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

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

S c l t o v s z k y K e r e s z t e l ő J á n o s , 
bibornok, ország herczegprimása, esztergomi érsek. 

A fontos időpontban, midőn a nagy birodalom egyetemes kath. 
főpapjai a székvárosban egybegyűlve IX-dik Pius pápa ő szentsége, 
és felséges Uralkodónk közt kötött concordatum fonalán, az egyház 
és világi hatalomnak körvonalai megalapításán* tanácskoznak, alig 
tűzhetnénk lapunk 
homlokára érdekesb 
férfiat, mint Nagy kéri 
Sci tovgzky K e r . 
J á n o s bibornok ö 
fJMTflgásságát, orszá
gunk herczegprimá-
sát és esztergomi ér
seket, mint ollyat, 
kinek széles tudomá
nyosságát ernyedet
len hivatalbuzgalmát, 
az egyházhozi láng
szerelmét, a felséges 
Udvar iránti hííke-
gyeletét, s hazájáhozi 
nö ragaszkodását for
rón tisztelni meg
szoktuk. Illy érzel
mektől vezéreltetve 
fogtunk a tollhoz, éa 
olvasóink tágköre ho
nunk biboros fiának 
élte vonásait kétség
kívül gyönyörrel ol-
vasandják. 

Főpapunk Abauj 
vármegyének Béla 
nevü kisded helysé
gében 1785-ki nov. 
l-ö napján látta meg 
a napvilágot. Édes 
atyja jeles iskolames
ter lévén, fiát a tanul
mányok és zene ele
meibe beavatta, majd 
a föelemiekben Jols-
ván, s a gymnasiumi 
tanokban pedig Ros-
öyón kitaníttatta. 

Növendékünk vi
lágos értelme, tan- Scitovszky Keresztelő János. 

vágya, s főleg jámbor keresztény érzülete szülőit arra határozák, 
hogy öt az Úr szolgalatjára pappá szenteljék. A kitűnő ifjút való
ban 1804-ben a rosnyói megye kispapjai közé sorozta, hol magát 
mindenkép kitüntetvén, 1808-ban a szépmüvészetek és bölcselet-, s 

1813-ban a pesti tu
dományos egyetem
ben a theologiából tu
dori koszorút nyert. 
1809-kei nov. 5-kén 
áldozárra szenteltet-
vén,azonnal a rosnyói 
püspöki lyceumban 
bölcsészet és mathe-
matica professorává 
lön, s két év múlva 
theologia tanszéken 
működött, magát 
szakavatottsággal, le
kötelező nyájasság
gal, valamint lángoló 
buzgalommal kitűn
tetvén, míglen 1824-
ben rosnyói kanonok
ká, s 1827-ben aug. 
17-én rosnyói megyés 
püspökké neveztetett, 
hol csak három évet 
töltvén, 1838-ki nov. 
19-én a pécsi püspöki 
székre, és 1849-diki 
jun. 21-kén dicsősé
gesen uralkodó / . Fe
renci József cs. kir. 
apóst. Fölsége által 
az esztergomi ma
gyarországi primás-
sággal egybekötött 
érseki székre emelte
tett, s elvégre pápa ő 
szentsége, ő cs. kir. 
apóst. Felsége aján
latára, 1853-ki márt. 
7-i conais tóriumban 
a római szentegyház 
kardinálissal közé 
magasztaltatott. 



Országunk főpapja mily mély belátással és apostoli buzgalom 
mai terjeszté Isten dicsőségét és híveinek üdvét, azt kormánya alatt 
minden jóban gyarapult megyéi legjobban bizonyíthatják : az Isten 
igéjének hirdetése a milly fontos kötelessége egy püspöknek, olly 
szenvedélyig kedves dolga vala mélyen tisztelt főpapunknak, ki 
még most is, kora 70-dik évében, föl-főllép a saónokszékre, és eleven 
hittel, magasztos szavakkal, elragadó lelkesedéssel védi Jézus igaz 
tanát, s hirdeti a tiszta erkölcsiséget, s a nép — a nagy egyházi 
tudós Görres szerint, egy püspök a szószéken magában egy prédiká-
Í'Z'IO lévén — a bibor alól széthangzó és szeretettől ihlett tanítást 
nemcsak seregesen meghallgatni, de szentül követni is szereti, cs 
mindazok, kiket az igazságra tanít áldják és a próféta szavaival a 
á l lagokként tündököltetni kívánjuk mind örökké. 

Emellett a föpásztorkodásnak minden ágát kiválólag kezelte : 
tőgondját az Úr szöllejének leendő munkásaira a növendék papságra 
fordítja, őket igen gyakran meglátogatja, szent hivatásuk becsülé-
sére és lelkiismeretes betöltésére ösztönzi,őket, mondhatni, gyöngéd 
atyai szeretettel tanítván, intvén, kérvén, hogy Isten lelke szerinti 
hü egyházszolgákká nevekedjenek. E pontnál el nem hallgathatjuk, 
miként a megbetegedett tanárt felüdüléséig fórdöbe bocsájtván, azt 
megyés püspök létére hónapokon által hivatalában helyettesité, igy 
gyönyörű példáját szolgáltatván a leercszkedésnek és a szent ügy
hez szitó láng buzgalmának. — Az Úr szöllejének mindazon terheit, 
mellyek isteni parancstól a főpásztor vállaira súlyosodnak, mindig 
inagu, helyettesek nélkül és azon feláldozó buzgalommal viselte, 
melly méltán a közcsodúlkozást kelti fel. Számos templomot és jó 
tékony intézetet emeltetett,alapitott vagy javíttatott,közülök a pécsi 
Miasszonyunkról nevezet apáczák kolostorát kell kiemelnünk, mellyet 
-100,000 pft. áldozattal hozott létre, s a legújabban szinte teljes dí
széig emelt csztergomvári főszékes egyházat, mellyet addig is egész 
nagyszerű s pompás alakjában t. olvasóinkkal közölni kívántuk, 
mig alkalmunk leend azt történetileg és részleteivel bővebben meg
ismertetni. Nemkülömben az ő ernyedetlen lelkességének és tete
mes áldozatainak köszönhetjük, hogy országunk fővárosának egyik 
leendő föéke a pest-lipótvárosi templom falai emelkednek. 

A kor körülményei egyesületi működést és a híveknek ájtatos 
szövetkezéseit tévén szükségessé, teremtő keze e téren is hagyott 
maga után halhatatlan gyümölcsöket : mint pécsi püspök, megyéjé
ben a B. Szűz szent szivéről, mint esztergomi érsek pedig az egész 
országban a szent gyermekségről nevezett társulatot (mellynek bi
rodalmi elnöke) megalapította; a nagytekintetü szent István társu 
latot hathatós védelmében részesítvén, azt újra szerveztette és fölvi-
rágoztotta. Mint a tudományok pártolója nem csak sok tudós férfiút 
gyáinolitott, hanem előviláglásával is a cselekvés terére kalauzolt; 
a m. tudóstársaságot segité; a természettudományi társulatnak el
nöke volt, Rimaszombatban kis gymnasiumot, Nagyszombatban és 
Esztergomban pedig uj szervezetű nagy gymnasiumokat hozott létre. 
Irodalmi tevékenységéről a „Szentek élete 1 ', a „Rosnyói egyházi tö
redékek" ugy „Római sajátkezüleg vitt naplója", és költségén meg
jelent számos müvek tanúságot tesznek. 

A szépmüvészeteknek milly nagy barátja, arról azon számos 
oltár, szobor, kép, orgona, harang s több efféle eléggé tanúskodik, 
mellyeket 26 évi püspöksége korában országszerte létrehozott; s 
minthogy ö eminentiája maga is zenész, Lisztet, a zenekirályt, 8 
épen azért hazánk büszkeségét, pécsi püspöki palotájában legna
gyobb szivélylyel fogadván, azt a nem sokára bekövetkezendő esz
tergomi basilika fölszentelési ünnepére karigazgatóul meghívni 
méltóztatott. 

A vallásosság és ez által a közerkölcsiség és jólét emelése 
szempontjából, az egyházi rend épülésére, a lelki gyakorlatokat,va
lamint a népnek jóra bírására, a népmissiókat hozta be. 

A népnevelés azon fötényezö, mellytől a j o b b szellem ujraalu-
kulását méltán várjuk, s épen ez az, mellyet Scitovszkynk éles be
látással, lankadatlan hévvel, és igen nagy áldozatokkal j ó kerékvá
gásba hozni és fölvirágoztatni buzgott. Ha Gömörmegyén végig 
utazunk, a népmiveltség nyomai szembetűnök leendnek, s ezt kivá
lólag Scitovszkynk mint rosnyói püspök által rendbeszedett népis
koláknak köszönhetni; s ki nem tudja,hogy a széles pécsi megyében 
alig van helység, mellyben iskoláját többször meg nem látogatta,és 
alapját nern nevelte volna, söt számos tanodát állított és alapított; 
ezernyi könyvet és képet osztott szét, a pécsi képezdét különösen 
gyámolította^ a tanitóözvegyek számára 3000 pftal nyugintéze-
tet alapított, melly mainapig 12,000 pft. tökével dicsekszik, s 18 

egyént gyámolít. S mint országunk prímását láttuk a hon szivében 
Buda-Pesten hetekig iskolákat látogatni, miként illy atyai foglal
kozását a pesti nyilv. elemitanitók Barabásunk egy nagy körajzával 
—herczegünket a kisdedek közt pompásan ábrázolóval—hódolótisz
telet és hálából 1851-ben megörökíteni serénykedtek. Ugy tudjuk, 
hogy a balassa-gyarmati leánynöveldét az angol kisasszonyok gond
jai alá bizta; a nagyszombati convictust megnyitotta; Pesten a leg
szegényebb leánykák nevelésével feltűnő szürke nénéket beplán 
tálta; Nagyszombatban és Posonyban a nevelésnek egykoron nagy
mestereit a Jézus társasága tagjait behozta; és számos helyeken 
népiskolákat nyitott vagy létresegitett, s mindezek által a j obb jö
vőnek magját elvetvén,homlokára a halhatatlanság koszorúját tűzte. 

Hly nemes lélek, illy apostoli tüz, illy megbecsülhetlen tények 
özöne dicsőíti országunk főpapjának 70 éves pályáját, melly hogy 
az egyház, a haza és emberiség javára és díszére még hosszura ter
jedjen, ezernyi buzgó tisztelőinek forró imája. . » 

Lelkiismeretes szó 
a legelőelkülönséi s tagositás ügyében. 

Én ki ez értekezést írom, nép közt születtem, nép közt neve
kedtem, s j ó ideig a népnek hivatalosan is szolgáltam, ugy hiszem 
nem teszek hiábavaló dolgot, ha épen azon időben, mikor a birtok
viszonyok rendezése napirenden van, közrendű polgártársaimat 
rongáló, sokszor káros előítéletek, balfogalmak göröngyei felett, — 
mellyek, különösen a köztegelöelkülönzési kérdéseknél mint szeg 
a zsákból, élesen kiáltanak — egy kis fogasboronálást tartok. 

A ki csak keveset olvasott is más országokról, ha meg nem 
tanulhatta, de megtudhatta, hogy azon országok legvirágzóbbak, 
legboldogabbak, hol a birtokviszonyok már rendezvék, hol a föld
birtokos, földmives vagy paraszt, — a mint jobban tetszik, — tago-
sitott földjét trágyázhatja, másoktól nem függve, maga esze és czélja 
szerint használhatja, osztályozhatja és mivelheti. Ott fél- vagy har
madrésznyi birtok több hasznot hajt a gazdának, mint nálunk, — 
mostani rendezetlenség mellett, — két vagy három annyi, és az illyen 
tagosított birtokon való gazdálkodás emeli a hitelt, emeli a jóllétet, 
becsületesen jutalmazza a munkát és fáradságot. 

A tagositás kérdésében a lapokban már sok ép mag vettetett el, 
s adja Isten, hogy az kopár földbe ne esett légyen és buján keljen 
ki; így én csak a legelöelkülönzési előítéletek boronálására szorít
kozom, s hogy a borona nehezebb legyen, arra az okosabb emberek 
gondolkozását is súlyképen reá rakom. 

A birtokviszonyok rendezésére, mellyhez a közlegelö elkülön-
zése is tartozik, a magas kormány már üdvös intézkedéseket tett, a 
hiteltelekkönyvek elkészítését országosan foganatba vette, s azt csak 
az nem látja be, a ki nem akarja, hogy ez mind oda megy ki : — 
hogy ha már a földdel biró ember földjének birtokosa és tulajdo
nosa lett, hitele is, pénze is legyen. 

Nincs természetesebb annál, hogy miután az urbériség meg
szűnt, s a paraszt ember vagy földmives földbirtokos lett, a volt 
földesúrral a legelő dolgában is tovább egy kenyéren nem marad
hatunk, azaz a legelőt közösen nem használhatjuk,mert még apáink 
reánk hagyták azon közmondást, hogy „közös lónak túros a háta.4' 
— Ezért mostani világban már mindenik fél szereti tudni, hogy mi 
az övé ; és ezt a birtokviszonyok rendezése, tisztárahozatala, akár 
tetszik, akár sem, — úgy kívánja. 

Én tudom, hogy a nagyobb gazdának, a kinek sok juha, mar
hája van, a legelöelkülönzés nincs Ínyére, mert a kevesebb jószág
gal bíró gazda rovására, aránytalanul majd nem bitangolhatja a j 
közlegelöt, de a szegény házas zsellér, kinek egykét malaczkája 
van, vagy a kevesebb lábas jószággal biró ember, kivált ha a legelő 
köztük birtokarány szerint kiosztatik s azt saját belátása szerint 
használhatja, más hangon beszél ám? — Egyébiránt, ha a több 
lábas jószággal s több földdel biró gazda is megkapja külön legelői 
illetőségét, ha azon jóféle zöld takarmányt fog termeszteni, s idővel 
az istállózás divatba jön : akkor ö is be fogja látni, hogy csalódott, 
mert a kopár, kiélt legelön elsatnyult juhok, lovak és szarvasmar
hák helyett, ha kevesebb számmal is, de nagyobb haszonnal lesz 
képes szép és j ó jószágot tartani, csak eszével tudjon élni; mert azt 
szokták mondani, hogy : „a ki magát elhagyja, azt az Isten is 
elhagyja."Vetni kell barátim kékes virágú luczernát(kék csigacsőt), 
veres lóherét, bükkönyt, takarmánykukoriczát, muhart, baltaczimet 
s több ilyesféléket, s a mellyik legsikeresebbnek mutatkoznék, a 



mellett kell maradni. — „Mindeneket megpróbáljatok, és a mi jó, 
azt megtartsátok." (Sz. Pál Thess. 1. Lev. 5 r. 21. v.) 

A legelöelkülönzésnek két útja, módja van : az egyezkedési út 
és a peres út. 

Midőn a két út között választanunk kell,az a kérdés merül fel: 
mellyik út hasznosabb, mellyiken lehet reményleni hogy a község 
többet nyer, többet kap ? 

Bizony bizony fáj lelkemnek, hogy épen ezen utak megválasz
tásában hányt a sors gátat és pedig csupán balhiedelmek, vastag 
elöitéletek, hibás felfogások, néha-néha roszakaratu, értetlen és vét
kes tanácsiások göröngyeiből, az értelmiség kellő fokára fel nem 
vergődhetett némelly közrendű hazámfiai kiindulások elébe : mert 
jobbadán minden községben találkoznak, — pedig nem az okosab
bak, hanem azok közül, a kik értetlenek, oktalanok, de magokat 
okosaknak tartják — ollyanok, a kik nagy képeket csinálva élire 
vetik magokat egy hozzájok viszketegségben, megelégedetlenségben 
é oktalanságban hasonló töredékpártnak, a kik kikiáltják, hogy „ne 
egyezzünk, mert az urak megcsalnak, mert az egyességet fel lehet 
bontani, mert a volt földesúrnak semmi joga a közlegelöhöz, mind 
a miénk, nekünk elkülönzés nem kell." És az okosabbaknak, az ér
telmes, becsületes, jóakaratú elöljáróknak hallgatniuk kell, mert a 
kik az egyességet ajánlják, akarják, tanácsolják, az ollyanokra ama
zok ráfogják, hogy meg vágynak vesztegetve, azok már az uraság 
emberei, lekenyerezettei. 

Azok az okos, jóakaratú honatyák, a kik az 183ti-ik évi törvé
nyeket alkották, nem ok nélkül tették azt törvénybe, hogy a legelő 
elkülönítése, ha eszközölhető, törvényszék által megvizsgálandó 
szabad egyesség mellett történjék. — Tudta azt jól a törvényhozó 
testület, hogy a földesuraság nagylelkűsége, jóindulatja, szabad 
akaratjas hajlama nincs korlátolva, mig a biró keze, törvény, mél
tányosság és részrehajlandóság által kötve vau. 

Maga az eddigi úrbéri törvények figyelembevételével, az 
1853-ik évi mártius 2-án kibocsájtott, legkegyelmesebb császári 
nyílt parancsIY-ik szakaszának33-ik §-a is szabályul rendeli, hogy : 
„a hitelesítés megtörténte után köteles a biróság mindenképen azon 
lenni, miszerint a peres kérdések egyezkedés utján kiegyenlí
tessenek." 

Számos példák mutatják, hogy az illy községek, a mellyek 
hajlandók voltak egyezkedni, a legelői elkülönzésben szembetünöleg 
szerencsésebbek voltak, mint a kik per utján vitték azt keresztül. 

Tudnék megnevezni községet, hol az uraság régibb időkben 
minden telkes jobbágynak 28—30 holdat megadott volna, s legelői 
illetőséget,hol egyházak,iskolák vannak szépen adományoztak volna, 
— de nem kellett, csak per és per ; s költséges per utján, sok időre 
kaptak 22 holdat; s igy egypár ezer hold földet elokoskodtak, mig 
más szomszéd községben, — ha bár, nem kevés ügyel bajjal létre 
jöt t egyesség utján, — 28 — 30 holdnyi legelöt adtak, egy telek föld 
s nyolcz zsellér ház után, a hol, ha a legelő egészen felosztatik, a sze
gény házas zsellérnek negyedfél holdnyi illetőségéből esztendeig 
való kenyere körül-belöl kitelik. 

Nem lehet feltenni egy r müveit lelkű, jóérzésű és emberileg 
gondolkodó uraságról sem, hogy szép és magasztos érzelmeket ne 
költsön fel lelkében az, ha látja, hogy volt jobbágyai hozzá, a hűbéri 
viszonyok megszűntével is bizodalommal járulnak, és a közlegelö 
elkülönzése kérdésében nagylelkűségét igénybe veszik, öt a szépsé
ges egyességre felkérik. Mert ha áll az egyes családoknál, hogy az 
apai vagy anyai közös vagyonon osztozkodó örökösök, szerető test
vérek között az egymásiránti engedékenység megszilárdítja az 
atyafiságos békességet, miért nem állna az, hogy a volt földes ur
nák is szinte ollyan jó l esik, ha a közlegelön volt jobbágyaival bé
kességes kiegyezkedés által osztozkodhatik meg? — Hiszen nem 
lehet tagadni, hogy a perlekedés mindkét részről kellemetlen, mert 
mindkettőnek óhajtását, kívánságát betölteni lehetetlen: hát még a 
sok utánajárás, költség, időveszteség, mennyit nyomnak a latban? 

Egyezkedés utján mindkét fél bizodalmasan, nyugodt és csila-
pult vérrel előadhatja egymás közt egy vagy más tér iránti érdekeit, 
kívánságát, óhajtását; az akadályokat legigazságosabban elháríthat
ják, egymás iránt engedékenyek, méltányosak lehetnek, s számos 
példák tanúsítják hogy a földesúr, a községirányában, a hol ragasz
kodást tapasztalt, saját érdekei mellőzésével is nem csak engedé
keny volt , de szivén hordva a vallásosságot, a népnevelés szent
ügyét, még az egyházakra, az iskolákra is, örök időkre kiható jóté
kony áldozatokkal járult. 

Csudálatos s valóban ferde gondolat az, hogy az egyességet fel 
lehetne bontani? holott annál erősebb törvény nem létezik, mint a 
jól kifózött, megkötött, s mindkét fél által aláirt egyesség, mellyre 
a felsőbbi hatóság — a törvényszék, — a helybenhagyás pecsétjét 
ráütötte. 

Sajnos, valóban elkeserítő azon minden alap nélküli szerencsét
len gondolkozása némely nyugtalan, agyafúrt embernek, hogy az 
úgynevezett nadrágos, vagy uriféle osztály iránt bizalmatlansággal 
viseltetnek, holott azok nélkül semmi fontosabb ügyeikben nem bol
dogulhatnának; holott azoknak tekintélyesebbjei, épen a nép érde
kében, annyit tettek s tesznek most is, hogy azokat még poraikban 
is áldhatnák. Jaj annak a népnek, melly ezt be nem látva, ostoba, 
alap nélküli beszédek, s - mint mondani szokták, — bogár atán 
indul, és csak későn látja be, későn bánja meg, hogy saját előmene
telét, saját boldogságát tette koczkára, mert „vakvezeté a világtalant. 
8 mindketten a verembe estek." 

Ne ámittsátok hát önmagátokat közrendű hazáinfiai, hanem ra
gadjátok meg az alkalmat, melly most kínálkozik, megvetve a szűr 
alatt handabandázó okoskodókat, őrizkedve a kártékony és vétkes 
hitegetőktöl, kik — ha jó l végére jártok, — midőn ellenzik a j ó t : 
vagy saját fazekuk mellé szítják a tüzet, vagy torzsalkodásból, vagy 
értetlenségből dolgoznak; törekedjetek azon, hogy a törvény javal
latához képest mindenek előtt az egyességet kisértsétek meg és ha 
csak lehetséges, a közlegelő elkülönzését barátságos egyezkedés ál
tal s lehetőségig tagosítással karöltve hozzátok teljesülésbe, gondol
jatok magatokra, utódaitokra,egyházaitokra és iskoláitokra, s tanul
játok meg, miszerint : 

„Szabálynak kell lenni minden jó embernél, 
Hogy sovány egyesség jobb a kövér pernél.'' Sárréti. 

Egy torok hOlgy levele egy magyar delnöliöz. 
Hogy milly dagályos és felczifrázott írással élnek keleten s ille

tőleg a törökök a levélírásnál : arra elegendő példa ezen itten alább 
szerkezett levél, mellyet török delnő egy magyar hölgy kívánatára 
szerkeszt. 

„Ön hölgyem egy a keleti szokás és ízlés szerint irt levelet igé
nyel tőlem, melly a mozlemek sajátságaihoz illő szellemet, ékes 
szólást és irályt tárjon föl. Feltéve, hogy arabs, perzsa, vagy török, 
ki azt önnek irja, képzeljen engem hét most, hogy én egy híre* 
kalsas vagyok. 

Ugy hiszem, legjobb leend gyöngéd érzelemmel kezdeni, mert 
mind az, a mit a szerelem mond, legalkalmasb mindig arra, hogy 
bárminő nyelven is előadjuk. 

En önt nőül veszem, hölgyem, és kegyed az én rabnöm lesz; 
arra el kell, határozva lennie; a nök semmi mások a mi honunkban, 
és ök e viszonyukat nem ís változtatandják meg, még a Mahomed 
paradicsomában sem. Nekem részemről lenni fog vagy tizenkettő, 
de ha ön ezek között kitűnő leend, akkor a más tizenegy, mint ke
gyedet fölül nem múlók, egész éltöket férjtelénségben tölthetik. 

Ez érzemény itt ép oljy uralkodó, mint gyöngéd, az érdekelni 
fog török nőt, midőn ellenkezőleg magyart csak nevetségre indít 
s pedig ok nélkül, mert szóljunk őszintén : van e Buda-pesten nő, 
ki megvetné azon édes boldogságot, hogy vetélytársait örökre 
boldogtalanná tegye? Kegyed hölgyem, ki különben olly eszes, 
minden, a mit csak képes volna illy esetben tenni, csak az fogna 
lenni, hogy mélyen színlelné örömét. Oh igen! jöjjön csak ve
lem Konstantinápolyba, vagy még inkább Damaszkusba, hol kénye 
szerint egész biztossággal gyakorolhatja szeszélyeit. Nem látja, hogy 
a szenvedély minden országban ugyanaz és csak a szokástól függ, 
hogy azt minő modorba jellemezze. Egy méltóságteljes mandarin 
és egy csinos arszlán mindkettő ugyanazon posztóju mezben öltöz
ködvén, nem lehetne a kelméről megkülönböztetni, hogy amazt Csi-
nában, ezt pedig Magyarhonban kiösmerjék; hacsak egyedül a 
szokás ezt Pestre, amazt pedig Pekkingbe nem ítéli. Minden haj
lamaink egytermészetüek, s azokat csak a népek és országok szo
kásai különítik el egymástól. 

Kezdjünk hát a képes keleti irályon beszélgetni, mellyet meg 
akar ösmerni, de akkor képzeröm szabad röptét is engedje meg, 
mert e helyek divatjának az az ízlése. 

Én magamat hát kis szeráljomba helyezem, egy szívnek, melly 
önt imádja békés birtokába, ott ön egyedüli tárgya leend az én 
édelgéseim- és kimeríthetlcn vágyaimnak. De sürgetős dolgaim ke
vés időre távozásomat, igénylik. 



Azonban a bú kórság nyomasztó őrjöngése ol lykor-ollykor 
megrohan. A z én szép Fatímemnak gyönyörteljes viszemléke távol
létem első éjszakáján elűzi szemeimről az édes álmot, mert már a 
szerelem hozzászokott azt mindig önkezeivel lezárni, kedves Fati-
memnek bájos keblén szenderülvén el. Végre a viszontlátás türel
metlensége a dühnek bizonyos nemét költi fel bennem és melléje 
visszavezet mint egy forgó szelet, melly egy tollat emelget és lök
dös kényére. 

Én téged honn nem talállak sehol fel, mert te a mecsetben valál 
lábai elé borulva a nagy prófétának, esdekelvén a leggyöngédebb, 
könyek között az én visszatértemet. Én csak egy óranegyedig vár
lak és mégis a késedelem ép olly hosszú nekem, mint az alkorán 
minden szakasza. Azonban te megjösz végre s elhullatva fátyolo
dat karjaim közé rohansz; most ugy tetszik nekem, mintha felleg 
vonulna el s a hold legnagyobb fényével sütne reám. 

Kétségkívül meghallgatta a próféta kérésedet, meg akar jutal
mazni, előre elmerítvén engemet paradicsomának kimondhatlan 
gyönyöreiben, mert én szerelmes vagyok, mint lenni fogna ember 
száz szívvel és ezer szeretővel. 

Igenis! hölgyem, hogyan érzi magát tartózkodása alatt itten 
mi közöttünk? De szükség, ha önnek ugy tetszik, hogy visszatérjek 
falura, visszaidézendő azon kellemes nyugtalanságokat, mellyek 
engem kegyed mellé csaltak vissza; önt pedig honn hagyom, hogy 
azon idö alatt uj imákat bocsátván Mahomedhez, irántami kegyéért 
esedezzék. 

Ugy hiszem, hogy meg van elégedve azon szenvedélyes beszéd
del, mellyet önnek tartottam. Az a kérdés már most, hogy mikép 
kell önnek írni, midőn már minden külsőséget meg tett légyen. 

Én azonnal egész hosszában egy igen nagy levél papirt veszek 
elő, mellynek egyik szeglethegyét babonaság miatt levágom, melly 
igen nagy szokásban van (e szokásnak azonban eredetét nem tud
hatni); egy mivelt ember azt hinné, hogy talán fölhagynak azon 
személyekkel, kikhez írnia kell, ha ellenkezőleg nem tapasztalná azt. 

E levélpapír j o b b oldaláról nyolcz ujnyit, bálfelöl pedig egy 
vagy két ujnyit behajtok. 

A lap felső részére írom : Hovalla, Kai, Khalik stb. 
Az Isten teremtő, leghatalmasb, örökkévaló, vigasutalóy gyöeő, 1 

legfönségesb, legbölcsebb stb. 
E fölirat alá, de balra kevéssé távol a párkányától ezen határ-

idökhez azon czímeket illesztem, mellyeket önnek szerelmem ád. 
A szép Fatimenak, lelkem lelkének, ki mint egy tavasz teljes 

szépségekkel és óhajtott jókkal, mindig beszéli szivemben a vágy 
és öröm. 

Alább a lap közepére kezdem a köszöntéseket, bókokat, kivá-
natokat és óhajtásokat. 

Üdvözlöm aztán az én kedves Fatimemat, sokkal gyöngé
debben mint a zephir a virágokat, sokkal hatósabban mint a 
pézsma a hólyagot, kinek lelke olly tiszta okossággal van fölékítve, 
mint a bölcsesség aranya; olly ragyogó szellemmel bírván mint a 
császári trón, hűséges férjéhez, gondos családja iránt. Az Isten 
tartsa meg, oltalmazza és örök kegyeivel áldja meg. 

Mióta téged elhagytalak, mindig kedves éa gyöngéd tárgy
vagy gondolatomnak, bájoló szépséged sohasem megyén ki eszem1-, 
szivem- és lelkemből, minden pillantásom neked van szentelve, 
képzeletem nem csapong és nem nyugszik másutt, mint a te ozip-
rustermeteden, ékes hajflirteid szerelmes lánczozatán, melly ékíti 
fejed és verdesi vállaidat, és személyed más bűvös kecsein, mellyek 
nem hagynak engem semmi kandiságom mellett is elragadtatni, 
mellyet itt azon szeretetreméltó kazimíri leányok, könnyű tánczos-
nök, vidor georgiai hölgyek, gyöngéd és szenvedélyes zenésznők 
kecseik által előidéznek, kikkel itten minden lépten találkozhatni. 
Eljönnek ők mindennap estveli imádság után, kellemes éjet szer-
zendök, nekem mit nem akarok ugyan, és azt csak a te utánadi sóha
jok között töltöm el. Érzéketlen vagyok én azok édes hitegetései 
iránt, a mennyiben a te szemeid hasonlók az ittas törökéhez, vagy 
a két szegletbe vonult szerecsenéhez, kémlelik magamviseletét és 
fenyegetnek egész haragod dühe által. Esküszöm neked minden 
profétára, hogy sokkal kevésbé volna terhes nyakamat az örök né 
maság végzetszerű zsinórainak átadni, mint szívemből az imádandó 
Fatimet száműzni. 

Üdvözöllek és ölellek, te dicső tárgya az én mindig viruló va
gyaimnak. Kérlek : tedd meg értem gyermekeink iránt a leggyön 
gédebb kedvezeseket s helyettem csókold meg mindenikét a mi 

mindig szűz rabnőinknek; vigasztald mindeniket gyöngéd modorod 
és negélyes magadviselete által koruk ós állapotjukhoz képest. 

Ha levelemet szép Fatimem rózsa ujjai illethetik, akkor 
kláris ajkaihoz fogja azt emelni s elefántcsont keblén fogja meg
nyugtatni, mellyet ajkaim érintése lángba borít. írtam Ra-
madan 15., a próféta hezsdirájának X . évében Abaszaide 
Ozmán Elmuzaffer fia. 

Most levelem aláírván, levelem előrészét bevonom és összefo
gom, mellyre teszem aztán a lágy pecsétet, vagy pecsétnyomómat 
ütöm reá, s hogy annál jobban megálljon, egy arany vagy ezüst 
gombidomu lemezke közé helyezem, mellyet még egy szalaggal 
tekerek körül, hogy ki ne hulljon. Ezután egy szividomulag vágott 
borítékba teszem s annak szárnylebenyével begöngyölítem, melly 
hosszú; elzárom végre egy atlasz táskába, mellyet azon színből vá
lasztok, melly ön előtt legkedvesebb. 

Megnedvesítem írnedvvel a papirt épen aláírásom hátánál, arra 
nyomok ugyanazon pecsétnyomóval, mellynek hagyatéka hiteles. 

Imé a fölirás : 
„Fatimenak az Abaszaide Ozmán Elmuzaffer fia nejének." 
Es kevéssé alább : 
„Amana, marsala," azaz menetbiztonság; a levélnek semmi 

akadály. 
Hlyen hölgyem az ékes szólás, udvariaság és miveltség kele

ten. Mellyek után vagyok stb. Az eredeti után közli W. A. 

Pa uirnö vények. 
(VírM 

Habár nagy és sürü népesség nagymennyiségű rongyot szün
telen fog készíteni, mindamellett megeshetik, hogy az óriásilag 
növekedő papírfogyasztás a ruha fogyasztását is hneghaladandja. A 
külkereskedésnek folytonos kiterjeszkedése, a vele karöltve járó leve
lezés, a göngyölgetési anyag roppant kívánalma, irodalom s a nagy
szerűen emelkedő napisajtó a papir fogyasztását kiszámithatlan 
magasságra rúgtatja, —- s jöhet idö , midőn a rongyban talált 
len- és kenderszálak, az óriási szükségletet továbbra ki nem elégítik. 
* - -^Ha meggondoljuk, miszerint egyetlen hírlap, mint az angol 
„Times" több százezer forint értékű papirt fogyaszt el évenkint, 
nem csudálhatni, ha az iparosok a drága rongy pótlékát min
denfelé keresgetik s a legkülönfélébb pótlékokkal tettek is, ki
sebb nagyobb mértékben sikerült kísérleteket. — Illy pótlék 
a fa, főleg a puha-, jegenye- , hárs-, fűz- és fenyüfa, illetőleg az 
abban talált rostok; ezek parányi darabokra apróztatván s külön
féle lúgban áztatván megpuhulnak, majd halvány gőzben (chlorgaz) 
megfehérítetnek s timsó- s gyántaszappannal összeragasztatnak. — 
Ezen pótlék a rongyot nem teszi ugyan teljesen nélkülözhetövé, 
miután a fából csak ezekkeli keverés által lehet hajtogatható papirt 
készíteni, mindamellett a farost is már érezhetöleg kiméli s mér
sékli a drága rongy fogyasztását; — s ezáltal segít a papirdrága-
ságán. 

A fánál sokkal j o b b s közönségesebben használt papirpőtlék 
a szalma, melly erős lúgban nagy gőznyomás alatt forraltatván, 
miután vegyileg a benne levő kovagsavanytól megszabadíttatott, 
halvanyos mész által megfehérítetett, belőle igen j ó s rongyelegy 
nélkül is használható finom s tartós papir készül. 

A papíranyag harmadik, nem kevésbé fontos, pótléka azon 
pamuthulladék, melly a pamut tisztogatása, gerebenezés s fonása 
közben a gépekről lehull s szemét gyanánt összesöpörtetik. Mesz
es szikluggal fedetlen kazánokban megfőzetvén, majd megörletik, 
megsajtoltatik, s vízben még egyszer megtisztogattatván ezen műtét 
folytán olly papirt szolgáltat, melly a rongynak hozzá keverése 
nélkül is a közönséges, nem fényűzésre czélzó papir kivántatóságai-
nak elegendöképen megfelel. — E három pótlékkal elhagyjuk a 
jónak bizonyult papíranyagokat, mellyekl jelentősége mindazáltal 
nem abban rejlik, hogy a rongy használatát teljesen nélkülözővé 
teszik, mint inkább abban, hogy azok használatát mérséklik. 

A papirgyártásnak van oka, mindent mi körébe v á g , felhasz
nálni, csakhogy illy pótlékul egyedül azon anyagot fogja alkalma
san használhatni, meUy a rongynál nem drágább, s melly közelben 
található, miután nagy messzeségekrei szállítás a papíranyag érté
két tulzólag emelné. Illy pótanyagnak mutatkoztak a feuyüfák tói. 
mellyek a levélzöldtől s sejtszövettöl megszabadítatván „erdőgyap" 
czim alatt a kereskedésben göngyölgetési anyagkép előfordulnak. 



1 5* 
Nem kevésbé fontos a gyöptözeget képző moh (sphagnum). Ezen 
növény halvány lévén s száraiban hosszú rostszálakat tartalmazván, 
papir, különösen göngyölési papir készítésére kiválólag alkalmas. 
I l ly növény továbbá a homokos puszta földön termő rekettye, 
mellyből Bajorhonban már göngyölgetési papirost készítettek. 
Egész neme, ágainak ruganyosságáról ismeretes, miért is némelly 
fajának szálaiból már a régi görögök is felette tartós szöveteket ké
szítettek. 

A felsoroltakon kivül még számos növény létezik, mellynek 

den gyámolgatás nélkül vadon tenyész s széles ágaiban évente sok 
millió rostszálat terem. 

Küliöldi papirnövény az amerikai Agam, melly közönségesen, 
de hibásan áloénak is neveztetik, s mellyek rostjaiból nem annyira 
szép, mint felette tartós papirt gyárthatni; továbbá a Dtapánba* 
termő papir-eperfa (broussonetia papyrifera), mellyből az olly hires 
dsapáni papir készül. Ezen papir e növény egyéves hajtásaiból ke
rül , mellyek levágatván nyersen erős lúgban megfőzetnek, hogy a 
fáról a finom kéreg leváljon. Ezen kéreg jóságra nézve három osz-

Efr*CTjrntni hvililtv 

hajtható rostszálaiból papirt gyárthatni. — jEzek között, főleg az 
ausztriai birodalomra nézve, különös fontos az európai törpepálma 
(chamárops humilis), melly Olaszországban könnyen terem. Régóta 
az algíri földmives baja, mellynek kiirtására a kormány nagy díja
kat tűzött, ujabb időben papírgyártásra alkalmasnak találtatott. A 
leveleiben lévő rostszálak, már a legrégibb idők óta, különféle szö
vetekre és kötélgyártásra haszonnal fordíttattak, ezekből pedig kellő 
átdolgozás folytán legjobb papirt lehet készíteni, mi annál fonto-
«abb , minthogy e fa gazként, minden meleg tájon könnyen s min-

tályba soroztatik. Az elsőbe jönek a legfiatalabb hajtások, a mikből 
finom papir készül; a másodikból közönséges, a harmadikból egé
szen durva, egyedül göngyölésre alkalmas papiros. E végett a 
kéreg felső részéről, minden egyenetlenség lecsiszoltatik, ezután 
hamu között addig főzetik, mig a rost a kivánt lágyságot elérte, 
vagyis mig pamutként elmál. Az igy nyert papirtészta folyamvíz-
ben megmosatván, addig rostáltatik, mig a legfinomabb pamutnál 
is porhanyóbbá s lágyabbá lesz. Sima asztalokon finom lemezekké 
csapatván, rizs- és enyvből készített enyves vízbe mártatik, innen 



kivétetvén, finom sásból szőtt gyékényekre terítik, ezeket egymás
fölé halmozzák, s erős sajtók alatt vékonyra összeszorítják. Kocsin-
Csinában a selyemkender hám (daphne eannabina) képezi a papir 
legközönségesebb anyagát, Csinában a papirtermö Ardlia, egy az 
ernyős növényekkel rokon növény, illetőleg ennek karéjos uj-alaku 
leveleiből s üres béles szárából származik a „rizspapir" név alatt 
ismeretes csinpapir legnagyobb része. 

Keletindia több esalánfaju növényben, pizang s banánjaiban 
alkalmas papirnövényeket bir , mellyek között az úgynevezett ma-
nila-kender áll első helyen. — A brazíliai Caruá a legkövecsesebb 
gazdászatra teljesen alkalmatlan tereken termő, ananász fajú növény 

selyemfinom sárga rostjai szinte papírgyártásra sikerrel forditat
hatnának, ha a délamerikaiak olly szertelen hanyagok s ipari tekin
tetben restek nem volnának 

Ezek volnának a legfontosabb papirnövények, mellyek meg-
annyian különbféle földrészeken találtatnak, mintegy jeléül annak, 
miszerint mindegyik földrész lakója saját hona terményeiből igye
kezzék a néki szükséges iranyagot megszerezni. 

Hazánkban kender-, len- és pamuton kivül leginkább a szalma 
s a csalán szálai látszanak papírgyártásra alkalmasoknak, ez utób
biak kellő feldolgozása nyujtandja nálunk a legolcsóbb papirpót-
lékot. Dr- Hegedűs. 

T Á R H Á Z . 
Máléhegyi szölölevclek. 

I. 
Egy lapnak olvasó közönségét ugy képzelem, mint egy teremben össze

gyűlt — a lap tárgyai által érdeklett — társaságot, mellynek tagjai az olva
sott tárgy felett véleményt mondanak, cserélnek. Korunkban a szAlőmivclők 
örömére nagyon mindennapi tárgy lett a bortermelés és kereskedés; czélszerü 
s az Ugy előmozdítására vezető bizonyosan, ha minél többen szólalnak fel e 
tárgyban, s mind azt, mit e tárgyban tudnak, egymással közlik, véleményt 
cserélnek, csakhogy ez, mind a mellett, hogy boros tárgy, — részeg ember 
modorában ne történjék. 

E nézetből szándékom nekem is e lap olvasóival, illetőleg ennek szőlő-
mivea részével, véleményemet kicserélni. Tizennégy év óta foglalatoskodom 
szőlőmiveléssel, mi alatt másoktól is igyekeztem tanulni, de saját tapasztala
timat is iparkodtam állandóéit ni. Azonban jelen leveleim által is nem annyira 
tanittii, mint mások ismeretét, s tapasztalalát a nyilvánosságra kihíva inkább 
tanulni óhajtanék, szívesen adnám cserébe saját szakismeretemet, mi csekély 
ugyan, de mégis több a semminél, tehát ez is valami. 

Leveleimet rövidekre szabandom, azt óhajtván, hogy bennük kevés le
gyen a szó, de annál több az értelem; nem szeretném ha e lap olvasóinak 
unalmára lennék, mi ha mégis ugy lenne, tessék hallgatásra utasitni, mi 
egyébiránt is természetemmel összehangzóbb. 

Ha az irodalomra egy pillanatot vetünk, látni fogjuk, hogy a gazdászat 
egyéb ágazatainuk p. o. a mezei terményeknek, takarmánynak, állat- s gyii-
mölcstenyesztésnek stb. sok jeles magyar ugy, mint külföldi irói voltak s 
vannak, Sok az ezeket tudományosan oktató munka, mig a szőlőmivelési s 
borkezelési, — tekintve ennek nevezetességét—aránylag kevés, kivált nyelvün
kön. Álljunk elő mi is szőlőmivesek, beszéljünk, írjunk szakmánkról, mint 
teszi D. Kocz a magáéról, talán kerekedik ügyünknek ís egy zászlótartója, 
vagy hogy van is Havas József úrban, azért csak utána, mert eljött az idő, 
hogy mi is magyarok ugy tekintsük hazánkat mint a németek. 

A német hazáját apának — Vaterland — a magyar pedig anyának ne
vezi; talán : mert a német — jó gyermekként — azon földet, mellyet bir, s 
mellyről cl, lehető legnagyobb iparral, szorgalommal növeli, hogy azt, mit 
tőle kap mintegy kiérdemelje, s az apát — földjét, —jó erőben megtartsa; 
a magyar pedig azon — mint csecsemő gyermek édes anyja emlőjén — csak 
élősködni szeret. Hazámfíai! ezen édes anyánk már nagyon öreg, emlői fon
ti vártak, tápláló ereje megfogyott, a sok szívás következtében sorvadásnak 
indult, rajtunk a sor neki viszonszolgálatot tenni, > erőnket, tehetségünket 
<>da fordítani, hogy a jó kedves anya el ne haljon, hanem iparunk által mint 
egy megfiatalodva ismét erőt, képességet kapjon a minket táplálásra. 

bzőlőmives táraim.' gyönyörű s hasznos munkatér jutott nekünk, mert 
üii a természet legszebb, legáldottabb növényével foglalatoskodunk, talán 
magatok sem tudjátok a természetnek milly dicső adománya jutott osztály
részetekül, mit hogy megismerjetek, s nagyobb kedvetek legyen hozzá, meg
kísértem annak gyönyöre, s hasznossága csekély színezetű festésével benne
teket fölvilágosítani. 

A szőlő azon sajátsága, hogy a magaslatokat szereti, mintegy oda mu
tat, mintha a természet a többi növények feletti állásra kívánta volna he
lyezni; a magaslatoknak is nem a zordon, hanem a szendébb, nyájasabb része 
nz ő tanyája, mintha a természet maga is illő gyöngédséggel viseltetnék e 
jeles gyermeke iránt; maga e bájos helyzet is elég gyönyörrel kínálkozik a 
szölőmivesnek, de lássuk hasznosságát. 

1. Eledel. A szőlőfürt mint gyümölcs olly felséges,hogy ezt zamat,illat, 
szín, alakváltozatosságra, jóságra semmi gyümölcs cl nem éri, enni nem csak 
egészségesnek, hanem betegnek is jó, hasznos, egészséges, némelly fajok so
káig, söt megtöpve újig is eltarthatok. A szőlőből készült befőzött egyike 
a legjobbaknak, sokféle tésztás étel készítetik vele, valamint az apró szőlővel 
s raalozsával is. Az éretlen szőlőbogyókból jó mártás készül, mint az egres-
ből vagy piszkéből. A gyenge szölőlevelekből némelly gazdasszony takar-
tost is tud készítői. A mustból szirup is készül. Van-e egészségesebb fűszer 
a borecxetnél? Sok nyalánk malozsát csemegéz mandolával, mi pedig álla
podjunk meg a mustos pecsenyével. 

2. Ital. Lehet e jótékonyabb valami, mint az. mi az embert gondtól, bú
tól — mik mint a lét árnyai kisebb nagyobb mértékben mindenkit kisérnek,— 
In bár kevés időre is fölmenti, megszabadítja; nem jótétemény-e a keserű 
órák közzé néhány enyhült pillanat vegyítése? illy jótevőnk semmi más, mint 

a bor; — míg a pálinka testet, lelket lankaszt, butit, a ser testet, lelket ne
hezít, lustít, addig a bor testet, lelket éleszt, elevenít. A bor ezen hatása elég 
ismeretes, magok a legnagyobb genie-k is örömest engedték, s engedik ma
gokat a bornak fölfelé siető gyöngyei által szellemerejök legmagasabb tokára 
ragadtatni, honnét azután ők ismét eszmegyöngyöket szórnak alá, mellyek 
mint a lélek gyémántjai, lankadatlan ragyogású sugarakat lövelnek szét a 
világ sötétjébe, mi által a bor mintegy istenítő szer tűnik föl. Nem hiában 
imádták a romaiak Bachus képében. Ha már az édes vagy csipős mustot, a 
sokféle, szinte kellemes élvezetet nyújtó ürraöst ízleltük, ne is menjünk az 
aszuborokig, pezsgőkig, maradjunk A jó asztali bornál — minek hazánk bő-
viben van , kedély derültségünk ez is meghozza, kivált ha még hozzá mé
lyen gyászolt nngy költőnk „Fótidalát," vagy más vigasztaló bordalt, minek 
szinte bőviben vagyunk, dúdolunk. 

3. Gyógyszer. Az evés ivás után gyakran a gyógyszer szüksége állvár. 
be, a szőlő ezt is nyújt a — borkőben, miből az orvosok, gyógyszerészek 
gyomor-, vértisztitót, erősítőt csinálnak; borkőből készül a pezsgő por, 
cremor tartari, tartari tartarisati, acidum tartaricum, sal tartari stb., ki ne 
ismerné pedig a minden gyógyszerek legfőbbikét? — a kámforós égett bort! 

4. Tüziszer. Enni, inni, ínég betegeskedni is jobb a melegben, mint a. 
hidegben, azért tűzre valót is ád a szőlő tökéje, gyökere, venyigéje, minek 
hamuja, hogy legyen mivel megtisztitni a ruhát, ha valakit a bor sárba taszí
tott, vagy másként lett az piszkos — jó szappanfőzéshez. 

5. Világitószer. Az élvezetek nem mindig nappal, hanem kivált a bo
rozás, többet történnek éjjel, a szőlőmag gyönyörű olajat ád e czélra, m 
egyébiránt salátára is fölséges. 

fi. Szépitőszer. Hogy a szépnemnek is kedvezzen a szőlő, a jó kontyalá 
valón kívül, még a metszés után kifolyt nedv állítólag a szeplőtol s más 
folttól is roegtisztitja, szépíti az arezot. 

7. Takarmány. A szőlőlevelek, ágok, uj hajtások erre színte igen jók. 
miután ismét 

8. Trágya származik, valamint abból is, ha ezek és az összevagdalt ve
nyige rakásra hordva megrothadnak, mi által a szőlő önfentartási anyagot 
is képes adni. 

9. Festék. A törköly közé tett réz lemezekre zöld festéket — Grünspac 
— rak, a kisajtolt boralyból fekete festék készül. 

Legyen ennyi elég a szőlőnek, mint növénynek specificus hasznairól, a 
főhaszonról, a borról mint jövedelmi forrásról, mind magán, mind államgaz-
dászati tekintetben majd külön levélben. Vasmegyei. 

F a l u s i r o v á s . 
Több községekben a román nép, adó- és községpótlékai feljegyzésére 

az itten látható idomú rovást szokta használni. Ezen rovás egy négyszögletre 
faragott mogyorófa pálczából áll, s mindenekelőtt annyi osztályra osztatik 
föl, a hány ház találtatik a községben, mindkét vége külön alakú rézsútos 
metszéssel jegyeztetik meg azért, hogy a számadó tudhassa, mellyik az első 
és utolsó házszám, az osztályok egyszerű, minden utczának utolsó házosz
tálya pedig kétszeres metszéssel szokott megjegyeztetni, ezeknek megtörtén
tével mindenkinek adó vagy adópótlék tartozása saját osztályába, mint a 
figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mutatja, feljegyeztetik. 
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A számoknak a rovásrai feljegyzése következő alakban történik : 
1-ör. A forintok a rovás jobb szögletére a mintán látható b csúcsocs-

kák szerint bemetszetnek egy máa mellé. 
2-or. A krajezárok a rovás lapjára befaragtatnak, s pedig a tízesek 

rómailag egy kereszttel c, az ötösök fél kereszttel, vagy is egy hosszúkás 
rézsutvonással d, az egyes krajezárok egy a kés hegyével történendő 
szúrással, melly pont gyanánt e néz ki, jeleltetnek; a helynek megkímélése 
tekintetéből, a 30 krajezárosok nem hármas kereszttel, hanem a rováson lát
ható a szerint jeleltetnek, mi ugy történik, hogy a forintokkal átellenben 
szolgáló r<>\ .i- élébe a kés rézsút benyomatván, az ez által okozott metszés a> 
késsel kissé felfeszíttetik anélkül, hogy ezen felfeszített fahéj kivágatnék, 
mint például a forintoknál, ezen metszésjelnek a neve „pána", vagyis ma
gyarul — toll. 



Milly terhes legyen ezen feljegyzés, kétséget nem szenved, annál ter
hesebb azonban a rovás összeadása, mi rendesen kukoriczaszemmel történik 
meg, minek közlését a közönséggel tudatni, érdekesebbnek tartom a rovás
nál. Az adó vagy egyéb tartozásoknak a rovásra lett feljegyzése után, ter
mészetesen következik az összeadás, mire mintegy maroknyi kukoriczaszem 
használtatik következőleg : a biró, vagy pedig ennek megbízottja a rovásra 
rót számokat olvasni kezdi egytől tízig, ekkor a tizes megjelelésére egy 
esküdt ember a rakásból egy szemet félre tesz, igy ismétli megint egytől 
tízig az olvasást (mert tizen tul nem tud olvasni), s a következő tizet ismét 
más kukoriczaszemmel jegyzi meg, s így ezen előadott modorban mennek 
végig a rováson. Ekkor az oldalt rakott szemek ismét egytől tizig felolvas
tatván, s a tizedik szem százosnak kereszteltetvén félretétetik, a többi 9 
szem pedig nulla gyanánt megsemmisíttetik, s igy tovább. Midőn az ekénti 
számadásnak végére jártak, felolvastatnak a félrerakott kukoriczaszemek, s 
ha az írásbeli felosztással a rovás felszámítása meg nem egyezik—mi gyakran 
onnét is ered, hogy midőn ezen számitás szabad ég alatt hajtatik végre, az 
ügyes kakas a számadókat körül szokta venni, s anélkül, hogy a számadók 
észrevegyék, a legnagyobb ügyességgel elidegenit egy két sárga számot — 
akkor a mély gondolkodásba merült algebraisták, azon latin közmondásra 
szorulnak : ,,Qui perdidit numerum, incipiet iterum." 

Milly terhes legyen ezen számadási rendszer ? taglalni szükségtelen, s 
azt maga a nép is nemcsak belátja, de sóhajtva kiált föl : Istenem! de áldott 
az irás, ezen sóhajtás azonban nem a kebel forrásából csergedez, mivel az 
iskolát még máig is nemcsak kerüli, söt a tanítót kész megvesztegetni, hogy 
fiát az iskolába járók közzé ne ígtassa, hiszen, úgymond, „nem lesz az én 
fiamból pap." 

Illy körülmények között csak a magas kormány legüdvösebb intézke
dései segíthetnek népnevelésünk ügyén. 

Irodalom. 
— A „Családköny vének" 3-ik füzete is megjelent érdekes tartalommal. 
— Protestáns lelkészeknek kedves újdonságul jelentjük „ A protestáns 

egyház - alkotmány alapelvei" czimü érdekes munka megjelenését, fordí
totta Révész Imre. Dús tartalma mellett olcsósága is (1 ft. 20 kr.) ajánlja. 

— A „Jogtudományi és törvénykezési tár" ez idei első füzete Tóth 
Lőrincz szerkeztése alatt megjelent. Ügyvédek, bírák, joghallgatók sok ér
dekest találhatnak benne. 

— Jókai Mórnak „Régi jó táblabirák" ezimii regénye önálló kötetek
ben is megjelent. 

— A sz. István társulat az általa megindított Pázmán füzetek 1S.V' ,,-ik 
évi folyamára 10 kötetre 5 p. ttjával előfizetést hirdet. 

— Az erdélyi múzeum 4-ik száma az erdélyi irók élet éa jellemrajzát 
krzrlt meg. 

— Kertbeni Károly Mária szerkesztése mellett Leo Ferencz bécsi ki
adónál kapható : Esztergomi főegyház felszentelés! albuma. 

— A „Vasárnapi könyvtár" 3-ik és 4-dik füzete is megjelent. Az első 
Hunyadi Mátyás korát, Eszter szerzőjétől, a második Képeket hoz a Ter
mészetből, Dr. Hegedűstől. 

M i 11 j s ;» íí ? 
O császári kir. Ap. Felsége f. hó 23-án a tiszai vasút társulatnak a 

tervezett vasút építésre megadta az engedélyt, s e válalatban maga a felséges 
-ász. ház 6,OU0,ÜO0 pft. aláírással vesz részt. 

.• Ö cs. k. Felsége Karolina Auguszta császárné a szamos-ujvári le
égett latin szertartású templom felépitésére bOO pftot adakozni méltóztatott. 

.- A ioldmivelés emelésére Haber testvérek által alakított részvény-
társulat „ActiengeBellschaft für landwirthschaftliche Unternehmungen" czi-
met viselend, mellynek hatásköre az egész ausztriai birodalomra kiterjed. 
Figyelmeztetjük gazdáinkat ezen okszerű társulatra. 

.• Szepes-Váraljáról szomorú hirt hallottunk. F. hó 19-én a város na
gyobb része tüz martaléka lett. A rom. kath. templom fedele, a bádoggal fe
dett tornya hamuba dőlt, harangjai, s benseje szerencsésen megmentetett; de 
az ágost. hitv. protestánsok temploma porig égett. Nyissátok meg erszénye
teket, kiket Isten megáldott : 

.. 11 n szenvedőknek arczáin 
Könylikét látsz elömleni, 

Emberbaráti szózat int. 
Siess hamar letörleni." 

.• Fördős Lajos kun-szent-miklóei ref. lelkész april 20-án vett búcsút 
híveitől, hogy felkeresse ujabb híveit Kecskeméten, s mint halljuk a derék 
lelkész helyébe debreczeni volt lelkész, • közelebbről kegyelmet nyert Könyves 
Tóth Mihály választatott. 

." A csász. kir. gazdászati társulat, a társulati nagy arany emlékpénzt 
50 arany értékben tűzte ki jutalmul azon kérdés megoldására „Mint teheti 
az ausztriai gazdászat a külföldi marha bevitelét nélkülözhetővé." A válasz 
bekflldésének ideje 185t! dec. végére van határozva. Attól félek, hogy ezt is 
Kenessey Kálmán barátom fogja nyerni, s akkor félni fog tőle környéke mint 
kinek ördöge van. . ' M L I L Í 

Zilalu>n jótékony czélokra műkedvelő társulat alakult. Miért ne te
hetnék azt nagy városaink is mit a kis Zilah tesz, vagy talán azt hiszik, hogy 
gyermeknek való a játék, öreget a pihenés illeti. 

£ A nemzeti múzeum tereméi, mint már emiitők f.hó 3-ikán nyittatnak 
•ueg. A látogatási idő reggeli kilencztől délután egyig tart. A régiségtár 
•biliden hétfőn; a képcsarnok kedden és szombaton; a természeti ritkaságok 
gyűjteménye csütörtökön lesz megtekinthető. 

/ Csehországban egy fiatal ember szerelmi viszonyt fűzött egy pór-
leánynyal. A leány szülei módosok lévén, ellenezték e viszonyt, s a leányt 
másnak szánták nőül. Fiatal emberünk még egyszer meglátogatta szerelmesét, 
s búcsú csókot kért tőle, mellyet midőn megkapott, a nagy ragaszkodásnak 
miatta orrát is leharapta. „Ha enyim nem lehetsz, másé se légy!" mondván. 
No ez már igazán ugy szerette, majd megette. 

/ Sümeg vidékéről leverő hirek szárnyainak, egymást érik a rablások, 
gyilkolások. 

.• Valami Bluntsli nevü müncheni egyetemi tanár, s több német tudós 
államszótárt adki, s abban gróf Szécscnyit szláv államférfinak mondja. Azt 
mondjuk mi is annak a furcsa nevü urnák, a mit a Pesti Napló : Zrínyit, 
Hunyadit oda engedjük a szlávoknak, de Szécsényit nem. 

£ A Lipót-városban egy fiú keresztelésben Napóleon Lajos nevet ka
pott. Mi ezt mint fontos dolgot azért jegyezzük meg, hogy mindenki nevet
hessen ezen túlságos majmoskodásnak. 

, £ A kutyaadó behozatala végett tett előleges tervkészítés alkalmával 
kisölt,hogy az ausztriai birodalomban 1% millió fényűzési kutya,vagy divat 
nyelven öleb *) van, melynek tartása 3 millió forintba kerül. Hány becsüle
tes éhezőnek lehetne enni adni ennyi pénzért: de mi Idvezitönk parancsa 
ellen szeretünk véteni, ki azt monda „Ne adjátok a mi szent az ebeknek!" 

£ A lapunkban is említett yeddói földrengés iszonyú vala. Egész ut-
czákat, s városrészeket nyelt cl a föld egyszerre, s ötvenhét templom dölt 
romba. Földrengés alatt a város harmincz helyen gyúlt meg. 

i Milly veszélyes következményei lehetnek a kocsiróli legugrásnak, 
mutatja következő szomorú eset. Berenyi (Szálinger) fiatal iró Mártonvá
sárról Pestre szándékozván, lovai megbőszültek, leugrott és pár perez múlva 
az erőteljes ifjú hideg halott lett. Másszor bővebben. 

Vidéki hírek. 
Mihálfa, april 21. Ezen hó 3-án hallottam egy igen hitelt érdemlő bará

tomtól, hogy Zsombor nevü urat, ki a Dráva innenső részén Somogyban lakik, 
mártius utolsó napjain estelizés közben 16 fegyveres rabló, bekerítvén házát, 
istállóit, lefegyverezve minden ellenállható cselédet, kirabolta, s olly ismerő
söknek kellett lenni, hogy a házi ur kis leánykájának 30 d. láz-iáját ia elő
kérték, mit csak nem régiben adott neki atyja; ettől 6000p. forintot vittek cl 
s az ezüstöket; szolgája, ki védelmökre puskát ragadván rajok lött a rablókra 
— de nem talált — ezektől tüstént agyonlövetett. 

A második eset ezt követte 5-öd napra, midőn ugyan ezen 16 rabló há
rom kocsin 5-ik áprilisban Horváth Imre 75 éves öreg urnák hosszufalvi la
kába estéli 8 — 9 óra közt betört, házát, udvarát ennek is lefoglalván, hatan 
közülök az ebédlőben vacsoráló öreg úrra s családjára rontottak. Elsőben 
mindnyájokat megkötözték, s végre is az öreg urtóI6000ftot pengő péncber, 
s a mit elövetettek ezüstöt, kicsikartak; sőt egyike az öreg urat jó oldalba 
taszította, hogy lefordult székéről — másik pedig egy nyugalmazott kapitányt 
ellentállni akarván, baltájával ugy főbe koczintotta, hogy szinte lerogyott — 
ez történetesen vendég lévén a háznál. 

A harmadik eset ma egy hete történt délutáni órákban, midőn Sümeg
ről elindult egy hientz fuvaros egy bort venni szándékozó vendéglőssel Vas
ból örisziget nevü helységből, ezek elindultak Sümegről s akartak a Tapol-
czára vezető országúton Balaton melléki hegyekbe menni, midőn alig egy 
órát tevő bakony erdején keresztül mennének, az erdőből 4 gyanús egyén 
nekik tart, egyik a ló zabláját fogja, többiek a szekér hátuljánál kiabálták a 
pénz előadását, de midőn a hientz nógatni akarja az erdőből mindjárt kiérő 
lovait, hátulrul elsütik fegyvereiket, 8 egyik ló és a fuvaros hátulrul találva 
összerogynak. A vendéglős látván, hogy a rablók az erdőbe távoznak ezek 
láttára, levágja az istrángokat, benyargal Sümegre, honnét a másikért a ha
tóság küldött azután, de már meghalt. 

Cserépfalu, april 22. Tisztelt Szerkesztő uri Néptanítónk, mult évben 
selyembogártojást úszta ki növendékei közt, kikeltés és ápolás végett. Czélja 
volt, helyeségünkben e még eddig nem látott állatkákat megismertetni, — a 
népnek egy ártatlan pénz-keresetmódot mutatni fel, a gyermekeket munkás
ságra szoktatni, öröm volt látni, mint ápolják a múzsák — fiú és leány egy
aránt vetélkedve, — fakó állataikat. Mig az előtt szabad idejűket az utczán. 
vagy más helyen hasztalanul tölték, most ártatlanul foglalkozának. Reggel 
fölkelve, vagy iskolából kimerne, első gondjok volt gazdaságuk megtekin
tése s rendbehozása. Majd nem győzék eléggé bámulni a sokféle változato
kat, roellyeken a rovarrend, így a selyemhernyó is átmegy. Utasítás sze
rént a bábok agubókban megfojtatván, ezek beszedettek, egytől egytől 3 — 
400 is. most vevőre várnak. Sajnálandó, hogy e környéken illyen nem talál
kozik. Szerezzünk a gyermeknek örömöt, e mellett csekély hasznot is, hogy 
legalább papirosra s más Írószerekre szükséges néhány garaskát kapjon. Em
lített oktatónk, — mint őt czimezni szoktuk, — csekély jutalmat osztoga
tott ugyan ki aránylag saját erszényéből, de óhajtandó, hogy legyen al
kalma eladni a beszedett gubókat. Legyen szives ön nekünk e részben 
utasítással szolgálni. **) Ez évben is megakarjuk kísérteni az ártatlan fog
lalkozást. Magyoróssy Imre, lelkész. 

Pilis, april. 21. A. n. m. cs. k. Helytartótanácsnak rendelete, melynél
fogva minden községben gyümölcsfaoskolák állitandók fel, hogy azokban nz 
oskolás gyermekek a fanemesités mindenféle nemeiben tanítóik által oktatta--
sanak s gyakoroltassanak, nálunk is nem csak kellő méltánylat s visz hangra 

*) És agár. Szerk. 
**> Ha a Pesten alakuló filanda létre jön, akkor egyenesen ide lebet küldeni, kii-

lönben fontját 30—40 pkral váltják be több helyen, a miket a „Gazdasági lapok" hirdet
ményi rovatából lehet bővebben megtudta. Szerk. 
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talált, hanem olly lelkesen is karoltatott fel, hogy ma már több 300 csemeté
nél van az arra kijelölt helyen elültetve. Szülék és gyermekek vetélkedtek 
megtenni mindent mi ezen üdvös czél létesítéséhez megkívántatott, amazok 
külömbféle nemű vad csemetéket hozván be, ezek ásót, kapát, gereblyét rav 
gadván tömegesen siettek tanitójok után a helyszínére gödröket ásni, fákat 
ültetni, földet egyengetni. — Városunk elöljárósága, jelesen érd. Föld-
várszki János bíránk dicséretes buzgalmat fejtett ki ez ügy körül kimutatott 
azonnal egy holdnyi területet kedvező helyen, annak csaknem felét rigol -
roztatta, azon ígérettel, hogy ha szükséges leend több holdnyi földet is fog 
e szent czélra szentelni, s remélhető, hogy az ifjú nemzedék a gyümölcsfa 
tenyésztés- és nemesítésben is ügyes tanítónk t. Kovács Andor ur vezérlete 
alatt tökéletesen magáévá teendi ezen épen olly áldott mint élvezetdús fog 
lalkozast, a néhány óv múlva nemes gyümölcsöket fog szedni sajátkezüleg 
ápolt fajairól. — Van azonban nálunk még más újság is a fentebbinél fonto-
sabb, s lakosaink anyagi jóléte és boldogulására nagyobb mértékben kiható : 
a lefolyt évben végbe ment összesítése a volt úrbéri telkeknek vagy is a 
határnak tanyásitása. Sokáig ért nálunk is ezen eszme de végre mégis meg
ért a valósitatott. Kinek kinek most egy darabban van kimérve szántóföldje 
és legelője s ha felnevelkednek a fák, melly ékkel mindenki siet saját tanyáját 
körülültetni, magunk is alig fogunk határunkra ráismerni. E9 ki fogja kiszá
míthatni a hasznot, melly ezen birtokösszesitésből egyesekre és az egész kö
zönségre haramlani fog, ha meggondoljuk, hogy silány, sok helyütt futóho
mokból alló szántóföldeink, az ültetett fasorok mint elevensövény által le-
endnek megvédve a szelek dühe ellen,mellyektől minden tavaszszal vetéseink 
olly sokat szenvedtek. Vannak ugyan nálunk is elégedetlenek, kik majd a ne
kik jutott told minősége, majd pedig mennyisége ellen panaszkodnak, de 
ezeknek panasza részént alaptalan, részént pedig az által orvosolható, hogy 
az illetők, a tanyásitás alkalmával szándékosan kihagyatott kisebb földrész 
letekből kártalaníthatok. A nagyobb többség örül a végbevitt munkának s 
hiszi azt, hogy ezen birtokösszesités valóságos Isten áldásává leend a föld 
müvelőre nézve. 

Halál -hir . 
Méltóságos Semsei Semsey Lajos, cs. kir. kamarás folyó év április 4-én 

mell-vizkorság következtében példás életének 7 3-ik évében jobb életre sze -
derült. Hűlt tetemei Saczán a családi sírboltba tétettek le örök nyugalomra 
Az engesztelő áldozat minden jószágaiban megtartatni rendeltetvén, az a máji 
jószágán háladatosságtól vezérelt számos hívek előtt április 14-kén tartatott 
meg. Nagy érdemei elismeréséül a ref. templomban is számos tiertelgők rő] i-
tének imát az egek Urához, áldást és békét óhajtva porainak. — A megbol
dogult a vallásosságnak példányképe, az emberi szeretetnek remekműve,, a 
szegényeknek ritka jóltévője vala. — Szent béke lebegjen hamvai felett 

U g y v e l e g . 
Három edény, arab rege. Egykor Nimród Asszíria hatalmas királya, maga 

elé hivatá fiait a három lepecsételt edényt behozatván, felszóllitá őket, vá
lasztaná ki mindegyik magának azt, mellyben a legnagyobb kincset véli ta 
lálni. Volt pedig az egyik edény aranyból, a második borostyánkőből, a har
madik végre agyagból mesterségesen készítve. 

Legidösb fia az aranyedény után nyúlt, mellyre e szó volt vésve : Ha
talom. Felnyitván azt látták, hogy tartalma vér. 

A második királyfiú a borostyánkőből faragottat választá, mellyen e 
szó volt olvasható: Dicsőség. Felnyiták s a drága edény hires emberek ham
vával volt megtöltve. 

Végre a legfiatalabbra került a sor, ő a maradékot választá; a cserép
edény könyü volt s feltörve üresnek bizonyult, de midőn fenekére tekintet
tek, azon Isten neve volt olvasható. 

„Mit véltek? mellyik edény nyom e három közül legtöbbet?" kérdi a 
hatalmas király, bámuló udvaraokai seregétől. 

Mint képzelhető a vélemények szétágazának.A nagyravágyók az arany, 
a hódítók a borostyánkő, a bölcsek a cserépedénynek adának elsőbbséget, 
mert abban Isten neve volt belejegyezve, mellynek egy-egy parányi betücs-
kéje az egész fóldtekénél többet nyom. Dr. H 

Szerkesztői mondaniva lók . 
394. A fflsvrny. Kissé drasticus eszme, hogy egy vargának három tia meghaljon 

éhen egy pár ki nem fizetett csizma miatt. Hát csak épen egy ember számára dolgozott? 
Illyen csizmadia nincs a világon. 

395. Özvegy és árvák. Csinos vers. 
396. Lelkiismeretes szó a tagosítás ügyében. Köszönettel vettük és adandjuk. 
397. Z C B O küldeményéből némellyt használni fogunk. Adomái közül egy pár jé. 
898. Nagy-Banyára. Kérdésére a „Kolozsvári közlönyénél kaphat választ. 
899. Jlihalfara. A levelet vettük. 
400. Barothra. A szives ajánlatot köszönettel fogadjuk. 
401. Mnkfalvara. Eljárandonk a bizományban. 
402. \ . -Kal lóra . A kérdéses czikkeket nagyon jól ismerjük, azok a „Magyar 

sajtódban bizonynyal tnegteendik hatásukat, hanem azoknak terjedelmes áttevését lap
jainkba oeconomiánk nem engedi, és azt illető collegánk nem is igen venné jó néven. A 
közönség sem szereti, ha egyik lapban azt olvassa, a mit a másikból már megtanult. 

408. Balázs gazda. Később adandjuk. 
404. Esztergom. Illy nagyszerű tárgyhoz csak nagyszerű költeményt adhatunk. 
405. Esztergomba. Szomorú tények ugyan, a mikről ön tudósít bennünket, de 

közzétételük csak mérgesítené a sebet; szívességet, emberszeretetet senkire sem lehet rá 
erőszakolni. 

406. Dr. Tersancsky árnak. A lapjainkban közlött juhmétely elleni óvszerre 
nézve több helyről kérdezősködő leveleket kaptunk, valljon hogy kell azt érteni, misze
rint száz darab juhra naponkint nyolcz mérő csillagfürt mag számítandó? Hetenkint egy
szer kell-e ezt adni, vagy csak a betegség alatt egyszer'/ Erre nézve kérünk kegyedtől 

becses felvilágositást. Az bennünk is támasztott némi scrupulust, hogy a csillagfürt drága
sága mellett illy mértékbeni etetésnél a birkanyáj egy hét alatt körulbelől egész gyapja 
értékét megenné. 

407. Egy nő nász ünnepen. Nem nekünk való. 
408. Királyi tréfa. Nem rosz vers. 
409. Egy agyvéd naplójából. Vannak benne közölhetők. 
410. Hü keblek. Ez is régi nóta. 
411. Zilahra. Aküldött fehérgyümölcsü bodzamagot kaptuk és elültettük, ha kikel, 

majd kitrombitáljuk. 
412. Óvsaer a veszettség ellen. Hasznos felfedezés. 
418. Földi éltem szép virága. Várjunk még egy kis ideig. 
414. A lányka panasza. Arról nem szólunk, hogy a vers millyen, hanem szerzőt 

kérjük, hogy a helyesírást kissé tanulmányozza. „Szenesedés, -kölese, -hagy folyljon", stb. 
roszul vannak írva. Elébb helyesen írni, azután verset írni. 

415. Szabadszállás. Az illető tudósitást köszönettel vettük. 
416. Ácsára. Ha minden Bváb elvágott hüvelyk Ujját feljegyeznék a história szá

mára, nincs annyi poéta a világon, a ki azt mind versbe győzné szedni. 
417. Bendegúznak. Az az öt huszár derék fiú volt, hogy egy egész franczia ezre

det széllyel vert; bár még most is élnének, hogy vernék szét ezeket a francziákat, a kik 
most grassálnak itt rajtunk — a színházban. 

416. A z évszakok. Szebben és rövidebben megénekelte ezt a thémát.Szél Gáspár: 
„Nyáron igen meleg van, 
Télen igen hideg van, 
Mindig esik az eső, 
Soha sincsen jó idő." 

419. A magyar leány. Szerző hibás képzelődésben szenved. 

ISTVÁN BÁCSI! 1857. NAPTÁRA 
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beküldött gazdászat i pá lya íra tok tanulságos ui rálátja . 
A kitűzött pályakérdés felfogásom szerint a pályázóktól olly értekezéseket igényel, 

mellyek 
1) előadásukban népszerűek, tehát minden mélyebb és hoszadalmas fejtegetésektől 

távol, utasításaik a kisebb földmives által is létesíthetők, tehát gyakorlatiak legyenek, 
ezzel pedig kellemes, de egyszersmind megemészthető olvasmányt adjanak István bácsi 
népének kezébe; mellyek 

2) a marbatenyésztés mellózhetlen szükségességét a főldmivelés, de hasznossága 
tekintetébúi is előtüntessék ez időben különösen, mellyben b e l - és külháborak, élénkebb 
kereskedési mozgalmak, a mezőgazdaságok terjedelmes felszerelései, és a sok járvány-
dögle le teBség e hon marbatókéjét olly pusztitúlag megtámadták ; me l lyek 

3) közfóldmivesünknél e tárgy körül igen is elhatalmazott előítéleteket és káros 
kezeléseket okokkal, mennyire lehetséges számításokkal is legyőzni iparkodjanak, neve
zetesen a következendők ellen keljenek harezra : 

a) mintha mindazon tér, melly takarmány-termesztésre forditatik, a lisztnemüek 
termelését, s igy a birtok jövedelmét illetőleg elveszett térnek kellene tekinteni; holott 
ez trágyájával a főldmivelésre hatalmas viszonthatásával ép előmozdítója a magasabb és 
biztosabb gabnatermelésnek; 

hogy b ) a legelőtérek elkülönzésével, és még inkább az egyes gazdák tűzött ;v.él 
szaggatásával, tehát nagyobbrészben eke 6a kapa alá kerültével a marhatenyésztés lehet-
lenné, mindenesetre kevés vagy épen semmi hasznot hajtővá vált légyen; 

c) mintha jövedelmezőbb törekvés lenne t ö b b , habár roszul tengetett s igy elalja-
sodott marhát tartani, mint jó tartás mellett kevesebbet de nemesebbet; 

4) mellyek nemcsak a szálas és gyöktakarmány szaporithatásának a kisebb gazda 
által is bár több évi fáradozással és költségeskedéssel eszközölhető módjait adják elé, de 
főleg s mihez közfóldmivesünk eddig igen keveset értett, azt a takarmány nemesítésének 
több módjaira, u. m . szecskává aprításra, többfélék észszerű összekeverésére, vízgőzzel, 
moslékkal, meleg vagy hideg sós vizzeli megpárolására, eddig nem használt takarmány
félék, u. m len és repeze pogácsák használatára figyelmeztesse, mi által rögtön képesíte
tik meglevő kevesebb takarmányát eméaztketúbbé tenni, tehát kevesebb takarmánnyal 
bővebb táplálékot nyújtani; 

5) hogy a marbajárványok ellen főleg a jő, észszerű éa tisztán tartásban rejlő óvó 
szerekre intse, és kitörés esetében az azonnali elkülönzésre, és a hatóságok rendeleteinek 
szigorú megtartására ösztönözzék a közföldmivest. 

Melly alapvonásokat szemelöt t tartva : 
Első helyre teszem az 5-ík számú „Gazda szeme hizlalja a marhát" jeligézett 

értekezést, népszerű, némileg mulattató, könyü modora, józan elvei és a helyes e te tés k ö 
rül adott jő tanácsok tekintetéből, mivel tehát az első, némileg a 3-ik, a 4-ik és némileg 
az 5-ik ke l l ékke l fel van ruházva, e fö lö t t István bácsi múltjával is összekötve. De némi 
megrövid í tés óhajtható. 

Második helyre látom alkalmazhatónak a 2-ik számmal és „ O fortuuatos . . . 
agrlcolas" jeligével jegyzete értekezést, ez az elsőnek majd minden tulajdonaival bir. 

Harmadik helyre tetethetik a 9-ik száma „Csak az értelmes szorgalmon van 
Isten áldása", kár hogy nagyon doctrinair; illyen szintén a 

N e g y e d i k helyre sorozott 4-ik számú értekezés : „ A gazda szeme hizlalja az 
ökröt", hiányzik az életeleven könnyű népszerű és mulattató előadás. 

ö t ö d i k helyre mehet az l-ő száma : „ A j ó tanács aranyat ér." 
Jeles két értekezés a 8-ik és 10-ik számmal jegyzett, kivált a 8-ik népszerűbb mo

dorba átdolgozva az első mellé állhatna; - de mostani alakjukban István bácsi azokat 
n e m használhatja. 

Atalánoti fogyatkozásként tűnik elé a b b a n , hogy az értekezóknek nem lévén a főbb 
részletesb ösvény kijelölve, mellyen a kitűzött czélboz haladniok kellene, az összehason
lítás s igy a bírálat igen nehéz. Véleményem szerint czélos lenne a pályakérdést ugy for
mulázni, hogy egyszersmind a főbb motívumok, mellyeket a feladás fejtegetésében szem
ügyül kellene venn i , legalább főbb vonásaikban is el lennének határozva. *) 

E czélra is szívesen felajánlom jő szándékú István bácsinak közreműködésemet. **) 
Kívánatos továbbá, hogy az évenkénti értekezések István bácsi elóbbeni értekesé

seivel többé-kevesebbé, mintegy logicus összeköttetésbehozatnának; mi által I s tván 
bácsi olvasó népe a mait éviek ajabb átolvasására ösztönöztetnék. Az illy continua-
tivus eszmemenet a közfüldmivesre igen tanulságosan hat. — Pest, aprÜ 6-án 1856. 

BrŰaek József. 
• ) Az avatott és gyakorlati téren forgó pályázó gazdáknak szabad mozoghatási 

tért kívántunk engedni. Jf. 
**) A hazafiúi nemes ajánlatot nagy köszönettel igénybe veendjük, mi által naptá

runk belbecsben emelkedni, s igy hisszük népünknél hovatovább jobban terjedni, és a 
czélszerü gazdálkodás kedveltetni fog. M. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

Kiadó-tulajdonos : Heckenast Gosslav. — Nyomtatja Landrrer és Heckenast, egyetem-uteza 4-dik szám alatt Pesten 




