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

postai uton u ..Politikai újdonságokkal" együtt csupán csak S ft.pp. Az előfizetési 
dij a „Vasárnapi Ujság" kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. se.) bérmentve utasítandó. 

Az Idegen. 
I r t a M E N T O V I C H F E R E N C Z . 

I. 

Fejér hó-palásttal 
Van a föld borítva . . . 
Régen beestellett — 
Egyszerű kunyhóban 
Kis család gyűlt össze 
Felszított tüz mellett. 

A fiatal asszony 
Kis leánya arczán 
Függ tekintetével, 
A ki épen alszik . . . 
Szájából az emlőt 
Csak most ereszté el. 

Es a férj, vidámon 
Játszó fiacskáját 
Nézi gyönyörködve, 
Ki tüzes vesszővel 
Fényes karikákat 
Ir a levegőbe. 

„Legyetek megáldva, 
Gyenge fejecskétek, 
Ne környezzék vészek, 
Kik nélkül e kunyhó 
Nem volna egyéb mint 
Puszta, üres fészek. 

Ti vagytok azok, kik 
E szegény kunyhóba 
Szépen lehozzátok 
Égi lakhelyéből 
A megelégedést, 
Es a boldogságot." 

S mig a kunyhó boldog 
Vad hangok riadnak 
Künn a zúgó szélben : 
„Fel talpra, fegyverre 
Mert a szent hazának 
Elete veszélyben." 

S a felhivó hangok • 
Vad rivalgásával 
A gyűlendő hadnak, 
A békés kunyhónak 
Édesen örvendő 
Belsejéig hatnak 

S fölverik a csendet. 
„Mit jelent e lárma, 
S a vad szenvedélyek 
Felköltött haragja? 
Kedves férjem, nézd mint 
Remegek, mint félek!" 

„Bátorság, kedves nőm 
Bátorság . . . ládd vannak 
Perczek, a mellyekben 
A boldogság mint egy 
Nyári éjben látott 
Álomkép ellebben; 

S mig az erősb férfi 
Kardját élesíti 
S vitézbojtot köt rá : 
Addig a gyengébb nő 
Szivét aczélozza 
Kemény nyé, bátorrá." — 

S előveszi kardját, 
Fegyverét, mik félig 
Rozsdában hevernek. 
Sir a megrémült hölgy, 
Édesen mosolyg a 
Vészt nem sejtő gyermek. 

„Isten hozzátok most — 
Szól a siró hölgyet 
Átölelve férje — 
Míg én a hazáért 
Harcxolok . . . te itthon 
Imádkozzál érte I" 

II. 

Vége lőn a hareznak, visszatért a béke, 
A hazának minden vérázott vidéke 
Újra nyugodt, s csendes; 
Mint mikor vad szélvész rohan át a földön 
És nyomában csend lesz. 

Kiket megkíméltek az ádáz hadvészek, 
Lakjaikba térnek a fáradt vitézek 
Ez édes reménynyel: 
Hogy kiömlött vérök tengeréből egykor 
Szebb jövendő kél fel. 

Kiül a szegénynő háza küszöbére 
Sóvárogva nézi : ha vájjon hős férje 
Nincs-e a csapatban?! 
„Mondjátok meg nékem száguldó vitézek 
Hogy hős férjem hol van !?" 

S a vitézek ekkép felelnek : ki tudja 
Hová vezeté őt végzésének utja, 
S merre járt hol forgott!? 
A had egy nagy erdő, ki ismerne benne 
Minden fát és bokrot?! 

De a hír elmondja a vitézek helyett, 
Hol és mint kapa a halálos sebhelyet, 
S mint feküdt holt teste 
A hareznak mezején, bátor bajnokoknak 
Vérével befestve. 

Es még hozzá teszi, hogy megvigasztalja : 
A derek hősnek, ki ottan maradt halva 
Életén nincsen fult : 
Melly éltét kioltá, a halálos vágás 
Bátor homlokán volt. 

IU. 

Az időnek árja hasztalanul jő .- megy 
Fajdalmában meg nem könyebbül az özvegy. 

Rá nemcsak búbánat nehezült egyszerre, 
Hanem azon felül az élet goudterhe. 

A mint a gyermekek erősbülnek, nőnek, 
Gondja is a szerint nő az özvegynőnek. 

„Istenem, Istenem — igy sóhajt fel titkon — 
Mért kell ajkam mindig csak panaszra nyitnom ! 

Erőm fogy, reményim egyre haldokolnak; 
Egyre kétesebb lesz előttem a holnap. 

Te ki sorsunk titkát kezeid közi tartod 
Szent hatalmú Isten! mutass békepartot. 
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Nem magamért esdek . . . . hanem e kis árvák 
Azok, a kik védő kezeidet várják!" 

Alig hangzottak el e szavak lelkében, 
Az ajtó megnyilik és egy férfi lép be. 

Arcza nemes, bátor . . . rajt vágy s reménységnek 
Egymásba olvadó sugarai égnek. 

Nem tétováz soká, elmondja, hogy mért jő ; 
Gyöngéden tudatja véle : hogy ő kérő. 

Elmondja : hogy benne tiszta 8 szent a szándék, 
Melly szerint napjait boldogítni vágynék. 

S hogy a kis árváknak védő édes atyja 
Lesz, ki még erőtlen léptök támogatja. 

S megmutatja nékik az elrejtett útat, 
Melly a szent erénynek templomához juttat. 

„Jó özvegy — így végzi — nem kérek most választ. 
Végy időt, és sorsod meggondolva válaszd." 

És ő g o n d o l . . . . éjet napot összetészen, 
Végre leikében a határozat készen : 

, Előtted nincs rejtek . . . . te látod szent IstenI 
Hogy a hflség lángja nem aludt el itt benn. 

Özvegy-fátyolomat le csak azért teszem. 
Hogy ezzel árváim sorsát elintézzem. 

Köszönöm szent Isten, köszönöm tenéked. 
Szent kezed mutatta ezt a menedéket.' 

IV. 

Es ugy lőn . . . . a szegény nőnek másod férje 
Mind azt, a mit szóval mint kérd igére 
Híven megtartotta : 
A nőnek hű férje lőn, s a gyermekeknek 
Gondos édes atyja. 

A nő kebelén a bánat elsimulhat. 
Boldog változás és kedvezőbb fordulat 
Támadt életében; 
Mint mikor derengőbb napok állanak bc 
Zivataros télben. 

Gyászos életére másod nyár deriile, 
Jótevő világot áraszt el körüle 
A fel lni t e l e n nap : 
Sugara nem olly hév, a minő régen volt. 
De szendébb, tartósabb. 

Egy szép nyári reggel szól a gyermekekhez : 
„ K i s fiam, leányom ma sokadalom lesz 
A szomszéd helységben; 
Mig azt atyátokkal megjárom, magatok 
Viseljétek szépen. 

Az öreg cselédnek szót fogadjatok ám . . . . 
Neked czifra bábot hozok kis leánykám . . . . 
Lesz rajt csipke, fátyol, 
Neked kin fiacskám pisztolyt, kardot, huszárt 
Mézes pogácsából." — 

Elmúlt a dél . . . . feljött az alkony sugara. 
A boldog gyermekek ottan ülnek várva 
Alján a küszöbnek. 
Fel felsohajtoznak : „Istenem, Istenem 
Millyen későn jőnek:" 

S a mint ott ülnének a távolba nézve, 
lm a kis ajtón egy fáradt utas tér be : 
„Van valaki itthon?" 
Szól - - s hogy megpillantja őket, egy meleg köny 
Gyűl szemébe titkon. 

„Álmodom-e avagy kigyek-e szememnek! 
Mint megszépült és mint megnőtt a két gyermek — 
Felsóhajt magában — 
A fiúcska hozzám hasonlit, a lányka 
Mint az anyja ollyan." 

„Szülőink nem jöttek még meg a vásárból 
De azért betérhetsz elfáradott vándor : 

Ajtónk mindig tárva 
.Jámbor idegennek, s fáradt utazónak 
Elfogadására." 

így felel a gyermek tiszta nyilt beszéddel . . . . 
Az idegen betér és biztos faléit lel, 
A hal megpihenhet. 
S végre lemoshatja izzadt arczáról az 
Úti port, a szennyet. 

„Jertek közelembe, jertek ide hozzám" — 
Szól az útas, szemét arezukon hordozván 
Boldog érzelemmel — 
A fiúcska bátor, a leány félénkebb, 
Közeledni nem mer. 

Végre testvérétől maga is példát vesz : 
Egyre közelebb megy a jó idegenhez . . . 
Most ott játszik térdén — 
Enyeleg az útas . . . közbe közbe cgy-cgy 
Komoly kérdést tévén. 

S űk hiven felelnek, nyilt beszedők ollyan 
Mint a tiszta tükör, mint a kristály-folyam, 
Melly belátszik mélyen, 
Hol meg nem akad a kereső tekintet 
Homályos rejtélyen. 

Megtudja beszedők tiszta folyamából : 
Hogy atyjok nem él, és sírját sem tudják hol. 
Csatákban elvérzett; 
S hogy egy jó emberben ők atyát leiének 
Anyjok pedig férjet. 

Es hogy anyjok boldog, megjött régi kedve . . 
De azért a nős férj sincsen elfeledve, 
Emlékeznek róla : 
Szívok a derék hős dicső szent emlékét 
Könnyek közt gyászolja. 

„Ott feküdt ő; — mond a kis fiú; — körülte 
Nem volt a ki véres arczát letörülje, 
Sebét bekotor*©; 
Ott feküdt a földön — tomboló paripák 
Taposák őt össze. 

Atyám, édes atyám, oda fenn a menyben ! 
Emléked örökre élni fog lelkemben . . . 
Es ha egykoron tán 
Ujrs védő kar kell a szegény hazának, 
Te leendsz a példány!" 

„Én pedig szól a lány — minden este, reggel 
Elmondom imámat összetett kezekkel : 
Temetői álmod, 
Nem ismert sirodban, legyen nyugodalmas 
Es legyen megáldott I" 

A kis gyermekek ez ártatlan szavára, 
Egy meleg köny ömlik az útas arczára 
S szökdelő érképen 
Hogy senki se lássa, eltűnik szakálla 
Sűrű erdejében. 

Hanem a fiú, az útaa kis barátja 
A magát elrejtő köny cseppet meglátja. 
„Jó utas te szenvedsz . . . . 
Jer a kis szobában vetett ágy vár készen, 
Ottan megpihenhetsz. 

Hogy az alkonyfény is bucsut vőn a földtűi 
A kapu megnyilik s a kocsi megzördül, 
Halszik a komondor 
örömvonitásán, hogy megérkezének 
A sokadalomból. 

Van öröm, vidámság . . . nevetnek, ugrálnak 
A sok ajándéknak, a vásárfiának : 
Ott az aranyos báb, 
A mézeskalács síp . . . nem tudják mellyiknck 
Örüljenek inkább. 

Egyszer a kis fiú hangja csendesebb lesz 
S esdő tekintettel igy szól testvéréhez : 
„Lasabban örvendjük 
Édes kis testvérem, hogy a szegény útas 
Almát el ne verjük." — 

ö pedig nem aludt. . . mindent hallott, látott 
Boldog-, szerencsésnek tudja a családot; 
A férj s nő bizalmas 
Beszédének minden hangjából szavából, 
Boldogságot olvas. 

Feljött a hold . . . . a már késő éjszakában 
A még éber útas igy beszél magában : 
Éljetek békében 
Jó gyermekeim, nőm, csendes boldogságtok 
Én össze nem tépem. 

Én a végső harezban, a bősz ütközetben 
A csatával úgy is mindent elvesztettem — 
Jobb nekem a sírban : 
Ott a szenvedések, ott a csalódások 
Fájó sebén ír van." 

Igy beszél csak tőle érthető szavakkal, 
Azután felkél és világot gyújt halkkal, 
S csendében az éjnek, 
A mécs világánál egy kis levelet ir 
Aluvó nejének. 

Bevégzi azt. . . akkor egy sóhajt emelvén 
Visszatér az ágyhoz s tőrével dult keblén 
Megnyitja a sebet, 
Mellyet a csatáknak vészében kapott volt, 
Melly még be nem hegedt. 

A fogyó mécsesnek halovány világa 
Egyre kétesebb fényt hint az éjszakába, 
S midőn végsőt lobban 
Végsohajtás hallszik . . . . a boldog családnak 
Házánál halott van. 

A nap fényes arcza már magasan égett; 
Bemennek megnézni a szegény vendéget : 

Mi okból nem ébred, mért alszik olly hosszan ? 
Kérdi aggódva a gondos házi asszony. 

Jó asszony olvasd el azt a kis levelet: 
Kérdésedre meg van benne a felelet. 

„Bocsáss meg — igy olvas—egykor drága hölgyemi 
Hogy nyugvó keserved egy perczig felköltem, 

Átvonuló felhő lesz az kebeledben, 
Melly a milly hamar gyűlt, épen ugy ellebben . . . 

Eletemnek vége . . . nehezült porházom 
Szenvedő lelkemről végre most lezárom. 

Jobb nekem igy . . . élve mért lépnék közétek : 
Hiszen ez esetben a te tetted vétek. 

A sors ugy akarta, hogy csupán halottan 
Vehessek részt a ti boldogságotokban. 

Magadat ne vádold . . . bánattal, keservvel 
Bűnre képtelen jó lelkedet ne terheld. 

Avagy mért terhelnéd?!.... Oh te nem vagy vétkes 
E csapást mirajtunk a sora vitte véghez. 

Ezért légy boldog, és szived örömében 
Semmi fordulat, vagy változás no légyen. 

Gondold : hogy sírom egy könyörületes kéz 
Csak közelebb hozta — ebből áll az egéBZ." 

Tovább nem olvashat fájdalomtól némán 
Függ felismert férje hült poromladékán. 

„Jertek gyermekeim! — megszólal végtére — 
Boruljunk atyátok nemes kebelére." 
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Nagy-Bánya és kornyéke. 
Tájiéira* • ) . 

A Kárpáthegysorok magasabb ágainak egyike Szatraár és Már 
marosmegyék keleti végén Guttin név alatt mint sziklatorony büsz
kén emeli ég felé magas gerinczeit — eltekintve : Erdély, Moldva, 
Bukovina, Galliczia magas hegyei felett, midőn azok a távol hoíná 
lyából időnként kibontakoznak. 

Hol e sziklacsúcs délre dől, mohlepte kövektől tarkázott zöld 
mező terül, melly jő távolban leszáll s völgygyé aljul csergedező pata
kok ártatlan hullámaitól mosatva. 

Északra néző oldala függőlegesen meredek és fehér, s csak 
ugy játszik a boldog napsugárral, midőn az hideg oldalát megpirí
tani hozzá lopódzik. 

Alján az ágas kövek földbe bújnak. A vékony földkéreg egy-
egy fát is táplál már; egészen lenn sürü gyertyános szegélyezvén 
körül. 

E gyertyán-s idébb vékony bükkfák egyleebb álló lapályt vesz
nek körül, mellynek közepén látható a guttiui tengerszem fekete vizé
vel : káka, sás s moh által mindinkább szűkebbre szoríttatva. 

E tónak környéke azt látszik mutatni, mikép e völgy kerekded 
alakjával egykor egészen szája lehete a tengerszemnek; mint gya
nítható az is, miszerint idö múlva — tán — egészen bekérgezi felü
letét az egymást túlnövő mohgyökér s olly hajlongó mocsárrá 
válandik az, minő jelenben partkörnyéke * * ) . 

Ide nem messze esik a Pintye forrása, mellyből j ó izüket ívott 
a híres rabló az ö kalandos életének fénykorában. Akkor ijesztő 
rengetegben volt e forrás; ma szelídebbé vált környéke,zöld pázsit
ján s kö pamlagain pihenést nyújtván a mellette letelepülő uta
soknak. 

Innen meredek hegyi ut vezet fel egy magasan fekvő hosszúkás 
térre, melly felett koporsó alakú hegygeriuez vonul kopasz aljával, 
gyertyánfákkal hímzett tetejével. 

Alatta tág vö lgy terül sűrűen benőve sudár bükkfákkal, mely 
lyek magasságuk daczára is csak völgyet mutathatnak koronáikon, 
a mély lehajlás miatt. 

Nagyon kevés közök van e fáknak a felettük ordítva zúgó sze
lekkel, be lévén kerítve minden oldalról magas hegyhátakkal. 

E völgy keleti végében van a hely, hol Pintye egykor az őt 
üldözök által közbe fogatván, súlyos lándzsájára ült, s hogy élve 
meg ne adja magát a tátongó mélységbe bocsátkozott. 

De nem halt meg! 
Lenn a völgy ölén, hol emberláb sohasem taposott, elsütötte 

pisztolyát, leült s nagyot pihent: tudta, hogy nem megy senki utána. 
Fenn az üldözök egymásra néztek, s hogy nem szóltak sem

mit, azzal azt fejezték ki : „Bizony nagy dolog az elszántság." 
E helyet Pintye szökőjének nevezi a környék mind e napiglan. 

— Megnézte már ezt sok gyalog utas és egy sem hagyta ugy el, 
hogy egy párszor vissza ne nézett volna a merész cselekvény szín
helyére. — Felette a hegyoldalban álló simaköveken sok minden
féle nevet olvashatni, melylyel egyik másik utas — legalább egy 
időre emlékítni akarta itteni megjelenését. 

Jól veszi ki magát innen tekintve a Nagy-Bánya felett álló 
Rozsály domború háta a maga kopaszságában, melly kékségével a 
levegőbe látszik elbújni. 

Még egy hegykatiyarulatot kell átlépdelni s más világ nyilik 
a szem előtt. 

A lealacsonyult hegyeken túl ott látszanak a messzeség homá
lyával együvé forrva Erdély magas hegyei, mintha már nem is 
volna több lapály, mintha azontúl csak hegyet emelne a sze
gény föld. 

E hegyek látpontunkhozmiinlinkábl) lépcsőzetes rendben, eresz
kednek le mig egy völgy környékén alacsony vonalakban ellapo-
sulnak. 

Közöttük a lármás Zazár siet nyugot felé, mintha kötelessége 
volna, hogy annyi bányászkezeket foglalkozásban tartson az érez 
törők körül, melly ékkel e már Felsö-Bányához tartozó völgy be 
van tarkázva. 

• ) Jelen tájleirás ott kezdődik, hol M.-StigetrSl.- Farkas-Réven. Bártfalun, Suga-
tagon keresztül Deue vagy Bréb felé a bányai bérczvonal Mármaros felőli aljához juthatni. 

**) Egykor utazó társaságunk tagjai közül Kurovnki Bini bátorságot vőn magának 
e hajlongó mocsáron keresztül a tengerszem széléhez menni, hol is neki dóle annak, jót 
fván belőle; — utána megrázkódott, s akkor nap sokszor elmondá : „Bánom, hogy ittam 
abból a ezudar vízből." 

A Mármarosból átvezető gyalogút e folyamhoz ereszkedik lé, 
közelében sajátszerű lármát hall az ideérkező, midőn az éreztörök 
hangos kopogása a Zazár zsibongó zuhogásával összevegyül. 

E völgy nyugott végén fekszik Felső-Bánya szabados bánya
város, mint első hely Szatmármegye keleti végén. E városnak csak 
egy rendes utczája van, melly kikövezett és városias szint mutat, 
többi utczái megannyi fellegvárakként néznek le a kétfelöl vo
nuló hegyoldalukról. Jelenben egy nagyszerű templom épül itt ti 
r. k. vallásúak számára. A hhv. hívek temploma annyiban megem
lítendő, mennyiben igen mesterségesen van építve, és pedig nem 
faragott köböl, hanem fából. Már ugyan sir az ég fellegeivel, mert 
ellenük nem tudja magát védeni. Bizony! ha szája volna, maga pré
dikálná amaz igét : Siessetek . . . építsetek" *). 

Felső-Bányától keletre emelkedik fel a fekete hegy mint vá
lasztó torony a szomszéd Kővár vidékétől. Túlsó aljában fekszik n 
kietlen vidékü Kapnikbánya a Szatmárból Mármarosba vezető köz
lekedési útvonalon. — Innenső felén, ollyan helyen, hol több hegyek 
lábai ragadtak egymásba, van ama nevezetes Bodi-tó, mellyen az 
emberi ész és kéz munkái egyformán csodálandók. E tó fenn ma
gasan áll, mondhatni függ, mennyiben egy oldalát erős czövekek 
és földhányások képezik, s tartják egybeszögellő hegyek oldalánál. 
Egész medre ki van deszkázva, s a Zazár felöl felvonó ajtóval 
ellátva, hogy szárazság idején viz bocsáttathassék belőle , melly 
innen a Zazár medrén az éreztörökre foly, s hat hétig képes azo
kat munkában tartani. Mindig tele áll vízzel, mellyet a bele szol
gáló hegyek oldaláról nyer. Ha felesleg víz gyűl medrébe, az csen
desen mindig folydogál ajtaja felett : s igy vize mindig egymér-
tékü, színe zöldes fekete, szaga bódító, poshadt. Egyébiránt igen 
nagy gond alatt tartatik; de kell is, mert kirontásával iszonyitó ve
szélyt idézne elő a folyásában fekvő Felső-Bányán s lejebbi helye
ken. — A hozzámenetel fából készített lépcsőkön történik. Mellette 
van egy pár épület, mellyben az odamenök szoktak megpihenni és 
többnyire falatozni s meg pár pohár bort elkostolgatni. 

E tavat körző hegyvonalok egyike összefoly a Felső-Bánya 
északi oldalánál vonuló érczes hegyekkel; másika pedig déli olda
lánál vonul s csakhamar kis dombbá válik, mig Nagy-Bánya hatá
rán lapályba oszlik. 

E domb déli oldalán túl egy tiszta mezőség terül néhány szat
mári és kővárvidéki oláhfalvak határául; északi oldalán van a felső
bányái szép Nyires nevü, de még is tölgyes erdő. Végiben nyúlik 
apró szalmás házaival Girót-Tóthfalu; s hegyén láthatók a legelső 
szőlőtőkék és az országszerte híres gesztenyefák, — e falu lapályon 
fekszik már; azon lapálynak homlokán, melylyel a nagy-bányai 
regényes táj megkezdődik. 

A tóthfalusi hegy, melly folytatása a felső-bányai érczes he
gyeknek, e pontnál kanyarulatot vesz északnak, a nyugotról felvo
nuló nagy-bányai hegyvonal szintén kanyarulatot vesz amazzal 
szemközt ugyancsak északnak : így a két hegyszárny közt téres 
völgy képződik, mellynek benső végén mindinkább folebb vonul
nak a két oldalon futó hegyvonalok, mignem a magas Rozsály 
oldalába fogodznak be. 

E völgyben feküsznek Fernesely és Firiza; az előbbiben vannak 
az érczolvasztó kemenczék, az utóbbi bányatelep, mellynek földes
ura Felső-Bánya városa volt ) . 

Innen szemközt tekintve a túlsó dombág erre néző oldalán 
tarkáivá tűnik ki Újfalu a csalit fai közül, melly ugy tekintget le 
Nagy-Bányára, mintha büszke volna vele, hogy közelében van. 

Nagy-Bánya bármelly oldalról tekintve jó l veszi ki magát, de 
nekem ugy tetszik, mikép a felső-bányai útvonalról nézve megle
pőbb látványt nyújt az utazónak. — Északról gyönyörű szőlőhegyei 
csaknem ráborulni látszanak; délen egy csalitos mint apró virágú 
koszorú kanyarodik, mellynek nyugoti alját egy tág lapos erdő 
zárja be. 

Puszta ugyan e küzbefogott táj, mert sárga földnél, kopasz 
karcsú sivár növénynél egyéb, a mi itt található, az a természeti 
testek legelső tokán foglal helyet, s ugy mondatik kő; még 
pedig sárga kö, melly a Zazár mocskos vizétől festetik olylyá. 

A Zazár (vagy a bányaiak szerint Szassár) itt már szemtele-

*) Ha jól számitok, 12-ik hosszú éve már annak, mikor as aj templom első alapköve 
felett kedves emlékezetű Iá. Lúgom Jiutf ur segedelemért imádkozott Isteiuiekt 

**) Vagy : tán — raoU is az? &6 



nül rakonczátlankodik, s arra foly, merre medret nyithat magának, 
nem hagyva egyebet menésében sárgára festett köveknél, mellyeket 
mérgesen csapdos, mintha haragudnék, h o g y utában gátoltatik 
általuk. 

A Z a z á r j o b b partját, melly a szőlős s gesztenyés hegyek lábai
hoz simul, szép kaszálló rétek teszik. 

A hegyek alját jó izü gyümölcsöt termő iák lepik, felettök szőlő-
táblák ; legfólebb pedig a tövises tokot, de bennök j ó csemegét 
nyújtó terepély gesztenyefák, mint megannyi erdötest borúinak. 

És a táj közepén a csinos Nagy-Bánya, tornyaival s részben 
emeletes házaival ugy néz ki, mint egy némethoni herczegi város. 

Északi oldalon a Zazárra épített hídon juthatni be a városba, 
máshonnan ezenkívül e tájfelöl nem lévén más bejárási hely. Nem 
nagyon régen még e g y befedve tartott kőépület állt a híd belvégén, 
mellyen kapu is v o l t ; ma már e nincs. 

Itt emelkedik a kerítésen belől a helv. hitvallásuak gyönyörű 
tornyú nagy temploma nyugotra néző faragott homlokzattal. 

Ez úgynevezett hidutczán juthatni be a város csinos piaczára, 
mellyhez minden irányból egy-egy utcza ágazik. — Piacza teljes 
négyszög , kiköve
zett és csinos épüle- j.— rS 
tekkel körülfogott . 
—Déli oldalán fekvő 
épületek háta me-
gett megemlítendő 
a római kath. két
tornyú temploma, 
mellytöl néhány öl
nyire áll egy magá
nos, dc igen magas 
to rony , mellynek 
temploma tűzvész s 
más zavarok miatt 
— bibliai kifejezés
sel szólva — földdé 
egyenlővé tétetett, 
már ma helye is alig 
láttathatván; mig a 
derék torony túlda-
czolta az idők viha
rát, s mint szent 
ereklye mai napig 
büszkén áll és emeli 
azon nagy harango
kat, mellyek a nagy
bányai buzgó róm. 
kath. híveket Isten 
imádására hívogat
ják. — A kéttornyú 
templomhoz van ra
gasztva a minoriták 
kolostora. — Nagy-
Bányának számos 
szép épülete van; de 
valami meglepő a fennebb említett templomon kivül egy sincs 
csérendö itt a rend és tisztaság. 

Ha a szöllöhegyekröl tekintjük Nagy-Bányát, legjobban kitü 
nik, mikép Hindiis Dominurum korában kerített város vala. Ott lát
szanak északi szélén a pénzverő-, olvasztó-, próbaházak ablaktalan 
kormos falai a régi kerítésre építve — le egész a Zazárig — ósze-
rüségökkel a régiség gondolatába merítve a nézdelö lelkét. 

Ujabb időkben a Zazár j o b b partján is épültek házak, mellyek 
előtt egyenes S jóltöltött ut vonul, két oldalon sudár jegenyékkel 
beültetve. — Itt vol t ama puskaportörö, melly a közelebbi idő
szakban a száraztók vigyázatlansága miatt légberepült három ember 
szerencsétlen áldozatával. — Közel áll ide a kereszt hegy, melly 
alatt a cs. kir. bánya miveltetik; mig egyesek a belebb vonuló he
gyek gyomrában kutatgatják a természet eldugott kincseit. 

HaNagy-Bányát elhagyjuk, sem esünk ki a regényes táj bájoló 
ö l ébő l ; itt is egy változatos térségben tévedez a nézdelö szem; a 
szöllös s gesztenyés hegyoldalak az alattok terülő keskeny rétekkel 
nem hagyják, h o g y semmivé tétessék gyönyörködésünk ; s ha az 
Őrhegyről a Zazár puszta tájai mellőzésével feltekintünk keletnek: 

látni fogjuk, mint futnak öszve a már bejárt hegylánczolatok, mely* 
lyekre az érczolvasztók lomha füstéi darabokban szállanak l e ; olly 
sűrűen, mikép egy tekintetre megannyi hegycsúcsoknak látszana* 
azok; mignem a túlfekvö hegyekhez ragadt fellegek bezárják a lát* 
határt. 

Alattunk zuhog rendetlen medrében, csúnya vizével az annyi 
hasznot hajtó Zazár, melly ide nem messze, mint édes anyai ölbe 
a lomha Szamosba fekteti magát, h o g y kipihenje annyi mostoha kő 
durva ütéseit. 

A Szamos itt egy tág rónán foly, e lhagyva Erdély szoros völ
gyei t — némán — szótlanul . . . mintha csudálkoznék azon, misze
rint más hon határa nyilt fel előtte, mellynek boldog földét szaba
don vegyítheti ' fel önmagában a szőlő helyéről ide szállított iszap
szemekkel. 

Tú l partján — az Őrhegy gyei szemközt — az utolsó Erdélyből 
kinyúló hegy végén van Erdő-Száda a Dégenfsld grófi család bir* 
toka. Maga a kastély fenn a hegy üstökén áll o l y g y ö n y ö r ű helyeO 
s kinézessél, millyet, legalább Magyarhonban, csak ritkán lehet 
találni.— Ez a hely az, hol amaz egykor törhetbn honfi V * * * . M*** 

Erdély böli kitilta* 
tása után 
dott : itt 
rajta a 
b o l d o g — 

tartózko* 
ment l*j 
legutolsó 

nap! 

(V vaskapu szótvettetíse, 

Di 

• ) Helyet kérek 0 
szerkesztő ur!) e nehán/| 
sornak is, mert j ó l esik tt 
azokban leírtakat éreí* 
nem, és elmondanoiA 
mellyeket ifjúkoromból 
hiven őrzök. 

Nyári időszak VoWi 
Nekem mint iskolai követ* 
nek Erdó-Szádán is meg' 
kellé jelennem. Estvén ér
keztem oda , s meghálta"1 

egy részemre adott külö* 
szobában, hova nekem *] 
gróf ojvasni valót is kül
dött ki, hogy meg ne uí-
jam magamat. — Mint ki
csi ur j ó k o r felkeltem, ' 
kiültem a kastély elót* 
álló zöld fa pamlag'*" 
várva mig a g róf IVlkc'1 

hogy könyvemet vissí* 
kapjam, mellyet estve I 
vett tőlem. 

M í g igy ültem és go 
dolkodtam napi teendői! 
felett, egy testes ba 
ember jö t t ki a kasté. 
egy szobájából, dörgő bs* 
gon kiáltva „Samu" ! 

Felálltam ülésemből' 
dörgő hangra én is »t 
barna urnák illedelmes 6 ' 
köszöntem. - Fogadta-

— Öcsém miféle "1 
kérdé nyers hangon — ? . 

— Én követ vagy* 
a szigeti iskolából — jel*" 
lém szerénven. 

i 

— Merre esik spartája? (értsd : kéregetési lye) 
— Az egész Szilágyság az én spártám. 
— Most indul? 
— Nem, már bejártam, csak négy falum vahátra. 
— Tehát volt már Zsibón? 
— Voltam igen is. (Már itt tudtam ki besz velem) 
Ez alatt Samu (inasai megérkezett, kinehyers hangon monda : „ m a vádi* 

megyek, minden készen legyen, — reggelim cselfkenyér és sült szalonna lesz" 
tetted? , . . , , 

Igen is értettem — monda az inas — s kaiásan megtordult. . • 
— Tehát volt Zsibón — - volt — mondámét hozzám — no, mi újság van iid** 

romban? megnézte-e lovaimat, fegyvereimet, ruimat, kertemet s egyebeket? 
— Igen is mindent megnéztem. 
- É s 
— Én várva hogy az „é s — " t valami keti, nem feleltem hirtelen semmit. 
— Nemde minden azt mutatja — vága k íe — hogy nem lakik otthon a ház > • 

-itt nem nézett rám feleletért, félrefordultissé, s ugy tetszett, miszerint valam e U ' 
érzemőnynek nem akart szót adni, — pár pi l lá ig hallgatott és ismét hozzám fordul*' 

— Mit kapott udvaromból? 
— Kikaptam a szokott nyula p. frtai 
— Volt -e j ó ellátása? ' 
— Igen is volt. 

A fiúk lovagolnak naponként ? 

o l l y 
V « 

— Igen ám, és pedig, kivált a kisebbikjén derékul, 
— No, jól van Öcsém! — Nyilt az ajtjiz ifjú grófné jött ki és 

szelid képet tudott ölteni egy pillanat e szelid képben maradt meg 
* én többé soha nem láttam, -^m'mt n látja 6t az irigy földön senki. 
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A hegyág, mellyen Erdö-Száda áll, be Erdély fele félkör alakú 
kanyarulatot vesz s határát képezi északkelet felöl az úgynevezett 
Szilágyságnak, azaz Kraszna s Közép-Szolnok megyéknek. — A 
rónán, mellyet e hegyág elkerít, foly a lomha Szamos, melly Csikó
nál vergődik ki Erdély hegyei közül. E rónát néhány oláh-magyar 
faluk tarkázzák be. 
— Itt láthatni Hosz-
szúfalut a Teleki Imre 
féle grófi lakkal, 
melly körül annyi 
épületek vannak, mi
kép e falunak félol
dalát csupán ezek te
szik. — Kiebb Nagy-
Bánya felé egy völgy
ben fekszik Berkesz, 
s még kiebb egy térbe 
olvadó dombnak ol
dalán Koltó, az a 
Koltó, hol a kedélyes 
költő Petőfi élte át 
házassági kora első 
napjait. 

Ha az itt vonuló 
hegymaradékokat s a 
nagy-bányai lapos er
dőt átlépdeljük, ismét 
a Szamossal találkoz
unk, és ha folyásán 
végig nézünk,olly tér 
nyílik fel előttünk, 
mellynek láthatárát 
— nyugotra — nem 
zárja többé hegy; ez 
a hosszú róna a lehajló 
é g kék ködébe olvad 
már, mintha nem is 
volna a földnek több 
felemelkedése. 

A Mármarosra 
dülö hegyágazatok al
ján a bányai ut vona
lán feküsznck: Miszt-
Tólfifalti. rajta belől 
egy völgyben Mi&zt-
Bánya; ismét a nagy 
útban Sikálló, Illóba, 
Sebes-Patak s a szé
les fekvésű Szinyér-
Váralja. 

A Szamos déli 
vagy balpartján túl 
egy egyenes menésü. 
de nem magas hegy
vonal húzódik, mely-
lyet, minthogy sürü 
bükkös borítja, blikk
nek neveznek; az 
alatta terülő rónátpe-
dig biikkaljá/tak. E tá
jat többnyire sváb fa
luk borítják szöllö- és 
földmives lakóikkal. 

Illy környéke van 
Nagy-Bányának ke
letről, délről, nyu-
gotról és északról? . . . 
ott vonulnak magas-

Egressy' Csibor nvnt „Mátyás király." 

E g r e s s y G á b o r . 

Meddig tart a művész élete? 
Mig meg nem hal, mig a lélek el nem hagyja a testet. Nem 

úgy van. Csak addig, a mig a test el nem hagyja a lelket. Egy 
testi betegség, a mi 
más embernek legfel
j e b b ágyban fekvést 
okoz, a művészt kiszó
lítja az élők sorából, 
a mint a színpadról 
letűnik, az életből is 
eltűnt, elfeledték,sem-
mi sem maradt utána. 

Az i ró , a költő 
boldogabb. Ö megírta 
müvét , azok megma
radnék, ha volt ben
nük valami, a mi 
megérdemelte az éle
tet, élni fogholta után 
i s ; művészetét foly
tathatja betegen, fél
holtan, még akkor is, 
midőn már fején és 
szivén kivül semmi 
életmüszerével nem 
bir. 

Legyen tehát az 
iró kötelessége ezt az 
előnyét arra használ
ni, hogy j ó társait a 
dicsőségben és nyo
morban jegyezze fel 
azon lapokra, a hon
nan nem lehet ollv 

mf 

könnyen letörülni a 
neveket, mint az em
berek emlékezeté
ből. 

Egressy Gábor! 
Midőn e nevet ki. 
mondjuk, egész soro
zata a tüneményes 
alakoknak vonul vé-
gig lelkünk előtt, egy 
egész művészeti kor
szak, melly e névben 
van kifejezve.Egressy 
művészi érdeme nem 
az, hogy szerencsés 
költői alakokat sze
rencsésen személyesí
tett a színpadon, ha
nem az, h o g y ö adott 
azoknak lelket, és 
gyakran a költői sem
miségből f'eledhetlen 
alakokat teremte. 

Legközebbi na
pokban egy franczia 
színész (Levassor) ját
szott nemzeti színpa
dunkon, a kinek ala
kítási ügyességét, jel
lemfestéseit a magyar 
szinbirálók osztatlan 
magasztalással foga-

kán a bányai bérezés határt is bekalandozza. Közli Bath'' Ján>s. \ gasságot soha meg som közelítek 



Lám Egressy meg meg sem halt, még a színpadról sem tűnt 
le, már elfeledték, már azt mondják, hogy nincs, már nem tudják 
hoo-y ki vol t? Mert ha tudnák, ezt kellett volna mondaniuk: 

„Francziák első szinésze, te remek alakító vagy ; de nekünk is 
van művészünk a ki megmért-e az utat a magasság és mélység között, 
a ki mutatott nekünk büszke római nemest ma „Coriolánban", és 
tegnap ferde candidatus tót diákot; - akivel együtt sírtunk a kétség
beesett „Learban", kiben őskorunk alakjait láttuk feltámadva a j ó 
„Apafiban", a kemény „Grittiben", a nyers „Petúrbánban"; kiben a 
legnagyobb költő legkényesebb alakját, „Hamletet" láttuk átszelle
mülve és utána a pasquilliró íirkászt, remek szemtelenségével; ki 
játszott szemeink előtt két alakot „Garrickban", a mikben nem a 
paróka és az uj öltözet tette a különbséget, hanem a jeliem és arcz-
kifejezés! Es a kinek még egy előnye is van; — a szellem, a bensö-
ség, melly azt, a mit előad, nem csak hü arczképpé, de élő alakká 
teszi." 

Ha én szinbiráló volnék, illyen formán szóltam volna. Most 
csak mint Egressy művész-életének rajzát mondom azt el. 

Ha Egressy mind ezen szerepeiből egy-egy töredéket kiragad
na, azokat egymással ellentétben hármával négyével egy este elő
adná, egy hét alatt talán még ö róla is elismernök, hogy koszorút 
érdemlő művész. (Kifeledtem : és ha francziául, vagy olaszul, vagy 
akármi pogány nyelven beszélne és Párizson, Berlinen keresztül jöt t 
volna ide, nem pedig Kassán és Miskolczon.) 

Egressynek minden gondolata az ö kedvencz művészetével 
van eltelve. Ö szinész lett szenvedélyből, melly benne philosophi 

érettségre jutott. A bölcsészet és a szenvedély csak a művészetbe 
férnek össze. Legkisebb szerepén is meglátszik, hogy azt végtül vé 
gig átgondolta, és lelket iparkodott bele önteni, nem ruhát szabó 
rá. Ez utóbbi sokkal könnyebb mesterség. 

Egressy a közéletben is büszke : ez az oka, hogy a birálék 
többsége (genus irritabile vatum) nem bánik vele méltányosan * 
hogy több ízben jö t t azon gondolatra, hogy a színpadról végképen 
lelépjen. Mind nálunk, mind másutt nagyon sok függ a művészet
nek nyújtott hódolatra nézve a művész személyétől. 

Hanem mi azt mondjuk, hogy Egressynek j ó l illik a büszkeség 
s mi mindig nagyobbra becsüljük a dölyfös lángészt, mint az aláza
tos, a szerény kontárt. 

A vaskapu sasétvcüetésc*. 

Most, midőn a legújabb békekötés szerint Dunánk felszaba 
dult : e hatalmas folyamon át megnyilik a külfölddeli kereskedés ha 
zánkra nézve is. Nagy akadály volt e tekintetben az Orsova alatt 
sziklás meder, melly miatt nagyobb hajók csak ezer veszély köz 
juthattak keresztül. Ezt a gonosz hulyet azért nevezték vaskapunak 
mert mintegy bezárta hazánkat, hogy a szomszédba ne juthasson 
Első volt a halhatlan Széchenyi István, a ki e vaskaput megdöf 
geté s elkezdé annak szikláit lőporral szétszaggattatní, ugy hog; 
végre gőzösök is átjuthattak rajta. Most a magas kormány legna 
g y o b b erőfeszítés és költség mellett működik e sziklák széthányatá J 

sán; a mint ezt jelen képünk eléggé gyarlón mutatná. 

G a z d á k a t érdeklő rovnt . 

Téli tok. A mult télen megismerkedtem egy e vidéken régóta honos 
tökfaijai, a téti tökkel, s minthogy én ennek azelőtt sohasem hallottam hírét, 
se nem olvastam róla sehol semmit, talán másutt is ismeretlen lehet, már pe
dig megérdemli, hogy általánosan ismertessék. — E tökfajt itt, különösen az 
oláh falukban, a tengeri között termesztik, s minthogy mindenben hasonlit a 
közönséges disznótokhoz, nincsen is semmi különös figyelemre méltatva. — 
Egyik jelessége azonban abból áll, hogy, ha ezen tök öszszel behordás után 
fagymentes száraz helyen tartatik, egész télen által savanyitható igen jóizü 
tökkáposztát szolgáltat. A husa e töknek t. i. novembertől kezdve önmagá
tól, szép, egyforma ollyan vékony szálakra foszlik, mint a fidelini néven isme
retes bolti laska-(metélt) tészta, a melly a külső héjától elválva kivehető, és 
mint nyáriul a gyalult tök, bcsavanyitható, mi egyfelől megkíméli a gazda
asszonyt azon gondtól, hogy még nyáron savanyítson hordóban télire való 
tökkáposztát, s másfelől bármikor élvezhető fris ízű eleséget szolgáltat; másik 
jelessége ezen tökfajnak az, hogy igen hamar fejlik (— minthogy az Oláhsá
gon a hegyek között csak későn lévén vethető, mégis jóval korábban taka
ríttatik be mint a rónaságon, —) s ennél fogvajókor vetve, az ismeretes gya
log tökkel egy időben szolgáltat nyári savanyitásra való gyenge tököt gyalu 
alá; de. sokkal többet, mert igen bőven termő. 

En e tökfajból a mult nyáron egy külön fekvő darab tcngeri-t'óldcmen 
vetettem olly szándékkal, hogy most e tavaszon meglepem a tisztelt szerkéz-
tőséget néhány illycn tökkel a maga valóságában; azonban jó szándékomat 
megbuktatta cselédem s munkásaim indolentiája; magam személyesen t. i. 
nem lehetvén a betakarításnál, bármint meghagytam is ezen tököknek külön 
rakatását, mégis más földön termett közönséges tökkel összezavarták, s igy 
én most csak feltöretés után ismerhetek rajok; azért is, nehogy valamelly 
illyes baleset miatt még egyévet veszítsek, ennek magvából küldendck a tisz
telt szerkesztőségnek, hogy belátása szerint juttasson belőle ápoló kezekbe, 
dc csak azon esetben, ha e tökfaj valóban még ismeretlen lenne, mire nézve 
a szerk. mondanivalók között ennyi : „N.-Váradra : az igért téli tökma<r0t 
elváijuk" elég lesz, hogy azonnal postakocsira adjam. (Elvárjuk. — Szerk.) 

Múlé l iegyi szölftlevelek. 
II. 

A politikai, gazdászati,ipari, szóval ugy a szellemi mint az anyagi világ
ban jelenleg olly élénkség mutatkozik, mintha az emberiség most érte volna 
el férfikorút, mellyben a gyermeki játékokat, az ifjúság édes ábrándjait a ko
moly való, az önfentartási ösztön váltja fel, mellyben az elpusztulástól a munka 
ment meg, jólétre szorgalom s ügyesség vezet; ha ez igy van, akkor élet
erőnket, tudományunkat vagyonunkat, — s bármi létföntartási forrásunkat 
igénybe venni s fölhasználni kell, nehogy ugy járjunk, mint a töltet haladott 
hold, melly naponként fogy, azon különbséggel mégis, hogy a hold magától 
ismét meg ujul s teljes lesz, il e az elkeledezett vagyon vagy életerő meg nem 
újulj ha csak a bekövetkezhető nyomort nem veszszük ujulásnak. 

Midőn ez élénkség közben látjuk, hogy mindenfelé vasutak készülnek 
maholnap egísz Európát behálözandók; midőn kilátás nyilik szabad kereske
désre nemcsak a Dunán, hanem az egész világon, mi által eddigi elzárt hely-

T A R H A Z. 
zctünkből kibontakozunk : reménylenünk lehet, hogy borunkra a leghizd' 
gőbb, legszebb jövő vár, s e szerint bátran hihetjük, hogy hazánknak legd'1' 
sabban ömlő kincsforrása a szőlőmívclés leend, azért hát lássunk is hozzá. 

Ennek alaposabb megismerése végett tekintsünk szét a földgolyón. 
A szőlő azon természeti sajátságai bir, hogy sem a hideg, sem a nagy** 

meleg légkör neki nem kedvező, tenyészetéhez nem elég a jó termő föl* 
ehez még mérsékelt szende lég elmaradhatlan kellék. Melegebb vidékekéi1 

mint Olasz-, Görög-, Törökország stb. élőfák árnyai alá rejtőzik a nap forró
sága elöl, végre pedig a hegyek éjszaki oldalára menekül, miből világos, hogí 
földgömbünknek nem minden része alkalmas a szőlő tenyészetére. 

Ha a földgolyón éjszakról délfelé egyenes vonalat húzunk, s azt, - i 
melly délvonalnak neveztetik — az éjszaki sarkponttól az egycnlitőig vofíy' 
is azon vonalig, melly a földgolyót mintegy két egyenlő részére metszi 9 
egyenlő távolságú pontokra beosztjuk, — mellyek foknak,gradusnak hivatna 

ugy találjuk, hogy a 40 és 50 pont közti tér az, mellyen a szőlő lcgkedve* 
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zóbben tenyész. Képzeljünk olly széles szalagot, mint c két pont közötti & 
volság, 1 olly hosszút, melly a földgömböt körülkeríthetné, ezen szalag „ 
földnek azon részét mutatná, mellyen a szőlő otthonos. Minthogy ezen k'" 
pont köze a délvonal % részét teszi, látszik hogy az éjszaki félgolyón mjjjj 
keskeny azon légkör, mellyben a szőlő díszlik. Ha a déli félgolyón szinte i''-. 
beosztást teszünk, s a szőlötenyészeti légkört szinte igy kijeleljük, azt fogj" 
látni, hogy szalagunk csaknem csupa tenger fölött vonul el. 

Ezen vizsgálódunkhoz tegyük még azt is, hogy az éjszaki szölőtcn.^" 
szeti légkör is több viz, mint száraz föld fölött vonul el, mert az Európ» 
Amerika közötti atlanti, az Amerika és Ázsia közötti csendes tengerek ct^ 
vonal alá eső részén kivül, meg a földközi, fekete- és kaspi - tengerek I 
csaknem egészen e vonal alatt vannak. Számítsuk még a sok tavakat, folfjl 
kat, s a száraz földnek is azon részét, melly vagy magas, vagy lapály, vflft 
éjszaki hegyoldal, vagy másként terméketlen, s igy nem szőlőnek való f°' ' 



végre vegyük figyelembe azt is, hogy a különben szőlőtermesztésre alkalmas 
föld nagy részét ismét ollyan népek lakják, kik vallásuk, s életmódjuknál 
fogva bort nem iáznak, szőlőmiveléssel nem foglalkoznak, mint a mahomeda-
nok, chinaiak stb. mind ezek után látni fogjuk az egész földgömbön, milly 
kevés helyet foglal el a szölőmivelés, s minthogy hazánk épen ezen kis té
ren lévő tartományok között van, borunk kedvező jövendője nem lehet két
séges. 

A gabonatermelés, állattenyésztés stb. az orosz birodalomtól kezdve a 
kafl'crek hónáig, Amerika éjszaki részétől kezdve a tűzföldig kisebb na
gyobb mértékben nem csak lehetséges, hanem több helyen általunk utolér-
iietlen is, azért mig e részről a világvásáron valami különös szerepet nem 
játszhatunk, addig borunkkal az első helyen díszeleghetünk. 

Évenkénti bortermelésünk 30 millió akóra tétetik. Kevés vizsgálódás 
szőlőhegyeinken azon meggyőződésre vihet, miszerint ha a sok gyümölcsfa 
a szőlő közül kiirtva, a sok rosz faj jóval fölváltva, az elöregült szőlő ujra-
ültetés és döntés által megfiatalítva lenne, a nélkül hogy a szőlőnek uj földet 
kellene a tnezőgazdászattól elvenni: túlzott erőfeszítés nélkül bortermelésünk 
100 millió akónál is többre mehetne, miből azután ihatnánk is eleget, de sok 
pénzt is szédíthetnénk be hazánkba. Hanem, ha a világkereskedésbe akarunk 
bejutni, nem annyira a mennyisig, mint a minőség után kell törekednünk. 

Hogy bortermelésünk sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben a kellő 
tokot még eddig el nem érte, azt az úrbéri viszony mellett főleg az okozta, 
hogy termésünket magunknak kellett elkölteni, azért ebeli iparunk mennyi
ségre nézve — szükségünket, minőségre nézve megszokott Ízlésünket fódözé 
egyedül; a csekély kivétel hatás nélkül maradt. 

Az első gátlóok félig meddig megszűnt, reményleiiünk lehet, hogy ezen 
iparölő kór nem sokára egészen meg^yógyitatik az úrbéri bíróságok által, 
a másik okot — mint említem — a világkere.skedésrei kilátás teszi elenyé-
szendővé, azért tegyük meg mi is előkészületünket a nagy forgalomra, világ
kereskedésre, mit jelesebb szőlőfajok mivelé»e, értelmes, szorgalmas pincze-
kezelés által fogunk elérni, mikről következő leveleimben. Vasmegyei. 

I r o d a l o m és művésze t . 
Szilágyi Virgil betiisorozatos tárgymutatót adott ki mind azon törvé

nyekhez, rendeletekhez, utasításokhoz és hirdetményekhez, mellyek az orszá
gos törvény-és kormánylapok eddig kiadott hat évi folyamában megjelentek. 
Ara 2 pft. 

Azt beszélik, hogy valami „Orvosi lap" német és magyar nyelven le
endő kiadása van tervben. Miután csaknem minden osztály képviselve van, 
óhajtható volna, hogy az orvosi is képviseltessék, annyival inkább mivel ez 
életünkkel áll összeköttetésben. 

A „Tanodái lapok" első száma megjelent dús tartalommal, 8 két pálya
dijt tüz ki tanügyi kérdésre. Ajánljuk tanítóink figyelmébe. 

Katona József „Bank bánja" uj kiadásban fog megjelenni. A tiszta jö 
vedelemből emlék állitatik a nagy költőnek. 

Gróf Fáy István „Régi magyar zencgyöngyök" czim alatt Csermák, 
Bihari és Lavotta gyönyörű szerzeményeiből egy becses koszorút fog a kö
zönségnek átadni. 

Halhatlan költőnk Vörösmarty utósó müve „Lear király" fordítása az 
»Ujabb nemzeti könyvtárban" fog megjelenni. A bájos nyelvű fordítás méltó 
a nagy britt költő szelleméhez. Itt két nagy szellem találkozott. 

M i n j § á g ? 
1? Alig kezdhetnénk levcrőbbel, mint a mi Fehérmegyében történt. 

Alig mult négy éve, hogy a becsületességéről ismert idősb Gindl Antal ten-
geliczi jószágán éji rablók által megtámadtatván kiraboltatott, s meggyilkol
tatott; april utóján egyetlen fiát fegyveres rablók támadván meg, kirabolták, 
s kocsin magukkal hurczolták. Még azon éjen más kocsi jelent meg udvará
ban, melly leányát szólitá fol, hogy megkínzott atyjához siessen, ha még 
egyszer látni kívánja. Eddig a tudósítás. Ugy látszik, hogy a lefolyt barbár 
századok kora akar visszajőni. 

/ Nagy-Váradról irják, hogy tűz támadván három ház égett cl, mely-
lyek közül kettő biztosítva volt, milly könnyen nézik most azok leégett házuk 
küszöbéről harmadik bajtársuk könycit. 

£ A nemzeti színház édes mindnyájunké, ugy hiszszük, jól esik vidéki 
olvasóinknak ha annak mozgalmairól is szólunk néha. Aprilhóban harmincz 
előadás volt, mellyből négy a hires franczia komikus Levassornak jutott. Ti-
zcnnyolcz színmű adatott, 14-szer eredeti, és csak négyszer idegen, mi azt tanu-
sitja.hogy magunk emberségéből is megtudnánk élni; s jelen igazgatóság bölcsen 
teszi, hojíy a drámairodalmat pártolja. Dalmű adatott hétszer, kettő eredeti, 
idegen 5. Négy u j mü került színpadra. 

£ Egy balaton- vidéki levelező írja, hogy beutazván Zala, Veszprém, 
Fehér, Esztergom, Komárom megyék egy részét, az eleséget mindenütt gaz
dagabb reménynyel kétségtetőnek találta, mint vidékükön. 

/ Dörgicse és Pécsei falvak kaszálóit töméntelen sokaságú fekete, szö 
rös, apró hernyó lepte cl, 8 a réti füvet tökéletesen lepusztítván, Dörgicsén 
már a veté.-ekbe ment át, 8 azokat emészti. A dörgicsiek súlyos boronával 
öldösték ez ártalmas férgeket lr-tarolt réteiken. Mirit mondják, a sáskák pusz
tításához hasonló pusztítást tesz ez újmódi gaz vendég. 

£ Azon két franczia baromorvos, kikről említés tétetett lapunkban is, 
az alföldet beutazván azt nyilatkoztatták, hogy itt a legkissebb faluk ís jól 
rendezettek, s mindennel ellátvák, mi Európában nem-mindenütt látható, s 
boldog a nemzet melly illy áldott országban lakhatik. Ks a franczia urak vé
leménye igaz is; mert csak néhány kétségbe esett magyar ember hiszi azt, 

hogy mi civilizátlan, 8 barbár nép vagyunk, s szükségünk van a külföld véz-
nya műveltségére. 

/ Debreczenben egy szappanos legény nagyon feltalált önteni a ga
ratra, s beletántorodott a sznppan lébe; kihúzták ugyan rögtön, de a ezap-
panlé sokkal forróbb volt mint kellett volna lennie, a kiégette szegényből a 
mámoros lelket. Soha sem mulaszthatunk el illyen alkalmakat felhozni, annak 
bebizonyítására, hogy sokkal jobb ha az ember eszén, mint lábán jár, azért 
gondját kell annak az észnek viselni, s nem kell borba fojtani, mert annak 
táplálója a józanság, nem pedig a kertaljai kurta korcsmákon mérni szokott 
vinkó. 

/ Bácskában borzasztó szerelmi kaland adta elő magát. Egy polgár 
fiú szeretett egy polgár leányt, de még azon kivül más két legénynek is vá
sott a foga a szép leányra, s ezek a szerclemhőst kedvesétőli haza ballagtá-
ban megrohanták. A leány apja meghallotta a csetepatét, s leendő veje segít
ségére sietett, de olly irgalmatlanul találta védeni, hogy a két támadót lepe
dőben vitték haza, s az egyiknek életéhez még remény sincs. 

£ Sátoralja-Ujhelyen Enczinger tanár sétára indulván, alig haladt há
zától óranegyedre, egy bőszült tehén által megtámadtatván egy árokba löke
tett, 8 azon perezben meghalt. 

/ Milly nyomorú az emberi élet, csak egyetlen perezünk 6cm biztos, 
mellyről azt mondhatnánk „ez mienk." Mult lapunkban futólag emliténk 
tneg Berényí Antal fiatal drámaíró halálát, 8 ígértük, hogy arról bővebben 
szólandunk. Beváltjuk szavunkat. B. A. mult heti szerdán april 30-án dél
után megindulván Fehérvárról özvegy édes anyjától Pestre, Hamzsabégcn 
megkapatott. A vendégfogadó melletti hegyről leereszkedvén lovai megbő
szültek s nyargaltak lefelé.. B. A. felállván a kocsiban kiugrott, 8 hanyatt 
zuhant. Nyomban követte Kis János fehérvári takarékpénztári titoknok, s 
oda érkezvén Berényihez sietett, ki mozdulatlan feküdt a fóldön, s nagv sokára 
tudta kinyögni „fordítsatok meg!" Midőn ezt megtették B. A. orrán száján, 
s fűién vérzeni kezdett. Kis .János kocsira tétetvén a szerencsétlent,Téténybe 
küldé, maga pedig clore sietett orvos és lelkészről gondoskodandó. Berényi 8 
órakor megérkezett, az orvos eret vágott, dc 9 órakor lelkészre volt szükség, 
mert egy negyed tízre B. A. megszűnt élni. Béke hamvaira! s köszönet a de
rék emberbarát K. J. urnák, ki B. anyját azonnal tudósitá, maga pedig ott 
virasztott. 

/ Győrből halljuk, hogy a piacz élénkülni kezd. A r,"ípcze kevés rc-
ménynyel biztatja a gazdákat. 

£ Tolnamegyében Szálka nevü helységben april 27-én a falu vége felé 
tüz ütött ki, s tiz perez alatt 15 derék ház lett lángok martalékává, egy hat 
éves gyermeket szinte a tüz eloltása után találtak meg a hamuban. Mondják, 
hpgy szélcsend uralkodott, éa mégis 15 ház égett le , ennek oka részint a 
buzgóságtalan oltás,részint az oltó szerek hiánya lehet. Ideje volna,hogy aható-
ságok gondoskodjanak arról, hogy minden község egy vizi puskával, néhány 
bőrkannával, és csáklyával láttassék el; és tűzessék ki szabályul, miként a 
leégett házakat csak caerréppcl födve szabad fölépíteni. 

/ Bolnai (gróf Bethlen) magyar színész az írja a „Hölgyfutárnak" 
hogy ő tettleg akarja megmutatni a világnak, miként dicsősségére szolgál az 
embernek bármelly körben is a hazának szolgálni. Igazsága van a derék ifjú 
grófnak, vajha társai is mind hasonlólag go \ lolkoznának. 

/ April 28. tűz támadt Liptó megye Német-Lipcse nevü mező városá
ban, s 412 ház lett lángok martaléka, s csak 17 maradt épen. Milly bor
zasztó lehet egy olly leégett város tekintete; mennyi köny, mennyi jajgatás, 
mennyi nyomor? és ki enyhíti azt? Senki. Oh biztosítsátok az Istenért va
gyonotokat, legalább ha az ijedséget kiállottátok, megmarad az a vigasz, 
hogy nem vár koldusbot rátok. Milly virágzó hazai biztosító intézeteket ál
líthatnánk, de mi be szoktuk várni a veszélyt; pedig „Fclix <juem f'aciunt 
aliena pericula catitum." 

/ Azt halljuk, hogy a lapunkban közlött Mező-Szent-György vidéki 
levél sok embernek borsot tört orra alá. A prüszkölő urak nem jó helyen ke
resgélnek, s ártatlant gyanúsítanak; azonban fogadják tanácsunkat, ha Esop 
hires meseíró szavaira figyelmeztetjük „Qui rapiet ad se quod erit connnunc 
omnium, gtulte nudabit animi conscientiam, melly is magyarul igy hangzik. 
„ A ki magára veszi a mi átalánosságban volt mondva, kimutatja foga fe
hérít." 

£ Trcncsin vármegye Uajec nevü városkájában april 28 án iszonyatos 
vihar dühöngvén tűz támadt s 522 ház hamvadt el, s 60 maradt épen. Ugyan
azon napon két városunk veszett el, ugyan hiszszük-e már, hogy mulhatlanul 
szükségesek a biztosító intézetek? 

£ Székes Fehérváron april 2-án diszesítetett fel a korona ezüst érdeinje-
lével Janny József fehérvári iskolatanitó. Az ünnepélyesség a megyeház 
nagy teremében ment véghez, melly után Janny J. ur iskolája mintaiskolá
nak nyilváníttatott. 

£ Szinte borzadunk mér a sok tűzi veszedelmet előszámlálni, melly 
néhány hét alatt hazánkat sujtá. Rosnyóhoz nem messze IJétlér nevü faluban 
e;ry kovácsnál tüz ütvén ki 25-én egy óra alatt 100 lakház, számos gazdasági 
épület, s két templom, tornyával s harangjaival esett gyászos áldozatul. Bct-
tenetes nyomor! halljátok meg ajaj kiáltást! 

/ Bécs melletti Dombach nevü helységben hajmeresztő eset adta elő 
magát. Egy 25 éves fiatal ember, 1 (J éves lcánynyal, hihetőleg szerelmesével 
az ottani vendéglőben egy szobát vett fel. Kevés időre két puskalövés 
rezzentette meg a korcsma lakóit; az idegen szobájába rohannak, a azt zárva 
találják, feltörik az ajtót, s a leány vérében halva fekszik, az itju pedig vég 
vonaglás közt. Utósó perczében bocsánatot kért nejétől, mert az ifjú házas 
vala. Bizony bizony nagyon sülyed a világ! 



If>4 

i Proniontorban egy kilencz éves fiúcska a sörlébe esett, s meghalva 
húzatott ki. Mit érezhet ollyan szüle, kinek gondotlansága okozza halálát? 

/ Csobánkán egy embert, a négy sertvést megmart a veszett eb, s a 
sertvéseken már kiütött a düh. 

/• Varannó nevü mezővárosban a kerület szegényei számára adakozás 
utján kórház építtetik. Vajha minden nagyobb város követné ezen magasz
tos példát! 

/ Erdélyből is szomoritó tűzi hirek érkeznek. Egy Szeben melletti fa
lucskában april 13-án tűz támadt s néhány perez alatt 50 ház hamvadt el. 

/ Báró Sina György 10 darab juhot küld a párisi állatkiállitásra 
hamzsabégi jószágából egy béres kiséretében. 

£ A szülei hanyagság szomoritó példáját halljuk Fehérvárról a szeren
csétlen gyermek szájából, ki azt állítja hogy harmad fél éves korában, nagy
anyja az udvaron szokta Őt hagyni, s az égető nap heve miatt vakult meg. 

/ Magdeburgban a sétányon egymást követő puskadurranás hallat
szott s a fasorok közt egy férfi és nő hulla találtatott. A férfi tárczájában 
irónnal következő sorok valának olvashatók : ,,En K. Károly luckaui és mát
kám M . Matild magdeburgi születés életünknek szerelemből véget vetettünk. 
Kikérjük magunknak a kegyeletet, hogy egy sírban nyugodhassunk." Meg 
is érdemlik, mert sírig szerették egymást. 

V i d é k i h ir 
O-Kécske, Pest megye, alsó szegletében mult hó april 25-én délután 

3 — 4 óra között szülék gondatlansága miatt egy négy éves fiu a ház végén 
tüzet gyújtván, krumplit akart sütni; de csakhamar elterülvén a tűz, t'elhara-
podzott a ház tetőre, erről másikra, s igy tovább elannyira, hogy három óra 
teltével 24 ház a mellette levő kamara és egyéb épületekkel porrá égett, ezek 
között a jegyzői lak és a fiú gyermekek iskolája a tanitói lakkal egy födél 
alatt lévén hamuvá égtek. Környékünkön e hallatlan vésznek egy 70 éves 
nő lett áldozatja ; ki aprólékos holmijét igyekezvén megmenteni, a ház tető
ről lepattogzott szikra ruhájára esett, melly szikrából eredt tüzet, mig né
hány közelebbiek elolthatták volna, a ház tetőről lecsúzott tüzes üszög le
szakadván a nőre esett, hol az kinos fájdalmak között összeégett. 

Egy másik szerencsétlenség is fenyegetett bennünket, (igazán mondha
tom, hogy bennünket) mert ezen néhányunk előtt gyászos és siralmas sorokat 
ki írom, zongorám az elégéstől több jóakarók tiltakozásomra is megmenteni 
akarván, rajok csúszott a háztető, s csak alig szabadulhattak ki a lángok 
közül; én pedig két megélemedett tisztes öreggel bent szorultam, s közel 
% óráig a nagy füst- és ablakon s ajtókon becsapkodó lángok között vártuk 
halálunkat, a kimehetést siker nélkül kisértettük több ízben, mind addig 
mig az értünk erélyesen küzdök utat nem locsoltak az ajtó s ajtófelek láng
jai ko~—, Uiöiiyeti az loiewi gon&visvlét ( ~C rcncséeen kivezérlett a fejünk 
felett és a körülöttünk lévő nagy veszedelem torkából. „Magasztald óh én 
lelkem az Urat" Sokan siratják a szülék gondatlanságát, sokaii keseregjük 
szerencsétlen esetünket : a mindent felemésztő tűz — sokaktól utolsó falat 
kenyeröket is elvette. De ismét itt is méltán elmondhatjuk : hála az égnek I 
az Isteni gondviselés rendel jóltevőkct, kik sietnek könyörülni a nyomorul
takon, s megosztják velük falat kenyeröket. Köszönet, ezerszer köszönet 
Czegléd város érdemes lakosainak, honnan csakhamar többféle segélyt nyer
tünk ; köszönet többek nevében annak, ki árva ügyünket felfogván adako 
zásra birta a lelkes lakosokat, „csak az tud könyörülni, ki maga is szen
vedett." 

Fájdalommal említem pedig azt, hogy az elégett házak közül egy sem 
volt biztosítva. Somogyi Sándor. 

T á r o g a t ó . 

y.— Hogy a pesti Iiókua-kórház egyike a legnagyobbszerü jótékony 
intézeteknek, mutatja a következő kimutatás. E kórházban a mult 185 ./ 5-iki 
katonai évben ápoltak összesen 9545 beteget, közülök egészen felgyógyult 
7051, meghalt 1607; a többi pedig megjavult. A betegek közül csak 2b'44 
tieetett díjat, a többi ingyenápolásban részesült. Ez évben a kórháznak 
87,588 ft. jövedelme, 100,418 ft. kiadása volt és igy a hiány 12,800 ftra 
ment. Cselekvő állása azonban hagyatékokban, követelmények és tökékben 
111,659 ft. 51 krt. tesz. 

y.— A váczi kukák (siketnémák) intézetében ez év végével tizenegy 
alapítványi hely jövend üresedésbe. Ezek közül nyolez, nevezetesen öt fi és 
három leány számára államalapitvány levén, a betöltés ő cs. kir. Fensége 
Albrecht főherczeg kormányzótól, a több három közül pedig egy a gróf 
Batthyány családtól, kettő pedig a veszprémi káptalantól függend. Az ille
tők tehát folyamodványaikat ide intézzék, mellyek az illető cs. k. kerületi 
hatósághoz legfőlebb jövő június 10-ig beadandók. 

y—' A következő pesti lóverseny alkalmával a múzeumi sétány javára 
tánczvigalom fóg tartatni, mellynek helyiségéül a múzeum termét emiitik. A 
rendezők 500 ft. jövedelmet biztosítottak. 

y.— Pest több utczáin fel vannak már rakva a gázlámpák vasfogasai, 
jelenleg pedig a vezető csőveket rakják le az utczák hosszában, mi igen"szép 
unaloműző látványt nyújt a dologtalan utczaácsorgók seregének, melly nem 
is fogy ki a kíváncsiság és megbámulásból. 

y.— Egyetlen napon, május 6-án Pesten kétszer is, délelőtt és délután, 
volt tűz. A délelőtti két házat hamvasztott el, a délutáni azonban hirtelen 
elnyomatott mielőtt tova harapódzhatott volna. 

y.— A háromszéki községek közgyűlést tartottak. Kezdi-Vásárhelyen, 
a egy főgymnasium felállítását határozták cl ez utóbbi helyen. Reáliskolákat 
csak nem alapitunk — különös előszeretettel viselkedvén a gymnasiumok 
iránt. 

y.— Kölcsey Ferencz költőnk síremléke a csekei temetőben e hó 18-án 
leend leleplezve. A sírkövet családja késziteté, mellynek költségeiből Geren-
day kőfaragó, nagy részt leengedett, a költő iránti tiszteletből. 

y.— A só ára, legfelsőbb rendeletnél fogva, e hó elsejétől kezdve,'fel
emelt áron árultatik, a termelési költségek emelkedése miatt. 

Szerkesz tő i m o n d a n i v a l ó k . 

420. Z s e n g e b i m b ó k . Még az nem elég ám a poétaságra, hogy az ember ki tuája 
találni, miszerint „ F e r e n c z " kadencziája „ki lencz" . Ezt már régen felfedezték; (1. Paris 
Pápai Ferencz , — A kinek érdeme vala, nemcsak k i l e n c z , — Világra hozása sem volt 
csak enczenbeiiez, — Betűit szedvén szólt így Miskolczi F e r e n c z ) . SÍÍ>> t*. 

421. A Kon tho í t . Tisztelt munkatársunk müveit mindig szivesen veszszük, de Konth 
történetét nem közölhetjük; tiszteli az ember a harminczkét nemes sorsát, de nem kivan 
liarminczharraadik lenni. 

4Ü2. Becs i l o e l e z A bará tunknak . Kérjük szépen, újdonság czím alatt csak uj 
dolgokról írjon és csak ollyanokról, a mik a mi közönségünket érdekelhetik. Nagyobb 
része küldeményeinek a megelőző politikai újdonságokban már rendesen meg van írva. 

423. E g y t isztel t k ö l t ő n e k , a k( n e k ü n k minden héten ké t sze r k ü l d ve r se t . 
Az igen méltánylandó dolog, hogy ön bennünket szeret; de „ n e ollyan nagyon". 

424. Csa tár . Elhiszszük,kogy rosz bor terem rajta, még a róla írt vers is összehúzza 
az ember szemét, száját. 

425. Ö r ö k k é hú s z o l g á n k n a k . Legyen ön már hútclen hozzánk és írjon más 
újságnak is poémákat. 

426. Nem j ó . d c snk. Szeretjük az eczetet, de csak a salátán; nem pedig italképen. 
427. N r i i h n l lm. Fogadj Isten, vitéz katona uram. A verset olvastuk, majd irunk 

mi is, azt meg azután olvassa ön. 
428. Má tyás k i r á ly ta lányai , közölhető mü. 
429. F i l c p Mihá lynak . Szép dolog az, de bajos, nagyon bajos. 
430. M a g á n y é l r t . Házasodjék meg, ha megunta, de ne zengjen róla. 
431. Szent L á s z l ó k o p o r s ó j a . Kz pedig már egészen rosz; ön nem ebire, de hátra 

halad. Olvas-e valamit? Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, Tompát, Schillert, Berangert? Eze
ket tanulnánvozza. 

432. Falun élek. Szelíd kis vers. — 433. H a r r z i k e d v . Mérges kis vers. 
434. N a g y Kór f t s r e . A d ó i u n k és v e r s e k . Engedje tisztelt kegyed ezt a tért fia

tal kedélyeknek, a kiknek nem fáj ollyan nagyon a dicsőség útján való jobbra balra tatai 
gáltatás. 

435. I t c z a k o t r ó . Kedélytelen mű. — 436. A l o m . J ó volt belőle felébredni. Csak 
tanulgatson ön szorgalmasan : „messze még a part nagyon." 

437. A n d o r hala-/, édes ap jának . Ne legyen ön olly nyugtalan, nincsen török a 
hátunkon. A vers nem eczetesedik meg, jó l el van téve száraz — novellák közé. 

438. Mulatságos dolog az az e p i s o d katonai p á l y á m b ó l , de az illycn tárgy a mi 
lapunkban „ n e bántsd virág". 

439. N y é k r e . Ezennel hitelesen bizonyítjuk s pecsétünkkel is megerősítjük, hogy 
a , , V . U . " 17. számában elítélt „Bordal és Tavaszhoz" írt költemények hozzánk nemNyék-
röl küldettek be. Bizonyos lehet tisztelt szerző úr, hogy bordal és tavasznóta úgy terem 
minden helységben, mint a venyige és a spenót. Azért kár mindjárt az ármádiával ijesz-
getni az embert. 

440. V a r b ó c z r a . J ó volna, ha káptalan lenne a szerkesztő feje, hogy minden elol
vasott levél tartalmára esztendő múlva is visszaemlékezzék. A tudakozott inu valószínűleg 
elveszhetett, ha a „mondanivalók" közt nem fordult elő. Kérjük azon esetben, ha érdekét 
nem vesztette, újbóli beküldését. 

441. N.-Sznlontnrn. A párisi terménytárlatra küldött kanász eredeti jelmezes rajzát 
szivesen köszönjük és sietünk közleni. 

B í r á l ó i é r t e s í t é s 
a Tomory Anasztáz úr által kitűzött £ 0 a r a n y jutalomra pályázott 

költői elbeszélések felöl. 
Több , mint fele a beküldött pályamüveknek megérdemli a 

dicséretet, különösen megemlítendők a „Dicsőség és honszeretet", 
— „Angya l Bandi", — „ H e d v i g " — czím alattiak. Mind annyi 
fölött azonban kitűnő az „ Idegen" czimü költői beszély, melly 
mind míialak, mind költői eszmék, mind nyelvszépség és kivitel 
tekintetében leginkább megközelité a műremek fogalmait. Szerző
jéül a jeligés levél 

l I K X T O V i n i F E R E N C Z 

nagykörösi tanárt hirdeté. A többi jel igés levélkék felbontatlanul 

elégettettek. — Pest, május 6-án 1856. 

A ..Vasárnapi ú jság" szerkesztősége. 

Bí rá l ó i ér tesí tés 
a „ V a s a r n a p i ú jság '* a tör ténet i b a l l a d á r a ki tűzöt t 10 a r a n y 

j u t a l o m é r t v e r s e n y z ő p á l y a m ű v e k felül . 

Bírálók a „Nemes veté ly" czimü balladát dicséretre, a „ M ó r é 
Mihály" czimüt pedig jutalmazásra Ítélték. Egyúttal kénytelenek 
megjegyezni, miszerint több jeles pályamüvet azért nem vehettek 
tekintetbe, mivel azokból a pályamüvek fökelléke, a „közölhetőség" 
hiányzott. A „Vasárnapi újság" kénytelen minden politikai tar
talmú és irányú müvet, létezése tekintetéből, mellőzni, s erre min
denkor figyelmezteti a j övőben pályázókat. 

A jutalmazott ballada szerzőjéül a jeligés levélkéből" 

N Y I L A S S A M U 
derült ki. A többi jel igés levélkék felbontatlanul elégettettek, s a 
pályázott müvek szerzőinek rendelkezésére bocsátatnak. 

Pest, 1856. május 6. 
A „ Vasárnapi újság1' szerkesztősége. 



Hogyan mulat a magyar nép piros pünkösd napján? 
Pünkösd napja az ö römök napja, ezer nyolezszáz ötvenhat év óta 
minden évben leszállnak az égi tüzes nyelvek az emberek lelkébe 
uj elevenséget örnleszteni; mivel is ünnepelhetnök meg e napot ked
vesebben, mint a j ó sziv tiszta j ó kedvével? 

Minden nép ugy mulat, a hogy je l lemében fekszik, lássuk hogy 
mulat a magyar pünkösd napján, a mit különös kitüntető kedvezés-
sel elnevezett „piros" ünnepnapnak. 

/. A pünkösdi király. 

Túl a Dunán egy derék magyar földes ur rendelést tett, és ala-
pitmányt hagyott, hogy a népszokásban régen divatozó pünkösdi 
király választás vidám ünnepélylyel legyen összekötve, mellynek köz
vetlen hatása egy nevezetes hazai iparágra, a lónemesitésre kiter
jedjen, a mire a magyar ollyan büszke szokott lenni. 

Piros pünkösd napján összegyűlnek a faluházánál a helység 
vénei, mint illik, az isteni tisztelet végeztével, s rendet tartanak a 
végbeviendö pünkösdi király választásra. Biró uram, notárus uram 
és az eskütt uraimék mind ünnepi köntöseikben jelentek meg s be
menvén a helység házába, egy nagy zöld korsóval, a miben bor va
gyon, csinálnak valamit; a mi az ö dolguk. 

Odakünn az alatt lóháton ülő ifjú legények kongatják ostorai
kat, s űzik a tréfát egymással. Gyolcs inge gatyája van minden lo
vasnak, nem is legény, a kinek bokréta nincs akaiapja mellett, tarka 
kendő a mentéje gomblyukába fűzve. 

Mikor azután az elöljáró urak odabenn mind kurták a sok tin
tát abból a nagy kalamárisból, elöljön a kisbíró uram ö kegyelme, 
egy nagy piros selyem zászló a kezében, egy nagy vőfély-bokréta a 

süvege melletr, a kinek jeladására a tornáczba telepedett barna ze
nészbanda rárántja a legszebb nótát, a mitől valamennyi paripa tán-
ezo' , és ugrándoz. A legények fejükbe nyomják a süveget, még job 
ban szorítják a kengyel t : ma van piros pünkösd napja, ma válik el, 
„ki a legény a faluban?" 

— Indulót húzz! parancsolják a czigánynak; a klarinétos neki 
tartja a szerszámát kisbíró uram fülének, hogy meggyőzze, j ó szán
dékáról, mitől annak majd a füle dobja reped; a zeneszóra a népség 
tódul ki a mező felé, ki gya log , ki szekér háton, ott elállják a sík
ságot, tizen húszan egy szekéren, az ifjú sarjadék felkapaszkodott a 
fákra, onnan nézi a karzatról a közelgő mulatságot, s kiabál le az 
alant állókra : „o t t jönnek már, ott jönnek már!" 

Jönnek bizony! Elől j ö n kisbíró uram. Fölvit te a maga dolgát ; 
most lovon ül; majd kiveri a szemeit azzal a piros zászlóval. Utána 
egy banda czigány, mind egy hosszú szekérre rakva, a prímás áll a 
szekérben, ugy húzza a hegedűt, hogy minden ember kalapját leveri 
a vonóval , a trombitást szidja a kocsis, hogy ne trombitáljon a fü
lébe, saroglyában ül a brúgós, piros nadrágjában, s szabódik a mé
száros legényeknek, hogy neki ne ereszszék azt a tulkot, a mit a sze
kér után visznek. 

Mert a mulatsághoz harapni is kell valamit; ökröt fognak sütni; 
ott a másik szekéren a nagy rettentő bogrács, meg a sok j ó czipó, a 
minek az elfáradt legénység a do log végével neki heveredhet, s h o g y 
semmi fogyatkozás se légyen, a hordó bor is ott van, még pedig tiz 
akós, s két szép hajadon leányzó ül rajta zöld mázos korsókkal, a 
kik majd osztogatják. 

Következnek aztán szép rendben a lovas legények, négyével 
egy sorban, kiki j ó l bizik magához : lova serényét simogatja, s 
ugrat ott, a hol az ablakból szép leányok nézik. 

Vasárnapi Ujság 19-dik számához. 



Bezárja a rendet az érdemes elöljáróság, tiszttartó caézájának 
adva első helyet, mellyen ül a tisztelendő ur is. 

A mezőre érve, kisbiró uram kilovagol a piros zászlóval a ha
tárhalomhoz, letüzi azt oda; s ekkor a lovas legényeket mind sorba 
állítják. Biró uram megfeddi őket előre, hogy le ne essenek a lórul, 
meg hogy egymást le ne taszigálják, és hogy azután becsületére 
váljanak a helységnek, valami idegen el ne kapja előlük a pünkösdi 
királyságot. 

Ekkor azután jelt ád a kovácsmesternek, a ki katonaviselt 
ember levén, ért az ágyúzáshoz. Három mozsár van ám leásva a 
tőidbe, beverve faczövekkel a szájuk. A gyerekeknek nem szabad 
hozzájuk közel menni. A kovácsmester hosszú nádszál végébe égő 
taplót szőrit, azzal hasra fekve oda csúszik a szélső mozsárhoz s 
messziről bolygatva annak gyújtó lyukát, elpukkantja a nagyhangú 
vasat. Az asszonynép sikoltoz és a füleit dugja; a gyerekhad szalad 
a kilőtt fojtás után, ha meg tudná kapni. 

Szól a második lövés is, most meg a harmadik; arra el kezd, 
valamennyi lovas vágtatni a kitűzött czél felé. Egy darab ideig sem
mit sem látni belőlük a támadt nagy portul; hanem egy kis szellő 
elveri a port róluk s kitűnik a versenyzők csapatja, összevissza 
vannak már zavarva, ki elébb ki hátrább, egyiket félrevitte a lova 
azon jót kaczagnak, másiké megállt a pálya közepén s össze-vissza 
forog; de nyargal a többi, ö ten hatan kiváltak már a többi közül, 
a paripák lába alig látszik a főidet megérni, mintha repülnének, 
mintha a lobogó mente szárnya volna a lovasnak, melly a levegő
ben hajtja. A verseny pálya felén végre két lovas nyomul leg
előbbre, egy szürke, egy ráró. 

A szürke nyeri e l ! A ráró nyeri el! mondják itten ottan : a ki 
nem hisz, fogadjon pint borba, a tiszttartó is fölteszi a szürkére Vi-
dács vasekéjét, biró uram tartja a fogadást egy idei üszővel a ráró 
becsületére. 

Még egy ugrás, még egy szorítás, kettő közül egyik a czélhoz 
ért, hamarább, mint a másik, az volt pedig a szürke. Csak egy ló-
fejjel ért hamarább a piros zászlóhoz. 

„Nem kell ollyan nagyon örülni még tiszttartó uram. Három a 
táncz; kétszer futtatunk még. Szántóidén még azzal a Vidács vas-
ekéveL" 

A lovasok újra visszatérnek, megint sorba állnak, harmadik 
lövésre újra kezdődik a verseny. A rárós lovas csak ugy mosolyog 
magában, s egy pár Ölnyire is elébb hagyja futni versenytársa lo 
vát. Akkor aztán sarkantyúba kmpja ő is a rárót 8 hátra hagyva 
valamennyit, oda vágtat a szürke oldalához. 

Egyenlően futnak, mindkettő j ó ló és j ó lovas. Egyik sem en
ged a másiknak. 

Az egész népség kiabál utánuk : „ne hagyd magad szürke, ne 
hagyd magad ráró; szorítsd Jancsi, szorítsd Miska!" 

Ezúttal a ráró ért egy fejjel hamarább a czélhoz. 
„ N o tiszttartó uram, készítsük az ekét." 
Lassan, lassan biró uram, még egy futás az élet. Ez koronázza 

be. Az lesz a pünkösdi király, a ki ezt elnyeri. 
Harmadszor csak az a két lovas fut, ki a két első futásban 

nyertes maradt, a többiek félre állnak. A ráró lovasa még ekkorig 
egyszer sem üté meg paripáját, karikás ostora most is oda van 
akasztva nyakába; ezúttal hát levág egy kis hajlós tű/fa vesszőt s 
a mint megindulnak : kettőt rávág vele a lovára. Mint a dühös vi
har, nyargal a paripa e két ütéstől bőszülten előre, a j ó Bzürke 
messze elmarad mögötte, a diadalmas legény a legnagyobb rohanás 
között visszafelé fordítja orczáját elhagyott társára, mintha azt kér
dené tőle, hol maradtál szolgáin ?•• 

Az egész nép tapsol, még a tiszttartó is, s nem sajnálja biró 
uramtól a vesztett vasekét, j ő kézben lesz ott is. 

Ekkor a ráró diadalmas lovagjának virágokból és hosszú szo
morúfűz ágakból font koszorút tesznek fel a kalapjára s mint a 
pünkösd királya, ö kezdi meg a tánezot az esteli mulatságban. 

Egy évig azután ótet nevezik pünkösdi királynak. 
Nem kell pedig hinni, hogy ez csak valami üres czím. Járnak 

e mellé hatalmas kiváltságok. 
A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, 

mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen rovása van, a mit 
elfogyaszt, fizeti a község; lovát, marháját tartozuak társai őrizni s 
ha netán valami apró vétséget követ el, azért testi büntetéssel nem 
illetik. 

Illyen nagy úr a pünkösdi király egy álló esztendeig. 

Akkor azután vége van a pünkösdi királyságnak, ha csak újra 
megint nem a Táró lesz a győztes a versenyfutásban. 

//. A pünkösdi királyné. 

Leányok között sokkal szelídebb tárgyak felett folyhat a ver
seny, mint férfiak között. Ez természetes, ezt nálam nélkül is tudták 
régen. 

A legények kérkednek férfiúi erejükkel; a leányok büszke
sége mi volna más, mint a szépség. 

A falu legszebb és legjobb leányát a többi hajadonok megvá
lasztják piros pünkösd napján ünnepkirálynénak, egy nagy tornyos 
koszorút illesztenek homlokára s énekelve körülhordják a faluban, 
minden ház előtt megállnak s összefogózva a közbevett pünkösdi 
királyné körül, eléneklik azokat a gyönyörű szép népdalokat, a mik 
sohasem voltak megírva , mégis megszülettek , talán azok is 
azon a piros pünkösdi rózsafán termettek, a mellyen a szép leányok. 

A ház gazdája azután ad az éneklő lyánkáknak különféle aján
dékot. Ha öreg ur, egy pár krajezárt, ha fiatal, egy pár csókot. A 
pénzből mulatságukat fedezik a hajadonok; a csókokat nem tudom 
mire fordítják. 

///. A kamó-httsás. 

Először meg kell magyaráznom, hogy mi az a „kamó"? mert 
ezt minden faluban másként híják. Túl a Dunán „kampó", Pest mel
lékén „gajmó", az alföldön „horog", a székelyeknél „kankó" tulaj
donképen pedig valami bot, mellynek a vége befelé görbül. 

A székely faluvégeken pünkösd napján összegyűl a szomszéd 
falvak népessége a mezőre. 

Mert tudni kell, hogy a Bzékely falvak nincsenek olly messze 
egymáshoz, mint az alföldi városok, hanem egyik falu kakasának 
átfelelget a másik falué hajnalban. 

Tehát mindegyik falu legénysége elhozza magával a hosszú 
görbe kamót, melly alatt nem kell érteni valami kurta nádpálezát, 
a milyet az úrfiak hordanak a városban, hanem egy, három-négy 
öles j ó fiatal törülvágott bükkfát, a minek a vége horgosnak van 
hagyva. 

Két illyen kamót aztán horgos végeiknél fogva egymásba 
akasztnak, egyikbe bele kapaszkodik az egyik falu fiatalsága, má
sikba a másiké, néha ötven is egy sorba. Akkor azután megkérdik 
egymástóL hogy .,lógod-e már komé?" 

„Ha Jogod, hfeliusd rá!" 
Erre elkezdődik az erős mulatság, mind a két falu legénysége 

neki feszíti erejét, hogy saját kamójával a másikat kihúzhassa he
lyéből. Néha ki sem birják egymást mozdítani egy álló helyükből, 
mind a két fél ugy megállja helyér, mintha o d a volna nőve; B ha 
egy két lépést tágított előre, másik perezben megint visszaszerzi. 
De ha aztán sikerül valamellyiknek a másik falut kihúzni helyéből, 
van azon kaczagás. Mondják, hogy az oláhfalusiak egyszer egészen 
a városuk kapujáig elhúztak egy szomszéd helységet a kankóval, a 
mellyiknek nevét nem mondjuk meg, mert megharagudnának érte. 
Elég annyit tudni, hogy az oláhfalusiak voltak a győztesek. 

Vannak emberek, a kik mindennek szeretik az okát tudni, ezek 
azt állítják, hogy e pünkösdi mulatság onnan eredt a székelyeknél, 
miszerint sokszor levén hutai-villongásaik, ezen pereknek úgy sza-
kiták végét, hogy a mellyik helység el tudta a másikat vonczolni 
kamuval a vitatott határról s a meddig el tudta, ottan volt a határ. 
Természetesen mindenik fél a másik földén állt, különben maga 
ellen eröködött volna. 

Én bizony nem tudom, igaz-e a magyarázat, nem-e? Szegény 
székelyekre sok mindent rájuk lehet fogni, hogy olly messze laknak. 

IV. A bikahaj sz. 

Ez a népies mulatság még az én diákkoromban is divatozott 
Kecskeméten. 

Pünkösd másod napján, nem mondok sokat, ha azt mondom, 
hogy a város népének két harmadrésze kinn volt a temetőben : nem 
ám eltemetve, hanem inkább a halmokra és gátokra felállva s ré
szint az ákászfákra bölcsen felkapaszkodva. 

Mivelhogy a temető azon sikság szélében feküvén, a hol a bika-
hajsznak meg kellé történni, ez volt a legjobban választott circus, 
a melly bői teljes bátorsággal lehete a veszedelmes színjátékot végig 
nézni. Csupán az előkelőbb urak és asszonyságok választák ki pá
holyul a tér közepén fekvő mázsaházat rangjukhoz illő felosztásban. 



Délután négy órakor mikor már jól megizzadt minden ember 
a napon, végre kezdett a porfelleg meglátszani a homokbuczkák 
felől a távoli kutyaugatás és egy mély dörgő bömbölés jelenté az 
ünnepelt művész közeledését. 

Nem kellett a függönyt felhúzni, tágas volt a színpad; öt, hat 
perez raulva sebesen robogva jött elő a kergetett vadállat, a mint a 
pusztáról ostoros lovasok idáig terelték; véres nyelve kilóggott szá
jából, szarvait előre hegyezve, jött, és ugy látszék, hogy nem lát 
maga körül semmit. 

„Hahó! Itt a bika!" orditák egyszerre minden oldalról. E zsi
vajra egyszerre megtorpant az üldözött vad; megállt, előre feszité 
két első lábát, felemelte fejét daezosan H nagy büszkén körülte
kintve, egy hosszú, vontatott haragos bögéssel kezdé el szerepét, a 
millyet alig hallottak még a j ó eriticusok, tán még külföldi művész 
szájából sem. 

A temetőárok mögül egy a bikáénál semmivel sem alábbvaló 
hang visszakurjanta rá : 

— Eresszétek rá a kutyákat! 
Most egyszerre vad csaholás hallatszék, s a mázsaház mögül 

sebesen rohant elő hat izmos szelindek a tér közepén álló vad 
bikára. 

A megtámadott vad egyszere megfordult, megrázta kormos fe
jét sazzal dühösen kezdte el szarvával tépni agyepet, mintha addig 
sem várhatna, a mig ellenségei oda érkeznek hozzá 

Szép hat szelindek volt, a ki megtámadta; de a ki nem látott 
még repülő kutyát, most fogalmat szerezhetett róluk. A dühödt 
fenevad egymás után hajigálta fel őket a levegőbe, mint valami 
rosz macskafiúkat, nincs ollyan ügyes kötéltánczos, a ki ugy hányja 
a bukfenczet a levegőben, mint ezek a párák. Egy-egy belekapasz
kodott orrába fülébe, azt meg ugy legázolta, hogy sírva futott el 
onnan. 

Most azután még jobban neki bőszülve elkezdett a téren körül 
nyargalászni. Hasztalan uszították a kutyákat rá újra; elment a 
kedvük az első fogadtatástul. A bika végtére méltó haragjában a 
honnan megtámadták, a mázsaházra rontott. Egyenesen neki a pa-
raplés nézőknek, uraknak, asszonyságoknak, a kik azt képzelték, 
hogy ez a pusztai állat csak tud annyi emberséget, hogy meg tudja 
különböztetni : ki a nobel ember? 

Nojsz volt rémület. Szaladt mindenki be a házba, fel a ké
ménybe, le a pinczébe; tán az üres palaczkba is örömest bebújt 
volna ijedtében, a kinek szűk volt a világ. A bika berontott a 
nyitva talált ajtón, szerencsére a belső szobához vezető ajtót bezár
ták előtte. Annak neki rohant, a fejével keresztül ütötte az ajtó felső 
tábláját s nagy bozontos homlokát véres szarvaival betolva rajta, 
ott bömbölt egy ideig a szobába, halálra rémítve a hoválenni nem 
tudó honorátiórokat, míg végre ismét csendesen, nyugodtan vissza
húzta a fejét, s minthogy megfordulni nem tudott, kihátrált az ud
varra. 

Ott egy szögletben ácsorgott valami ártatlan gányó legény, a 
ki sohasem vétett neki semmit; a bika nagy dühvel az ártatlan em
bernek fordult neki s szarvait előre szegezve, rá rohant veszetten. 

Mindenki elborzadva látta az ifjú veszedelmét, a kinek egy 
perez múlva ugy kellé a falhoz szegezve maradni, mint a hogy a 
pillangókat odaszúrják a skatula oldalához gombostűvel. 

A veszély azonban némelly embert találékonynyá tesz. Az ifjú 
legény azon pillanatban, midőn a bika leszegzé szarvait, odavetette 
magát annak fejére, s két kezével megkapaszkodott annak szar
vaiban. ; o h / 

A bika először elbámulva állt meg; azután elkezdte szarvait 
rázni, nyakát csavargatni, a a mint látta, hogy ez uj ellenségét nem 
vetheti le olly könnyen magáról, mint az eíöbbenieket, akkor el-
kezde ugrálni, szökellni, hánykolódni. A legényt nem birta levetni 
fejéről; oda volt az növe hozzá. 

Ekkor bömbölve futotta körül a tért, fején hurczolva legyöz-
hetlen ellenségét, a kit senki sem tudott helyzetéből megszaba
dítani. 

Végre egy pillanatra megállt a bika, tán hogy kissé megpi
henve, áj erőt szerezzen. 

E pillanatban azt vettük észre, hogy a legény egy kezével 
csizma szárához kapott s azzal valami villant meg kezében. 

Abban a perezben mind a négy lábáról leesett a bika, mintha 
kikapták volna alóla a földet, összerogyott, egyet rázkódott és 
vége volt. 

A suhancz a csizmaszárból előrántott fehérvári bicskával csak 
egy akkora szúrást tett a nyakán, hol a gerincz és az agy összeér, 
mint egy gombostű hossza, s megölte vele. 

Illyen mulatságok voltak hajdanában a víg Kecskeméten, nem 
tudom vannak-e még most ís, vagy azokat is pótolja a civilizáltabb 
időkben Beranek lovar-komédiája ? 

* 
• * 

Hlyének a magyar nép mulatságai piros pünkösd napján; jó l 
jellemzi magát bennük; harcz, verseny, dal és küzdelem van 
azokban. 

A felső vidékeken és Erdély déli részén, hol más faj lakik, az 
ízlés is másforma, amott pünkösd napján kötelet húznak az utczán 
végig, annak közepére eleven ludat akasztanak lábainál fogva; a 
melly alatt azután a legények lóháton elballagva, a lud nyakát el
szakítani törekesznek. Természetesen a ki azt egy rántással el nem 
tudja végezni, a ló kimegy alóla, s ő a ludon függve marad; ezen 
azután sokat lehet nevetni. 

Az utóbbi helyen pedig fazékba dugnak kakast s a bekötött 
szemű legényeknek azt kell furkósbottal eltalálni. 

Ezek is szép mulatságok, a ki szereti. 
A magyar ember természete az , hogy inkább szereti, ha bá

mulják, mint ha nevetnek rajta. J. M. 

A k é t k o m a . 

Mihály éa A ml rá.- gazda, Keazi helységében mint hü komák, april 16-án 
1856, Mihály gazdánál beszélgettek egyről-másról, a mint szokott menni 
falun a beszélgetés a jobbmódu gazdáknál. Majd válogattak a falu szép leá
nyai közt fiaik számára, majd meg a tizedik helységet is bekalandozták gaz
dag legényekért leányaiknak. Igy megy ez faluhelyen is a falu elejinél. — A 
szegények meg nem is akarnak tovább gondolni a szomszéd kerítésénél. 

Délután 4 óra volt az idő, midőn Mihály gazda ajtaján benyújtja a kis
bíró a ,.Vasárnapi ujság" 15-dik számát, s azzal — áldomást se kérve — el
sietett. 

Mihály gazda kezeibe veszi az újságot, felnyergeli orrát ősi ókullárjá-
val, -r András gazdát az asztalon levő poharakhoz utasítva — neki fog az 
olvasásnak. — „Tessék komám uram!" . . . 

„Hm, tizenöt arany pályadijt nyert mül" . . . . Szép dolog, ritkaság, 
éljen a ki irta! . . . E szavak után végig forgatja az egész számot. . . . Néha 
nevet, néha gondolkodik, néha meg olly darab izzadságok gördülnek le hom
lokáról, hogy szükség esetében golyóbisnak is megjárnák. 

Nagysokára aztán leteszi az újságot az asztalra, öreg ókulláiját melléje 
helyezve, — szinte megörült az orra, hogy megmenekült a kemény nyereg 
nyomásától! . . . 

„Hm" — ezzel egyet űrit a pohárból — és felsóhajt: „Héj koma — 
koma!" 

Andrát. Mi baj komám? Talán valami rosz? 
Mihály. Se baj komám, hanem öröm, nagy öröm! 
Andrát. Hogy-hogy, talán az ujság most ia jót beszél? . . . Héj csak 

én is tudnék olvasni, mint kelmed komám, de nem kérdezgetném a dolgot, 
hanem hát elolvasnám! . . . Mit olvasott komám? 

Mihály. Azt édes kedves komám, hogy már ezentúl nekünk ís lesz új
ságunk — falusiaknak — akarom mondani, falusi gazdáknak. 

A. Hisz az eddig is volt komáin, csakhogy én nem tudok belőle ol
vasni, meg velem együtt az egész falu, ötöt hatot kivéve. 

M. Jaj édes komám, nem ollyan ujság lesz ezl . . . Még illyent nem 
láttunk ám. Egészen nekünk való falusi kis gazdáknak, kiket a szükségnél 
egyéb nem tanított eddig gazdálkodni. Hanem majd megtanít ez! 

A. Hogyan? 
M. Ugy komám, hogy mindent megmagyaráz a mi értelmünk szerint; 

nekünk aztán csak tenni kell, akkor jó gazdák leszünk. 
I. Hiszen én agy ha l lo t tam a m. gróí ur kasznárjától, hogy már ed

dig ís járt ollyan ujság, melly gazdálkodni tanított! . . . 
•V. Járt ám mindég komám, de mikor mink azt nem értjük! . . . Az 

édes komám csak tudósoknak való. Hisz épen minap kérdeztem egyet belőle 
kasznár uramtól, hogy mi az a „plus" meg az a „minus"? . . . Meg azok a 
sok -|- : - jelek, mit jelentenek? . . . Hát mit mondott? . . . Ezt mondta: 
„minek mondjam Mihály gazda, ugy se érti azt kendi" Hanem komám ne
künk lesz csalt most gazdasági újságunk — nekünk! . . . (ezzel egyet kocz-
czantottak közakarattal). 

A. Talán a ki olvasni is tanit? . . . 
Jf. Nem oda vergái az komámt 
A. Hát hogy? 
M. Hát az olvasni nem fog megtanítani senkit. — De a mit irni fog, 

azt mindnyájan ugy megértjük, mint ha csak az öreg pap prédikálná. En 
majd olvasom, vagy a kelmed fia, kelmed meg szépen megérti, hogy mit ol
vasunk . . . Nem lesz abban annyi anglus numerus, hanem olly magyaros szó
val tog hozzánk szóllani, a minő nekünk kell, a millyent megértünk. 



.1. De hát mire fog az minket tanitani? . . . 
Jf. Itt a b&kkenő, épen azt akartam mondani. Mire-e. komám? . . . Hát 

arra, hogy kell jól szántani, mikor kell ugarolni, forgatni, vetni, boronálni; 
— meg hogy kell?. . . Meg hogy a szalmánál jobb a széna, sarja, lednek, 
muhar, ezeknél jobb, táplálóbb, hizlalóbb, a lóhere, ennél a zab, ennél az 
árpa, ennél a rozs, ennél a tisztabuza stb. — Meg hogy kell mind ezeket oko
san betakarítani annak idejében ? Továbbá arra fog tanitani kedves komám : 
hogy az ember (értem a kis gazdát) ha magának jó gazda, nemzetének és ha
zájának ie jó legyen! A hasznos állatokat, hogy nevelje, hogy hizlalja, hogy 
orvosolja ha betegek ? . . . Méheket, selyembogarakat — ha alkalmas helye 
és hozzá módja van, miképen tartson? . . . Szőlejét miként mivelje okosan — 
okosabban mint eddig mi vélte?... Borának miként viselje gondját ugy, hogy 
jól eladhassa? . . . Kicsiny kertjébe mit ültessen, hogy ültessen, hogy annak 
legnagyobb hasznát vegye?.. .Ekéjét, boronáját, hogy készíttesse, hogy azok 
legjobbak legyenek a vidéken ? . . . és hogy kellessék azokkal bánni legjob
ban? . . . Meg hogy a gabonát mai napig már nem csak sarlóval és kaszával 
aratják meg vágják, hanem ollyan eszközökkel, mellyek egyenkint 10—20 
emberrel is felérnek, és ma holnap a csépet, meg a lovak lábát, nálunk falusi 
kis gazdáknál is elkerülhetjük a szemes élet kitisztitásánál stb. — Szóval 
kedves komám, meg fog az minket tanitani arra tökélletesen (csak szavát 
fogadjuk), hogy hogyan lehessünk mi gazdagabbak?.. . Más szóval egyetlen 
egy jó komám, az a „Falusi gazda" minket okos gazdákká és gazdag embe
rekké tehet! . . . 

.1. Hm, hm, bizony még vénségére is tanulni kell az embernek! . . . 
Tudjuk mink azt már komám régen, mind! . . . 

Jf. Tudjuk, tudjuk, édes komám, de nem ugy a hogy kellene, apáink 
se tudták ugy, a hogy kellett volna, tehát minket se tanithattak ugy meg, 
hogy még jobban ne lehetne. Aztán komám, az ember sohase tartsa magát 
öregnek ha tanulnia kell, akkor mindég fiatalnak hidje magát! . . . Hiszen 
majd meglátja komám, hogy hány öreg ember fogja azt az újságot örömmel 
hallgatni — olvasni. Sok még az újmódi ókullárt is megveszi csakhogy olvas
hassa! . . . Mert még ahhoz, hogy jó , értelmes, egyszerű és tanitó lesz, még 
ahhoz olcsó ie lesz. Aztán az a fő, hogy tanulunk belőle mi is! . . . 

A. De hát ki írja azt ? 
Jf. írják azt százan is, de annak a ki a fő benne komám, már a neve 

is szép! . . . 
A. De hát hogyan hivják ? 
Jf. Tudja-e kelmed édes komám, mikor a nap szép sugara mellett le

megy a nagy rétre kaszálni, mielőtt bevágna kelmed, kifeni kaszáját, rára
gyog a szép nap arra a kaszára, — millycn az a kasza akkor? 

A. Hát ragyogó! 
Jf. Eltalálta kelmed, hogy ragyogó, de más szóval? . . . 
A. Hát fényes! . . . 
Jf. Kitalálta kelmed a mi újságunk főirója nevét, ugy hívják, hogy 

Fényes Elek! . . . 
A. Hm, hm, az már derék dolog! 
Jf. Nemcsak derék dolog az édes kedves komám, hanem okos dolog is. 

Mert lássa kelmed, ez a Fényes Elek, ki a mi újságunkat fogja irni, ollyan 
ember, ki eddig is mindég ollyat irt, mellynek örökkön örökké hasznát fogja 
látni minden ember. Hát most, midőn minket ennyi ezer meg ezer tudatlan 
gazdákat akar tanitani abból a czélból, hogy tanuljunk gazdálkodni!...Csak 
gondolhatja kelmed, hogy nem valami . . . 

A. Igaz, hát mi az ára annak az újságnak ? 
Jf. Egy egész esztendőre 2 pft. 30 kr. 
A. Ha az ingem eladnám is hordatnám, már csak azért is, hogy olcsó 

áron beszél nekünk ollyat, a mit megértünk, meg hogy Fényes Elek írja, ki 
az én fényes kaszámhoz hasonlít! . . . 

Jf. Hiszen majd le is vágja az a kórót, dudvát, esanalat, burjánt, hogy 
ki nem hajt többé a kelmed határán, csak hordassa az újságát, meg szavát 
fogadjál . . . 

.!. Hordatom komám! . . . 
Jf. Aztán édes komám nem ís kérdi kelmed, hogy fogják hívni azt az 

újságot? 
A. Hát hogy? 
Jf. „Falusi gazda!" 
A. Már az csakugyan nekünk való lesz. Bárcsak már jönne. Itt a 

2 pft. 30 kr. komám, hónap hozassa el nekem! 
Jf. Nem ugy van az komám, tegye el a 2 pft. 30 krját. Ingyen fog az 

ide jönni. Ingyen fogunk abból tanulni. Csak ha okultunk, akkor kell fizetni! 
A. Hogy-hogy, az nem lehet? 
Jf. Lehet biz az édes komám' 
A. De hogyan ? 
Jf. Hányszor megyén édes komám Losonczra egy esztendő alatt jó 

kedviből, vagy könnyű fuvarba? 
A. Tizenkétszer legalább! 
Jf. Hány iteze bort fizet Mucsinyban egyszer-egyszer? 
A. Mikor hogy esik — kettőt — négyet — hatot. 
Jf. No lássa édes komám, az annyi mint legkevesebb 48 iteze, 20 kr.-

jával tészen 16 vftkat. Ne álljon meg többé Mucsinyban, egy hajtásra úgyis 
hazajöhet. Akkor még a ,, Falusi gazda" esztendei árán felül marad a bugyel-
larl-an 3 pft. 54 kr. 

A. Igaza van kedves komám, soha sem állok meg többet se Mucsinyban, 
se Berinkén! 

Jf. Akkor marad a bugyellárban még egyszer annyi, és igy összesen 
7 pft. 48 kr. 

A. Mit tegyek aztán ezzel ? 
Jf. Hát nincsen-e elég szegény gyermeke a helységnek? . . . Nem kell-

e azoknak könyv, gúnya, papiros, meg ennivaló? 
A- Komám, komám, igaza van kelmédnek! Csak már itt volna az a 

„Falusi gazda!" De vegye el a pénzt rája komám, hogy bizonyos legyek. 
JT. Komám! mondtam, hogy pénz nem kell előre. En hozatom meg. 

És ha kelmédnek nem fog tetszeni — maradjon rajtam. Ha pedig tetszeni 
fog, semmijébe sem kerül, csak Mucsinyt meg Berinkét kerülje! . . . 

A. Igaza van kedves édes komám, annyira kerülöm, mint a nyár a te
let, kocezantsunk rá kedves komám! iroij-uijuk.) 

PÖstény, april 16-án 1856. Kecsei Mihály. 

Jégverés . 
A jégverés sok hatírt elpusztított a mult évben. Sok földmiresnck teljesüléshez kö

zel álló reményét, véres verejtékének jutalmát semisitette meg. 
Több iz'ben figyelmeztettük gazdáinkat, hogy siessenek a jégverés ellen biztosítani 

vetéseiket, hogy a véletlen csapás esetében kárpótlásuk legyen veszteségeikért. — Hogy 
sokan hasznát vették jé tanácsadásunknak, mutatta azon hosazu lajstroma a jég által kár
vallottaknak, a kik a „Jégterét ellen külctömlsen biztosító magyar cgyetuletnil" biztosítot
ták vetéseiket és azokért kártérítést nyertek. 

Most ujolag figyelmeztetjük és lelkére kötjük gazdáinknak, hogy ez évben is ne 
hagyják a véletlenre egész évi fáradságuk megnyerhetését; hanem biztosíttassák vetései
ket ; mert azon néhány forint, mellyet biztosításra adnak, már a lelki nyugalom s az örö
kös remegés kikerülése által is kifizeti magát, azon esetben is, ha hasznát nem veszik a 
biztositásnak: de kifizeti akkor magát igen nagyon, ha a csapás éri vetéseiket. 

Hogy hol, és mellyik intézetnél biztosítsanak gazdáink, azt saját belátásukrabizznk, 
mintán mi minden biztosító intézetet, ha lelkiösméretesen kezeltetik, a jótékony intésetek 
tőié uámitunk. 

lllv biztosító intézet 1843-ben még csak egy volt az országban, a milánói. Ez azom-
ban egész alaptőkéjét nem fordította országunkra, hanem itt külön pénztára volt s a meny
nyi bevétele volt nálunk, annyit osztott ki aránylag költségeinek lerovása után a jég által 
kárvallottak között. Miből azután a következett, hogy az országunkban kárvallottak arány
lag igen kevés kártérítésben részesültek. 

Ezen bizonytalan és csekély kártérítés felbosszantotta gazdáinkat, kik már ez idő
ben is gondos óvatossággal biztosítani szokták vetéseiket, — és ók többen összeállottak 
1843-ban s alakították a „Jégverés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesületei." 

Ezen egyesület csupán magyar gazdákból áll, kik igen csekély dij mellett biztosit-
jdk éceakint vetéseiket, s ha azután valamcilyiknek elveri a jég a vetését, azt a bejött di
jakból kármentesitik. 

Ezen egyesületnél tehát nincsen nyerészkedés; mert az egész pénz, melly a biztosí
tásból bejön, a legszükségesebb kezelési költségek levonása és fedezése után mind a károk 
térítésére fordittatik. 

Hogy azonban mennyi kárpótlást adhasson az egyesület : az attól függ, többen 
vagy kevesebben biztosították-e gazdáink közül vetéseiket? 

Azon 12 év alatt, mióta ezen hasznos egyesület fenn áll, már 3 évben adott teljes 
kárpótlást a kárvallottaknak, — a többi években pedig 70 pftot fizetett 100 pftól. 

Igy tehát eléggé ajánlható ezen egyesület, melly hasznos működésével a legjobb 
sikert mutatandja fel, ha gazdáink minél számosabban biztositaltják nála vetéseiket. 

Hogy azonban gazdáink ezen saját társaik által s ai ö közös érdekükben felállított 
egyesületet kellőleg nem ismerik, vagy nem méltányolják, — mutatja azon körülmény, 
hogy Magyarországon évenkint 400 millió pft. értékű vetés van, mellyet biztosítani szük
séges lenne; abból azonban ez ideig alig 2 vagy 3 millió pftot értékű vetés biztosíttatott 
ez egyesületnél. 

Most ezen egyesületnek egyszerre 4 vetélytársa támad országunkban; dc mind a 4 
magán nyerészkedésre van számítva s némellyik közülök teljes kárpótlást igér is biztosit is; 
de ezért igen magas dijak befizetését is követeli. 

Kiá)lhatja-c a versenyt ezen egyesületünk a most vele versenyre kelt 4 olly egye
sülettel, mellyeknél a közbirodalom más országaiból összeállott tőkepénzesek mindent 
elkövetnek kecsegtető ígéreteik mellett a jégkár ellen biztosító gazdákat magukhoz édes
getni? Ez magánktól fligg s a jövő megmutatja, váljon az egyesülőt lelkes elnökének, de
rék igazgatójának és igazgató tagjainak a gazdáink felvilágosultságába és hazafias egye
sületünk iránti ragaszkodó szeretetébe vetett bizalmuk teljcsülend-e, avagy nem? 

Minden esetre kötelességünknek ismerjük ezen egyesület alapszabályait tüzetesen 
megismertetni közönségünkkel, — addig is ide iktatjuk ezen egyesület igazgató tagjai
nak névsorát : 

Egyesületi elnök : Havas József cs. kir. tanácsos. 
Al-elnök : Kiss Károly. 
Igazgató : Tiádasy István. 
Választmányi tagok : Bruncck József, Csekonics János, b. Euteös József, b. Gcrliczy 

Vincié, Jóry Ferencz, gr. Károlyi György, Kor izmié s László, Lumniczer Jvtsef. Málnay Ig
nác*,, gr. Stapáry József, Seggért Antal, Sckalact, Antal, Göncty Pál és Várady Károly. 

ügy hiszszük, hogy közönségünk lelkes pártfogással méltányolandja ezen jeles férfiak 
működését, mi által saját jólétüket is biztosítják. 

A d o m á k . 
— „Ugyan édes nagyságos uram! nem adhatná egy pipa dohányt?" 

szólitá meg a czigány, egy fedeles kocsiban ülő három diák egyikét; az meg
mosolyogva a czimet, nyujta dohányt neki, 8 midőn amaz pipáját megtöltötte, 
ismét szól t „Ugyan tekintetes zsifiurak! hát egy kis tizsvel nem solgálhat-
nának?" tüzet ád a diák, s a czigány a kocsitól kissé hátrálva, vissza kiált: 
,,Ugy-e kenték csák diákok?" 

— Vigan ujjongatva ment az utczán a násznép, temérdek bámuló állt 
a kapukban : „Azt vettem észre, hogy az idén több nő ment férjhez, mint 
férfi házasodott," jegyzé meg egy elmélázva. 

— Egy bizonyos vásáron a gazda lovát akarván eladni, következőkép 
dicséré lovát a vevőnek : „Uram ez a ló olly futos, hogy még gyeplős U vál-
hatik belőle." 

„Dejszen — viszonzá a venni szándékozó — hamarébb válik belőle 
gyeplő, mint gyeplős." 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Kiadó-tulajdonoB : Hrekenast Gasaiav. — Nyomtatja Landerer és Herktnnst. egyetem-ateza 4-dik szám alatt Pesten 




