmives szorgalmát nem jutalmazta, innen 
azután a teleknek is vajmi hitvány ára lehetett, kivált miután 
csak a nemesnek volt joga ollyant szerezni, s mind ebből követ
kezett az, hogy a fóldmives jobbára csak tulajdon szükségeire 
termesztvén, a földmivelés pangott. 

Példákkal is kívánjuk állításainkat erősíteni. Már fölebb 
az e korbeli közgazdászatunk állapota rajzolásakor emiitök, 
hogy III, Béla alatt (1189. évben) 1 jó ökör % márka vagyis 
1 arany forint, mai pénzben mintegy 2 pft. volt*), egy jó ló 16 
pft, annyi föld, mennyit egy eke mivelhetett**), 16 pftért kelt. 
Lássunk azonban további példákat is, illyeneket pedig a váradi 

*) Az olvasó könnyebb tájékoz hatása végett az árakat a mai pénzláb szerint 
tcazszük ki. 

**) Illy értelemben ISO -150 hold fóld vétetett nálunk. 

(bűn-) lajstromban, melly arany hullás Endrénk alatt 1207 — 
1235 évig terjedő időben íratott, eleget találunk. E szerint 3 
rabszolga, 10 ökör, 400 akó bor és 50 mérő rozs 240 pftra be
csültetett; egyszer 1 ló 16 pftba, másszor 3 ló vétetett ennyibe; 
4 ló, 6 ökör és egyéb kárnak ára 80 pftra tétetett; 40 csomó 
(kereszt) dézsmás élet még 1295-ikben is 8 pftért adatott el. *) 
A földmivelés elhagyatottságát bizonyítják a rabszolgáknak 
csekély árai is. Egy rabszolganő 24 pft, más esetben 1 rabszolga 
20 pft, 1 rabszolganő fiastul 40 pfton kelt el; voltak azonban 
még potomabb árak is: 1 rabszolga neje- és fiastul 48 pft, 1 má
sik rabszolga neje- és fiával 24 pftért és 1 tehénért adatott el, 
egy földhöz ragadt jobbágy 7 pfttal számíttatott. E korszak
nál 127 évvel később bizonyosan kifejlettebb volt már közgaz
dászatunk , és jóval nagyobb a forgásban levő pénz mennyi
sége és számosabb az ország népessége, mégis, ha ezen arakat 
az akkor szabályozott csekély árakkal összehasonlítjuk, további 
erősséget nyer az, mit a földi termékek nagy olcsóságáról fel
hoztunk,**) 

11. Közlekedési eszközök hiánya, utak bátortalansága. Jó 
közlekedési eszközök alatt, ezen időszakban, értjük az ország
utak, hidak, folyókoni átszállítások jó karban tartását és folya
moknak hajózásra alkalmassá tételét. Ezek czélszerüsége na
gyon előmozdítja, elhanyagolása vagy teljes hiánya pedig igen 
akadályozza az ipar emelkedését. Lássuk. Jő utakon hamarább 
és olcsóbban lehet szállítani a termékeket a vevőkhöz, itt tehát 
kettős nyereség mutatkozik. Ugyanis a kereskedő vagy maga a 
termesztő, kevesebb időt kénytelen az utazásra fordítani, s igy 
nyer már az általi*, hogy a megtakarított időt ismét termesz
tésre, tehát keresetre fordíthatja; továbbá, rövidebb ideig és 
vagyonkoczkáztatás nélkül történvén az utazás, a szállítási költ
ségeknek is tetemesen kisebbeknek kell lenni. Mit fog ez okozni? 
Azt, hogy a termesztő nem kénytelen időveszteségét, rendkí
vüli áldozatait és nagy költségeket a portékák árához csapni, 
mi öt képessé teszi termékeinek, vesztesége nélkül, olcsóbb 
ároni eladására, Igy nyer a vevő, mert ugyanazon árért a kö
rülmények szerint majd két annyit kap; de nyerni fog az eladó 
is, mert nagyobb lévén áruinak kelendősége, növekedni fog nye
resége is, mi ösztönzendi öt még serényebb termelésre. Ellen
kező állapot jelenkezik ott, hol a közlekedési eszközök jő karban 
tartásáról gondoskodva nincs, hol utak talán nem is csináltat
nak , hidak nem építtetnek stb. s gondoljuk még hozzá, mi az 
illy állapottal összeköttetésben van, hogy rengeteg erdőkön és 
sivatag pusztákon keresztül több napig kell utazni, a nélkül 
hogy csak egyszerű kunyhó is nyújtana akifáradt utasnak enyh-
helyet ; vagy tegyük föl, mi az elöbocsátottakkal szinte karöltve 
jár: hogy a kereskedőnek 3 szállitványa közül tán 2 ki is rabol-
tatik. Mi következései lesznek az illy állapotnak? A kereskedési 
közlekedésnek az őszi és tavaszi esős időkben és a téli havazá
sok alatt, éghajlatunkban az Árpádok korszakán át néha féléven 
túl, majd teljesen meg kell szűnnie; de különben is nagyobb ter
hek szállítása, főkép távoliabb vidékekre vajmi lassan történ-
h.-tik. az utasnak egész szállitványa elvesztésére, söt élethalálra 
el kell készülnie. Igy tehát a termelő czikkeit csak hosszas vá
rakozás után bocsáthatja áruba, sok időt veszteget utazásra, mi 
alatt semmit sem termeszt; mind ezen veszteségeket, mind az 
utazási nagy költségeket, és ha netán kiraboltatott, zsákmányul 
esett portékáinak árát is kénytelen többi czíkkeinek árához 
hozzácsapni, mi a termékeket megdrágítja ugy, hogy ritka birja 
meg árát, csökken tehát a vétel és fogy az eladónak nyeresége 
is, vagy épen elapad az, mi elöli benne a vágyat a további ter
mesztésre, igy azután természetes, hogy az ipar és kereskedés
nek sülyednie kell. 

Hogy ez időszakban még nem gondoskodtak nálunk a közle
kedési eszközök létrehozásáról, kitetszik az már azokból is, miket 
fönebb az akadályok közt földünk természeti minőségéről mon-

*) Egy kéve szemestül olcsóbb volt tehát 1 pkrnál; holott ma Budapesten maga 
a szalma kévénként 12 pkr. 

**) Zsigmond király 1437-ben a hadsereg számára igy szabályozta az árakat: 
1 méró rozs, árpa, zab 30—87% kr, 1 lá szénája 1 napra l'/» kr, 2 adag kenyér 
1% kr, 1 malacz 6 kr, 1 bárány 9% kr, 1 tyúk 8*/i kr, 1 csibe 2% kr, 1 akó bor 
12 kr, 1 mázsa ló 2 pft, 8 tojás V\ kr. 



dottunk; de bizonyítja ezt a tatárjárás is ; mert másfélévi pusz
tulás alatt minden ösvényeink elenyésztek, holott a római utak
nak majd 2000-d éves maradványai ma is bámulatra gerjeszte
nek. — A íolyókoni közlekedés is szerfölött meg volt nehezítve; 
mert a magyarok hajói ez időben még igen esetlenek valának, a 
vontatást pedig a feneketlen mocsárok sokszor meggátolták. 

Ezekhez járult as utaknak helylyel-korral teljes bátortalan
tága. Körülményeinkben rejlett oka, hogy a tolvajok és útonálló 
rablók, bár törvényeink szigorúak valának ellenök, és királyaink 
meg-megujult erővel üldöztették őket, miként ezt nekik érdemül 
róttuk fel a segédeszközök közt, nemcsak nem irtattak lri, söt a 
korszak végén inkább elhatalmasodtak, mint egyébkor. Már Sz.-
István törvénye szerint, ki harmadszor lopáson éretett, halállal 
lakolt. Sz.-László alatt pedig valódi drákói (vérrelirt) törvények 
alkottattak az illy gonosztevők ellen. A 10 filléren aluli lopások 
szemvesztéssel vagy orr-csonkítással, a 10 fillérnél (30 pkr) na
gyobb értékű tárgy orzása pedig, ha a tolvaj tetten kapatott, 
halállal büntettetek. És mégis III. Béla már kénytelen volt a 
tolvajokat és rablókat, kik a háborgó időkben módfelett elsza
porodtak, ujabb szigorú rendszabályok által irtani. Kun László 
alatt pedig az akkori szüntelen zavargásban megszaporodott 
rablók és zsiványok elállván az utakat, azok elannyira bátorta-

Toulon a mostani hadviselésben valóságos fő éltetőere a 
franczia tengeri hadseregnek. Eredete még Krisztus urunk előtti 
időkre esik, s már a rómaik virágzó korában történeti neveze
tességű város volt. Gondolhatni mennyi viszontagság érhette 
azóta éppen ollyan országban mint Francziaország, mellynek 
hol magával hol másokkal, de nagyon sűrűen szoktak viszalko-
dásai lenni. 

Jelenleg Toulonnak 40,000 lakosa van, tehát népességi te
kintetben is nem megvetendő város, de sokkal fontosabb magá
nál a városnál kikötője mind kereskedelmi, mind kiváltképen 
hadi tekintetben. Hadi fontosságát e kikötő XIV. Lajosnak kö
szöni, a kiről a történetírók mint nagy uralkodóról és nagy 
hóditóról emlékeznek. Minthogy a természet úgyszólván semmi
vel sem járult vizén kivül e kikötő fontosságához, temérdek 
kincsbe került annak létrehozása. 

A város tojásdad alakú, s a tengerparttól menetelesen 
emelkedik a közellevö hegylánczolat oldalához. Vármüvei rend
kívül erősek, roppant erős kettős bástya és mély sánczkerités 
fogja körül az egészet. 

Mint többnyire minden régi város, két egymástól egészen 
különböző részből ál l : az ó és uj városból, mellyek egyike csi
nosságban, másika tisztátalanságban szokott kitűnni. 

Toulon. 

lanokká lettek, hogy e miatt az ipar és kereskedés ellankadt. A 
tatárjárás után, királyaink buzdítására, számos várak építtettek 
az ország védelméül, de némellyikével visszaélt a nemesség és 
rablást űzött belőle. Az ekkor kezdődött illynemü kicsapongás 
több századon át dult azután hazánkban; az 1298-ki törvények
ben olvassuk először : „hogy azon erősségek, mellyekből foszto
gatások űzetnek, rontassanak le." — A nagyváradi bünlajstrom-
ban följegyzett 306 bűneset közöl 223 rablás, erőszak, lopás- és 
csalásra vonatkozik. E szerint is azon bűnök valának tehát ná
lunk tulnyomóak , mellyek a közlekedés bátorságát veszé
lyeztetek. (Folytatjuk.) Kerékgyártó. 

fran< 
Ion, 
szer 
tunak. 

bemut 

Toulon és Marseille. 
Mióta a török-muszka háborúban tettleges részt vesznek a 

»en gyakran előfordul a hírlapi tudósításokban Tou-
>en Marseille tengeri városok neve. Ennek egy-

"rimiábaa francziák mindent tengeren szálli-
jntul azon ké.t város hires kikötői szolgálnak, 

íesnek mind a kettő rajzát olvasóinknak 
jrban meeisinertetni. L , - . 

Marseille Toulon után legnevezetesebb kikötővel bir a fran
czia birodalomban. E város szinte nagyon régi származású. — 
Kégi irók könyveiben Massilia név alatt fordul elö. Valamint 
amaz hadi, ugy ez kereskedelmi tekintetben foglal első helyet 
a franczia kikötők között, távirati sokágú összeköttetéseire 
nézve pedig talán legfontosabb város az egész országban.—Olly 
bájos helyzete van Marseillenek, hogy a feléje közelgető tengeri 
utat alig tud nálánál szebbre emlékezni, s többnyire nagyságát 
is túlbecsüli a városnak, melly fölött a háttérben levő hegyhá
takon mindenfelől gyönyörű nyárilakok fehérlenek kisebb na
gyobb távolságból. Csak az kár, hogy e különben gyönyörű táj
képnek nagyon szűken juttatott a növényország, viruló sző
nyegeiből. 

A város csaknem patkó alakban kanyarodik a kikötő körüL 
melly sokkal többet köszön a természetnek mint az előbbi, s 
minthogy az emberi szorgalom is sok évszázadon át tatarozza, 
tökélyesiti, nem csuda, hogy a legjelesebb világkereskedelmi 
kikötők sorában áll. 

Valamint Toulonban a sok katonáról hamar ráismerhetni 
a hadi tengeri városra, ugy Marseille-t a világ mindenféle né
peinek tarka csoportjaiból azonnal kereskedelmi tengeri város
nak kell tartani. 



Nagyon sok van Marseilleről a történet lapjain feljegyezve, 
mert élénk lakosai mindig részesek voltak a nagyobb esemé
nyekben, de kiváltképen ama nagy franczia mozgalomban, mellyre 
I. Napóleon császársága következett, olly szerepet juttatott evá 
rosnak a harczistcnnö, mellynél 
fogva nem egyszer piroslottak ut-
czái a polgárvértöl. ^ 

használatlan föld ne találtatnék, mellyen gaz-és bojtorjánon 
kivül egyéb nem terem; — alig van alföldi városaink házai kö
zött ollyan, mellynek tágas udvarának egyik része parlagon 
nem heverne, holott csekély fáradságba kerülne e tért gyümölcs-

I>t\ Entz. és gyakorlati 
baszonkertészeket képzít 

intézete. 
Szép hazánknak tágas rónasá-

gait arany kalászok hullámzó pa
lástja, domborodó halmait a ve
nyige zöldje takarja, mig ásvány
kincsekben gazdag bérczein száza
dos tölgyek, viharedzett cser és 
felhőkig nyúló fenyves erdők ren
getegei setétlenek. 

Pazarul osztotta szét adomá
nyait hazánkban az anyatermészet, 
az ember is megtette a magáét, de 
végtelen tenni való van még, sok 
teendőt öröklöttünk őseinktől. 

Volt idö s még nem igen rég, 
midőn sok magyar ember eleget 
vélt tenni honfi kötelességének, ha 
ékes beszédben daliás őseit emle-
geté s büszkén magát azok utód
jának vállá, elfeledvén, hogy ez tá
vol sem elég s hogy neki, ha a 
nagyősök méltó ivadéka akar lenni, 
hódítóvá kell lennie , csakhogy 
más fegyverrel s másfelé. — Mit 
elődeink szent vérök ontásával sze
reztek s száz csatában ezer veszély 
között megtartottak, hazánk földjét 
újra meg kell hódítani, nem a csa
ták tomboló zajában, de a béke sze
líd ölében, nem vérrel, de verejték
kel kell termékenyíteni a földet, 
melly létünk talpkövét teszi. — 
Pedig be sok van még meghódí
tani való a hon határain belül, 
mennyi föld hever parlagon s 
mennyi nem miveltetik ugy, mint 
azt polgárisuit néptől várni lehet 

Midőn a földmivesek nagy ré
sze csak osztott erővel munkálá 
földjeit, azok nem kellő mivelése 
menthető volt; de most, midőn a 
legkisebb gazdának földje sajátja 
és szorgalmas mivelésében mi sem 
gátolja, méltán várhatni tőle, mi
szerint egész erejét, szorgalmát, 
iparát ennek munkálására fordi-
tandja; ez által nemcsak a közjólé
tet, de saját javát ís hatalmasan 
mozdítván elő. 

Vana fóldmivelésnek egy neme, 
melly kis terjedésen nemcsak nagy 
haszonnal űzethetik, de melly a 
legtisztább örömek kútfejévé válik 
azokra, kik vele foglalkozni szeret
nek, értem a kertészetet, melly ha
zánkban korán sincs olly fokon, 
millyenen, tekintve a föld olcsóságát s a termények magas árát, 
lennie kellene. 

Alig van uri kastély vagy falusi lak, pór kunyhó vagy 
tanyai épület, mellynek közelében kisebb nagyobb kiterjedésben 

fával, virággal beültetni s igy vagy haszonhajtó vagy legalább 
csinos virágkertté átalakítani. — Milly nagy lenne az öröm, ha 
a kis csemetékből terebélyes fák válnának, mellyek ízes gyü
mölcscsel dúsan jutalmaznák a reá időtöltésből fordított csekély 



munkát, milly nemes élvezet azon fa árnyéka alatt pihenni, 
melly ápoló kezeink között nőtt fel, s melly ha rendeltetését 
teljesité, a kandaló tüzét élesztendi, melly körül a késő ivadék 
összegyűlve, áldani fogja azok emlékét, kik e fát hajdan ültetek. 

Ki merné nemzetünk költői érzelmét kétségbe vonni, mi
dőn népdalainkban a legszebb költészet tiszta, dus erét látjuk, 
— ki merné kétségbe vonni, hogy hazánk nem virágkedvelő, 
midőn a földmives tulkainak jármát, ládáját s bútorzatát, a ju
hász szűrét virággal kihányva kedveli, — mégis kevés virágker
tet találni. Mi lehet oka, hogy a kertészet, melly nemcsak izes 
gyümölcscsel táplál, de melly a virágok titko3 bájainak szem
lélése által a szép tündérországát feltárja előttünk, daczára a vi
rágok szerte uralkodó kedvelésének, olly alvó fokon áll? 

Igénytelen nézetünk szerint ennek nem lehet más oka, mint 
az, hogy kitanult gyakorlati kertészek és olly kertekben mellyek
ből olcsó áron csemetéket s virágmagot kapni lehetne, hazánkban 
nagy hiány van s igy ezekre csak nehezen lehet néha szert tenni. 

Ez égető szükségen segiteni, s a hazai kertészetet viszo
nyainkhoz illő helyre emelni feladata, czélja azon intézetnek, 
mellyet nagyérdemű hazánkfia Dr. Entz ur vezérlete alatt töb
ben „gyakorlati haszonkertészeket képző intézet" czime alatt Pes
ten létesítettek; — s melly csak néhány éves fenállása mellett 
olly szép sikerrel működik, hogy hazai kertészetünk felvirágzá
sát ettől méltán remélhetjük. 

Tisztelt olvasóinknak jó szolgálatot vélünk tehetni, ha ez 
intézetet, melly már a magas kormány figyelmét is magára 
vonta, a mennyiben lapunk szük tere engedi, megismertetni 
sietünk. 

A kerepesi vámháztól balra néhány száz lépésnyirejegenye 
és búsfűzek zöldjéből csinos, schweitzi modorban épült ház vál 
ki, — melly a környék homokos és pusztai jelleme között, barát
ságos külsejével magához vonza a sétálót. — A ház közelében, 
egész holdakat borító faoskolákat, vetemény - és gyümölcsker
teket fogunk megpillantani, mellyek gyönyörű zöldjéből a leg
szebb színezetű rózsák egész ágyai terülnek, kéjes illattal a közel 
léget betöltvén. 

A ház udvarába léptünkkor zöldfehér csíkos zubbonykában 
— blouse — öltözött szalmakalapos legények fogadtak s midőn 
jöttünk czéljáról értesültek, gyönyörű lúgos zöld boltozatján át 
az intézet igazgatójához vezetének. 

Midőn a ház urának alig várt udvariassággal bemutatának, 
az rendkívüli nyájassággal fogadva husz holdnál nagyobb kiter
jedésű telepeit mutatá be. 

Minden lépésnél uj meg uj meglepetés várt reánk, majd 
harminczhat különböző körtvélyt termő törpe fácskát, — majd 
uj modor szerint lehajtatott venyigét, majd fehér, aranysárga és 
setétpiros rózsát, majd a futóhomok megkötésére ültetett óriási 
nagyságban diszlö tormát, stb. mutatott. 

Sok, igen sok szépet láttunk, mit a hely szűke elmondani 
nem enged, de ki a kis fáradságot nem sajnálja az intézethez 
kisétálni, érette bőven megjutalmazva látandja magát. 

A kertészek az intézet tanítványai, kik három egymásra 
következő évre lépnek az intézetbe, mellyben nyáron a gyakor
lati kertészet minden ágaiban, téli hónapokban számos, az ok
szerű kertészre nélkülözbetlen tudományokban, mint ásvány,-
növény-, állat-, vegy- és természettan, növényi földleírás, kerté
szet elméletében és rajzban nyernek az intézet jeles igazgatójá
tól oktatást. 

Lakást és élelmet az intézetben nyernek, hol katonai rend 
mellett a legfesztelenebb szivélyesség uralkodik. A vacsorát és 
ebédet az igazgatóval együtt családi körben költik el; — ősi 
patriarkális szokás szerint. — Mindezért az első évben 100, má
sodikban 80, és harmadikban 60 pft fizettetik egy tanítványért, 
mi, tekintve a mostani drágaságot, hallatlan olcsóság. 

Huszonnégy tanítvány kiképzésére van az intézet szervez
ve , jelenleg azonban még csak nyolcz an vannak , kik mind al
földi magyar fiúk, s kiket részint uraságok, részint lelkes közsé
gek küldtek saját költségükön az intézetbe, olly kikötés mellett, 
miszerint hónukba visszatérvén, nemcsak másokat tanítani, ha
nem ezenfelül bizonyos mennyiségű gyümölcsfát tartoznak szá
zalékos díjazás mellett kiállítani. 

Valóban szivünk fen dobog a gondolatnál, hogy e szerény 
fiúkból, ha Isten ugy akarja, a kertészet szép, nemesítő mester
ségének megannyi apostolai válandnak, minek haszna nem csak 
sokoldalú, de hazánkra kiszámithatlan. 

Azért, midőn azon lelkeseknek, kik ez intézet ügyét s vele 
a haszonkertészetét eddig is felkarolák , nyilván köszönetet sza
vaznék, nem mulaszthatom azon óhajt kifejezni, vajha e ne
mes példa minél több követökre találna; — annál is inkább, 
miután a magas kormány 1854-ik évi febr. 21-ikén kelt legfens. 
rendeletével ez intézet fenállását nemcsak helyeslé, de a megyék 
cs. k. főnökségeit oda utasitá, miszerint az illető megyék népsé
gét e vállalat hasznosságára értesítsék. 

A mennyiben pedig illy kertészek kiképeztetése egyesek 
pénzerejét túlhaladná, kívánatos volna, miszerint többen e ne
mes czél elérésére összevetett vállakkal szövetkeznének, s mint 
ez a Marastoni- féle akadémiánál történik, társulat alakulása által 
többek kiképeztetését eszközölnék, hogy igy hazánk nem igen 
távol jövőben fában, virágban, kertekben bővelkedvén, Európa 
második kertjévé váljon. 

Isten vezérelje szándokinkat. Hegedűs. 

A szülei zsarnokságról. 

Családi életben, rangkülönbség nélkül, két védtelen fél van, 
melly négy fal között igen sok háznál szenved , a fölötte nyo-
maszkodó hatalomnak vas karjai alatt némán nyögve, — elég
tétel és könnyebbülésnek, szabadulásnak reménye nélkül : s ez 
a két szenvedő fél : a szüléktől keményen tartatott kis- és nagy
korú magzatok, és a férjeiktől zaklatott olly nők, kiknek szere
tetlen kezek közé jutni lett balszerencséjük. Emezek ügyében 
már e f. é. Vasáru. Újság 43-dik lapján megígértem hangos szót 
emelni, melly be is lesz váltva hűségesen. 

Most itt egyedül a kemény szülék, — vagyis inkább ama 
házi oroszlányok*), a kemény apák nevelési és gyermektartási 
modora iránt mondandóm el e hirlap nagy nyilvánossága előtt 
nézeteimet. —• harag és szenvedély nélkül; e czikk írására csu
pán az emberiség érzelmeitől indíttatván, az az aluvó lelkismé-
ret férgének ébresztésére , ha az olly apák e féregnemét ia 
ismernék. 

Az illy apák gyermekeinek sorsa t. i. elhagyatott szomorú 
és szánandó, melly miatt merül sok ártatlan gyermek kora ha
lálba is. Mellettök nem lép fel védőleg senki, őket nem fogja 
pártul senki. Maguknak a szenvedőknek ehhez nincs erejök, sem 
bátorságuk. A rokonok, keresztatyák és szomszédok, mint szem
tanuk, jól tudják az ádáz állapotot, de hallgatnak hozzá, és in
kább szép emberek maradni vágynak, mint védői az elnyomot
taknak. A polgári törvények csak a vastag bántalmazásokban 
kitörő apai vétkek iránt rendelkeznek; de a rejtekben garázdál
kodó és mesterkélt zsarnokság fenyítésére nem szolgál törvény. 
Gyermek hogyan szálljon pörbe és hogyan folyamodjék apja 
ellen bírákhoz, kik maguk is megannyi apák? Efféle pör nem is 
merül fel gyakran, a legterjedelmesebb vidékü bíróságokban is; 
holott pedig az apai zsarnokság alatt nyögő magzatok száma 
hazaszerte nagyobb, mint gondolnók. 

Alig foghatni meg ugyan józan észszel, hogy emberi szülék, 
— kik természeti ösztönből kényszerülnek szeretni saját magza
taikat , ezek iránt azt a verőkbe oltott jó hajlamot és érzelmet 
mégis megtagadni, velők kegyetlenül bánni, tőlük még szorult
ságukban is szülei jótéteiket irigyen megvonni, sőt maguktól 
őket el is taszítani képesek legyenek. De hogy erre közülök elég 
sokan képesek : azt a való életben felmerülő példák fönnen hir
detik és tanúsítják, — ehez hasonló jelenetek az állatországban 
is ritkán mutatkozván, mellyben némelly fáju szaporítok tulaj
don szüleményeiket is marják, söt felemésztik. 

Nyilvánul pedig az apai zsarnokság a következendő varia-
tiókban kiváltképen. 

Legelőször idézem a dühös természetű férfiakat, kiknél már 
velők született az uralgó harczias indulat, melly a szülei szere-

*) Lisd : Bölcs Sirik IV, 36. 



tet erős ösztönét is raegsemmiti, és a mellynél fogva ök abban 
lelik szivörömüket, ha másokat bántalmazhatnak. Melly kedvte
léshez körükben azokat szokták felhasználni, kiken teljhatalom
mal rendelkezhetnek, — s ezek a szegény gyermekek. Illyenek-
nek jobb lett volna nem nősülni, és gyermekeket soha nem 
nemzeni. Pedig aztán, — midőn a nyomom gyermekek vagy ép 
festőkben sérvést kapnak, vagy az apai zsarnokságtól szabadu-
landók, majd öngyilkosságra vetemülnek, majd bujdoklókká 
lesznek, — mint efféle heroicum remediumokra tudomásom köré
ből is több példát megnevezhetnék : akkor mégis kinek fájhat ez 
égetőbben, mint éppen magának a zsarnok apának. Az apa-gyil
kosság borzasztó vétke is csak az illy családfők iránt követtetik 
el, — de hála Istennek, igen ritkán. 

Ezeknél menthetőbbek a mostoha szülék, kik czimöknek 
ugyancsak meg is felelni, tartják családi örömüknek. Itt az áspis 
anyák viszik a legátkosabb szerepet; de többnyire az édes apa 
is mostohává lesz, midőn második nőt vesz, és attól uj ivadéku 
gyermekek szülemlenek. Azonban a mostoháikodásban talált 
Örömük ürömmé változhatik náluk is, midőn a kétféle gyerme
kek között elhintik az irigység és gyűlölet magvait, — 8 midőn 
ez által a házi háborúság furiái felköltetnek, maguknak az illy 
szüléknek is házi boldogságuk elenyészvén. 

De viszont nem menthetők a fukar és fösvény apák, kik 
többre becsülik a pénzt, javakat és gazdagságot, mint gyerme
keiket. Jaj! pedig ezeknek, ha fukar szüléknek estek hatalmukba. 
Nekik panaszos minden falat, mellyel tápláltatnak; — gyéren 
akasztatik testökre ruha; irigyeltetik nekik minden ártatlan 
öröm, mihelyt az pénzbe kerül; söt megtagadtatik tőlük még az 
illő nevelés és iskoláztatás szinte, mivel ez is pénzt igényel. A 
gyermecskék egész létezése tüske az illy szülék szemeiben, mert 
gazdagulási törekvéseik útjában állnak, és óhajtanák, hogy ne 
élnének. Életpályára is sokszor, kedvök és hajlamuk ellen, oly-
lyanra kényszeritik a f i u k a t , melly olcsóba vagy semmibe sem 
kerül; a leányok viszont a mutatkozó jó szerencsétől apai fukar
ságból ejtetnek el . . . 

Azonban ez még nem a legkeserűbb nyilatkozása a szülei 
zsarnokságnak. Még keserűbb az, midőn felnőtt leánymagzatok, 
— és néha fiak is — hajlamuk elleni házasságra erőszakoltatnak 
szüleik által; melly ténykedésükben ismét a pénz és jószág 
szerelme dolgozik. — Melly keménységűkkel a szülék holtig 
szerencsétlenné teszik leánymagzatjokat, — a mi pedig aztán 
őnekik maguknak is viszont holtig fájhat. Az igy férjesitett 
leánynak sorsa hasonló azon szerencsétlen rabokéhoz, kik fenyí
tésül a ré»-i időkben, holt embertestekhez kötöztettek elevenen, 
hogy azokon korhadjanak el lasudan és kínteljeseti. 

Mindezeket gyermekeknek szüléktől tapasztalni szeretet 
helyett, elég nehéz lehet; de tán semmi sem esik nekik olly nehe
zen , mint mikor a szülék irántuk részrehajlást és személy válo
gatást éreztetnek; — mert ez annyi, mint megvetés, a mi leg-
szivazaggatóbban fáj gyermekeknek, már kiskorukban is. Az 
illy szülék egyik vagy másik gyermeköket jobban kegyelik a 
többieknél,—olly nemtelen okokból rendszerint, mellyek előttük 
titkoltatnak; — minden esetre ollyakból, mellyekröl ök (a mag
zatok) nem tehetnek. A részrehajlás pedig kiszámithatian go
noszt szül mind a gyermekekre, mind magukra a szülékre. A 
testvéri szeretetet és szép egyetértést feldúlja; a kedvencz gyer
mek iránt irigységet gerjeszt; tiszteletlenséget és boszuforralást 
az igazságtalan szülék iránt. Az egész családra minő gyászos 
következményeket borit a szülék részrehajlása, arra, — én mint 
pap, — csak a szentírásból a régi patriarchák történetére uta
lok , mellyben Izsáknak és nejének vétkes előszeretete Jákob 
iránt egy példában és kis minta szerint igen sok efféle gonoszra 
mutat. 

A jelenen folyó ínséges évben a hazának sovány felső vidé
kein, szemeink előtt merült fel, a nyomorral küzdő népcsaládok
ban, még az a hallatlan neme is a szülei zsarnokságnak, melly 
szerint apák, — maguk is koldulásra jutván — apró gyerme
keiket maguktól szivtelenül eltaszítják, okét koldulni, lopni és 
ragadozni utasítják. 

Felnőtt és már elcsaládosult gyermekekre nézve, az aggas
tyán szülék vétkes részrehajlása már életökben sejdíthető a ke

gyelt édes gyermekek vagy unokák iránt, — midőn az atyák 
vagy nagy atyák által jótétek titkon juttatnak, de a mellyeket 
a kegyenczek, — kiket a túlságos kedvezés rendszerint képmu
tatókká és hízelgőkké is tesz, — vagy csak arczvonásaikkal is 
észrevétlenül elárulnak. Azonban ez izgágaszerzö bánásmódjok 
a szüléknek, főleg a titkolózva tett végrendeletekben és nyílt 
osztogatásokban szokott bántóan nyilatkozni. Különösen az osz-
toztatást illetőleg : a gyermekek számára, törvény által meg
határozott örökségrésznek kiadását mellőzvén, úgymint a melly 
nem függ az apák kegyelmétől; itt csak az olly javakat értem, 
mellyek a szülék szabad rendelkezése alatt állnak, kegyeik sze
rint osztathatnak, és minden megkötő törvényen kivül helyez -
vék. Ezekre vonatkozólag tehát azt ajánlom, hogy minden apa 
anya jól meggondolja, mit és mennyit oszt ki övéinek; hogy vénsé-
gökben gyermekeikre ne szoruljanak. Okuljanak a sok példán, 
mellyek tanúsítják, hogy olly szülék, kik jószívűen gyermekeik
nek minden javakat kiosztottak, azok hűségében bizakodva : 
milly rútul megcsalatkoztak és miként elhagyatva lettek végső 
napjaikban. Ha pedig a szülék illően födözvék hajlott korukra, 
akkor (ugy vélném), a fölösleget kezeikből kibocsátani, és a jó
indulatú gyermekekre s unokákra, kik tán uj gazdák is, áldást, 
örömet és segélyt árasztólag részrehajlatlanul és egyiránt szét
osztani : ök nem polgári törvény, de a keresztyén szüléi szeretet 
intése által kötelezvék, —mint ezt jólelkű szülék teendik s min
den vonakodás és hallogatás nélkül, — utánozván a legújabb 
szép hazai példát, melly Somogyból id. Kacskovics Mihály ügy
véd úrban, éltes nagyapában kedves köztudomásra hozatott*), 
a ki tisztán szerzeményjavait mind egy fillérig gyermekeire s 
unokáira még halála előtt néhány évvel felosztotta. 

Tisztelt atya- és nagyatya-társ uraim! kiknek szerencsénk 
van azt a czimet viselhetni, mellynél szebbet és magasztosab-
bat, a nagy ur Istenre is ruhazhatót, a Megváltó sem gondolha
tott; — viseljük ezt holtig méltósággal. Mi vagyunk a gyerme
keknek legközelebbi földi isteneik; utánozzuk is a legfőbb lényt 
soha meg nem szűnő lankadatlan jóságunkkal. Ha fáj, midőn 
gyermekeink bennünket illően nem tisztelnek, és ha atizparan-
csolatban megrendelt kegyeletet irántunk gyakoroltatni köve
teljük : tehát érdemeljük is meg azt munkás szülei szeretetünk
kel. Kiskorú gyermekeket soha ne bántalmazzunk. Milly gyáva
ság és aljas jellem, azok fölött zsarnokilag uralogni, kik egészen 
védtelenek. Becsüljük a gyermekeket, kik megannyi Isten képe, 
és Istennek legbecsesb áldása házainkon. Lám becsülte Őket az 
ur Krisztus is, és Őket még csak megbotránkoztatni is tilal
mazta. A kegyetlenül tartott, kitaszított, árva és mostoha gyer
mekeken viszont szánakozzunk, mellettök erélyesén felkelvén 
védelmökre és pártfogásukra. — Kereszt-gyermekeink iránt ez 
szinte kötelesség is. Magunknak hagyjuk mondatni ama szent
írási igét : „Ember légy őrizője a te atyádfiának." (1. Mos. 4, 9.) 

A felnőtt gyermekeket illetőleg, ök megemberesülve sem 
szűnnek meg a mi testünkből szakadott test és vér lenni Irá
nyukban is tehát kövessük a liberális bánásmódot, melly szivet 
nyugtat és szivet hódít. Képzeljük magunkat gyakran illy nagy-
gyermekek helyzetébe; — mint tetszenék nekünk, ha egy fölöt
tünk álló még hatalmasabb ősapa velünk hasonló keménységgel 
bánnék ? Azért a mieink irányában, a kis koruk folytán tanúsí
tott szeretetet ne hagyjuk félbenszakadni nagykorukban is. 
Tegyünk velők jót a polg. törvények parancsolatán fölül; mert 
nem csak honpolgárok, hanem keresztyének is vagyunk. Tegyünk 
jót gyermekeinkkel érdemök nélkül, — Istenért, Krisztusért, a 
nyugott lelkiismeretért; — a halálért, melly már hozzánk köze
lebb van, mint öhozzájok, — és végre a Nemezisért (a boszuál-
lás isteneért), s az örök biró ítéletéért, melly utolér síron innen, 
siron tul. Kivált leánymagzatok, elözvegyültek és általában a hi
bás testű gyermekek iránt apáknak mindig különös kímélettel 
kell viseltetniük, mert ezek már önmagukban ís minden esetre 
sajnálandók. Nővérekkel osztozásban rövidet húzatni igazságta
lanság és méltatlan lenézése a nőnemnek. 

Itt végzem e kis értekezést, és megerősítem nem Verbőczi-
vel, hanem egy olly drága vérpecsétes oklevéllel, mellyre építve 

*) Lásd : Festi Napki, 18M, szán 1677. 



kell lenni minden polgári igazságkiszolgáltatásnak, ám az akár-
melly juris codex legyen. Értem a szentirást, és névszerint en
nek azt a mondalékát, melly a legtudósabb és legmélyebb belá-
tásu apostolnak, a tarzusi Pálnak tollából folyt, és mint a családi 
életbe vágó kedvencz intése az ihletett férfiúnak, két levelében 
ismételve olvasható. E mondatot, mellyet a hittudósok csak a 
kiskorú gyermekek nevelésében felmerülő tulszigoru fenyítékre 
szoktak magyarázni, mély értelme szerint csak a szüléknek 
nagykorú gyermekeik fölötti előadott zsarnoksága világosítja 
meg teljes fényben. Az intés im ez (Efez. V I , 4. Kolos. 3, 21. 
Jak. 5, 9.) : „Ti atyák, — édesek, mostohák, öregek, — ne bo-
szantsátok és haragra ne ingereljétek a ti magzataitokat, hogy 
ne fohászkodjanak ellenetek és kétségbe ne essenek." — És . . . 
. . . . most már le a kezet a tábláróll 

Edri Illés Pál, 
acad. ltag, a philos. osztályban; 

T á r o g a t ó . 
x* Ü csász. kir. Fensége Albert főherczeg Magyarország polgári és 

katonai kormányzója f. hó 17 méltóztatott Börzsönybe érkezni az útjá
ban eső nép hangos örömrivalgásai között, s azon esetre, hahogy O Fen
sége éjjel ís méltóztatnék útját folytatni, a Garam völgyön fáklyások va
lának fölállítva. 18-án tovább folytatta útját a fenséges kormányzó Szliács-
ra, hol fenséges nejeHildegardeFőherczegasszony huzamost) idő óta sze
rencsélteti magas jelenlétére hazánk ezen egyik leghatásosabb erejű für
dőjét. 

x* Még 1852-ben az akkori földmiveíési m. minisztérium pályadíj t 
hirdetett egy népszerű gyümölcstenyésztési munkára, mellyet Gönczy 
Pál nevelőintézet-tulajdonos hazánkfiának magyar nyelven beküldött 
értekezése volt szerencsés elnyerni. Ezen államtulajdonná vált mintegy 
60 lapra terjedő közhasznú könyvecske legközelebb m. miniszteri rende
letnél fogva valamelly szilárd hitelű könyvkiadónak ingyen átadatni ha-
tároztatott, olly kikötéssel, hogy a vállalkozó kiadó minél olcsóbb áron 
bocsássa a nép közé az elismnrt jeles kis munkát. Reméljük, hogy nem 
lesz szükség nógatni könyvkereskedőinket, 8 nyomdászainkat ezen alka
lom felhasználásúra, melly habár nem nagy, de szép alkalom annak be
mutatására, hogy mit tudnak a közjó előmozdításáért kicsiben is csele
kedni. 

x* A Fáncsy-albumban Szilágyi Virgil szerkesztése mellett követ
kező íróktól lesznek munkálatok : Arany János , Balázs Sándor, Beöthy 
László, Bérczy Károly, Berecz Károly, Bernát Gáspár, Bulcsú Károly, 
Bulyovazky Gyula, Bulyovszky Lilla, Császár Ferencz, Degré Alajos, 
Dienes Lajos, Fekete János, Feleki Miklós, Gyulai Pál, Jókay Mór, 
Kempelen Riza, Lauka Gusztáv, Lévay József, Lisznyay Kálmán, Maj-
thényi Flóra, Medgyes Lajos, Szatmáry Károly, Szelestey László, Szi
geti József, Szilágyi Virgil, Tompa Mihály, Tóth Endre, Tóth Kálmán, 
Zalár, Vadnay Károly, Vajda János stb. — Ezek részint már bekiildöt-
ték munkálataikat, részint szavokat adták, hogy küldeni fognak, a melly
nek megtartása fölött kétkedni semmi alapos ok nem lehetvén , már csak 
e névsornál fogva is láthatja az olvasó, hogy jótékony czélján kivül is ju
tányos ár 2 pft olly könyvért, mellynek kiállításához irodalmunk ennyi 
ismert nevü munkása járul. — A Vasárnapi Újság olvasóinak kényel
mére ugy intézkedtünk, hogy kiadó kitalálunk is elfogad előfietéseket, 
mellyek azonnal át fognak adatni az illető helyre, s jövő számunkkal 
megkezdjük a Fáncsy-album előfizetőinek névsorát is közölni. 

x* A volt kőrösi-ház telkén Pesten már két év óta látunk a zöld-
kert-utcza felől a föld alól alig kibúvott s abban hagyott falakat. Egy 
nagy terveket kedvelő vállalkozó hagyta azokat ugy, s később Pest vá
ros községtanácsának birtokába került az a szép négyszeg telek, melly 
nél talán széles Magyarországon nincs kövérebb föld. Azóta hogy a város 
megvette ezt a rondaságáról híres csárdát, mindig azt rebesgetik róla, 
hogy iskolának van szánva, de csak ugy maradt biz a mai napig, a mint 
M. urammal félben hagyatták változhatatlan körülményei. Most pár nap 
előtt azt hirdeti róla igen hiteles kútfő után a Bécsben megjelenő „Ma
gyar Sajtó", hogy az oda szánt uj reál iskolának egyik fele, még ez év
ben fel fog épülni s 180,000 pftba kerülend. Adja Isten, hogy felépüljön. 

x* A vakok intézetében f. hó 30. délelőtti 9 órától 12-ig fog meg
tartatni a próbatét, az intézet királyutczai épületében, mellyre minden 
mivelt emberbarát hivatalos. 

x* Oláh László a Gazd. lapokkal és egyenkint is előfizetési iveket 
küldött ssét több rendbeli munkájára, mellyek tiszta jövedelméről azt hir
deti, hogy „(is árviz által károsultak gyámolitására" fogja fordítani, 9 
egyéb készpénz küldeményeket is elfogad e jótékony czélra, mellyekröl 
ez év végével szándékozik pontosan számolni. 

x* Egy négy lovas társaskocsiról, melly az evang. templomtól a 
városligetbe jár, azt irja a „ P . Ll."hogy már volt ollyan napja, mellyen 
60 pftot bevett, 25-nél pedig még egyszer sem kapott kevesebbet. 

x* Tudva levő dolog, hogy Buda szomszédságát csupa német ajkú 
helységek képezik. E községek dicséretes példát nyújtanak gyermekeik 
nevelése ügyében, mert nemhogy alig várnák azt az időt, a mellyben 
már nem muszáj az ifjúságot iskoláztatni; sőt maguk jószántából iskolái
kat három osztályuakká kérték átalakíttatni, s hirszerint erősen óhajtják, 
hogy gyermekeik magyar nyelvben is legalább ollyan előmenetelt tegye
nek, miszerint a főváros magyarajku lakóival ne legyenek kénytelenek 
némajátékot űzni. A derék községek következők : Promontor, Budakeszi, 
Budaörs, Vörösvár. 

x* Müller Emil pesti könyvnyomda-tulajdonos azon szép követésre 
méltó tettet követte el, hogy ft. Majer István isk.|igazgató urnák összesen 
140 darab ifjúsági könyvet adott át a legjobb tanulók jutalmazására. 
Valóban nemes gondolkodásra mutat, hogy a derék ifjú polgár nemcsak 
kereskedői hasznot vonni törekszik az ifjúsági könyvekből, hanem azo
kat serkentőleg is felhasználtatja a közértelmiség érdekében. 

Adakozások. 
A tiszai árvíz által károsultak számára ujabban érkezett hozzánk: 

Néhány alsóbaranyai hegyaljai reform, tanitó küldeménye Herczeg-
szöllősről 8 pft, ehhez járul Déváról 6 kr. — Turgonyi Terézia k. a. 
Úszódról küldött 1 pftot. Továbbá : 

„Tegyen kiki, a mennyit tehet". E jelmondat kíséretében küldött 
hozzánk az alább névszerint elősorolt „bécsi iparos fiatalság" 18 pftot és 
20 krt olly czélból, hogy egyik hasonfclét a duló árvíz által károsultaknak, 
másikát bold. Birányi Ákos özvegyének kézbesítsük, a miről kiadó hiva
talunk utján már rendelkeztünk. Az adakozónak neve és foglalatossága. 
Siling Ilenrich észter, mest. 1 pengő ftot. — Balog Gyula eszterg. segéd 
1 ft. — T Lajos eszterg. segéd 1 ft. — Rojcsek testvérek aszt. 
segéd 2 ft. — Beiszter Sándor laka. segéd 30 pengő krt. — Némedy 
Mihály aszta, segéd 30 kr. — Pintér Károly aszta, segéd 30 kr. — Tán-
czos János bádogos segéd 30 kr. — Nenkov Gábor asztal, segéd 30 kr.— 
Puch István asztal, segéd 20 kr. — Mózes Mihály asztal, segéd 30 kr.— 
Imre István eszterga, segéd 20 kr. — N . . . N 20 kr. — Kern 
Alajos aszta, segéd 15 kr. — Toschek Gyula aszta, segéd 15 kr. — Barás 
Makár lakat, segéd 30 kr. — Bruckner Sámuel eszt. segéd 30 kr. — Ja
kab János eszterg. segéd 30 kr. — Geng János lakatos segéd 40 kr. — 
Komólka Lörincz észter, segéd 30 kr. — Patkós Beniamín észter, segéd 
30 kr. — Altmann Flórián gombkötő segéd 20 kr. — Klein István szabó 
segéd 30 kr. — Szilágyi Pál lakatos segéd 10 kr. — Szibert Adolf laka
tos segéd 40 kr. — Praclik János gombkötő segéd 30 kr.—Lang Ferencz 
gombkötő segéd 20 kr. — Artner Gottlieb gombkötő segéd 20 kr. — 
Krischmanitsch József gombkötő segéd 20 kr. — Gaál József lakatos 
segéd 40 kr. — Gömbös Imre asztalos segéd 30 kr. — Anton Rudolf 
szabó segéd 10 kr. — Z J 20 kr. — Nusser Károly 
aszt. segéd 20 kr. — Haskó István szabó segéd 30 krt. Szerk. 

Szerkesztői nyílt posta. 
y. árnak . . . Avagy miért van az, hogy ön egy idó óta annyira pihen

teti kedélyes tollat? Ha nem felel ön minélelóbb e barátságos nyilt postánkra, bepe
csételt levelekkel teszszilk önt a Malakoff-torony állapotába. 

Többen Erdélyben t. olvasóink közól; mai számunkban Kedvencz agg irójok 
munkája által kívánságukat teljesülve látják, s hagyják meg nekünk is azon ártatlan 
kedvtelésünket, hogy becses soraik azon részét, mellyek inkább magunkat mint az ol
vasó közönséget illetik, ne közöljük. 

Előfizetési felhívás 

A 

Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
másod félévi folyamára, 

azaz 

6 hónapra ( j ú l i u s - d e c e m b e r . ) 

Előfizetési dij mind a két egymást kiegészítő néplapra 

csupán 3 í I pengő. 
A pénzes levelek bérmentes küldése valamint a czim, utolsó posta és lakhely 
pontos feljegyzése kéretik. 

k Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" 
kiadó-hivatala (Pest, egyetemo' ,ta 4. s«.) 

ICS" Teljes .«zámn példányokkal nié# folyvást szol 
jgálh&funk. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albt-H. 




