
A „Vasárnapi Újság" hetenként egyszer egy nagy negyedrétü íven jele
nik meg. — 

Előfizetési dij juliua — decemberig azaz : 6 hónapra Buda-Pesten házhoz 

küldve vagy postai uton a „Politikai újdonságokkal" együtt csupán csak .1 
ft pp. — Az előfizetési dij a ,,Vasárnapi Újság" kiadó-hivatalához (egyetemutcia 
4. sz.) bérmentve utasítandó. 

A kóbor angol. 
IV. 

Török élet. 

A töröknek évenként négy böjtje van s ezt szigorúan meg 
is tartja. Naponként ötször imádkozik s már korán reggel kezd 
hozzá. Szünet, nélkül mosakodik, mert azt hiszi, hogy a mosdás 
lelkét tisztán tartja; vallása alapitója azonban igen jól tudta, 
hogy e forró égalj alatt a test tisztántartása nagyon szükséges. 
Minden török éltében legalább egyszer tartozik Mekka- és Me 
dinába zarándokolni; de a tehetős e fáradalmas utat gyakran 
követküldése által végezi, mi a czélnak ép ugy megfelel, sőt di
vatosabb is. Bort nem isznak — kivált közhelyen, vagy fecsegő 
ember előtt; s igen bőkezűek — kivált más ember erszényéből. 

A házasitási szertartást a kadi végzi. E szertartás igen rö
vid s csak néhány szóból áll, azonban hiteles tanuk jelenléte 
szükséges. Illyéseket gyakran igen bajos találni ezen országban, 
hol olly ritka az igaz szós igy olly gyér a hitel. Ennélfogva Ma
homet zöld turbános ivadékai, kik t. i. nemesi rangra s e miatt 
hitelességre tartottak igényt, a tanúskodásból üzletet csináltak; 
idö jártával azonban sokollyasról tanúskodván, mi soha sem tör
tént meg, az üzlet rosz hírbe jött s most már csak tönkre ment 
nemesek vég menedéke. 

A töröknek négy feleséget szabad vennie; e szabadsággal 
élni azonban kevés találja jónak. A négy feleség nemcsak hogy 
végkép kizsebeli öt, hanem körmeit is olly élénk ügyességgel 
veri egymás arczába, hogv többnyire egyiken sincs emberi áb-
rázat. E körülmények miatt a békeszerető beéri egygyel is. A 
többi nők száma, kik soha sem álltak a kadi előtt, a szobák 
mennyiségétől függ; mert hosszú tapasztalás bizonysága szerint 
az egyetlen mód e nőket meggátolni abban, hogy egymás sze
meit ki ne kaparják, mindeniknek külön szobába zárásában áll. 

E török nö furcsa egy teremtés. Negédes, festett arczu, el
hízott, dőre és gyermekes; foglalkozása nem egyéb, mint édes
ségeket enni és öltözködni s közben néha — nem igen gyöngéd 
dalt dalolni és tánczot járnL 

Minden nö gyermekei elkülönözve nőnek fel s ha néha ta
lálkoznak, kész a verekedés, épen ugy mint mamáik között. De 
az okos szülő többnyire azzal veszi az illy kellemetlenség elejét, 
hogy nem ismerteti meg őket egymással Igy esik meg gyakran, 
hogy a háremből kilépő ifjú elbámul rokonai nagy számán —-
s nem igen örül meg neki. Arra is volt példa, hogy a hatalomra 
jutott egyén szép szerével eltette láb alól a sok fölösleges test
vért s ezeknek hirét nem lehetett többé hallani—most azonban 
illyesmi már nem igen történik. 

A török szereti a szép lovakat és cselédeket, de ruházata 
val nagyon keveset gondol. A szép művészetekkel eddigelé mit 
sem törődtek uj ismerőseink. (Ezt a „kóbor angol" mondja, nem 
mi, kiknek a törökök nagyon is régi ismerőseink.) Hasznos is
meretek szerzését a keleti ember méltósága alattinak tartja. (Az 
a „keleti" nagyon kétértelmű kifejezés!) Keresztbe tett lábakon 
ülve pipázni sokkal bölcsebb és kényelmesebb dolog. Ehhez 
képest az irásmestersége igen ritka tulajdon Törökországban s 
ezt csak kevesen gyakorolják — pénzért. Maga a nyelv is any-
nyira kimivéletlen és határozatlan, hogy soha sem akadtam 
még két jó barátra , kiknek egyike a másikáról megvallotta 
volna, hogy anyanyelvét jől beszéli. A nyomtatás egészen hát
térbe szorult. Egyetlen török napi lap sem jelenik meg,—Kon
stantinápolyban két folyóirat előfizetők hiánya miatt csak ugy 
tengődik. Ebből is látható, milly fogalmaik lehetnek uj ismerő 
seinknek a dolgok és események jelen folyamáról s nem csoda, 
ha Angliát gyakran a veres tenger szigetének tartják. 

A törökök gyűlölik s nem képesek megérteni a párviadalt, 
ök azt hiszik, hogy nyugaton a párbajt a szultán rendeli meg, 
mint alkalmas eszközt arra, hogy valamelly alkalmatlan ember
től megmenekülhessen. Náluk a veszekedő emberekre nézve 
igen derék szokás van divatban. Bairam ünnepén minden török 
kibékülni tartozik ellenségével, bár mi legyen is a harag oka. 
Az ö dolguk, ha ezután még jobban gyűlölik egymást. 

A párbaj ellen azonban nem talán halál félelme miatt van 
kifogásuk. Vakmerő bátorságuk kérdésen kivül áll. De nem 
egyezik meg elveikkel az, hogy híves hajnalban valamelly ma
gányos helyre menjenek megölni jó barátjokat, ki lábaikra há
gott. Erre egyébiránt nem is adnak alkalmat, mert szépen ke
resztbe s m3guk alá rakott lábaikra senki sem hághat; társal
gások pedig olly csodás virágos nyelven foly, hogy sértésre 
ritkán kerül a dolog. Az igaz, hogy azután ha sértés történt, a 
mérgezéssel hamar készen vannak s ezt sokkal csendesebb mód
nak tartják valakit láb alól eltenni, mint a párbajt. A mérgezést 
azonban nem vitték annyira B nem értenek hozzá olly finomul 
és ügyesen , mint az olaszok és oroszok s nem is olly gyakran 
fordul elö. A török, ha valakire megharagszik, kivált ha e vala
ki görög, emberek -t bérel, kik azt jől eldöngessék s észre té
rítsék. — A görög él a gyanúperrel s lehetőleg kerüli az 
összetűzést. 

A törökök fatalisták, azaz hiszik, hogy minden esemény 
előre meg van irva a sors könyvében s földi hatalom ezen többé 
nem változtathat. Szerintük nem csak a természet rendje, de az 
emberi akarat is a fátumnak=végzetnek van alárendelve. Azt 
tartják, hogy az almatermés mennyiségét épen ugy, mint a gö
rög lázadók nyársba vonását, Allah nagy bölcsen előre rendelte 
el. Ennélfogva nem is tesznek sikertelen lépéseket valamelly 



csapás elfordítására. Biztosító intézeteknek török földön hire 
sincs. Ök az illy intézményt vétkes nyerekedésnek tartanák. A 
veszteglő ház::k ujabbkori eszméjét sem szeretik. Az orvos náluk 
nem olly hatalmas egyén, mint nálunk. Tisztelik őt, mint a fáj
dalom és baj enyhítőjét, de hitük szerint i betegen, ha ennek 
halála meg van irva, nem segíthet. Ezen okból a török nem 
örömest avatkozik a végzet működésébe, ha például ennek egy 
házat lángba borítani tetszett. A török szívélyesen rázna kezet 
(ha t. i. kezet fogni és rázni szokása volna) a nagy himlőben 
fekvő beteggel s aggodalom nélkül viselné a pestisben kimúlt 
embernek ruháit. Hite e tekintetben csodás bölcsességü. Azt 
hiszi, hogy a pestis szellem, melly a levegőben jár, két lándzsát, 
egy fejéret és egy feketét, tart kezében s ezekkel érinti az em
bereket. Kiket a fejér lándzsával érint, azok nem halnak meg; 
de a feketével érintettek számára nincs segítség. Egy hasonló 
bölcsességü más tan szerint a pestist nem egy, de sok szellem 
képviseli. E fölött közöttük már sok heves vita folyt, a kelet 
bölcsei azonban mai napig sem döntötték még el e kérdést. (Kó
bor angolunk feledé megjegyezni, hogy e hit a végzetben teszi 
a törököt jó katonává; mi egyébiránt megfordítva is áll, a 
mennyiben minden jó katona többé kevésbé fatalista a csata 
napján.) 

Az európaitól eltérő tömérdek török szokás közt igen fel
tűnő az, hogy mig nálunk a jobb oldalra, Törökországban a bal 
oldalra ültetik a megtisztelni kivánt személyt; továbbá, hogy7 a 
kézzelintés , mi nálunk hivást jelent, náluk távozásra jel s meg
fordítva, kinek távozását óhajtják vagy parancsolják, azt mi ba
rátságos hívásnak vennők a közeledésre. Ez nem egy félreértésre 
adott már alkalmat. 

A törököknek, vagy is inkább Törökország lakosainak, le
gyen az bár ozmanli, örmény, bolgár, oláh, moldva, görög — 
kivétel nélkül egy nevezetes szenvedélye van s ez a bolhafogás. 
Örömükben felkiáltva s nagy ügyességet tanúsítva csipik el a 
kis állatot, mellyet azután csendes mosolyú élvezettel mor
zsolnak hüvelyk és mutató ujjaik között. Mosheában és kávéház
ban, társas körben és az utczán, a török mindenütt bolhát fog s 
illy czélból megállna útközben, akár menyegzőjére menne, akár 
akasztani vinnék. A török hölgy a leggyöngédebb társalgást is 
megszakítja, a kereskedő nyereséges alkuját félbe hagyja, hogy 
egy bolhát Üldözhessen és elfoghasson. 

A konstantinápolyi házak nagyobb része fából épült lévén, 
ezeknek kényelmes zugaiban a bolhák igen elszaporodnak — a 
házigazda pedig pusztításukra mit sem követ el. Azt tartja, hogy 
a bolha barátja az embernek, mert a csípései okozta bőringerült
ség meggátolja a rosz nedvek összetorlódását, azután a vakaró-
zás igen kellemes érzés; a bolha, úgymond, soha nem csip ve
szélyes helyen, nem bántja a szemet, fület, nem nyitja meg az 
eret; a dologtalanoknak foglalkozást szerez; más emberen való 
megfogása gyakran kedvező alkalmat nyújt társalgás vagy isme
retség kezdésére; illy ismeretségekből már több baráti viszony, 
süt házasság is lett stb. stb. 

Az európait, ki a bolhákat csömörletes vagy alkalmatlan 
lakóknak találná, a török nem értené s ép ugy bámulná, mint 
a khinaiak bámulnának, ha valaki azt merné előttük állítani, 
hogy a páczolt kutyahus nem jó eledel. 

(FolyUtáa.) 

A i e k é r ő l , 
DIENES LAJOS. 

CVége.) 

1846-ban Pesten iparmükiállitás volt, melly annyiban is 
országos figyelmet érdemlett, minthogy a hazai szorgalom min
den iparága bemutatta annak oltárán nemzeti szorgalmunk 
zsengéit. 

Volt ott egyebek között egy kaczkiás juhászbunda is, mely-
lyet 1000 pengő ftra tartott készitője, s bele is kerülhetett 
annyiba, mert a sok ezüst, arany- és selyemszálon kivül szinte 
egy egész év drága perczeit férczelé reá a szorgalmas szűcs
mester. — E czifra bunda bámulói közül sokan orrfintorgatva 

emlegették, hogy valami nagy urnák szánta volt a szegény 
iparos czafrangos remekét, de a nagy ur igen megsokalotta érte 
azt a potom 1000 pengőt, s lehet, hogy olly heves szücslegények 
is akadtak, kik nemzeti szégyennek tekintek azt a szörnyűséges 
eseményt, miszerint a tengerbámuló közül egy vevője sem akadt 
a nemzeti múzeum egyik teremében kiterített birkabőr palást
nak. Én ellenben részemről azt tartom, hogy az akkori értelmes 
közönségnek nagy tisztességére válik a esifra bunda megbu-
kása ugyanazon évi iparmütárlatban, mellynek birálóválaszt-
mánya Vidacs István vasekéjét egyszerű erényei miatt arany 
érdempénzzel jutalmazá meg, mellyről következőkép nyilatkoz
nak az illető birálók : 

— — — „Valamint az ekét általában a világ minden 
gépei legfontosbbikának hiszszük , ugy erre nézve büszkék 
lehetünk , hogy mi alólirttak, kik a miveltebb külföldnek nagy 
részét gazdasági tekintetben beutazni szerencsések valánk, jobb 
és tökéletesebb ekéket, mint minőket Vidacs pesti gépészünk 
készit, 9ehol eddig nem láttunk. Mindazon ekék, mellyeket Vi
dacs a külföldiek után állit elö, nem csak az eredeti tulajdono
kat teljesen visszaadják, hanem fölül is múlják azokat, a leg-
czélszerübb javítások által. S ha bár ezt már magában is nagy 
érdemnek tartjuk olly országban, hol a mezőgazdasági termé
nyek olcsósága s a pénznek csekély volta olly kevés ösztönt 
nyújt drágább eszközök megszerzésére, s ha bár továbbá Vidacs-
nak minden egyes ekéje és szecskavágója, mind jeles szerkeze
ténél mind lehető jutányos áránál fogva legfőbb megelégedé
sünket nyeré, mégis a legnagyobb mértékben érdeklett, bennün
ket öntött ekéje, mellyet érdemesnek tartunk, hogy Vidacsnak 
saját nevét viselje,s mellynek megkülönböztető tulajdonsága ab
ban áll, hogy az egész eke, kivévén a szántóvasat, egy darabból 
áll, szilárd, kényelmes, szabályszerű, s mint a mult nyári próba
szántás mutatta, tökéletesen fordít, tetszés szerint mély és sekély, 
széles vagy keskeny szántásra egyaránt alkalmatos; egy darab
ból állván az egész, nem kíván munkaközben semmi igazítást, 
mi más ekéknél gyakran előfordul, s nem ritkán egy szegnek 
helytelen beütése által az eke hatását módosítja, megváltoztatja; 
ezen ekének szántóvasa egy darabka lapos vasból készül, minőt 
minden falusi kovács megcsinálhat, minőt más ekéhez három 
annyi költséggel kell megszerezni. Miután továbbá az összes 
ekevas kormányával egyetemben egy forma után öntetik, ha 
belőle többel egyszerre szántanak, a barázda egyenlősége a 
szántást is könnyíti, de egyszersmind a szemet is kellemesiti, s 
a hibát is észrevehetővé teszi. Ezen eke továbbá tartósságra is 
kitűnő, s hihető, hogy 15—20 évi használhatóságra számithatni. 
E szép tulajdonokhoz járul végre az olcsóság, melly lehetővé 
teszi, hogy ez eszköz érdeme szerint országszerte terjesztessék. 
Ezen ekének kiemelésével legkevésbé sem akarjuk Vidacs egyéb 
eszközeinek jeleaségét csonkítani, s nagyra becsüljük benne, hogy 
a törekvő gazdák számára még olly drágább eszközöket is ké
szit, mikből számos példányú eladásokra nem számolhat. Kitü-
nöleg jelesnek találtuk még Vidacs eszközei között a turóekét 
(mineur) melly a földnek mélyítésénél nevezetes szolgálatot 
tesz, továbbá a csehországi szecskavágót, mellyet ö első készí
tett a hazában, s mellynél még jobbat nem ismerünk. Végre az 
általa készített és javított svéd cséplőgépet, mellyböl már több 
rendbeli állíttatott fel a hazában, közmegelégedésre használta
tik, mellyet ö saját találmányú lóherraagcséplövel köte össze. 

Óhajtanok, ha mindazon tisztelt gazdák, kik a jobb szerke
zetű ekék becsét felfogni, s a jó szántás fontosságát átlátni ké
pesek, derék Vidacsunk törekvéseit méltányolnák, s az által, 
hogy jobb eszközök megszerzésével saját üzletüket tökéletesí
tik, egyszersmind e derék, fáradhatlan, s áldozatokra kész gépé
szünk hasznos működésének teljes kifejtését is előmozdítanák." 
(Lásd „Magyar Gazda" 1846-iki 82-ik szám.) 

Mindjárt 10 éve lesz annak, hogy az iparmütárlat biráló 
választmánya Vidacs ras ekéjét arany érdempénzre méltatá, 
sok viz lefolyt az alatt a Dunán Tiszán, eseménydús nagy idők 
repültek el azóta felettünk, és sok izzadság csorgott végig Pá
ratlan szorgalmú derék iparos hazánkfia Vidacs István gondter
helt arczán , kinek minden gazdasági gépei között legelső ked-
vencze öntött vas ekéje, mellynek tökéletesítésén még ezen ékes 



kitüntetés után is mindaddig törte fejét, mígnem ollyanná al
kotá , hogy már most irigyei is — legalább maguk között — 
legjobbnak ismerik el az országban. — Kár, hogy nem küldött 
belőlük Parisba a mult nyári világmütárlatba, bizonyosan tisz
tességet aratott volna barázdái után . . . . 

Olly tekintélyes férfiak véleménye mellett, minő egy ipar-
mütárlati birálóválasztmányé, nincs több szava e szerény sorok 
igénytelen írójának, mint még azt elmondani, hogy a kérdéses 
eke, azóta ís nyert (1852.) a terménytárlat alkalmával nagy 
ezüst érdempénzt, a midőn a próbaszántáskor, senkitől sem tartva, 
egyszerre neki ment egy föld alatt lappongó kőfalnak, mellybe 
beleütközvén nagy hirtelenséggel kirobbant s minden törés nél
kül ismét talpra esvén mint a nyil neki ment a földnek s olly 
barázdát hasított (emberi kéz igazítása nélkül) mint a zsinór. 
A mire természetesen hatalmas „éljen" következek. 

Befejezésül nézzünk végig még egyszer a már közlött, s 
mai számunkba is nyomatott Vidacs-eke rajzokon, a tekintBük 
meg egyes részeit is kellő figyelemmel, a mit ha gondosan cse
lekedtünk csakhamar meggyőződhetünk, hogy a Vidacs-ekék 
legközelebb állnak mind külső alakjokra mind egyes alkatré
szeikre nézve a mi rendes paraszt ekéinkhez; az egész boszor
kánysága tehát Vidacs Istvánnak — mellyet azonban senki se 
tud tökéletesen utánozni — abból áll, hogy az eke egyes részeit 
lehető legczélszerübben készíti, s az okos ész vezérlete szerint 
legczélszerübb arányban foglalja össze. Megvan az ő ekéjén az 
elől kilyukgatolt gerendöly, ekegnzs (némelly felső vidékeken 
palying) császárszeg, melly az ekét a taligához akasztja; meg van 
a csoroszlya, küldök, kormánydeszka, mind ugyanazon tájon mint 

mellett, a küldöksróifal is ezt cselekszi, 8 igy felszabadítván a 
gerendölyt olly mélységhez alkalmazza ekéjét, vagy ha többel 
szánt, a hány van mind egyformára, a mint legjobban szereti, a 
ha ismét beszorította a srófokat, zsebbe teszi a kulcsot, s egész 
nap ugy szánt az eke a mint reggel igazította gazduram. — 
Ezek a csavarok azokat az ékeket pótolják, mellyek a paraszt 
ekén a köldököt környezik , s hátul az ekeszarvába eresztett 
gerendöly vége alatt és fölött vannak, mellyeket midőn ide oda 
püfölgetett baltájával a béres, s ostorhegyével, — valóságos 
mérnöki pofát vágva — összeméregeté az ekevas orra és cso
roszlya közötti viszonyt, gyermekkoromban vajmi nagy áhitat-
tal bámultam az ő bölcseségét. 

A csoroszlyát is ott látjuk szokott helyén ismert alakjával, 
csakhogy ennek sorsán is nagyot könnyített Vidacs bácsi ame
rikai minta szerint. E sincs körülkarózva ékekkel, hanem alól 
fölül van kis vánkosa vasból, néhány völgygyei, mellyekbe 
kedve szerint fekteti a gazda a csoroszlyatartót, s megerősítvén 
sróf jait, ezt sem féltheti, hogy valaki estig kimozdítja helyéből. 

H o g y a gerendölyön s ekeBzarvakon kivül minden vasból 
van, az erőssé, tartóssá teszi az ekét, h o g y pedig az ekefő öntött 
vasból készül ez egyéb okok mellett azért is jó, mert igy egyik 
ekéjénél sem térhet el Vidacs azon szerencsésen feltalált ará
nyoktól, mellyekben áll az eke tökéletessége, s egész országban 
mind egy hajszálig egyformák azok az ekék, mellyekröl egy 
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a paraszt ekén; csakhogy tökéletesítve. Nézzük csak a kormányt, 
ez a paraszt ekén egyszerű egyenes deszka hasáb, Vidacs eké
jén pedig sajátszerű nem homorú, hanem felfelé domborúan 
szárnyaló leintz, vasból préselve , s a kormány ezen alakjá
nak tulajdonitható, hogy Vidacs ekéje a földet midőn egészen 
megfordítja, egy úttal apróra is morzsolja. — A küldök magából 
az öntött ekefőből nyúlik fel, s rovátkos fülénél fogva a geren
döly höz szorítja egy arravaló csavar (sróf).— A küldökkel egy 
kézre dolgozik az a leghátulsó rudacska az ekeszarvak alatt, 
mellynek felső vége a gerendöly leghátuljába, alsó az öntött 
eketalpba van erősen beeresztve. Mikor a gazda mélyebben vagy 
sekélyebben akar szántatni, mintsem azt a császérszeggel eliga
zíthatná , veszi a srófkulcsot, megereszti a farsrófokal a) és b) 

mivelt értelmes dömsodi gazda ezt monda a mult ] őszön'ne-
kem : „Vidacs ekéje olly tökéletes, hogy vétkeznék, ha valamit 
változtatna rajta, mert akár hozzá tenne, akár elvenne belőle 
bármilly csekélységet, csak ronthatna rajta, de nem javithatná 
többé." 

Három rendbeli ekéje van Vidacsnak, mellyek különféle 
földhöz vannak alkalmazva. Évről évre szaporodik a megrende
lések száma, melly a most lefolyt esztendőben jóval meghaladta 
a 3000-et. 

Az első rendű legnagyobb, legizmosabb, s legtöbb vonó 
erőt is kivan, kötött s agyagos földbe való, — ára, taliga nél
kül 20 pft. 

A másodrendű valamivel kevésbbé kötött földbe való, azért 
könnyebb is, olcsóbb is egy pftal az elsőnél. Ez követte el azt a 
szép ugrást, a miért ugy megéljenezték 1852-ben a nemzeti 
múzeum mögött. 

A harmadikrendti könnyű földbe való, amazoknál nemcsak 
jóval könnyebb, csekélyebb vonó erőt kíván; hanem abban is 
különbözik, hogy a talpa egészen vert vasból van. Ara 17 pft. 

Mindegyikkel két szántóvas jár, az egyik rajta, a másik 
tartalékul. ^ i d 

Azért nyomattuk le e czikk folytán annyiféleképen a Vi-
dacsekét, hogy a t. olvasó jobbról balról, fölülről alulról ugy 



Hogy 

Összevissza vizsgálhassa ezt az áldott szerszámot, miszerint an
nak egyetlen szege vagy srófja se maradjon elbujtatva. 

A mai számba nyomott rajzok egyike — az a taligás — 
fölülről tünteti elö a Vidacs-eke minden részét, a másik pedig 
alulról, olly helyzetben , midőn az eke talpával az égnek van 
fordítva. 

pedig teljességgel semmi el ne maradjon, ime 
nyomtatékul bemutatjuk azta kulcsot is mely
lyel a gazda összeszorongatja annak módja és 
rendje szerint az eke srófjait, (hogy mind igen 

jó szorosan tartsanak, mert különben könnyen törés esik) az
után pedig ha tetszik zsebbe dugja és haza ballag azon biztos 
öntudattal, hogy nap leszáltáig minden barázda ollyan egyenlő 
lesz, mintha csak ugy liniázták volna. 

Végül szükségesnek tartom megjegyezni, (nehogy valaki 
olly tudós régiség búvárnak tartson a ki a világ museumait 
összekutatta)hogy ezen czikkembe alkalmazott régi ekék rajzait 
Dr. Rau munkája után készíttetem, s a világért sem ugy nyúl
tam a tollhoz e czikk megirása végett, mint valami magáról 
sokat képzelő gyakorlati gazda; hanem csupán ugy, mint a ki 
szükségesnek tartam, egyszerű polgártársaim lapjában is megis
mertetni azt az áldott szántóvető eszközt, mellynek kitűnő je-
lessége fölött egész hazában egy a közvélemény, mellynek ter
jedését minden jó hazafi és okszerű gazda nemzeti haszonnak 
tartja, s mellyről az úgynevezett kaputos rend már számtalan
szor olvasott a gazdasági, vagy nagyobb politikai lapokban; 
csak az a közrend nem ismeri még sok helyütt, mellynek tagjai 
saját kezeikkel szoktak az eke szarvához markolni. Isten velünk. 

A v é n g u l y á s . 
(Génre.) 

ARANY JÁNOSTÓL. 

Egy pohár bor a kezében — 
Bora elfogy, keze reszket, — 
Vén gulyás ül a karszéken, 
Mult időkre emlékeztet. 

Hosszú évsor nyomja vállát 
Száz esztendőt emlegetnek; 
Elég volna hagyománynak 
Kiég volna történetnek! 

Ifj' urakkal iddogál sort, 
Kik, mint gyermek a toronyra, 
Olly bámulva, olly szédülve 
Néznek e nagy életkorra. 

Elgondolják, hogy, ha évök 
összeraknák hárman, négyen: 
Az ha lenne ollyan lépcső, 
A mi e tetőig érjen. 

S elgondolják, hogy kedélyre 
Három, négy sem ér ez aggal, 
Ki nevet, iszik, danolgat 
Tréfaüző ifj' urakkal. 

„Azt a régit, Marczi bátya!" 
S fel kurjant a kedves nóta, 
Ki tudná, hányodszor fúja 
Es ki tudná, hogy mióta : 

„Hej ! Nagy-Kőrös hires város: 
Ez s ez ottan a nőtáros . . . . " 
De ez mégsem olly keserves, 
Mint a „gonosz komiszárOB." 

Erre még most ís neheztel, 
Nem felejti a vén pásztor : 
Sok borsot törhettek egymás 
Orra alá egyszer másszor. 

S ki a rövidebbet húzá, 
Az ellenfél, hol az óta. . . . 
Csak a Marczi bácsi ajkán 
Élteti az öreg nóta. — 

Igy danolgat, igy mesélget 
Ama régi jobb iclőrül, 
Közbelopván egy egy rejtélyt 
Hol tinórul, hol üszörül. 

Körben ülnek hallgatói 
S egyik igy szól ingerkedve: 
„Hát a halál, Marczi bátya?. . 
Volna-e már hozzá kedve? . . ." 

Nem felel rá, — most az egyszer 
Uffy tesz, mint a ki nagyot hall, 
Néz sokáig a padlóra 
S döföli az ónos bottal. 

Végre homlokát felütve, 
Néz merően, szól nyugottan : 
„Beszámoltam minden őszszel! 
Kárban soha nem maradtam. 

Egy borjúfark nem hibázott 
Ennyit sem tud rám a gazda, — 
Még apjának, nagy apjának 
Sem volt soha rám panasszal" 

S leül biztos öntudattal, 
Hogy rendén a számadása; 
Nem hiányzík-e majd végül? 
Nem én dolgom, — azt ő lássa. 

S újra felpirul kedélye, 
(Hadd búsuljon, a ki káros!) 
Jót iszik rá és felkurjant : 
„He j ! Nagy-Kőrös hires város.. 

T Á R H Á Z . 
Mazdákat érdeklő rovat. 

A „Vasárnapi Újság" 42. számában olvastam, hogy több budai 
szőlőgazda az idei szűrés alkalmával kísérletet tett egy géppel, melly a 
szőlőfejekről a Bzemeket lefosztja, és igy azok kipréseléséuél a szár kima
radván, a bort megmenti minden fanyarságtól, mellyet legfőkép a szőlő
szárok kinyomott levéből állitnak származni. 

Ez igaz! Ezen egyszerű kezelés által borainkat sokkal jobbá 
tehetjük; én ezt már egy pár év óta cselekszem és minden gép nélkül, 
az én gépem 1 ft. 30 kr. pengő áru, bánásmódom igen egyszerű és 
minden kívánatnak megfelel; ez áll egy hat-hét akós kádból, ennek köze
pébe jön, két lábnyi mélységre, négy-öt tuskócskára szegezett fa fenék, 
mellybe sok lyuk van furdalva egy hüvelyknyi vastag fúróval; erre töl
tetik a megszedett szőlő és három perez alatt, két-három egyén által 
kezeikkel ide s tova dörzsöltetvén, oly tisztára leszemeztetik, hogy leg
kisebb szem sem marad a száron, ha a kád megtelik, a leszemzett szőlő 
más kádba, vagy présbe öntetik. Hogy a különbség nagy, az nálam tapasz
talható. Én szűrés után néhány szőlőgazdát, a tavalyi leszemzett borom 
megkostolására meghivtam, ezek őszintén megvallottak, hogy illy jó za-
matu, kellemetes italu boruk nincs, mit csináltam vele? Megmutattam 
nekik mindent, es ők megfogadták, hogy jövő szűréskor utánozni fog
nak. Ha olly messze nem volna Buda, bátorkodnám a budai jó uraknak 
egy pár üveggel kóstolóra küldeni, bizonyosan elhinnék, hogy megér
demli ily csekély fáradság és költség által borainkat ínég híresebbé és 
kellendőbbé tenni * ) . 

Még egy javaslatom volna a szőlőgazdákhoz, t. i. két szőlőtőkének 
egy karóhoz való kötése, ezt gyakorlom már három esztendő óta, és 
mondhatom, hogy igen nagy haszon háramlik reám: 1-ör a drága ka
rónak felét meggazdálkodom, igy a hova 20 ezer kellene, beérem 10 
ezerrel; 2-or zsup felényi keü; 3-or a kötözésnél a szőlő végzőkkel nem 
köttetnek a szőlőfürtök össze; 4-er szabadon lógnak, napnak, levegőnek 
egyaránt kitéve; 5-ör a 2-ik s 3-ik kapálás, gyomlálás és tisztántartás 
könnyebben megeshetik , mert a két rend között szabad járás van; 6-or 

• ) Ext ne ígérje kegyed, mert akkor mindenki azt mondja, hogy nem hiwi, 
csakhogy kon kapjon. * ' Saerk 

ezen közök, a hol szokásban van, minden zöldséget megteremnek; 7-er a 
nagy zivatarnál, esőzéseknél nem hullanak a földre, mert két szőlőtőke 
tartja a karót; 8-or a szemet is kecsegteti. 

Most engedelmet kérek hosszú és rosz stylusu levelemért, mert biz 
az én 74 esztendős koponyámba nehezen hat be már a mostani uj és szép 
magyar írásmód * ) . Bodó Miklós, nyug. százados. 

g.— Angolhonban egy mezőgazdasági meetingen burgonyaásó
gépet mutatott be egy mezőgazda, mellyen az ásókat a kerék mozgatja. 
— E gép működésével az a jó van egybe kötve, hogy nemcsak a burgo
nyát ássa ki anélkül hogy azt legkevésbbé is megsértené, hanem egy
szersmind a földet is mélyen folporhunyitja. 

g.— A soproni evang. gymnasiummal egy tanítóképezde is van 
kapcsolatban, mellynek számára megvásároltatott a városi eperfakert; 
gyümölcsfa-iskolát is szándokoznak felállítani, mellyben a leendő népta
nítók a gyümölcsfatenyéaztésben jártosságot szerezvén, azt községeikben 
is terjeszthessék. Óhajtandó volna, hogy e példát minden tanítóképez-
dék. sőt papnöveldék is minél előbb követésre méltassák ; mert az a leg
rövidebb ut hazánkban a gyümölcsfatenyésztést megkedveltetni a néppel-

g.— A pesti központi papnövelde ifjúsága orvosi előadásokban is 
részesül; Pesten igen szép alkalom nyílik egyszersmind Dr. Entz kerté
szeti intézetének előadásait is meghallgatni. 

g.— A m. kormány ujabban törekvéseit oda irányozza, hogy » 
magyar bornak kivitelét Orosz-, Porosz- és általában Németországban 
minél könnyebbé tegye. , : • 

g.— .Szakolyban Gulátsy Károly földbirtokos, olly kukoricza-
vetőgépet állított öseze, melly egyszerre szánt, vet és gurguláz (henye-
rez) is, és mindemellett vontatására elég egy ló. E dologra figyelmeztet
jük gazdasági gépészeiuket. 

Iskolai és egyházi ügyek. 
A jelen tanév kezdetén mi is fólemlitök több laptársainkkaljegyütt 

Szentes József fitan- és nevelőintézetet- E zsenge intézet tanfejlemé-

•*) Mi pedig azt mondjuk, hogy csak szerencsésitaen kegyed bennünket becses 
közleményeivel, gyönyörűséges dolog az, mikor 74 esztendős katona a hazai iparról 
ily világos, érthető sty'lussal ir. Sxerk. 





nyeit figyelemmel kisértük azóta. Örömmel valljuk be, hogy a részünk
ről hozzátapadt remények fényesen igazolvák. Okszerű tanvezetés, kor
szerű szervezés, szép rend, csinos helyiség az előnyök, miket benne ta
pasztaltunk. Üdvözöljük az intézet-tulajdonost a tanárok megválasztása 
körül tanusitott finom tapintatáért is! Illy tanerők, illy lelkiismeretes 
kezelés mellett csak üdvös eredményeket várhatunk tőle mind a tanitás, 
mind a nevelés terén. 

i.— A békéscsabai evang. egyház mintegy 20 ezer lélekszámmal 
bir,és igy honunkban e vallásfelekezetiek közt a legnagyobb, és 8 elemi éa 
1 alreáliskolával bir. Ezek tanítói, tizedjökben egyszersmind temetni is 
tartoznak, az alreál isk. tanítója mellesleg orgonistái hivatalt is visel. Ez 
iskolákban a tanulók száma összesen meghaladja ugyan a 2 ezerét, de 
szorosan véve talán a 4 ezer is kikerülne. E számhoz képest a tanítók 
száma kevés, de a jövőre nagyobbittatni fog, valamint a tanítók a teme
tési és orgonistái kötelességek alól is fel leendnek mentve, ez utóbbi fog
lalkozásra külön hivatal állíttatván fel. Ugyanez egyház a m. kormány 
meghagyása folytán a mult évben egy, ez évben pedig két vasárnapi is
kolát rendezett a mesterinasok számára. 

— A rozsnyói kereskedői vasárnapi iskolában f. h. 9-kén tartatott 
a legelső felolvasás. 

Irodalom és művészet. 
Egy kis vitatkozás. 
Jelszó : „Amicus Plató, amicus Aristoteles, sed maximé amira te

rilat.'1 Magyarul: „Barátom Kemény Zsigmond, barátom Gyutay Pál, de 
még inkább barátom az igazság." 

A Pesti Napló utóbbi számaiban Gyulay Pál Berlinből közlemé
nyeket ád Ristori olasz drámai művésznőről, a mikben valódi lelkesü
léssel, s a művészettel egy rangú költői ragyogással irja le a drámai mű
vészetnek e méltán ünnepelt tüneményét, s a miket e tárgyról ir, azok 
teljesen elismert szép és magas dolgok, a minőket Gyulay múzsájától 
megszoktunk. Hanem a mivel e szép czikket befejezi, hogy az idegen 
művészetnek teljes igazságot szolgáltatva, ellentét kedvéért a hazai mű
vészetet és irodalmat kigúnyolja, azt sem helyeselni, sem szó nélkül 
hagyni nem tudom. 

Nevem alatt irva, mint magam is iró, és szinésznŐ férje, pánczél 
nélkül jövök, s minden sebzhetö részemet fedetlen hagyom. 

Ristori méltó magasztalását végezve, azt mondja Gyulay, „hogy 
alig hiszi, miszerint volna magyar szinésznő, a ki ő rá e dicséretért meg 
ne haragudnék." Ha ez lett volna utolsó szava, egyszerűen felszólítanám 
mind őt, mind a „P . N." szerkesztőjét, hogy ha eléggé tisztelik a lova
giasságot, e hirtelenkedve mondott „jellemsértő" gúnyért minden ma
gyar szinésznőt megkötessenek, mert a ki pályatársai dicséretéért harag
szik, az nem becsületes ember, az csúf lélek; azonban ezt az eljárást ki
zárta Gyulay a későbbi soraival, mellyekben oda viszi a dolgot, hogy ha 
valaki soha sem volt is művésznő, sem költő, hanem csak olvasó és néző, 
mégis kénytelen neheztelve elszomorodni. Nem kevesebbet mond ott, 
minthogy a magyar művészek és külföldiek között még csak összehasonlí
tást sem lehet tenni; hogy iróink nem érdemlik, miszerint a színészek 
müveiket megtanulják, a színészek nem érdemlik, hogy számokra müve
ket Írjanak, sem iró, sem színész nem érdemli, hogy a közönség rájuk 
nézzen és a közönség nem érdemli, hogy színészei és irói legyenek. 

Én nem tudom, sejtette e az én tisztelt barátom Gyulay Pál és 
szinte nagyon tisztelt barátom báró Kemény Zsigmond azt a hatást, a 
mit e czikk által sikerült elémiök, de a jobbérzésekbeni hit fentartása 
végett szeretem azt állítani, hogy nem tudnak róla, azért elmondom azt: 

. . . . Húsz ére annak, hogy a magyar színészet állandó lakhelyet 
]• lt, a hol magát képezheti. A kik e mi szegény színtársulatunkat alkot
ták, nem voltak valami régi conBCrvatorium növendékei, nem halhatlan 
hírű mü vészek tanítványai; hanem voltak egyszerű emberek, kik a múzsa 
ihletén kívül semmit sem hoztak magukkal, a mi a külföld hírhedett 
művészeivel közös, de hoztak igen-igen sok lemondást, türelmet, nél
külözésekben táplált szent buzgalmat , a mi viszont másokkal nem 
volt közös. 

. . . Tán negyéén éee annak, hogy magyar sziniirodalom létez. A kik 
e szinirodalmat alkották, nem találtak egy rég megállapodott irói nyel
vet , tanúságos társadalmi és közéletet, buzditást alulról és felülről; ha
nem találtak szegény, elparlagult, uraktól elhagyott, köznéptől elrontott 
nyelvet, idegen irodalmak nyomását, drámai alakok hiányát, közönség 
részvétlenségét; — az anyagi haszon nélkülözését nem is számítva bajaik 
közé. 

.... . . . Tiz éce annak, hogy megállapodott magyar közönség létez. A 
kik ezt alkotják, nem a nemzet duzagazdagjai, hanem azok, a kiknél több 
az akarat, mint a tehetség; nem a világvárosok népözöue, melly három
szoros uj tömeggel képes megtölteni a színházakat, hanem mindig ugyan
azok az Umeröaök: azaz egy, nagyithatlan család. És lácsátok , tisztelt 
barátim , ezek a gyarló irók , ezek a gyönge szinészek ez a szegény kö
zönség tiz, huaz, negyven év alatt addig küzdöttek, törekedtek, egyik a 
másikért élve , tűrve éa elnézve; mig sikerült egy előrehaladó nemzeti 
intézetet megalapítaniuk, mellynek most vannak művészei, költői és kö
zönsége, a kik, ugy a hogy, meg vannak elégedve egymással. 

t-s most tí előjöttök éa azt mondjátok : „Te színész, mért vagy 

olyan bolond, hogy tanulod azokat a rosz verseket, hisz azok nem 
érdemlik, hogy fáraszd magadat velők, s ez a hideg részvétlen közönség 
nem érdemli, hogy elszavald neki! Légy inkább kötéltánczos, ott csak a 
magad jambusaival van bajod. Te költő, mit töröd magad a versekkel, 
hisz a színész undokul fogja azokat elmondani s a buta közönség ne
vetni fog rajtad. Csinálj inkább kalendáriumot. Es te közöuség, ugyan 
mit nézed ezeket a fából csinált színészeket, s mit hallgatod ezt a nyaka
törött verselést; ugy sem neked való ez , eredj egy házzal odább, ott 
van a circus, ott lovakat tánczoltatnak, ez különb mulatság." 

És azután a színész elmegy kötél-tánczosnak , vagy, a mi még 
rosszabb, ott marad a szinháznál, de már most igazán nem iparkodik, 
mert azt tartja : ugy is mindegy , ha a lelkemet kiadom , akkor is ugy 
megszidnak, mintha a súgóból beszélek. Az iparkodó, tanulni kész, 
lelkesült színész egy fokkal sem emelheti magát feljebb a kritika előtt, 
mint a korhely, naplopó és kontár, ha szerencsétlenségére magyarnak 
született. A költő igazán nem ir drámát, hanem csinál kalendáriumot, 
mert azért jól fizetik és nem szidják, s a közönség igazán a circusba 
megy és nem néz a szinház felé. 

Ez a hatása Gyulay czikke végének igen tisztelt barátim, és én újra 
elmondom azt a meggyőződésemből eredett mentséget, hogy ti ezt a ha
tást, mostani körülményeink között lehetetlen hogy el akartátok 
volna érni. 

Gyulay ugyan végül azt mondja, hogy az egész nézetnek az ő sötét 
kedélye, az ő világ fájdalma az oka. 

De hát mi joga van neki sötét kedélyét éreztetni nemzetének akár-
mellyik osztályával? Szenvedett ő többet, mint mi? Fáradt talán, és nem 
volt jutalma érte? Csalatkozott emberekben, barátaiban? Küzdött család
jáért, szeretteiért s érték megrendítő catastrophok az életben? . . . . 
Semmi ezek közül. Tenyerén hordozta a világ mindig. Érdemei elisme
rést, tehetségei méltánylatot vívtak ki számára. A közönség háládatos, 
barátai őszinték voltak iránta. Honnét hát ez a nagy világgyűlölet, 
mellynek egy királyságot kell megenni, hogy étvágyát elverje? 

Azt is megmondom én. 
Nem világgyűlölet, nem önmeghasonlás az, a mi az én tisztelt ba

rátomat aludni nem hagyja, hanem „önteltség." 
Kicsinynek találja ö azt a szerepet, a mire egy magyar költő hi

vatva van : (amint hogy kicsiny is az) morzsát morzsára hordani egy nagy 
hangyabolyhoz, mellynek nemzeti irodalom a neve, s nevezetesebb szere
pet lát abban, hogy e hangyabolyt széllyelrugja. Nagyon fárasztó és 
dicstelen pálya előtte az, a mellyen mi járunk, szerény irodalmi napszá
mosok, a kik gyenge szóval két három embernek dalolgatunk nemzeti 
nagyságról, önérzetről, balga reményekről s sokkal messzehangzóbb szó
nak találjaazt a gunykaczajt, melly ezt a jámbor működést a külföld ma
gasából lecsufolja. A minden emberi indulatok legroszabbika az tisztelt 
barátom : — a gonosz hiúság, melly „világfájdalom"álnév alatt fészkelte 
be magát egy gyanútalan becsületes ifjú szivébe. 

Mi is régen megjöttünk onnan, — Berlinig sem voltunk érte, — 
a hol megtanultuk, hogy a magyar nemzet bizony kicsi nemzet; — hogy 
a magyar nemzet költői és művészei bizony kicsiny költők és művészek: 
— hogy a magyar nemzet költőinek és művészeinek dicsősége bizony 
kicsiny dicsőség; — de mi azért szeretünk ezen parányi nép apró költői 
lenni, a meg vagyunk elégedve azzal a kis szereppel, mellyre hivatva 
voltunk, ha azt be tudtuk tölteni; s kérünk titeket is nagyon tisztelt ba
rátim, hogy ha egyszer visszajöttök közénk, azért hogy uri asztaloknál 
jobban is éltetek, ne szégyeneijetek ismét közénk ülni s ne piruljatok a 
mi szegénységünk miatt. Jókai Mór. 

— Közelebbről említettük, hogy nagyobb városaink milly lelkese
déssel karolják fel a Vasárnapi könyvtár ügyét; most egy kisebb város
nak — Majsának derék lukóit említjük fel, hol több honfi — közöttük 
Jackó Károly helybeli segédlelkész, Busái Károly fő- és Révfi Imre al
jegyző uraknak a magyar irodalom melletti buzgolkodásaoda vitte a dolgot, 
miszerint Majsára s szomszéd pusztáira, hol még néhány év előtt a hiva
talos hirlapon kivül alig volt látható az irodalomnak egyéb terméke, a 
jövő 1856-ik év beálltával a nevezett hivatalos lapon kivül a Pesti Napló 
Religio, Cath. Néplap több példányban. Hölgyfutár, Viszhang, 12 Va
sárnapi Újság és 50 Vasárnapi Könyvtár fog szellemi táplálékot nyúj
tani a mivelődésben haladó lakosoknak. 

;— A lengyel költők legnagyobbika, Mickiewicz, hónán kivül mint 
menekült, koszorús költőnkkel, Vörösmartyval, csaknem egy időben köl
tözött át az örökélet hónába. Bebalzsamozott tetemeit némellyek szerint, 
hol meghalt, Konstantinápolyban fogják eltakarítani, mások szerint pe
dig Parisba fogják vinni, hogy ott kortársai és és barátai, Niemcewit-z 
Julián Ursin költő és Kruáziewicz tábornok mellé temethessék. Hat 
árvát, négy fiút és két leányt hagyott maga után hátra, kiknek javára a 
lengyel menekültek segélyt gyűjtenek s idáig már 60 ezer forint gyűlt 
be. így illik és kell is pártolni egy nemzetnek nagy férfiait. 

u.— Londonban létezik egy társulat, mellynek czélja az ipar es 
szépmüvészetek előmozditása nemcsak Angolhonban, de az egész polgá
risuk világban. E társulatnak a világ minden polgárisuk országában és 
igy honunkban is vannak tagjai, kik Tomori Anasztáz és Toper-
czer Tamás urak. — E társulat legközelebb minden és igy honunkban 
létező tagjaihoz is felazólitáet intézett, mellyben őket a következőkre 
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kéri fel: 1) hogy küldjenek be hazájukra vonatkozó az ipar, kereskedés, 
fóldmivelés gyakorlatát és elméletét avagy statistikáját illető adatokat, 
mellyeket e társulat havi füzeteiben közöltetni is fog; 2) jeleljék ki azo
kat, kik fölfedezésük, munkáik vagy termesztésük által érdemesek e tár
sulattól kiosztandó emlékpénzekre és jutalmakra; 3) terjeszszék feles 
jelentsék ki azon egyéneket, kik érdemesek arra, hogy e társulatba tago
kul felvétessenek. 

— A „Dalkoszoru" VII. és VIII. füzetei is f. évi [dec. 23-án meg
jelennek, és miután a karácson ünnepeire, valamint az újévre való igen 
alkalmi, ének, zongora és négyesdalra alkalmazott köszöntési, vadász és 
egyéb dalokat foglalnak magokban; a t. közönségnek karácsoni és újévi 
ajáudokul különösen ajánltatnak. Bolti ára e két füzetnek 1 ft 20 kr p. 
A „Dalkoszoru" egy évi 10 füzetének előfizetési ára pedig itt Pesten 
házhozhordással 5 pft. Vidékre postán 5 ft 20 kr p. Előfizethetni, vala
mint egyes füzeteket vehetni, a „Dalkoszoru" kiadó szerkesztőségénél, 
Pesten Sóutcza 2. sz. 1-ső emelet. Rózsavölgyi mükereskedésében füze
tenként kapható, Uriutcza 13. sz. 

Vidéki hirek. 
Kolozsvár, dec. 14. A terménykiállitás bevégződött, de — mint 

halljuk — még ezután is érkezett igen szép szállítmány bor. A borok 
megítélése közelebbről végbe menend. — Mulatságra van elég kilátá
sunk, csak pénzünk legyen hozzá! Piaczunkon jókora deszkabódé épül, 
mellyben panorámát fognak mutogatni; mint halljuk nagyon közönsé
ges az egész. — Sétaterünkön uj épület van készen! vendéglő? — nem! 
fürdőház? — nem! — hanem circus! Igen lovarda, mellyben lovak vi
szik a főszerepet, s földi angyalok! . . . E circus, mint mondják, állandó 
lesz! Ha meg fog-e állani, vagy bukni? azt a következés mutatja meg. 
Mi az utóbbit hiszszük. — Színházunkban Egressy Gábor ur folytatja 
fellépéseit; eddigelé 13-szor lépett fel. Nov. 24. Uamlet, 25. 80 év egy 
játékos életéből, 27. Párisi adós és legjobb az egyenes ut, 28. Egy po
hár viz, 29. Lelkiismeret, dec. 1. Makranczos hölgy (Székelyné aszszony 
tiszteletére és javéra), 2. Márványhölgyek, 4. Kean,5. Clavigo, 8. Lear 
(jut. játéka), 9. Párizsi rongyszedő, 11. Garrick Bristolban, 12. Vas álar
ezos. Tegnap pedig az „Aldozat"-ban kellett volna hogy fellépjen. Kel
lett volna mondom, mert az előadás az 1-ső felvonás végeztével félbe
szakadt — tüz miatt, melly a buznutszából ezénutszába vezető sikátor
ban pár házat semmivé tett. — A függönyt le kellett ereszteni, s az egyik 
kijelentő szinész megbocsáthatlan ügyetlensége miatt a roppant számú 
közönség majd életveszély közt széledt el. Nagyon sajnáljuk, hogy épen 
koszorús költőnk emlékére rendezett előadáson kellett történnie ez inter-
mezzonak 1 R. '• 

Nagy kalló october 30-án. Hála az ég urának, egyszer valahára vég
kép megtisztult vidékünk a vészthozó dühös kholerától. Legjobban érzi 
ennek súlyát városunkhoz közeleső Kálló-Semjény szomszéd helység la
kossága , de ez az Istennek szent akaratja. — Az orvos urak erélyesen 
működtek itt, a földesurak, a derék Kállay család, hiven karolták fel az 
elrémült nép sorsát, s udvaraikat nyilt gyógyszertárrá tevék, hol a meg
szomorodott nép találta vigasztalását, . . . de különös figyelemmel meg
említeni való a helybeni g. kat. lelkész t. Fekete István ur, ki hiven 
megakarván magas hivatásának felelni, Istenben helyeztette bizodalmát 
egészen a népnek élt, s buzgó pásztori vállalatja olly bátorságot nyújtott 
jámbor keblének, hogy egyik hóna alatt az orvosi szereket, a másik alatt 
betegek lelki vigasztalására szolgáló örök balzsamot a szentséget hord
ván, nemcsak saját híveit, hanem ott lakó r. kat. híveket is, kikuek hely
ben nincsen lelkészök , a legnagyobb készséggel enyhíteni, vigasztalni 
éjjel-nappal fáradhatatlanul sietett. Valóban megesett a szivem e lelkész 
buzgóságán , midőn egyszer keresztül utazva e helységen a kholera leg
nagyobb dühöngése idején, a hol az elrémült földnépe halottai rideg te
temeit magokra hagyta, s nem volt halandó, ki a hullákat takarítani sie
tett volna, akkor e derék pap kántorával a magára hagyatott három 
koporsót saját kezeivel emelte a halottas szekérre. — Végre elvesztvén 
oldala mellől kántorát, társát a kérlelhetlen halál mezején, még akkor 
sem döbbent meg , hanem végső perczig dicsőségesen kiállotta a csapást, 
s szerencsésen megvívott a veszélylyel. Tartsa meg őt az ég ura sokáig 
a nép vigaszára! 8. M. 

TQz-veszélyek. 
Folyó hó elején Veszverés helységben tüz ütvén ki, 4 ház porrá 

égett: "több vén asszony, ki a szerencsétlenségnél jelen volt — lár
mázni — erősen azt híreszteli, hogy az alkalommal egy szekrényt a le
vegőbe kaptak a boszorkányok ! 

— K. II. Váralján pedig egy házat tett semmivé a gyufajáték; ra-
konczátlan gyermekek gyújtottak fel egy rakás pozdorját, mellynek 
lángja a hajazatba kapott, a nedves időnek s a lakosok erélyességénék 
köszönhető csak, hogy az esetnek gyászosabb következménye nem lett. 

Tárugató. 
y.— A Józsefvárosban a gazometer építését télen is folytatni fog

ják ; jelenleg a földalatti boltozatokon dolgoznak. Tehát a jövő tavasz 

valamellyik estéjén egyszer csak felderülend a gázvilágítás hajnala váro
sunk felett, mikor aztán nagyot vesztend előttünk fontosságában a hold, 
melly annyi évtől fogva kalauzuuk volt utczáinak sötétségének tenge
rében. 

Pájya-birálati jelentés. Kubinyi Ágoston cs. k. tanácsos ur által, 
olly versezetre, melly Fáy András „Nevelési rendszer" czimü munkájá
ban érintett modorban, a diaetetikai rendszabályokat minél rövidebben, 
s az ifjúság felfogásához képest tnrtalmazandja, kitűzött 12 darab csász. 
arany jutalom tárgyában, 34 pályamunka küldetvén be : az azoknak 
megbirálására felszólított választmányi tagok : (Császár Ferencz, Fáy 
András, Kovács Endre, Májer István és Toldy Ferencz) e folyó évi 
december hónap 9-én a vélemények összesítése végett egybegyűlvén, 
szavazatok többségével e következőkben állapodtak meg : teljesen ki
elégítőnek ugyan egyik dolgozat sem találtatott, a többiek közt azonban 
a XXIII . számú, ezen jeligével : „Natura paucis est contenta" könnyen 
folyó verseinél, meglehetősen kimeritő szabályainál, átalánosságainál, és 
gyermeki fogalomhoz alkalmazott nyelvénél fogva, a kijelölt czélhoz 
képest, legalkalmasabbnak véleményeztetett, s igy a kitűzött jutalom 
ennek ítéltetett. Dicsérettel mcgemlitendöknek, ezen pálamunkák talál
tattak : a X X I . számú „Vince aut sile" jeligével; a XVI . számú, ezen 
jeligével „Sit tibí praecipua cura salutis" és III. számú „(ura ut valeas" 
jeligével. A XXII I . számú dolgozat levélkéje felbontatván, azon Szebe-
rinyi Laj., b.-csabai reáltanoda tanáránnk neve tűnt elő. Miután a bekül
dött pályamunkáknak majd mindegyikében foglaltatnak olly egyes hasz
nos diaetetikai szabályok, mik a másikában elmellöztettek, és találtatnak 
köztök olly dolgozatok is, mik némelly gyermekek világi állapotjához külö
nösebben alkalmazhatók : hogy a józan nevelőknek tágasabb választ
hatás nyújtathassák, óhajtó lenne, hogy a jutalmazott pályamunkán 
kivül. ha csak a három dicsérettel említett is közzé tétessék (mire 
adandó engedély végett, a t. cz. illető pályázó urak ezennel tisztelettel 
felszólítatnak), sőt a többieknek is nagy része, egyik vagy másik folyó
iratunkban megjelenjék, mitől a segédkezet, ugy véljük, egyik sem 
tagadandja meg. Ekként ügyes fej abban is módhoz jutand, hogy töb
bekből alakíthasson egy teljesen kimerítő egész mnemonistikai gyer-
mek-diaetetikát. Ajutahnazottpályamuuka, hírlapokban fog közzé tétetni; 
a jutalmat nem nyertek pedig, miknek levélkéi bontatlanul hagyattak, 
nagyságos Kubinyi Ágoston úrtól bármikor visszavehetők. Kelt Pesten, 
10-dik dec. 1855., a fentebb nerezett választmány. 

+ B. Csaba községe a hosszú száraz őszt fölhasználta töltései és 
megrongált gátjai kijavítására, melly munkára 31 ezer napszámot for
dított. E töltV-sek a Körös kiöntései ellen védik a határt. Létezik egy 
„Alsó-Fejér-Körös szabályozó társulat", mellynek természetesen B.Csaba 
is tagja. E társulat a Körös szabályozásának legerélyesebb megkezdését 
határozá el. Előleges számítása szerint az áradásoktól 55 ezer hold lenne 
megmentve, melly föld 200 300 ezer pftot gyümölcsözne évenkint — a 
szabályozási költségek pedig 150 ezerbe fognának kerülni. Valóban csu-
dálatra méltó, hogy a dolgok iliyetén állása mellett, a szabályozás mind-
ezideig sem jött létre!! 

+ Dr. Enz kertészeti tanodájában a felveendő növendékeknek a 
progratnm szerint 24-re szabott száma már betelt. 

y.— Arany János összegyiijté kisebb költeményeit, mellyeket He
ckenast vett meg és legközelebb ki fog adni. A vállalkozó kiadó csak 
a közohajtásnak felel meg, midőn alkalmat nyújt legnépszerűbb költőink 
egyikének dnlvirágait egy koszorúba fűzve birhatni. 

y.— Liszt Ferencz, europahirü zongora-hős, nem sokára befejezi 
azon misezenét, mellyet az esztergomi székesegyház felszentelése alkal
mára ír. 

y — Örvendetes1 jelensége a keresztyéni könyörtilet és felebaráti 
szeretetnek, hogy a helybeli szegényápoló-intézet közelebbi 12 hó alatt 
20 ezer pftnál többet vett be. 

y.— Több helybeli fakereskedő a nőegyletnek nagymennyiségű 
fát adott át, hogy azt szegény családok közt oszsza ki. Boekowitz izrae
lita nagykereskedő pedig egy nagy termet állandóan füttet, hol a szegé
nyek nappal menedéket találnak a tél szigora ellen, s hol vallás-különbség 
nélkül levest s kenyeret is osztat ki közöttük. 

y.— Az esztergomi érseki tanrtú-képezde 49, a szegedi 53, a pesti 
60 — és igy a három összesen lt?2 hallgatót számlál. Ez ugyan nem 
nagy szám, de a múlthoz képest haladásra mutat. Hogy ifjaink nem igen 
tolonganak eképezdékbe, annak oka abban rejlik : mert a tanítói még 
mindig nem valami háládatos pálya; pedig ez a legfontosabb hivatal 
mindenek felett, miután csak nevelés által lesz az ember emberré. 

y.— Azt a birt vettük, hogy Somogyban a rabokat a Sió megásá-
sára fognák használni. A kaposvári fogság, szigorúsága miatt 1848 előtt 
nagy hirben állt, melly szigorúság mindöszsze is addig terjedt, hogy a ra
bokat nem ereszték ki magánosokhoz dologra, hanem a megye kosztján 
és fegyveres felügyelete alatt szakadatlanul közmunkákkal foglalkoztak. 
A kaposvári sétányt, utczai utakat, a kórházat, mind rab napszámmal 
építek, továbbá a szedres kerti és téglavetői munkákat is stb. ők vége
zek. Dolgozóházkép a megye egy posztógyárt ia állított fel, mellyben 
szintén rabok végezek a kevesb ügyességet kívánó foglalkozásokat. A 
Sió megásása foglyokkal, erkölcsi és anyagi nyereség volna e bünhődőkre 
nézve, kivált ha némi munkadíjban is részesittetnének. Ez eszme igen. 



ajánlja magát a bővebb tekintetbevétclre. Ha a foglyok átalán közmun
kákra alkalmaztatnának, ez által kevesebb munkás kéz vonatnék el a 
földmiveléstől és így a napszámok árára is befolyással fogna lenni. 

y.— A Fán esi-Album megjelent, szerkesztve Szilágyi Virgil által. 
A közönséges kötésű példány 3 pft, a diszkötesü 5 pft. E változatos és 
érdekes tartalmú könyvre annálinkább is felbivjuk a közönség figyelmét, 
mert a vállalatból bejőendő egész jövedelem elhunyt joles színészünk 
Fáncsi Lajos hátrahagyott családjának van szánva. 

+ A cs. k. szabadalmazott austriai vasúttársaság am. ministerium-
nál 5 ezer pftot tett le, hogy azt Bécs város és a bécs-györi vasút men
tében eső községek szűköl ködői közt osztatná ki a gy őr-bécsi vasútvonal 
közelgő megnyitásának emlékére. 

-4- Hir szerint a birodalom több korona tartományaiban uj püspök
ségek fognak felállíttatni, valamint az egyház-megyék is uj felosztás alá 
kerülendnek. 

+ A pesti német szinház zene karának egy tagja mult szombaton 
a budai ráczfürdőben ereit felvágta, s vérzése következtében halva talál
ták. Ugyan Budán egy nő spiritussal akarta magát kivégezni, de a jókor 
orvosi segély által szándoka meghiúsult. 

Tiltakozás. 
Mindig kedvetlenül teszem, s mikor kikerülhetem, nem is teszem, 

hogy irodalmi működéseimről beszéljek; annyira csekély pontnak tartom 
magamat, a kivel se nem nyer se nem veszt bármi vállalat, hanem az 
iránt, hogy magány kötelezettségeimet pontosan szoktam teljesíteni, 
kénytelen vagyok tisztába hozni magamat. Vahotlmre ur azáltala kiadott 
Nagy rilág képekben czimü munkájához tőlem egy novellát kért, mellyet 
én neki az említett mü IV. kötete számára át is adtam. V. ur most meg
szünteti a vállalatot a említett munkámat a néplappá alakított Budapesti 
Visshang szerkesztőjének adja által s annak próbaszámában közli. Mi
után én a Vasárnapi újság kiadójának szerződésileg köteleztem maga
mat, hogy mint munka-és szerkesztőtárs jövő évben egyedül a Vasárnapi 
újságba fogok dolgozni, nehogy kötelezettségeim rosszul teljesítésével vá
doltassam, kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, hogy emiitett müvem nem 
a Budapesti Visz hang, hanem egy önálló megjelenő irodalmi mü szá
mára volt Vahot urnák átadva. 

Jókai Mór. 
A d o m á k . 

* Sokáig magánál tartá a csizmadia a deák lábbelijit; egyszer neki 
keseredett emez, s lement haraggal utána : 

— Még sincs meg a csizmám? kérdé haraggal. 
— Hiszen, láthatja, hogy épen abba járok! 
Igaza is volt, — lábán viselte. , 
** Egy tökkel ütött fejű uri ember nagy mulatságát találta a mások 

rászedésiben. 
Egyszer a tolvajokat akarta rászedni. 
Vett egy fényes ón kannát s egy réz tálat s kihelyezé ablakába ko

rán reggel, maga pedig elbújt, hogy mindent lásson. 
Egy ember aztán szerencsésen el is csipte mind a kettőt. 
Az uri ember nevettében hanyatt vágta magát. 
— Ezt rászedtem, monda nem bírva a kaczujjal, arany és ezüst he

lyett lopta el, ha-ha-ha! . . . 

Külhirek. 
Dumas Sándor, a leghíresebb regényíróról azt irják, hogy munkás

ságát végkép be akarja fejezni. Lapját, melly naponkint jelenik meg, ez 
évben abba hagyja, óriás regényét a „Párisi Mohikánok"-at bevégzetlen 
hagyja s feihiyja Frankhon 4000 íróját, hogy fejezzék be azt helyette. Ak
kor azután összes munkái kiadását rendezi el 300 kötetben, mellyért kia
dóitól 580 ezer frankot kap. Végre elutazik Chinábnn, ott, — de hogy 
miért ott ? azt nem tudni, — megírja Frankhon történetét 60 kötetben, 
s munkáit ezzel koronázza bc. — Mesének látszik az egész, a mit sze-
basztopoli hirek hiányában gyártottak. 

Parisban most egy érdekes törvényszéki eset vonta magára a figyel
met. Egy magyarországi leány, kit a párizsiak „a s%ép magyarnőnek" ne
vezgettek, több rendbeli emberektől mintegy 200 ezer frankot felszede
getett, azon ámítással, hogy ő a magyarorsiági alkirály leánya, a herczeg 
Csernovics elvált felesége, Ifi mini herczegnő. Tulajdonképeni neve pedig 
Hirsch Mari, pozsonyi születés, ottani elhunyt sebész leánya. — Ebből 
leginkább az iránt világosodhatunk fel, hogy a jó párizsiak millyen szépen 
ismerik a magyarországi viszonyokat, a midőn egy szép nő szavára elhi
szik, hogy itt alkírályok vannak a kiknek a leányaik Párizsba mennek 
vendégszerepelni. Ez ugyan drága statisticai és ethnographiai leczke volt 
a derék polgároknak. 

Franciaországban egy tengerparti sziklára a boldogságos szűznek 
egy roppant állószobrát szándékoznak emelni, melly a Szebasztopolban 
elfoglalt ágyukból lenne öntve. 

Szerkesztői mondanivalók. 
142. A versaiUesi udvar, novella. — Ön ugy ismeri a versaillesi 

uUvnrt. mint a szentgáli vadász, a ki azt beszélte, hogy látta a király

nét , mikor ezüst tésztát nyújtott arany sodrófával, s szegfű borssal meg 
fahajjal tüzelt a lábasok alá Ismerkedjék meg ön azzal az anekdotával 
a mellyben a váradi basa bement a kocsordi templomba prédikácziót hall
gatni; a derék lelkész épen akkor sokat emlegette a szent igék között 
Pontust ésCappadociát: nem tűrhette ezt a basa, és felkiállta rá : „csak 
maradj te Kis-Kocsordon, s ne térj Pontusra Cappadociára, mert azok 
az én császárom tartományai, a miknek tehát hagyj békét!" Sok jó ma
gyar irónak el lehetne ezt mondani : ki írhatna honi tárgyakról, a miket 
ismer, okosan, s ír külföldiekről, a miket roszul ismer, hamisan : „Csak 
maradj te Kis-Kocsordon!" 

143. Szent-Ábrahám, Erdély. Szent Izsákra és szent Jákobra kér
jük önt, ne küldjön már Szent Ábrahámról több verset Vörösmarty halá
lára, mert már sok lesz. 

144. N. R. válogatott versei. Azt szeretnénk tudni, hogy a javát vá-
logatta-e ki, vagy a roszét ? 

145. Kolosvár S. J. A küldemények nagyon is használhatók. Az ilyen 
valódi népjellemböl vett adomák igen nagy becsűek s azoknak összegyűj
tése a „Magyar Sajtó" ellenkező véleménye daczára is nyomós befolyás
sal van irodalmunkra, mert azok által ismerkedünk meg nemzeti társas 
életünk legkülönbözőbb elemeivel. Ki ne találná érdekes alaknak az ön 
által velünk megismertetett Bécsben lakó székelyhuszár tisztet ? Hasonló 
alakok, ha most fel nem jegyeztetnek, többé sohasem fordulnak elő s az 
egész génre elvész bennünk. Azért kérjük minél előbb a küldemény foly
tatását. Mi még nem vagyunk olly nagy bölcsek és nagy urak, hogy a 
népdalakból és népadomákból tanulni szégyenlenénk, mint a „Magyar 
Sajtó" bölcsei és urai. 

Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
egymást kiegészítő néplap. 

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

3 forint, egész évre 6 forint pengő. 
Tíz 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. 

A „Vasárnapi könyvtár" ügyében. 
llolircr Antal, k. rendi tanár urnák Szegeden, örömmel olvasók n beküldött 

iven a tanuló ifjak hosszú névsorát. — Csaplár Ignácz ráczpetrei s. lelkész urnák. 
Szivünk mélyébe hatottuk megrendelését kísérő imez szavai : „Csak ezen olcsó e ha
zában eddig nem létezett „Vasárnapi Könyvtár" által lebet a köznépnél olvasvágyat 
ébreszteni, mellynek áldásdus következményeiről már néhány év folytán a köznép 
teend tanúságot. — Isten tehát a szent vállalattal V —Fogarassy Gábor tanár urnák 
Madarason. Jelszavunkat hiven meg fogjuk tartani. — Valkó János árnak Nádudva
ron. Mi is önnel forrón obajtjuk : hogy „azon mag, mellyet a magyar faj szivébe — 
a „Vasárnapi Könyvtár"-ral—átültetni igyekszünk, kicsirázva, kiirthatlan gyökeret 
verjen!" — Molnár Károly urnák Szaloután. Nem lepett megások aláírással megtölt 
három iv; már több izben tapasztalván, hogy a lelkes szalontaiak előfizetési iveinken 
az aláirási rovatot keveselették. — Gyöngyöst/ János urnák Makón. A kiadó hivatal a 
szétküldésben a lehető legnagyobb pontossággal jár el; de ha még is — mi elkerül-
hetlen — valamelly nem általunk okozott hátramaradás történik, szíveskedjenek az il
letők néhány sorral a kiadó-hivatalnál reclamálni, és a baj azonnal orvosoltatni fog.— 
Loóst József urnák Kassán. A kassai tanuló ifjúság a „vas. könyvtár" mellett csak
ugyan szép buzgalmat tanusit. A magyar költészet történetének Ü kötete sajtó alatt 
van. Jósika M. regényeinek olcsó kiadásából a 7. és 8. kötet nemsokára meg fog je-
ivtini. — Szives tanácsának egykor hasznát veendjük, ha nem is olly kiterjedésben, 
nehogy az által a „Vas. könyvtárt" koczkáztassuk. — Endorffer László jegyző urnák 
H. K. Újlakon. Jótékonyan hatottak kedélyünkre, hogy „előfizetői—kiknek nagyobb 
része napszámmal kereste meg az előfizetésre szükségelt 2 pftot. — hálaadó szívvel 
fizették azt le, mert a könyvtárt nemcsak megvenni szeretik, hanem a vállalat becsét 
elismerni is tudják." — Jaskula Antal jegyző urnák Galsán. Osztozunk azon hazafiai 
örömében, hogy a „Tas. könyvtárra" nyert számos előfizetők a fóldmives osztályból 
vnnnak s önnel felsóhajtunk : „adja Isten, hogy az előfizetésre! felhívás mindenütt 
hasonló viszhangra találjon!'* — Báthory Sándor urnák Nagyváradon. Köszönjük * 
pártfogást. Levelére válaszolni fogunk. — Virág József urnák Szolnokban. Meg fogja 
engedni, hogy az előfizetőinek járó példányokat hirdetésünk értelmében önhöz intéz
hessük. — Torkos Gábor páli jegyző urnák. Tekintetbe véve a páli községnek tüz 
általi károsulását, részére egy ingyenpéldányt fogunk küldeni. — Róder Ignácz fő-
kertész urnák Csurgón. Millyen a gazda, ollyan a szolgája. Ön mint mélt. gróf Ká
rolyi György urnák csurgói fókertésze nemcsak ügyes kézzel ápolja a gyönyörű 
angol kertben a növényeket s ültetvényeket, hanem hazafiúi lelkesedéssel ápolja egy
szersmind a magyar irodalom növényeit is, s igyekszik azokat minél gyümölcsözőbbe 
tenni. Fogadja elismerésünket pártfogásaért s azon hazafiúi tetteért, miszerint a 
,Vat. könyvtárból" illető egyik ingyenpéldányát a helybeli iskolának felajánlani 
szíveskedett. — R. J. urnák Majsán. K. S. és K. K. egykorú irók. 

Hajnik K. szerkesztő. HerLenast G. kiadó 
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A karácsonyi dolgozó. 
(Elbeszélés.) 

JÓKAI MÓRTÓL. 

Földműves, napszámos elhagyja munkáját szent karácsony 
napján : kovács pörölyétöl, szabó ollójától pihenést ád magának: 
gazda nem hajtja e napon munkára cselédjét, kereskedő bezárja 
boltját, hivatalnok szünetet tart országos dolgokban; s mennek 
mind a templomba, az Isten szine elé, imádkozni, számot adni: 
ki mint teljesité, mire hivatva volt? földmives, napszámos, kéz
műves, kereskedő és hivatalnok? 

Ismertem egy embert Pest városban (mások ismerhetnek 
többet is illyeket), a kinek nem volt karácsonya soha. Mintha ő 
érte nem is született volna a megváltó e napon, mintha az ő 
kedveért nem nyilt volna meg az ég, midőn alászálltak abból az 
angyali seregek, halandókhoz zengedezve : „ime lássátok az 
utat a mennyországhoz!" 

Csalavérinek hittak ez embert, nagfy-kereskedö volt, a mi 
annyit jelent, bogy ő nem szokott boltban röffel mérni kelmét, 
itczével eleséget, hanem mindent csak szekér és hajószámra 
adott és vett. 

Sokat eladott és sokat vett egész esztendőn át, hitelbe és 
kész pénzen, itt nyert, amott vesztett, sok dolga volt mind adó
saival, mind hitelezőivel; s ezt a sok összebonyolódott állapo
tot mind felirta egy nagy könyvbe, a minőt minden kereskedő 
tart magának, mindenik lap egyik oldalára felirva a mivel tar 
tozik, a másikra, a mivel tartoznak neki mások. Az illyen keres
kedői könyv nagy szentség, ollyat csak szilárd hitelű, nagy be-
csületű embernek adnak, keresztülhúzva minden lap a hatóság 

zsinórjával s megerősítve pecsétjével, és abban nem szabad sem 
törlésnek, sem vakarásnak, nem hogy hamis írásnak lenni, mert 
az a kereskedő tanúbizonysága, a minek bizonyítékára ha meg
esküdött, az annyit ér, mintha két élő tanú szólna mellette. 

Minden esztendőben készit minden rendes kereskedő e 
könyv szerint saját tudomására egy összevetést, a miből meg
tudja : nyert-e vesztett-e ez esztendőben? adóssága több-e, mint 
valódi birtoka ? Ezt az összevetést hivják kereskedői mérlegnek, 
mintha egyik sepernyőjébe volna téve a készpénz, másikba az 
adósság, mellyik nyomja le a másikat? a mi természetesen a 
kereskedők titka. 

Ezt a mérleget szokta rendesen karácsony ünnepein keresz
tül készíteni azon nagykereskedő, a kiről beszélek. Hja! az illyen 
munkát nem lehet megtiltani; kapát, ásót, kalapácsot ki lehet 
parancsolni az emberek kezéből, de a ki tollal dolgozik, ki kény
szeritheti azt az ünnep tartására? 

Ha néha mondák ismerősei : mért dolgozik karácsony nap
ján? miért nem megy ö is templomba, mint mások? rosz tréfá
val felelt nekik : 

— Én nem szoktam koldulgatni sem embertől, sem Isten
től. Saját eszemmel szerzem vagyonomat. Hát a pap nem dolgo
zik-e karácsonynapján ? ő akkor prédikál. Hát a harangozó nem 
ünnep nap dolgozik-e legtöbbet? Egyházfi, orgonista mind ek
kor robotol. Még sem szólja meg őket érte senki. 

Hly gúnnyal szokta kifizetni embereit és tovább lapozott éa 
irt abban a nagy, kétoldalú könyvben. A közel templomból 
áthangzottak ablakain az ájtatos énekhangok, alig dolgozhatott 
miattuk nyugodtan. 

Mig az emberek áhítatos része énekelt és imádkozott, Csa-



lavéri odahaza irt és irt a nagy pecsétes könyvben és azok a 
számok, a miket oda irt — hamis számok voltak. 

Az a munka , mit ö karácsony ünnepén tett, rosz munka 
lett volna az év bármelly napján: hamis bukásra készité ö magát. 

Becsületes családapák igaz keresménye, özvegyek és árvák 
keserves pénze ment veszendőbe átkozott kezei között; hamis 
hitelezők, egyetértő gazczimborák voltak előre elkészitve, a kik 
lefoglalják vagyonát; hogy a később jövőknek semmi se jusson. 
A martalékon majd azután osztozzanak együtt. 

Egy gazdag gyámleánya volt Csalavérinek , kinek minden 
pénze az ö kezére volt adva; ezt a leányt nőül kérte egy sze 
g é n y , de becsületes, szorgalmas ifjú s a leány megszerette Őt, 
neki adta kezét. Épen most hirdetik ki esküvőjüket harmadszor 
a templomban. 

Az árva gyermek öröksége is rendbe volt hozva szépen; 
egy fillér sem maradt abból; a kereskedő bevégezte karácsony 
napi munkáját s azután kinézett az ablakon s gúnyosan dör
mögte magában, a mint látta a sok embert egyik templomból a 
másikba menni : 

— Miiven boldogtalanok, hogy ugy sietnek a templomba I 
. . . . Másnap hire futamodott a városban, hogy a nagyke

reskedő Csalavéri megbukott több száz ezer forintig. Számtalan 
család jutott tönkre miatta. Nála veszett jámbor emberek pénze, 
Baját gyámleánya is koldussá lett általa! 

Pedig Flórának, ez volt a leány neve, épen ma kellene es
küdni vőlegényével, ki öt mint gazdag leányt kérte meg, mint 
koldus leánynyal van eljegyezve most. 

De az ifjú megmutatta; hogy igazán szerelemből és nem 
pénzért választa nőt; azt monda a leánynak, midőn az minden 
vagyonát elveszte : 

— Most már te is szegény vagy, én is az, legalább jobban 
fogjuk szeretni egymást s boldogabbak leszünk együtt. A jó Is
ten, meg az én két munkás kezem majd csak megsegit az 
életben. 

És oltárhoz vezette őt, megesküdött vele, s elvitte őt ma
gához , — szegény házába, — gazdag szerelmébe. 

A csalárd kereskedő ellen nagy pert indítottak hitelezői, 
kemény büntetést kértek fejére, azt kívánták, hogy a törvény 
legyen iránta szigorú és büntesse őt gyalázatos fogsággal 

A bukottnak hajh sok pénzébe került, hogy e büntetést el
hárítsa magáról, a hamis fillér magával vitte az igazat is; — és 
még sem sikerült magát megmentenie a büntetéstől, gyalázat-
tól A birák szigorúak voltak és igazságosak. 

Szent karácsony napja volt újra; harangoztak minden to
ronyban, a hivek ünnepi öltözetekben siettek a templom felé; 
templomokban énekhang és orgona szólt, az útszákon gyerme-
kek mutogatták egymásnak karácsonyi ajándékaikat, — vár
megyeház rácsablaka előtt szuronyos fegyverrel jár alá s fel az 
őrt álló drabant, s az ablak vasrácsozatán keresztül a gonosz 
kereskedő néz ki az utczára csúfos börtönéből, az ablak jégvirá
gain keresztül forró lehelletével kerek nyilast olvasztott magá
nak, azon keresztül néz ki az utczára s a mint látja az embere
ket a templomba sietni, sóhajtva szól magában : 

— Milyen boldogok, hogy ugy mehetnek a templombal 
Oda van már a becsület, oda a jő hírnév, a szabadság is 

egy időre : hat évet kell a börtönben kitöltenie. De azért még 
is van valami, a minek örülni tud. Meg van a pénz. Az elcsalt, 
az elrabolt pénz, kiadva gazdag kamatra, rábizva hűséges czim-
borákra, kik vele egy kézre játsztak. Ha a fogság ideje letelik, 
ő ismét gazdag ember fog lenni, s a gazdagság megint becsület 

Történt azonban , mint akárhányszor történik a világban, 
hogy az ember saját vermébe esik bele, a börtönben ülő keres
kedőt nemsokára ugyanazon csapások érték, miket ö szerze 
másoknak. Egyike azon czimboráknak, kik eldugott pénzeit ke
zelték, mindenestül megszökött az országból, több adósa meg
bukott s ö ott veszté náluk titkolt összegeit; rablott, csalt kincsei 
ugy szétolvadtak, mint a hó. Most már igazzá vált, a mit eskü
vel AlUtott elébb, bogy pénze nincsen sehol, senkinél. Lőn neki 
az ö szavai szerint. 

De még sem egészen. Mielőtt bukását kihirdette volna, 

összeváltott sok aranyat, több ezer forintot érőt, azt egy vas 
szekrénybe rejtette; egy sötét éjszakán kivitte magával hintóján 
a városligetbe. Ott hintóját hátrahagyva, megkerülte a pávák 
szigetét, s a hol egy nagy szomorú fűz hajlik a tóba, ott a ki
álló partoldalba elásta azt. Ez a pénz legalább megmaradt szá
mára, mehet tán harminczezer forintra, ha uraságot nem ád is, 
de legalább meglehet belőle élni. 

Letelt a három hosszú esztendő. Azóta Csalavéri bűnét 
baját elfelejtették, előjöhet már a világban, tán rá sem fognak 
ismerni. A börtönlég nagyon vénit. Talán a gyalázat mégjobban. 

Ismét karácsony napja volt. Este későn kinyitották a fogoly 
előtt az ajtót, s mondák neki, hogy elmehet, idejét kitöltötte, ma 
van karácsony ünnepe. 

Ah miként örült a rab : nem a magasztos ünnepnek; hanem 
a rég óhajtót t szab adságnak! hogy futott végig az utczákon: nem 
a templomba, hálát adni az Istennek, kibékülni Önlelkével; ha
nem egy rosz zsibárushoz, ki boltját ez ünnepnapon is megszokta 
nyitni a vásárló előtt s utolsó néhány garasán kapát vásárolt 
tőle. Hisz egy óra múlva aranyakkal fogja tömni zsebeit. 

Azt várta csak, mig egészen besötétült, az emberek haza 
mentek. Minden háznál öröm és jó kedv van illyenkor, barátai 
szerettei körében tölti mindenki az estét, egymást keresi az em
ber; a mezőkön nem barangol senki. 

Szép nyugodtan végezheti munkáját a vétkes ember, ki 
karácsony éjszakáján elásott kincset siet felvenni. Meglelte a 
nagy gyászfüzet, könnyen ráakadt a helyre, mit megjegyze : a 
földbe vágott kapa éle megkondult a vasládában. 

Ah, tehát itt van! sohajta könnyebbült szívvel 8 sietett azt 
kiemelni. Millyen nehéz volt! A szekrény zára rég berozsdáso
dott a föld alatt, ugy kellett tetejét a kapával felfeszitni. A vas 
zár végre felpattant, az ember odakapott kezével — éa ime rosz 
kavics és kődarab volt, a mit kezébe markolt, arany helyett. 

Az ember örült dühvel kaparta ki két kezével a ládában 
levő kövecset, kábult esztelenségében azt gondolva, hogy talán 
csak a pénz felső része vált kővé, a mit a viz ért, az állja még 
most is arany; fenékig kavics volt abban; rosz haszontalan főid 
és nyirok. 

A világ egyet fordult vele, tele markolta mindkét kezét 
azzal a kavicscsal és elkezdett futni vele, és futott, futott sokáig, 
a mig el nem esett valahol, ott fekve maradt, ott találták meg 
másnap reggel azon járó falusiak, félig megdermedve. 

Bevitték Őt a korházba, hosszas ápolás után testi ereje las
sankint visszatért, de lelke örökre háborúit maradt. 

A mint elbocsáták, rögtön elment a városligeti tóhoz, ott 
teli válogatta zsebjeit azokkal az apró lapos kövecskékkel, a 
mik ugy hasonlítanak a pénzhez, s azután visszament a városba 
és eljárt házrul házra, megkérdezve mindenütt, nem tartozik-e 
ö ennek meg amannak? Ha valahol pajkosságból valaki ráhagyta 
a kérdést s azt mondta, hogy „tartozik", akkor ö azt válaszolta, 
hogy fizetni jött s zsebébe nyúlt és előszedte a kavicsokat és fize
tett velők, számlálgatva : „egy száz, kétszáz, — ezer forint, — 
tiz ezer — száz ezer forint", a mennyit kértek tőle. Volt nála 
százas és ezeres elég; — mind szép gömbölyű kavicsok. 

Azt a pénzt, a mit ö elásott, tulajdon kocsisa vette fel on
nan , ki azon éjjel, hogy öt a városligetbe vitte, kíváncsiságból 
utána lopózott, megleste, s azután a pénzt elvéve onnan , abból 
megtartott magának annyit, a mi esztendei fizetetlen bére volt, 
kifizette belőle ura nevében több cselédtársait, a többit felosz
totta urának azon hitelezői közt, a kik épen semmit sem kaptak, 
a jó Flóra is igy jutott vissza vagyonának tizedrészéhez, a mi 
jobban esett neki akkor, mintha korábban az egészet kapta vol
na meg. A becsületes kocsis még azon felül azt a gonosz bünte
tést is gondolta ki csalárd gazdája számára, hogy a vas ládát 
megtölté'apró kavicscsal, s ugy tevé vissza előbbi helyére. 

Esztendők multak el ez után , a vén eszelős koldus múltjá
ról mindenki elfeledkezett már, csak arról ismerték őt még, 
hogy eljárt, a hol ennivalót látott, tásárlani és nem kért semmit 
ingyen: fizetett mindig — kövecsesei; oh gazdagon fizetett, ma
rokkal adta és olvasatlanul. A szánakozó emberek hagyták őt 
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azon hiténél, hogy megadta az árát annak, a mit ök alamizsna
képen adtak neki. 

Csupán egy nap az esztendőben nem járt „vásárlani" — 
karácsony ünnepén. Ez nevezetes nap, monda, akkor nem sza 
bad adni és venni; ekkor csak alamizsnát szabad osztogatni. 
J j|Es ö osztogatta az alamizsnát a koldusoknak : szép sima kö
vecseket; egyet a fiuknak, kettőt az öregeknek : „ez az ezüst, ez 
az arany." 

Este pedig olyan soká elbolyongott az utczákon és nézte, 
hogy robognak a hintók, hogy sietnek az emberek. Mindenkinek 
van valahova menni, csak Ö neki nincsen. 

Ilyenkor azután elszomorodott s kezdett emlékezni rá 
homályosan, hogy valaha ö neki is volt hová menni ezen a 
napon, volt csendes nyugodalmas háza, meleg szobája, bútorai; 
teritett asztala. Asztal körül vidám vendégei, mosolygó ifjú 
arczok. . . . 

Hm, mosolygó ifjú arczok! Hova lehettek azok mind? olyan 
régen régen volt az, hogy senki sem tudná már megmondani. 

Egy karácsony-estve valami földszinti ház ablakából ugy 
ragyogtak ki a gyertyák az utczára, két kis árva fiu ugy eltu
dott gyönyörködni abban, a mi ott az ablakban volt kirakva, 
mindenféle szép. A vén koldus oda ment hozzájok, vallyon mit 
néznek ugy? 

A kis földszinti szobában fel volt állítva a karácsonyfa : 
gyermekek öröme, angyalok példája. Egy zöld fenyőfa, mind
egyik ágán apró ajándékok, bábuk, és czipőcskék, fakardok, 
falovak és czukorangyalkák, miket jó fiuk, jó leányok számára 
szerető szülök kötöztek oda tarka szalagokkal, s minden kis fa
ágra egy szál viaszgyertyát gyújtottak meg. 

A karácsonfát; négy gyermek állta körül, az ötödiket az ifjú 
apa tartotta kezében, kinek vállára a szép ifjú nö támaszkodott. 
A hatodik angyal-fejecske az anya ágyából mosolygott elé, mig 
helyét a bölcsőben nagy czifra játékbáb foglalta el. 

Milyen áldás van e házon. A gyermekek mind olly szépek, 
mind olly épek, a szülök ollyan vidámak; fény, gazdagság nincs 
házukban, de van jóllét, bőség és megelégedés. 

A vén koldus ugy elnézte mindezt az ablakon keresztül.— 
Emlékezett rá nagy mélán, hogy ezt a két arczot ismerte ő va
laha, mikor még azok nem voltak meg e hat apróbb másolatban. 
Volt egyszer egy gazdag ember, annak volt egy gyámleánya; 
azt megcsalta, kifosztotta; szegény ember vette férjül; illyen-
forma mese jutott eszébe. 

Flóráé volt ez a boldog család. 
Az ajándékokat megkapták a jó gyermekek, mindenik aján

dékban volt még valami rejtve is, egy-egy kis ezüst pénz, a mi
nek a gyermekek ugy tudnak örülni; azt sem tudják még 
mirevaló. 

Ketten hárman összesúgnak : mit tegyenek e sok pénzzel? 
Nyalánkságra minek adnák ? Jó gyermek azt nem szereti, van 
mit enni otthon az elégig. Eltegyék és számlálgassák? Ez zsu
goriságra szoktat, s abból támad szívtelenség. . . . Ott künn áll 
az ablak előtt koldus gyermek, kettöcske is; azoknak nincs ka
rácsonyfájok, tán fájok fűteni Bincsen, tán szobájok sincs hol 
fütsenek ; adjuk nekik az ezüst pénzdarabkákat. 

Engedelmet kérnek reá; apa anya örömkönnyel adja azt 
meg; két legnagyobb gyermek kimegy pénzt osztani koldus 
gyermecskéknek. 

Mikor mindent odadtak már nekik, akkor veszik észre, 
hogy rongyos koldus ember ott ül a szegletkövön a ház előtt s 
néz bánatos szemekkel reájuk. 

Visszamennek szülőikhez s elkezdenek könyörögni: „oda 
kinn ül koldus ember, ugy fázik, ugy éhezik, hadd hívjuk be, 
hadd egyék, hadd melegedjék itt benn; ugy is nekem sok az 
étel. Károlyka sem akar enni, J. . lanka. Piroska mind ád a ma
gáéból neki : jóllakhatik vele." 

A szülök megengedik, hogy bevezessék a koldusembert a 
gyermekek. 

Jön az tántorogva a szobába, mind két kezén egyik gyer
mek fogja. Nem tud szólni, csak maga elé bámul. Leültetik a 
jó meleg kályha mellé, adnak elé ételt italt s körülülik gyönyör
ködve : millyen jól esik az neki. 

A két szülő borzalommal tekint ez arczvonásokra, a borza
lom szánakodássá válik, a mint ráismernek lassan . . . . a sziv 
elfacsarodik keblükben e látványra. 

Midőn jól evett és ivott az ember; oda mennek hozzá, meg
fogják kezeit s nyájas, vigasztaló szóval mondják neki, hogy in
nen már most ne is menjen tovább; a hol ennyien elférnek, még 
egy ember számára is lesz elég hely. Maradjon itt, a mig csak él. 

Az ember rebegve hagyja rá, hogy ott marad náluk, a 
mig él. 

A férj előszedi ruháit s felöltözteti őt ócska rongyai helyett 
saját meleg köntösébe, a gyermekek vánkost, párnát hordanak 
össze számára : a hol annyian alusznak, könnyű ott még egyre 
ágyat készíteni; a szomorú ember nem megy már most odább. 

De az még szomorúbb leszen. Arczán a sűrű könyek hulla
nak végig. Most már emlékezik jól mindenre: annyi ember ellen 
vétett; de senkinek sem annyit, mint őnekik. Megrabolta gyám
leányát, épen menyegzője napján, épen Bzent karácsony napján; 
és ime újra itt van szent karácsony napja, s a megrontott család 
asztalt térit, ágyat vet a koldus számára. 

— Itt maradok, itt maradok; rebegi előttük, csak elébb ki
megyek, megnézni az égen : feljött-e már az a csillag, a kit én 
keresek ? 

Azzal kiment; csillagot nem talált az égen; hanem talált 
egy . s z á r a z ákáczfát a kertben, arra felakasztotta magát. . . . 

. . . Szent karácsony napján. 
Isten legyen irgalmas szegény nyomorult lelkének. 

A z éu hl va la lom. 
(••-nek). 

Ne keseríts kérlek, ne kérdezd mi vagyok, — 
Nemzetemnek lettem koldustarisznyája . . . . 
A mi keserű van ezen a világon, 
Az én hivatalom mind énnekem hányjál 
Az én hivatalom a nemzet talpköve . . . . 
Azért áll olly alant, azért nincs öröme! 

Az én hivatalom sárba vetett gyémánt, 
Azért nem olly díszes, s miképen fénylenek? 
Annak kell azt csupán felvenni a sárból 
— Megvetve rongyosan — kit megutált az ég. 
Jól tudja a világ milly nyomorban élünk — 
Hol van a sziv . . . a ki tan megesik értünk?! 

Az én hivatalom ezerek emlője 
A mellyböl szívhatni a legelső tápot . . . . 
S ugy jár velők miként patakkal a forrás — 
Elhagyja az, ha már nagy folyóvá válott. 
A sírhalomra is leszáll a napsugár . . . 
A én hivatalom könyörületre vár I 

Hallom szegezni már deszka-koporsómat, 
S árváimat — rongyban — jajgatni felette, 
Éhező özvegyem könyeit is látom . . . 
Hajh! a világ őket máris elfeledte I . . . 
Az én hivatalom mit kamatoz végre ? 
özvegyet és árvát juttat véginségre! 

Csak ez maradt csupán holtomig jutalmul : 
(Mit a halálosrab egyképen reméuylhet) 
A tiszta öntudat; s hogy rövid az élet . . . . 
— Ha valónak nem is — megjárja reménynek — 
De ennyi panaszra ugy hiszem tán van ok : 
En a kisgyermekek tanítója vagyok! 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
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