
A „Vasárnapi Vjaág" hetenként egyszer egy nagy negyedrétú iven jele
nik meg. — 

Előfizetési dij július — decemberig azaz : 6 hónapra Bnda-Pesten házhoz 

küldve vagy postai Hton • , 
ft pp. — Áz előfizetési dij a 
4. sz.) bérmentve utasítandó. 

.Politikai ojdonNag-akkal" együtt ranpan csak 3 
„Vasárnapi Újság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 

K i á l t ó s z ó z a t . 
(Adventi felolvasás nem-olvasók előtt.) 

Teljes czimü nem-olvasó honfi-társaim I Önöknek szente
lem e hírlapi czikkemet egészen, — ismeretlenül, jó-nap kö
szöntésemet előbocsátván, és önöket nyájasan kérvén, hogy 
hajtsák füleiket beszédemre, engedjenek önzetlen felhívásom
nak, mit nem is bánandnak meg soha. Ne haragudjanak pedig 
rám, ha e czikkem kissé borsos leend. (Szózat : Halljuk 1) 

Itt az idő, mellyben a hírlap-olvasás boldog kedvelői ismét 
országszerte tódulnak a cs. k. postahivatalok sorompóihoz, bogy 
előre megrendeljék a jövő éven is nevök alatt járandó ujság-
leveleket; ki millyent akar, tudományost vagy népszerűt, gaz-
dászatit vagy egyházit, drágát vagy olcsót, terjedelmest vagy 
kevésből állót. Es önök, uraim nem sietnek-e a szép sereg után? 
Vagy nem is mozdulnak, — nem is áhítják a nyomott hírlapo
kat, e lelki szükségletet nem is érzik, söt tán nem is tudnak fe
lölük semmit, csak amúgy bekötött szemekkel vakon élvén bele 
a világba, benne át és ki is abból? Sajnálom önöket, barátim, 
mint lelki betegeket, és nem bocsátom el magamtól, mignem 
sziveiket e szent ügynek megnyerendem. 

Kívánom pedig mindenekelőtt tudni, vájjon miféle emberek 
lehetnek azok a nem-olvasók. 

Hogy magason kezdjem, főrangú családokról és városi 
rendekről fel sem tehetni, miszerint mulatságukra és unalom
űzésre a mindennemű hírlapoknak özönében nem élnének, ö 
nagyságukat csak arra kérjük, hogy a német, angol és franczia 
hírlapok mellett a magyar irodalomról se feledkezzenek el, — 
meggondolván, hogy magyar méltóság az, mellyben állnak. 

Ugyanezt várja a haza és a nagy publieum falun lakó uri 
rangú földbirtokos honfiaktól. Ime! Önök a nemzet kitűnő tag
jai, a haza-földnek sok drága javával áldva számtalan polgár
társuk fölött : és a nemzetiségért a magyar nyelvnek pártolá
sáért sajnálnának-e áldozni ? De a nép is, — mellytől önök tisz
teletet követelnek és aratnak, — felteszi róluk, hogy olvasnak 
hírlapokat; és velők találkozván, kandián kérdezi önöktől: 
mi ujtdg van, teens uram ? Valóban hirlapolvasás nélkül élni, 
önöknek, nem is élet; minden esetre nem uri modor. 

Vagy tán lelkész ön, a ki nem olvas? Oh! ez igen megbo-
csáthatlan hiba. „A jó pap holtig tanul," — úgymond a közmon
dás és a közvélemény. Mi már egymaga is a hirlapolvasást 
papnak elmulhatlan kötelességgé teszi. Mert nem-olvasó pap 
holtig hogyan tanul? Hogyan halad előre az idővel? Hogyan 
gyarapítja ismereteit? Hogyan lép fel mivelt körökben mint 
társalgó? Nem-olvasó papnak csak teste és ruhája pap, de lelke 
megszűnik pap lenni, és tudatlan közpolgárrá elparasztasul. 

Vagy, ha merem kérdeni, önök nem-olvasó uraim, nyilvá
nos hivatalnokok és tisztviselők, kik a magyar irodalomtól ma
gukat, — roppant számmal levén, — olly érezhetöleg vissza
vonják, — a tulterheltetés ürügye alatt? De én önöket hirlap
olvasás nélkül magamnak nem is képzelhetem. Marad fön na
ponkint tíres őrájok több is, házaiknál családi körben élve
zendő. 

Nemes uraimékat külön megtisztelem, — mint ez illeti is 
őket : és kérdezem, olvasnak-e hírlapot, rangúkhoz illendően? 
Ugy-e önök czimökkel még ma is szeretnek dicsekedni? Mi örö
mük ám legyen , nemességüket (ne féljenek) senki sem veszi el 
tőlük : de félő, hogy — ha magyar hírlapot nem olvasnak — 
kerek köpenyük alatt is parasztokká lesznek. (Fütysző a háttér
ből.) Ettől pedig mentse meg uraimékat a jó Isten. 

De még tán vannak iskolatanitők is nem-olvasók? önök 
tiszte, kedves barátim, a növendék ifjúságot korszerűen oktatni, 
az idö folyamában felmerülő uj .meg uj találmányokat ismer
tetni, a világ állását s a tani tárgyakat értelmezni, köznevelés
hez az ujabb tanmódokat, érdekes uj könyveket, jeles collegákat 
és ujdon keletkezett tanintézeteket megtudni: mind a mellyekre 
önök nem lehetnek alkalmasok, ha folytonosan hirlapokat nem 
olvasnak, önökhöz lesz is egy kis mondani valóm utóbb külö
nösen. 

Hát annak ki az oka, midőn egész faluk és községek nem 
látnak hírlapot esztendőn át? Bizony nem más, mint az olvasni 
nem szerető biró és jegyző uraimék, azaz : a községuek vezetői. 
Ha önök jó érzelmű honpolgárok, tehát gondoskodni fognak 
arról is , hogy a nép ujságlevelekböl hiányt ne szenvedjen, 
közköltségen hozatván affélét, egy vagy több példányban a 
helység népessége szerint, önöknek illik meggondolni, hogy 
midőn valamelly községnek, saját neve és czime alatt, hírlapja 
jár, az annak nem kis dicséretére válik, — melly főleg önökre 
hárul. Csak látnák önök Tolnában, Bánságban mint kitesznek 
rajtuk sok német ajkú községek, kik magyar hírlapot járatnak 
közköltségen. Vájjon nem derbgál-e az magyar községeknek? 
Azért a jövő évben ne találtassák a hazában magyar község 
hírlap nélkül, hogy ezáltal is a magyar becsület öregbedjék. 

Azonban ne elégedjünk meg azzal a közössel, és ne örül
jünk annak az ingyennek, — mi csak a szegény néposztálynak 
dukál és megbocsátható; gazdagnak az ingyenen és másén élő-
diskedni szégyen gyalázat levén : hanem a községén kivül ren
deljenek meg maguknak külön hírlapot egyesek is. Látom, ke
gyelmeteket, módos polgár-gazdák, kiknek 12 czirmos ökör jár 
ki s be udvarukon, kiknek pajtájukban a csép hangja egész té
len nem szűnik meg, kiknek tűzfalas házukban minden bőven 
feltalál tátik, csak a legszebb ékesség hiányzik bennök, hogy t. i. 
az egész háznál nincsen könyv, söt hírlap vagy tán egy nagyobb 



naptár sincs. Ez nem istenesen van ám, jó barátim. Emlékez
zenek meg kegyelmetek roppant szerencséjükre, mellybe vélet
lenül, váratlanul mintegy nyakkal estek; — és legyenek hálá
sok azon jóltevő hazának legfőbb kincse, a nemzeti nyelv iránt, 
nem sajnálván annak virágoztatására évenként néhány forint-
jokat. Járassanak kegyelmetek külön hirlapot, mellynek borité
kán becsületes neveiket minden szám megérkezésekor gyönyör
rel szemlélhetik, Pesten rakott szép betűkkel kinyomatva. Igy 
aztán nem lesz szükség, hireket fogni tyukászoktól, kik kegyel
meteket jó dőrékké teszik; hanem hiteles kútfőkből maguk tud
nak minden újdonságot hitelesen. 

Vegyék eszökbe, uraim; hogy hírlap-olvasásból tanulhat 
valami korszerű ujat, szépet és hasznosat minden ember, akár 
milly renden, rangon és nemen legyen, — tanulhat belőle a fa
lusi mezőgazda is. Lám hírlapokban megannyi tudósok és böl
csek szólnak mihozzánk. Mikor aztán önök is találnak illyen 
hasznos jó újságra, annak ugy megörülnek, hogy nem adnák az 
egész hirlap váltságáért. Mert a hírlapok olvasása az embert 
miveltebbé és jobb gazdává is teszi. Sőt drágán meg is üthetik, 
uraim, körmeiket valamibe, a mit nem-olvasás miatt nem tud
tak vagy roszul tettek, és . . . . kárt vallhatnak. 

Továbbá vegyék eszökbe önök, hogy most folynak a téli 
hosszú estvék és unalmas éjszakák, mellyeknek gyorsitó eltöl
téséhez kapva kapni kell minden kinálkozó ártatlan módokon 
és eszküzekön. Gyűljünk össze tehát estvénként bizalmasan töb
ben valamelly jó olvasónál, — talán a birónak vagy jegyzőnek 
házánál,— hallgassuk az olvasandókat és beszélgessünk is azok
ról. Mondom önöknek, hogy nincs nemesebb időtöltés, mint 
hírlapokkal magunkat mulatni. Addig legalább rosz helyen 
nem vagyunk, sem roszszal nem foglalkozunk. 

Aztán vegyék eszökbe uraim még azt az élvezetet is. mely-
lyet a megrendelt hírlapunknak bizonyos napok fordulásávali 
várása s megjövése szerez. Ugy van az ember ezzel, mint az ál
dott vasárnappal, melly minden hetedik napon nyájosan ismét 
megjön és lelki örömet hoz. Mintegy szakadatlan kedves re
ményben folynak el gyors napjaink, egyik újságszámtól a má
sikig; úgyhogy illy kellemes érzés mellett a hirlapjáratás még 
életedet is hosszabbítja. (Szózat : „Már ez bizony drága ha
szon!") 

Az ám, uraim : de valóban, roszra is kell fakadnom, hogy 
önök még ennyi előadásra sem nyilatkoznak, hirlap járatása 
iránt. Már azt kell gyanítanom önökről, hogy gazdaságuk nem 
áll rendin; — vagy azt, a mit szoktunk mi papok a templom-
és prédikáczió-kerülökről. Ezeket mi olly jámbor híveknek tart
juk, kik, bizonyos ölbeli bűnökben léledzvén, azért nem jönek 
templomba, nehogy ott valami rajok illő pirongatoriumot kell
jen hallaniok. Igy a ki épen nem mer olvasni semmit, az bizo
nyosan fél, nehogy ollyasra bukkanjék, a mi őkelmére ráugas
son. Tehát ujságlapokat olvasni annyit is jelent, mint jó gazdá
nak, jó embernek lenni, és . . . . megfordítva. (Atalános mozgás 
és nem tetszés.) 

Ertem, uraim; nem tetszik az igazmondás. De én erre nem 
ügyelve , még majd most fogok önöknek tálolni keserű igazsá
got , és utoljára megmondom a lelkemen valót. Tudom én, mi 
dolgozik önökben, hogy a hirlapjáratástől iszonyodnak. Önzés 
annak az igazi neve, uraim; — az édes magunkon kivül senki 
mással nem gondolás, — a haza más vidékein lakozó testvé
reinknek megvetése, és a közjó iránti részvétlenség. S ez immár 
valóságos bün, melly a keresztyén vallással ellenkezik. Ugyanis 

E tárgyra vonatkozólag a szent könyvek igy szólanak hoz 
zánk : „Növelkedjetek minden ismeretben, — senki ne nézzen 
csak arra, a mi övé, hanem ügyeljen arra is, a mi másé, — egy
más iránt tisztelettel legyetek, — mindnyájan a Krisztusnak 
teste vagyunk, egyenként pedig annak megannyi tagjai; azért 
ha egy tag szenved, bánkódjanak minden tagok; ha egy tag 
tisztelettel illettetik, örüljenek azon együtt minden tagok." Az 
apóst, cselekedetek könyvében (17. 21.) mondatik , hogy „a 
szent követek Athéné görög városba érvén, az ottani lakosokat 
ugy találták , hogy újságok beszélésével és hallgatásával valá
nak foglalatosok," — kétségkívül nők és férfiak egyaránt. És 
itt eszemhe jut még a szép nem is, mellynek valami újságot ol

vasni, épen sürgető szükséglet; és azt kielégitendök, vagy csak 
hiteseik és leányaik kedvéért is járatandnak hírlapokat minden 
jólelkű férfiak. — Legközelebb pedig most ádventál hozzánk a 
megváltó szent születésével, és ama mennyei fénnyel, melly 
Bethlehemból felragyogott. Ezt sem lehet föntartani és ápolni 
másként, mint olvasással, melly nélkül az bennünk homályba 
sülyed, vagy szinte ki is aluszik. Tehát ha hirlapot járatunk, 
azzal azt is tanúsítjuk, hogy jó hazafiak, jó honszeretök és jó 
keresztyének vagyunk, s megfordítva. (Ismét átalános mozgás.) 

De ugyan szóljanak önök, mi tartoztatja önöket ez ügynek 
mellette nyilatkozni, ennyi érdekes indokok után ? (Szózat : 
Pénz nincs, uram!) 

Már fönebb megmondana, hogy álljanak össze 3 — 4-en, — 
sokan nem ám! — ugy kevés pénz esik egyre, mennyit bárki 
előteremthet, csak komoly akarat legyen. (Szózat : de hát mely-
lyik hirlapot járassuk ?) 

Uri ember, tisztviselő és tehetős honfi járasson „Család 
kbnyeel," és minden hirlapot, a mi csak az ausztriai birodalom
ban magyarul létez. — aztán ö maga vagy olvassa vagy nem, 
— csak járassa. Vesse oda a vékony tehetségű atyafiaknak, 
hagyd legyen ezeké a nyereség, övé pedig a dicsőség. Ez által 
lovagias olvasóm, uri nevét és czimét hiresitse, a magyar iro
dalmat viszont gyámolitsa. Kisebb tehetségű honpolgároknak 
ellenben és a népnek nem igen lehet mást választani, mint imé! 
ezt a most is kezünkben levő népszerű lapot; értem a „ Vasárnapi 
Újságol" és a „Politikai Újdonságokat.11 Ez rövid czikkeket hoz 
és nem unjuk meg; — ez változatos, képes, és talál benne min
den nemű, rangú és osztályú olvasó neki-valót; — ez olcsó is, 
(az uralkodó drágasághoz képest t. i.) és könnyen megbírhatjuk. 
Ennek szerkesztői is a nemzet előtt tisztán és jó hírben állnak. 
De nem dicsérem , nehogy lekenyerezettnek gyanittassam, mi
után én is irok bele néha egy kis zsebre-valót. Dicséri azt eléggé 
az ő nagy elterjedtsége a két hazában. Mert, uraim, ennek még 
a szime is szép, — söt ennek még a szaga is jó, — tessék bár 
ízlelni, imé itt van egy szám, mintha közvetlen a pesti fűszer-
magazinból jöne hozzánk. S ugyancsak az irodalmi füszefek il
latjában van is ez fúrösztve,s aztán megizzasztva az angol gyors 
sajtó gép alatt; s ennek szaga az, melly megüti orrunkat kelle
mesen, mikor az ujdon megérkezett számot felbontjuk fél nyir
kosán és melegében. *) 

De nem vásitom szájomat többé. A ki ennyi beszédre sem 
indul meg, és nem gerjed kedve olvasni hírlapokat; a ki közö
nyösen veszi, hogy nem-olvasó ember magát rosz hazafinak, 
rosz polgártársnak, rosz gazdának és rosz keresztyénnek jel
lemzi : annak még többet hiába beszélnénk. Lássák önök, ha 
nem nyilatkoznak. Haragudjanak meg önökre (nem bánom) 
mind hírlap-írók, mind nyomdászok; kapják le önöket tiz kör
mükről magyarosan; és mind azon korcsmákat, mellyeknek 
vendéglői hirlapot nem járatnak, zárassák be (ha bírják) kímé
letlenül. Pap viszont, — más, nem én, — czimezze önöket po
gányoknak — nem bánom; olvassa rajok a 109-ik zsoltárt, és 
tegyen a kezében levő hirlap számmal fejökre egy kis demon-
stratiót, mint hajdan Bálám próféta az ő makronczás szamarára. 
De én inkább imádkozom önökért, hogy Isten bocsássa meg 
bűnöket és térítse meg önöket. Nem is kívánom, hogy nekem 
nyilatkozzanak. Tegyék ezt csak a hirlapiró uraknál hamar ha
mar; kiktől én majd úgyis megtudandom, voltam-e szerencsés e 
czikkemmel néhány lelket megnyerni ez ügynek; vagy egész 
felolvasásom üres kiáltó szó volt a pusztába. Azonban én váltig 
nem szűnöm meg önöknek és minden hazafinak fiileikbe ezt 
kiáltani : „1856-ban járassunk magyar hit lapot!" Amen. 

Edei Illés Pál. 

A z e k é r ő l . 
DIENES LAJOS. 

(Folytatás.) 

26. Ezt az arabok most is használják. Hosszú a talpa, erős 
a szarvát pótló magános oszlop, mellybe egy markolatféle kal-
lantyu van csapolva. A küldök alacsony, izmos. 

• ) F. é. „Vasárnapi Újság" 19. stám. 



26. 27. 

26. Roma környékén most is használják, s rátekintve haj
landó az ember ahoz a véleményhez, hogyazó-római földmivesek 
ekéje nem sokban különbözött a mostaniakétól. 

27. Ez Francziaországnak egyik délnyugati vidékén van 
használatban. Feltűnő éktelen hosszú talpú. 

28. 29. 

28. Könnyű lengő eke, Sardinia déli részén otthonos. 
29. 30. Mind a kettő mai napig használt fóldmivelő szer

szám Egyiptomban. Látnivaló rajtok , hogy az egyiptomiak, 
bármilly régi kezdeményezői a miveltségnek és iparnak , az 
utolsó századokban nagy mértékben mararii táblabírók. 

30. 81. 

Az eddig közlötteket figyelmesen összehesonütva, azon 
meggyőződésnél állapodhatik meg az olvasó, hogy az arab, római, 
dél-francziaországi, szardíniái, ó görögországi és egyiptomi ekék 
nem tagadhatják meg egymástól az ugyanazon agyból (nem 
ágyból) származó testvéri rokonságot, A családi hasonlatosság 
nyilvánosan szól mellette. 

31. Ez itt Majland-tÁ.)ék\ eke. Az ekevas külön is le van 
mellette rajzolva, hogy látni lehessen azt a vasvesszöt, melly 
egész az ekeszarvig nyúlik, hátrafelé, elől pedig az orránál he
gyes tüske alakú. A küldök vasból van s csavarral (sróffal) 
igazgatják. A csoroszlya hátrább esik mint az ekevas orra. 

32. 

32. Meklenburgi (Németoraágban) metsző eke. Épen nem 
valami órához hasonló tökéletes gép, hanem azért még is sok 
hasznát veszik bozótos földben, mellyet haragosan átszabdal. A 
kiknek módjokban áll, közönséges, kormánydeszkás ekét hasz
nálnak mellette, minthogy ez sem meg nem forditja illően a 
földet, sem tiszta barázdát nem hagy maga után. Az odavaló 
parasztok többnyire csak egyedül használják. — Azt talán fö-
lösleg ia kiírnom, hogy ott a gerendölyön tul arra a rúdra a já
rom van kötve. 

Sok, mindenféle ekét rajzoltathatnék még ide, mellyeknek 
mindegyikén valami különöst, valami nálunk szokatlant venne 
észre a földmives olvasó, — elmondhatnám, hogy a szorgalmas 
szántást már a rómaiak annyira szükségesnek tárták, miszerint 
a jó gazda négyszer szántotta meg földét, u. m. ugarolt, forga
tott, kevert, és vetés alá szántott; — a fölött is bőven okoskod
hatnánk együtt, hogy minden szorgalom és iparkodás daczára 

vajmi tökéletlen munkát lehetett tenni ollyan ekékkel, a minők
nek rajzait eddigelé láttuk : hanem mindez csak hátráltatna 
utunkban, mellyen a napról napra népszerűbb Vidacs-ekékkel 
megismerkedni sietünk. 

Midőn a sok apró tökéletlen régi ekétől eltérve, a hazánk
ban, sut külföldön is elismert jelességű ekéhez, Vidacs Utcán 
ekéjéhez fordulunk, ugy hiszem legbiztosabb minden részrehaj
lástól ment eljárás lesz, ha a mezei gazdaság terén elismert il
letékes tekintélytől veszszük kölcsön a véleményt, melly ho
nunkban alig lehetne más, mint a dus eredménynyel működő s 
most is virágzásban levő Gazdasági Lap; mellynek czime habár 
korszakonként egyben-másban változott, de törekvése s kitűzött 
feladata folytonosan az okszerű mezei gazdálkodás előmozdítása, 
s az e czélhoz szükséges gyakorlati ismeretek és eszközök terjesz
tése volt. 

A „Magyar Gazda" 1845-ki 43. számában Magyar Imre 
rend. gazd. egy. tag igen velős czikkében egyebek között eze
ket olvastam : „Akármelly külső forma divatozott különböző 
tájakon; a jó ekének következő tulajdonaiban mindenütt meg
egyeztek, és ahhoz képest az ekéket alkalmazni is igyekeztek a 
földmivesek : u. m. 1. Az eke legyen egyszerű s nem mestersé
ges, nem költséges készületü, de a mellett erős és tartós. 2. A 
szántó az ekét könnyen igazgathassa, s ha azt már a földbe bo
csátotta, az minden erötetés nélkül megmaradhasson benne, 
hogy a szántó inkább a vonómarhák egyenlő járása mint az 
ekére lehessen figyelmes. 3. A könnyen elmetszett földet töké
letesen megfordítsa. 4. Maga után mind a feneken, mind pedig 
az oldalon tiszta barázdát hagyjon. 5. Minél kevesebb erővel 
járjon." Azt mondja továbbá a jeles gyakorlati gazda tartalom-
dus czikkében, hogy a szántásnak legfőbb czélja a felszántott 
földet tökéletesen megfordítani, hogy az alsó réteg felül esvén, 
a levegőnek behatása által uj táprészekkel megterheltessék," és 
áttérvén az eke külön-külön részeinek kötelességeire, igy ir: 
„A szántóvasnak kötelessége a csoroszlya által függőlegesen 
(felülről lefelé egyenest) elmetszett földet vizirányosan (fekvést) 
elvágni, azt csekély domboruságával felemelni s az eketalpot 
szorosan megfekvö kormánynak híven átadni. Melly kormány
nak kötelessége ismét az átvett földet folytatólag fólebb emelni 
s legczélszerübb formája által azon olly fordítást tenni s ugy 
lefektetni, hogy az alsó rétege fölül essék." Ezek következtében 
szinte M. I. ur helyes okoskodása szerint „a felhasított földnek 
tökéletes felforditását, mintájú szántásnak elmaradhatatlan tu
lajdonát, semminek sem lévén szabad alárendelni." Káros téve
désben vannak azok, kik kevesebb erővel járó, de tökéletlenebb 
munkát tevő ekéket azok elé helyeznek, mellyek a fönebb előso
rolt szükséges tulajdonokkal birnak. 

Semmiért sem érdemel nagyobb megrovást a gazda em
ber, mint, ha mindennapi hü munkatársait, szorgalmas barmait 
tul a rendén csigázza erejökön fölül terheli : de ellenben kine
vetni való az, ki Bzamarkája iránti kíméletből, midőn ma
lomba készült saját vállára vette az őrlenivalót s ugy ült fel a 
birkavezérre, hogy megoszsza vele a terhet. 

(Vége következik.) 

A nagy világ népei. 
Közli Dr. HEGEDŰS. 

VI. 
A csinek. 

Lakomák, mákonyzás, menyekzök és családi élet. 

A csin teketoriázási szellem mindenütt, még lakomáiknál 
is mutatkozik; miknek egyébiránt a csinek nagy kedvelői. — 
A lakoma vagy csak barátságos ebéd, vagy lakomázás, a szó 
teljes értelmében, midőn azután, a hogy mondani szokás, Hencz-
idától Bonczidáig foly a lé. Illy lakomához legalább huszon
négy tál étel kívántatik, gyakran azonban az étkek száma, a 
csemegéket is ide számitva, több százra rug. 

Illy ebédhezi meghívás a tyezé háromszoros elküldése ál
tal eszközöltetik. Igy nevezik a meghívó levelet, mi egy nyolcz-



tízszeresen legyező módjára összehajtott tinóm rózsa vagy alma
zöld papir8zeletből áll, mellynek feje aranyos madár és virág 
képekkel van feldíszítve, alján több udvariassági szólásmód 
között a meghívó neve van jegyezve, a szegély csipkésre van 
kivágva s az egész illatos 
burokba záratik. A lako
ma előtt egykét nappal 
az elsőt küldik, a lakoma 
reggelén a másodikat, s 
midőn már az étkek tá-
loláshoz készen állnak, 
egy harmadik jegygyel 
száguldnak szerteszéjjel a 
szolgák a meghívott ven
dégeknek jelentve, mi
szerint tálolva lévén, az 
étkek hülaek s a gazda 
nyugtalankodva várja ér
kezésüket. 

Meyeu, ki a „Louiza 
herczegasszony" nevü 
porosz hajóval 1832-ben 
a világot körülhajózá, a 
hongkongi kereskedötes-
tület egyik tagja Zsung-
ino-< | ua ur által, az angol 
ügynökség részére adott 
lakománál hivatalos lé
vén, azt következőleg irja. 
le. „Estve félhétre indul
tunk a lakomához; előt
tünk egy egész csapat 
szolga hatalmas nagysá
gú lámpákkal ment, utá
nunk ismét egy csapat 
egész nyaláb pamutot 
hordva, hogy vedül szol
gáljon majd, a csin zene 
harsogása ellen, melly az 
ily zene szépségeihez nem 
szokott barbár fülek dob-
játrepesztéssel fenyegeti. 

Hosszú keskeny utczá
kon végighaladva végre 
az illető házhoz értünk. 
A kaputól az udvar bel
sejében lévő ház torna-
ezáig az egész udvar 
hemzsegett tarka se
lyembe öltözött cseléd
ségtől, az udvar s maga 
a belépti csarnok színes 
papirlámpáktól volt vi
lágit va, mik háromlábú 
aranyozott alkotványok-
ról lógtak. 

Beléptünknél bennün
ket a házi ur fogadott fi
ával, s a lak belsejébe fel
állított székekhez veze
tett. A gazdag csín urak SS 
öltözete a mesésig fényes 
volt;háromszoros selyem 
kaftankáik fölé, mellye
ket arany szövetű gyön
gyök- s csillogó drága 
kövekkel hímzett öv tar
tott össze, bő, több ezer 
aranyt érő prémes bekes 
volt felöltve. Bársony fő-
vegeik, arany gombbal 

voltak kirakva, s rendkívül vastag s hosszú hajfonataík mindket
tejüknek méltóságteljes kinézést kölcaönöztek. 

A vendégek két hosszú sorban foglaltak helyet, legelőször 
thél szolgáltak, mint magától értetődik, igazi csin porczelán 
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A thécsésze föle meglehetős nagyságú, alja lapos s egyszersmind 
födöül szolgál; az egész készlet lakkos vas vagy czin, ezüst vagy 
aranyozott táczákon tétetik fel. A thé töretlen leveleire forró 
vizet öntnek, s a mint a leöntvény szint nyer, fölét lapos ka-

i. 

i'ótorony. — 17. Kamiesi öböl. — 18. 
— 24. Malakoff-torony. — 2A. ll.-.l m. -

— 30. Inkt-rmani rom 

lánnal csészébe merik; s igy, czukor, tej a rhum nélkül hörpölik 
a lehetőleg forró levet. 

A bútorzat körül három lábnyi magas, harmadfél lábnyi 
széles szaru lámpa vonta magára figyelmemet, mellyen az össze

illesztés legkisebb nyoma 
sem volt észrevehető, s 

" y J g i H i l l Z l l i ^ r r a « ^ - _ melly az egész termet 
' .T-jjalL' MI y i 1 i '>iH.iT B > fe" méla holdvilágszerü fón-

I " | \ 8 gg- 4 nyel tölte be. Thézás köz-
- i Z A ben a mellék teremből 

PP^F harsona zene hallatszott, 
majd rikácsoló hangokon 
fülrepesztő danákat kur-

• • jangattak a meghívott 
nemzeti énekesek, ugy 

t hogy volt a velünk czi-
pelt pamutnak volt kele
té, mellyből labdacsokat 
göngyölgetve, ezekkel si
ettünk füleinket a kábitő 
zaj ellen eltorlaszolni. A 
csin urak úrias egyked
vűségben nem is látszot
tak észre venni a zenét, 
csak ha a beszédnek fo
nala pillanatra megsza
kadt, látszottak a zenére 
még pedig láthatd gyö-
nyörkedéssel figyelni. 

Thézás után kezdődött 
a tulajdonképi ebéd; mi 
végett a háziúr vendégeit 
a szomszéd terembe ve
zette, melly kis négyszö
gű asztalokkal volt fél
körben megrakva. — 
Minden asztalon hat terí
ték volt, kettő-kettő egy 
oldalon, csak a félkör 
belsejében lévő oldal volt 
üres, s tarka virágokkal 
hímzett veres selyem te
ritékkel bevonva. 

Aa asztal üres szegélye 
szép gyümölcskosarak
kal volt megrakva, mik
ben különböző gyümölcs 
illatos virágok közé volt 
helyezve;az asztalok lep-
vék sok apró csészék
kel , tányérokkal, mik 
czukrozott gyümölcscsel, 
finom madársülttel, czu-
korsütemények , vajas 
kenyérszeletek s Isten 
tudja miféle csemegével 
valának terhelve; közbe
közbe parányi ludmáj, 
fáczánmell és halkolbász
ból összerakott loborkák, 
aprő narancsbalmok, ki
tűnő szépségű szőllö, sa
vanyitott gyömbér, czuk-
ros czitrom, aranyzott 
diók s papiros mandolák 
voltak láthatok, mi a cse
megék egész táborát ké-
pezé.Mi azonban, mint 
afféle veres haja pogá
nyok járatlanok lévén a 
csin szokásokban, végén 
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kezdtük az ebédet, jóizün falatozván a felrakott csemegékből. 
Minden vendég elé három csésze volt rakva, az egyikben szóya 
volt, mivel minden ételt fűszereznek, a közepén állóról ettek, 
mig a harmadikban kis porczellán kanalak voltak, mellyeknek 
segélyével költik el a leveses étkeket; a csészék előtt két finom 
elefánt páleza, melly náluk villa helyett szolgál s mikkel igen 
ügyesen s nagy úrias kellemmel bírják az apróra metszett étke
ket elkölteni. Mi illy evésmódhoz szokva nem levén, elég ügyet
lenül viseltük magunkut, min csin szomszédjaink nagyokat ka-
czagtak, söt egyik csipős gunynyal kérdi társát : „vájjon mi vol
nánk-e azon hires európaiak , kik még becsületes ember mód
jára enni sem tudunk?"' 

A leveses étkek miatt kendők után láttunk, de hasztalan, 
illyenek itt nem divatoznak, ezek helyett finom piros szegé
lyű papirdarabkák voltak felrakva, mikbe mindenki törülközék 
s azután elvetek, Ők ugyanis illetlennek tartják, hogy midőn 
valaki egyszer már valamelly kendőbe száját törülte, más a ma
gáét szinte utána törülje, habár kimosatott is; ez tudniillik a 
tisztaság- s illedelemmel, természetesen csin felfogás szerint, 
össze sehogy nem férőnek tartatik. Egy illy papir kendőcskét 
szépen zsebre raktunk s most a berlini múzeumban látható. — 
Abroszok szinte ismeretlenek, az asztalra mindenkor fris lakkos 
tálezák tétetnek fel, s midőn más ételre jö a sor, mindennel, mi 
rajtuk áll elvitetnek. 

Az első ételsor után a három csésze mellé negyediket tet
tek , azt számtsuval megtölték s egymás egészségére kezdtek 
iddogálni. A számtsu rizsből készült serforma ital, melly forrón 
jö az asztalra s gyorsan részegít. Ivásközben egymásra kö
szöntik s áldomásozás közt fenékig kiisszák csészéiket, ezek fe
nekét szomszédjuk felé fordítván , jeléül, hogy egy árva csepp 
sem maradt benne.—Midőn egyszer egy csínnal összekoczinték, 
de csészémet azonnal ki nem ürítem, csin barátom félém tartá 
üres csészéjét s addig bicezente fejével, mig végre én is csak ki
ittam a magamét. 

Ebéd közben a gazda egyik asztaltól a másikhoz mén, dicsér
geti étkeinek izét, ritkaságát, kínálgatja vendégeit, söt néha 
maga is tölti nékik a kábitó, de általuk nagyon kedvelt szám-
tsut. —-Az ételek számának hossza-vége nem volt, bár ízre köz
tük nagy különbséget észrevenni nem igen lehetett. Nálunk a 
levesen kezdik, a csineknél az az ebéd derekát képezi, melly kö
zött első helyen áll a reszelt tyukhusbdl főtt tyukleves , mihez 
parányi különbféle husnemekkel tölt paszélOndiakat esznek. Az 
éteksorok közben számtsun kivül thét is isznak, s kényelmesen 
pipázgatnak, hogy igy kipihenve újult erővel foghassanak az uj 
éteksorok pusztításához. —Végre a félkörbe öt asztalkát hoztak 
s ezeket finom vadakkal, disznó- s lúdsülttel rakták meg. — Erre 
dobszóra tíz ízletesen öltözött szakács villogó késsel lépett a te
rembe, kettő-kettő egy sült mellé állt, s először annak kemény 
héját, bőrét kezdek késeik lapjával összeveregetni, majd apró 
darabokra szelték a pecsenyér, miket a sürgölődő inasok por
czellán-csészéken a váró vendégek elé raktak. — Midőn a több 
száz ételből álló ebédnek vége volt, a szakácsok, kukták, segé
dek, szóval az egész konyhaszemélyzet ünepélyes menetben lé

pett a terembe, nagy teketóriás bókolódás közbe megköszönve 
azon nagy megtiszteltetést, mellyben azáltal részesültek , hogy 
illy válogatott társaság étkeiket jóizüen elkölteni kegyeskedett.,, 

A számtsun 8 boron kivül mindennemű kábitó szereket 
kedvelnek, különösen a mákonyt! De mi a mákony? Nem egyéb 
mint a zöld mákfejböl kiszivárgó tejforma nedv; melly keleten, 
a mákfejek karczolása által mesterségesen nyeretik. — Ezen 
összegyűjtött s megszárított nedvnek azon tulajdonsága van, mi
szerint , ki ennek füstjét beszivja, azonnal elkábul, s buja gyö
nyörökről álmodozik; miáltal felette károsan hat ugyan az egész 
testre, de a kéjsóvár esinektöl.mind annak ellenére, hogy a má 
konyzásra kemény büntetések szabattak , nagy mennyiségben 
fogyasztatik. — A csinek e végre hosszú furulya alakú pipákon 
szívják be a mákony füstjét s 8 — 10 szivás a legerősebb ember 
elkábítására elég. 

Mákonyzáson kivül a dohányzás is szerte divatoz, még a 
nőknek is fö időtöltését képezi; kik ugyan keveset dolgoznak, 
de a társadalomban nagy tiszteletben nem is részesülnek, bár a 
házasulás minden ifjú csinlegénynek szoros kötelessége, melly
nek teljesítésére azonban nem ö hanem vagy atyja, vagy ha ez 
többé életbe nem volna, bátyja tartozik ügyelni, ki a házassági 
szerződést a vőlegény s menyasszony meghallgatása, söt tudta 
nélkül köti? a menyasszony szüleinek vagy rokoninak a leány 
ára fejében egy bizonyos sommá pénzt kifizetvén, mi rendesen a 
leány kiházasitására fordittatik. — Az illy házasságok gyakran 
alkusznök által is köttetnek, kik ezért fizetést húznak, a törvény 
szigorúan ügyelvén, nehogy ezek részéről bármi csalás követ -
tessék el. 

A menyekző reggelén az ara díszesen felöltöztetvén, ara
nyos gyaloghintóba ül, mellynek selyem redős ajtaja bezáratik 
s kulcsa egy ^szolgának adatik, ki ezt csak a vőlegénynek adja 
át. — Ha ez megtörtént útnak indul a lakadalmas mertet, elöl 
zászlótartók, síposok s dobosok, majd szolgák serege, kik az ara 
hozományát hordják, a menyasszony szülei, rokoni, végre maga 
a menyasszony; igy érkeznek a vőlegény házához, ki fényes ün 
népi ruhában kapujánál várja aráját, a szolga átadja néki a gya-
loghintó eddig szigorún őrzött kulcsát, ez kinyitja az ajtót, meg 
nézi leendő nejét, ha tetszik kisegíti a hintóból, ha nem — akkor 
sietve rácsukja ismét az ajtót s inkább kiadott pénzét veszti, 
semhogy Ízlése ellenére házasságot kössön. 

Ha azonban a menyasszony megtetszett néki, akkor szál
lásába vezeti, nagy lakzit ad, melly késő estig tart, midőn az 
uj házasok a kamrába vezettetnek, a menyecske egy kis aszta
lon kartont, ollót, czérnát s tőt talál, jeléül, hogy nővé lévén, 
munkásnak kellend lennie. 

A csinek egy növel be nem elégesznek s többet tartanak, 
de ezek felett uralkodik az első, ki egyedül neveztetik anyának, 
s ki tulajdonkép a gazdasszony a többi nő csak cselédként van 
a háznál. — A házasságtörés ritkaság, de szigorúan büntette
tik. A millyen könnyen kötik a házasságot, ép olly könnyen el is 
válnak egymástól, számos oknál fogva, millyen többek között 
az is, ha a nö pletykás vagy koláskodó. 

(Folytatjuk.) 

T Á R 
(•azdnkat érdeklő rovat. 

Kuháiiy, nov. 28. Midőn még a krumpli újság volt honunkban, egy 
öreg ur e vidéken magból kezdé azt szaporítani, s mint én hallottam ül
tetni való krumpli-szükaégletét rendesen magból termesztettel fedezé. 
Ezt valósziuünek tartván, tavaly én is összeszedettem a krumpli bogyók
ból néhányat, s azokat néhány napig vízbe áztatva, midőn zöld héjjuk jól 
megpuhult, a bennök lévő apró magocskákat vizben kimosattam s meg-
szárittatám. — Tavaszszal mintegy (.iyörgy-nap tájban melegágyba ve
tettem, a a szépen kikelt s mintegy 5— M-dik levelében levő plántácská-
kat jól elkészített földbe május közepe táján karocskákal beültettettem, -
háromszor megkapáltattani : az eredmény várakozásomat meghaladta, 
mert mintegy 05 — 70 Q ölnyi területen hat jó köböl krumplim termett, 
mintegy két köböl apró, s négy köböl nagy; a nagyobbakból főzettünk, 
a minden tekintetben mérkőztek a gumókból termesztettekkel; ugyan
olyan területen pedig hasonlóan megroivelt kerti földben, a gumókból 

H Á Z . 
ültetett alig adott felényi magot; a kísérletet folytatandom. ha élek, => 
már jövő tavaszon a magból nyert gumókat is elültettetem, a annak ide
jében — ha ön elfogadja — az eredményt közlendem. Sz. Zs. 

g.— Az utolsó pesti baromvásáron az ökör párja 135—215 pfton. 
a tehéné 78 — 131 pfton kelt, a bivalyé pedig 404 fton. 

g.— E lapok 47. számábaz emiitők, miszerint azon körülménytől 
indíttatva, hogy hazánk sertéstenyésztése a kereskedés által mindinkább 
fontosabbá kezd válni, Trefort Ágoston jószágára a régi angolfajból ho
zatott magsertéseket, ujabban pedig arról értesültünk, hogy Voight pesti 
sertéskereskedő szinte hozatott tenyésztésre sertéseket Lengyelországból 
és YVestphaliából. 

g.— Azon Stuttgartban felállított kenyérgyár dagasztógépe, mely-
lyet közlésünk folytán szintén ismernek olvasóink, egy pesti vállalkozó 
sütőnek felköltvén figyelmét, műhelye számára azonnal rendelt egyet. 

g.— Magyarországnak nagy része van az összes birodalmi dohány
termesztésben, azért érdekes lesz tudnunk, hogy a birodalom dohányter-



mcaztéac hallatlan kiterjedésben gyarapul, mire legtöbb befolyással van 
a m. kormány azon törekvése, hogy azt előlegezések és méltányos bevál
tási ár által minél nyerességesebbé törekszik tenni. 1850-ben az egész 
ausztriai birodalomban (Tirolt és a velenczei községeket ide nem értve) 
343 ezer 993 mázsa dohány termett, melly mennyiség 1854-ben már 
609 ezer 171 mázsára emelkedett. 

A kolozsvári 4-ik terméiiykiállítás. 
A terménykiállitás, melly ezelőtt 4 évvel keletkezett nálunk, min

denesetre szép és sok előnynyel jár. Hogy mivel ? — azt már sok szakava
tott egyén bőven felfejté, én csak röviden az eredményekre szoritkozom. 

Jó érzéssel léptem be a terembe, mellyben a két hon terményei — 
bár hiányosan — szemlélhetek. 

Ez évi kiállításról annyit előre is mondhatok, hogy dúsabb a mult 
évinél. De hogy hosszasok ne legyünk, édes olvasó nyújtsd karodat, sé
táljunk egyet a teremben. 

Négy bosszú asztal áll a teremben elhalmozva a számozott termény
nemekkel : Mindent összevéve mintegy ötszáz hazai termény vau kiál
lítva. Tekintve a körülményeket, e szám kielégítő. 

Vegyük a gyümölcsfajokat. Legtöbb almanemet találunk; kitűnőbb 
fajuak: Donátit, Dr. Entz, Gr. Degenfeld I'ál, Bethlen Jánosné és a Gazda
sági egyesület termesztményei. Figyelemre méltók még Sckütz János igen 
jófaju almái; az almák legszebb példányának a gazd. egylet kertjében 
termett pónyikot mondhatni. — A körtvefajok közt első helyen állanak 
Miké Sándor argenson-jai, és Dr. Entz küldeményei. A körtvefajok gyen
gén képvisel vők. — Most menjünk által a mezei termékekre. Első helyen 
említendő méltsgos Tisza László ur, ki ez osztályt legtöbb buzgalommal 
állttá ki saját termcsztményeivel. — Tiszta buza van — bodoki, dobokai, 
maros-újvári, magyarcsányi (Tisza L.-tól). — Van még igen szép árpa, 
rozs, borsó, lencse, paszuj, stb. többnyire mind Tisza ur m. csányi jószá
gából kiállítva. — Jeles termesztmények : angol krumpli (Mezei István
tól); óriás kártifiol, — igen szép példány; — továbbá téli dinnye, görög 
(veresbelü), sárga dinnyék, — ismét Tisza L. úrtól. 

Figyelemre méltó még a döbleezfaj. Tisza ur egyedül 15 fajt állított 
ki, mellyeket Ő kerítésnek (?) használ. Szép példányok e nemben : a ki-
lenczven fontos döle (Török Antaltól);' továbbá a guggoló, Lelteikiirt 
nevü fajok. 

Emlitendő meg az óriás káposzta, Thordóról (Mezei Istv.-tól); igen 
szép gesztenye — Brassóból: továbbá len, kender stb-

Megérdemlik a megtekintést még a gr. Teleki Domokostól Gernyesze-
gen termelt selyemtekercsek. Mikor leend már egyszer iparunk e fontos 
ága is kellőleg mi vei ve. A kifolyó, közvetlen haszon olly nagy, hogy bi
zony háromszorosan kiűzeti a munkát! 

Most jövünk a borokra, melly osztály igen gyengén van képviselve. 
Nagy részt gr. Mikó Imre szőlőhegyei u. m. lapádi, herepei, tasnádi 
(1848-beli) stb. Ezenkívül még 2 palaczk ozdi. 

Megemlítendő még Mike Sándor 6 féle szőlői; a t. termesztő urnák 
szőlőhegyében mint hnlljuk 102 féle szőlője van! Ezenkívül még — hazai 
rizs-, gyöngy- és egyéb kása. 

A terménykiállitással — kicsiben — gép kiállítás is van összekötve. 
Mintegy 20—24 gép van itt kiállítva Rajka erőművész úrtól, Keményfi 
és Tisza L. uraktól. A két utóbbi gépjei Vidacs és Farkas készítményei. 
Figyelemreméltók Rajka ur — szecskavágó, és kukoriczafejtő saját ké-
szitményü gépei. 

E gépek mind eladatnak, ha találkozik — vevőjük. 
Végül köszönetet és méltánylásunkat kell nyilvánítanunk a gazd. 

egylet titoknoka és e kiállítás rendezője Nagy Ferenez urnák, ki fáradhat-
lanut munkált, s ritka kitartással. 

Adja Isten , hogy e czélszerü kiállítás, minden évben megújuljon 
gyarapodva és javulva. 

A városi tánezteremben lévő terménykiállitás dec. 2-tól egészen 
dec. 8-ig nyitva állott. l l a m r a y . 

Iskolai és egyházi ügyek. 
i.— Pozsonban nov. 30-án tették le illő szertartások közt az evang. 

reform, uj iskola alapját. 
• A „Vas. Újságban-' az iskolákról csupa jót olvasni annyira meg

szoktuk már, hogy tűnődtem: elküldjem-e közlésemet, melly olly leverő. 
De gondolám, ha azok buzditón hatnak, szolgáljon ez visszariasztó pél
dául. Nem is említve a szégyent, hogy városunk elemi tanodája csak két 
osztályból áll, sir lelkünk, ha látjuk, hogy az egyik tanitó 250 pftjából 
apriltól mitsem kapott, azt mondják , hogy kimerült adósággal terhelt 
városunk pénztára. Midőn könyörög a tanitók ezen legjobbika, hogy te
kintsék , mert élnie kell, azt felelte neki valaki, hogy csukja be az isko
lát ! No uram ha ön előbbre teszi a tanítónak a csordást, kinek bizonyo
san nem mondja, hogy hagyja otthon marháit : akkor valószínűleg hiába 
apostrophálom, mert ezeket alig olvasandja. .a 

Vasárn. iskolánkról egyszer azt jegyezte meg szerkesztő ur, hogy 
mestereink nem lehetnek annyira lelketlenek, miszerint nem adnának ta-
nonczaiknak egy pár garast könyvre. Illy reménynyel föl is kérte a tanítók 
egyike — kik természetesen díjtalanul működnek — esdekelnének 20 pkr. 
mestereiktől, hogy legalább az abc-t s más egyéb hasznos dolgot magá

ban foglaló Oryneus tankönyvet megszerezhessék, ötöt kivéve a többi 
mind savanyu képpel, gorombasággal utasitatott vissza. Tehát minden 
van hagyva az elröppenő szóra, mellyből igen kevés találkozik a hallga
táshoz nem szokott vadonezok figyelmével. Csak küldenék az iskolába 
illy körülmények között is; ámde ép vasárnap vitetnek vélük falura hol
mit. — Nincs más hátra mint mindig elölről kezdeni. 

Casinónk megnyilt. Az ott majd előhozakodó eszmecsere remény
lem áldásthozó befolyással lesz városunk némelly ügyeire. 

Mult héten Szügyben tüz volt. Az elégett jószág biztosítva volt. 
B.-Gyarmat 1855. nov. 29-én. = 

Xcmzeti színház. 
DECEMBER. IV. Jökainé jutalomjátéka „Köntjces király" Jókai

tól jövő kedden fog végbe menni. Említésre méltónak tartjuk ez alkalom
mal is a közreműködő művészek azon szép kegyeletét, minélfogva az 
egész jambusokbnn irt miinek fő szerepeit sugó nélkül adandják elő, mint 
ez szerző előbbi darabjánál (Manlius Sinister) szinte hasonlóul történt. 

V. László jutalomjátékául kitűzött „Híiség hűtlenségből" László 
betegsége miatt későbbre halasztatott. 

VI. A drámabiráló választmány ismét uj eredeti népszínművet fo
gadott el, czime „Dalos Pista" irta Szigligeti. 

Irodalmi ügyek. 
Magyar ajkú népesebb városainkban — mint örömmel halljuk — 

nagyban foly a „Vasárnapi Könyvtár"-ra az előfizetés. — A kecskemé
tiek olly tevékenyen gyűjtenek, miszerint a lelkesen buzgólkodó kiadót 
egyszerre ezer előfizetéssel készülnek meglepni. — Miután Debreczen. 
Szeged, H. M. Vásárhely, Czegléd, Miskolcz s több nagyobb városaink 
hasonló melegséggel karolják fel e népies vállalatot, bizUm lehet remény
lenünk, hogy az előfizetők száma a „Vasárnapi Könyvtár"-ra rövid idő 
alatt mcgközelitendi a husz ezret! — Olly élénk részvét, minőt irodal
munk eddigelé nem mutathat fel. 

;— Ilelfi Ignácz hazánkfia Olaszországban, Mantuában tanár, e 
város egy lapjában közölt czikkei által ismerteti honunkat különösen pe
dig annak művészi állapotát az olaszokkal; ugyanazon lapban az ő fordí
tása után már több időtől megkezdve folyik Eötvös József regénye „ A 
falu jegyzője." 

Vidéki hirek. 
^ Somogyrár nocember 30-án ÍS55. Lengyeltóti helységben műked

velő társaság alakult, a helybeli és vidéki fiatalságból, czélja, a tél folytán 
néhány szini-elöadást tartani, melly után beszivárgó tisztajövedelem fe
lét a nemzeti szinház nyugdíjintézet alaptőkéjének szaporítására, másik 
felét pedig a tóti népiskola nagyobbitására forditják. Magasztos és dicsé
retet érdemlő vállalat. 

Nyíregyháza der. I-én. Uj lelkészünk t. Elefánt Mihály ur igen 
kellemeten lepett meg, midőn a nov. 25-kén tartott templomi magyar 
szónoklat után, körül belül igy nyilatkozott : Vörösmarty Mihály ugy 
tünt fel e század elején hazánk egén, mint mennyei hírnöke nemzeti di
csőségünknek! mint nap, melly sugárözönével a századok sötétségét elosz
latás jövőnket felderité. — Azt irják felőle, hogy 19-én meghalt s 22-én 
eltemettetek; mi ezen véleményben nem osztozunk; sőt azt valjuk, hogy 
ő most a porlepel lelmltával kezdi diadalmenetét az emberlakta világ 
felett! most ünnepli felmagasztaltatásának ünnepét az ebekben. 

Müvei kezeink között forognak, ismeretesek! büszkébben állanak a 
dicsőbben ragyognak sírja felett veszendő érczoszlopoknál. — El lehet 
felőle saját szavaival mondani : 

Ah megszakadt nz áldás fonala 
Mellyel hazánk az éghez kötve volt. 
Illy nagy halálnak nem leszünk tanúi 
Ha újra mind gyermekké válunk is. 
Ne sírjatok! könyekből nem elég 
Mit ember sirhat illy nemes halottért, 
Ne sírjatok, ha tenger volna is 
Könyhullutástok. ()t Isten vevé át 
S gondoskodása bíztosb mint mienk. 
Ö tette illy dicsővé életét 
S midőn elég volt, ő is vette el. — 
Oh hol van ember a ki illy dicsőn élt. 
S hol a ki illy dicsőn halt volna meg? 
Elég, elég volt egynek ennyi nagyság! 
Dicső vezér tündöklő lelkedet 
Látom ragyogni a hantok felett; 
Látom kinyílni a gyászos koporsót 
S méhében a jövendő képeit. — 
Neved napként jövend felhők megöl 
Szétszaggatandó a gyá«z kebelét; 
Vörösmarty Mihály s hon egy leszen 
És élni fog dicsőn míg ember él. 
Kicsin lesz a hon tündöklő nevének 
A félvilág fog róla zengeni. 



O vedd magadhoz kegynek Istene 
Elvégezé az élet dolgait. 

Igen is adjuk át Istenünkhez, ekképen imádkozván : 
Édes Atyánk! kegyelmes Istenünk! ki utóérhetlen tanácsod szerint 

elviszed szemefényünket, hazánk dicsőségét, irodalmunk atyját: hallgass-
és vigasztalj meg minket! Mindnyájunké volt ő! mindnyájan érezzük, 
fájlaljuk, siratjuk elmenetelét : kérünk vigasztalj meg minket! — Ma
gasztos , tökélletességében hozzád hasonló szelleme ne költözzék el kö
rünkből halandó tetemeivel! uralkodjék éltető napként miatta hazánk 
felett. Ne legyen ezen egyetlenegyünk kiben olly csudásan nyilatkozat 
eltemetve! éljen halhatlan müveiben s minél számosb és szerencsésebb 
utánzóiban! Légy vele s velünk midőn esteledik s napunk leáldozni ké
szül, hogy árvaságunkban megállhassunk s virulhassunk mind örökön 
örökké. Ámen. Nyíregyházi. 

Tárogató. 
, ; *« Lapjaink és más lapok is emlegetek az asfodilt, melly növény 

gyökerei szeszfőzésre alkalmasok, hanem azt elfeledtük közakarattal 
megmondani, hogy mi hát az az asfodil? Magyar neve e növénynek 
magzating. népiesen ismeretes : ásfodéla, királydárda, ökörfarkfü, lépkis-
sebbitő fa név alatt. Ez azonban az „ágas magzating," minőt a Bakony
ban magunk is találtunk eleget; hanem a szeszégetésre való „fehér mag-
zatingot" soha sem, s ezt Diószegi sem jegyzi a hazai növények közé; 
meglehet azonban, hogy mások jobban tudják. 

**• tiszteletre méltó óhitű lelkésztől kaptunk e napokban le
velet, ki bizalmasan panaszkodik, hogy őt, e városban ismeretlen létére 
fényes nappal az utczán három fiatal ember hangos káromlással kigú
nyolta. Mi nem késünk ez illetlen durvaságot méltólag megróni, s mig 
az illetőket sajnálattal kérjük, hogy oktalan dölyf és nemzeti idegenke
déssel ne iparkodjanak más fajok ellenszenvét reánk gerjeszteni, addig 
bizton hiszszük, hogy a tisztelt lelkész ur e kellemetlen ifjonczi pajkos
ságból nem von emlékezetes következtetést a jó szivü magyar köznép és 
ifjúság általános jellemére. 

* % Ismét egy szép adat korunk felvilágosultságához! Ez utóbbi 
napokban, daczára a csikorgó hidegnek, minden este lehet egész csopor-
tozatokat látni a kerepesi uton, a fehér ló vendéglő előtt; ifjak, vének, 
kapntos és szűrös emberek, szolgálók és uri asszonyok jönnek, tolakod
nak, suttognak és szörnyüködnek, hat órakor már ott állnak s hét óra felé 
már mondogatják : ott van, ott van! — Mi van ott? — Az átelleni két
emeletes házban a kisértet. A padlás ablakban megjelen egy lámpavilág; 
az utczáról jól látni bizonyos pontról, hogy ott van, de a ki máshonnan 
nézd, az nem látja. Nagy vizsgálat volt már e miatt, felkutatták az egész 
padlást, senkit sem találtak ott, pedig a lámpa most is ott ég. Mi lehet 
az? Ugyan tapasztalatlan ember volna, a ki el nem találná, hogy az a 
meghalt házi ur lelke, a ki megtudta, hogy egy padlásszoba üresen ma
radt, a most azt kivette magának. Az ollyan embert, a ki azt merné m o n 
dani, hogy az a világosság nem egyéb, mint az ősz-utezában égő lámpá
nak visszatükrözött fénye, legalább is kinevetnék. A ki nem resteli a fá
radságot, éjféli tizenkét óráig minden perczben találhat egy csoport igaz
hivő közönséget ott a fehér ló előtt. Kelt 1855-ben. Azért irtuk idea 
dátumot, nehogy valaki azt higyje, miszerint ez a jelenet a rézorru bag
lyok századában történt. 

*% A ezukor hirteleni megdrágulása egy itteni fűszeressel igen 
kellemes tragödiát játszott. Ezen ur trieszti bizományosánál 180 mázsa 
ezukrot rendelt meg : tévedésből azonban valahogy a kitett számot egy 
0-al meg találta toldani. Csak akkor hüledezett azután, mikor egy na
pon megkapja az 1800 mázsa ezukrot. De bezzeg nem hüledezett akkor 
mikor a ezukor ára rögtön felszökkent [20 forinttal mázsa számra, s ő 
nyert egy tollhiba miatt 30,000 pengő forintot. Illyen tollhibák a mi 
mesterségünkben nem fordulnak elő. 

y.— Midőn az ember a nov.-decemberi képtárlatba lépett szintén 
fázni kezde, a már annyiszor és olly sok varíatiókban látott hollandiai 
téli és nem téli tájképektől. — E havi tárlat képének alig fele ollyan, 
mellyeket már ne láttunk volna. Az ujak közül kitűnnek : a Mátyás ki
rályt, gróf Nádasdi Tamás Nádort, gróf Zrínyi Miklóst (a költőt), gróf 
Frangepán Györgyöt, báró Keglevich Pétert és gr. Wesselényi Ferencz 
nádort ábrázoló gyönyörű kőmetszetek ; Marathon csatatere, galvanog-
raphia. Schőninger Leótól; Madonna, kőrajz, Correustől; tájkép, reggel 
a havasokon, olajf. Brodszky Sándortól és ugyanattól a 23-dik számú 
erdei részlet: tájkép, Morvaországból, Vöschertől; kolostorcsarnok télen 
Hassenpüugtól. — Mindent összeszámítva e tárlaton 85 kép van kiállitva 
éa ebből 40 csupa táj- és látkép, legnagyobb részt német festőktől; 25 
kép van ollyan, melly részint magyar tárgyú, részint magyar festőtől ke
rült, — nevezetesen ez utóbbiak száma 22, mi még nagyon gyenge kép
viselete a magyar festészetnek. Az egylet sorsolás végett idáig 36 képet 
vett, ezek közt magyar festőtől van csak 10 darab. 

y.— A jelen ősz ugy látszik nem valami nagy mübarát, végzettel
jesnek mutatkozott az a művészekre nézve. Mintegy hónapja a német 
színházban próba alatt egy vendégművész, elszakadván a sülyesztő kő
tele, leesett és fején erősen megütötte magát; Pilraouthban egy gyönyörű 
lápezoené ruhája meggyúlt, az őrjöngésbe jött művésznővel az egéaz 
színház személyzet nem tudott boldogulni, mígnem egy szinházi szolga 

vizes ponyvát hozván, sikerült avval őt beteritni, földhez nyomni és igy 
ruhái lángjait eloltani; Parisban egy hangverseny, mellyen a piemonti 
király is jelen volt, teljesen megbukott; Pesten pedig Aranyvári k. a. 
tánezmüvésznő lába csuklott el, bokája megsérült, de már tul van a ba
jon s nemsokára újra fel fog lépni. 

y.— A lipcsei képes újság legközelebbi száma, elhunyt koszorús 
költőnk, Vörösmarty meglehetősen eltalált arczképét hozza. — A képet 
jól értesült tóiból folyó Tóvid életirás kiséri, melly a nemes férfiúról azon 
méltánylat- és elismeréssel szól, millyen egy nemzet legelső költőjét 
megilleti. Ez újság Garay arczképét és életirását is közölte. Ez világos 
jele , hogy nevezetes férfiaink nemcsak a m i szemeinkben nagyok, de a 
külföld is azokul ismeri el őket. 

Szerkesztői mondanivalók. 
128. Kohány. A közlemény végéhez csatolt cselédbérrőli tudósitást 

több adatokkal összeállítva kívánjuk használni, azért maradt most cl. 
129. Aradi kéményseprők újévi üdvözletére. Köszönjük. Adjon Isten 

ezer annyit. 
130. R. K. Eszterházy János levelét iparkodunk valahogy fel

használni. 
131. Th. K. Pápán. Juranirh közöltetni fog. A müalakzat tökélye 

végett pár verset kihagytunk. Szerző ugy hisszük jóvá fogja hagyni. 
132. Látogatás otthon. Épen nem rosz vers, hanem mint szerző 

maga is megjegyzé, e tárgyról nagyon sokan írtak már s némellyik test
véréhez e mü nagyon is atyafiságosan hasonlit. 

133. Agyagfalvi gyűlés, stb. — Jaj ! 
134. Séták a természetben. Kaptuk; a mi annyit tesz, hogy „adjuk." 
135. ÍV. K. Szentes. Levelében emlitést tesz ön valami nemteljesitett 

megbízásról. Alkalmat veszünk ez úttal megjegyezni, s másoknak is 
figyelmébe ajánlani, hogy ha magán megbízásaik vannak, azzal a szer
kesztőséghez egyenesen soha se forduljanak, mert ez csak alapot érdeklő 
ügyekkel foglalkozik s a kiadó-hivataltól általában csak azon leveleket 
veszi által, mellyek a lapot érdeklik s egyebekre nem reflektál, s bár 
mennyire megtisztelve, érezze is magát magányügyekkeli megbízatások 
által, azoknak végrehajtására nincs ideje, 

136. András. Gyönge mű. 
137. A tubákos pixisről. Nem szippantunk belőle. 
138. B. F. Szellemi élődiséffi Igen helyes eszme. Közölni fogjuk. 
139. A. J.-nak. Nagy-Kőrös. A küldemények nagyon megörvendez

tettek bennünket. Már most helyreáll a béke,—nem Anglia és Moszkau, 
— hanem a „Vasárnapi Újság" és Nagy-Kőrös között. 

140. Versekbe foglalt abécze kisdedek számára. Jó kisdedeknek, de 
a mi olvasóink már ehez egy kissé nagydadok. 

141. G. Dobsinán. Nem lehet. Sehogy sem lehet. A szemünk égne 
ki, ha tulajdon lapjainkban szerkesztőségünk tagjainak arczképeit 
adnók ki. 

A 

Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
egymást kiegészítő néplap. 

1856-ik évi január—júniusi, azaz : 6 havi előfizetési díja 

forint pengő. 
Tiz előfizetett példányra egy ingyen-példány adatik. — A pénzes 

levelek bérmentes küldése kéretik. 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
kiadó-hivatala (egyetem-uteza 4. sz. a.) 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

N y i l t p o s t a 

a „Vasárnapi könyvtár" ügyében. 
Azon tisztelt férfiaknak, kik hazafiúi buzgalommal a „Vasárnapi könyvtár* 

ügyét előmozdítani és a nép közt terjeszteni szivesek valának , forró köszönetünket 
nyilvánítván ; a hozzánk több részről érkezett tudakozódásra : vájjon meddig tart még 
a „ Vasárnapi könyvtárra" nétte at előfisctés katárideje ? — van szerencsénk ezennel 
t. jelenteni : hogy o» elöfitetis a „ Vasárnapi könyvtárra'1, folyvást nyitva marad és 
egyálalán nem -.urálik be. — Mi ugyanis nem akarunk jelenleg, midőn vállalatnak 
iránt olly átalános részvét matatkozik az előfizetésnek határidót szabni, és azontúl a 
könyvtár arának feljebb emelése által önhasznunkat a közérdek fölé emelni; sőt el
lenkezőleg hazafioi kötelességünk érzetében intézkedtünk, hogy az előfizetési ár 
megtartása mellett, példányok a szükséglethez képest a t. közönség számára mindig 
készen legyenek, és igy népies vállalatunk minél nagyobb elterjedést nyerhessen. -~ 
A „Vasárnapi könyvtár" elsi kötete - mint már hirdetett — sajtó alatt levén , rövid 
idő alatt közrebocsátatni és még e hó folytán a t. előfizetőknek fzétküldöztetni fog^ 
— A második kötet , melly hires történetírónk Stalay Lássló urnák „Tatár járás 
czimü érdekes történeti rajzát közlendi. már nyomatás alá adatott. 

Pest, december 12. 1655. t\n. L 
Hajnik K. szerkesztő. Heckenast ts. kiadó. 




