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Az avar vezér. 
Regényes rajzok a mostani orosz-török barczból. 

J Ó K A Y M Ó R T Ó L . 
(Folytatás.) 

Tavasznak csúfolták azt a fergeteges évszakot, mellyben 
Balkár bég megindult az ö szép ólombányás Szibériájából s ősz 
is lett, téi is lett, mire odáig ért, a hol a magas Kaukasus he
gyei kéklenek a távolból. 

Még az a rabköntös volt 
rajta, a mit Szibériából elho
zott , a mennyiben a tövisek 
és sziklák le nem tépték róla, 
de arczáján semmi sem volt 
abból a bajdani vidám mosoly
gásból, délezeg tekintetből, 
a mit Cir^assiából elvitt ma
gával ; azt még jobban letép
ték róla a nyomor, szenvedés 
és emésztő vágyak. Egész ké
pe tele nőve bozontos szakál
lal, mellyben a gyakori elfoj
tott indulat miatt egész folton
ként látszottak a rögtön meg
őszült pászták; termete a sa-
nyaruság, nélkülözés s a hosz-
szu át miatt elsoványodott; 
hangja eltompult , elrekedt, 
ugy hogy bátran bemehetett 
.volna, hazájába érve, Merisz 
bég fapalotájába koldulni, 
senki sem hitte volna el, hogy 
ő volt valaha Balkár bég : — 
ha tudniillik haza talált volna. 

Ámde a mint régi faluja 
elé ért, csak bámulva állt meg 
ottan. Száz meg száz mérföld
nyi rengeteg pusztákon nem 
tudott eltévedni, de most azt 
látta, hogy nem jó helyen jár; 
ez nem Karasszó, azok ottan 
nem avar házak, ezek itt, a 
kik szemközt jönnek , nem 
cserkeszek, nem avarok, vala
mi idegen lovas nép az, a kivel nem jó összetalálkozni. Nem is 
sokat ődöngött azon a helyen tovább, hanem bevette magát is
mét az erdőkbe s onnan vizsgálta az egészen átváltozott tájékot. 

A szük hegytorkolat most szélesebbre volt vágva s a vert 
uton, mellyen meggörnyedt földnépe törte a kavicsot, nehéz 
társzekerek jártak, gyalog járt kelt az avar férfi, lovon csak az 

idegen s fegyvere nem volt 
övébe szúrva többé. Amazok 
hordtak hosszú dárdákat és 
kemény végű kurta ostort. A 
falu be volt kerítve magas 
sánczczal, s belől rajta a haj
dani szőllölugasos, virágos, 
körül erkélyes szép házak he
lyén, most fehérre meszelt 
unalmas négyszögű kőbar-
langok voltak szomorú egy
formasággal sorba építve; a 
hol hajdan Merisz bég szép 
fapalotaja állt, ott háromszor 
ablakos magas épület volt 
rakva, mind a két oldalán 
hosszú nyárs a hegyébe tűzve, 
mintha az égben lakók ellen 
akarna hadakozni velők. 

Lenn a rónákon pedig lán-
czolatos sorh:m látszottak va
lami különös alkotmányok, 
mintha nagy galambdúczok 
volnának emelve, s tovább 
ismét fából emelt pyramidok. 
Mikre emberek jártak fel bosz-
szu hágcsókon. 

Csodálatos világ ez, gon
dola magában Balkár bég, 
hogy megváltozott egy né
hány nap alatt minden. Neki 
még esze sem volt arra, hogy 
e sok változás czélját kit a-
lálja. . J j 

Estenden egy kéreghántó 
paraszt gunyhújához vetődött 

az erdőben s megazólitá azt, hogy adjon neki valamit enni 
A paraszt hajdan Merisz bégnek egyik legtehetítoebb job

bágya volt, sok juha, tehene volt magának s szurtos ruhában 

! 



járt; most darócz köntös volt rajta. Balkár megismerte őt 8 
elmondá neki, hogy ö kicsoda? Az emberen látszott, hogy 
megrettent, midőn a bég megnevezte magát előtte; hanem azu
tán nyájasabb lett, behíta öt magához s adott neki kenye
re* enni. 

Hlyen fekete kenyeret esznek most az avarok? kérdé 
Balkár, midőn megtörte a kemény derczepogácsát, mellyet ha
muban sütöttek. Az én időmben fehér volt az avar kenyere, 
mint a hó. 

— Jaj uram, felelt a jobbágy, megeszi a liszt lángját a 
raoszkó. 

— Tehát a moszkók laknak itten. 
— Régóta, nagyon régóta. Idejét sem tudjuk már annak, 

mert ök más napról számítják az esztendőt, mint mi, s nemzeti 
ünnepeinket, miken megtudtuk a rovásokról, hányadik eszten
dőt éljük, eltiltották. Hamarább vénül azóta ifjú és leány az 
avar földön, egy esztendő alatt tizet élünk. 

Balkár bég nagyot sóhajtva kérdezé. 
— Mellyik csatában győzték le az avar népet? 

Nem volt itten soha csata. Egy napon testvéred 
Gyáma bég bejött egy szotnia kozákkal Karasszóba; nagy pe
csétes levelet hozva magával a moszka úrtól, mellyben Ö van 
kinevezve az egész avar föld kormányzójának. Az öreg Merisz 
bég örttlt a nagy hivatalnak, háza megtelt idegen vendéggel, 
faluját körül sánczolták, egyszer azután a házát lerontották, s 
építettek helyébe nagy kő épületet: ezen való bújában az öreg 
meghalt. Csak azt kérte halála órájában, hogy ősei temetőjébe 
fektessék, a Nilár partjára. Meg is történt. De következő esz
tendőben sánczot kellett ásni a Nilár parton, a temetőt mind 
felforgatták a biz a te apád csontjait belehányták a folyóba. 
Gyáma bég most hatalmas ur az országban. 

Balkár bég csak nyugodtan hallgatta, a mit a pór beszélt, 
mintha tréfás regéket mondana neki; azután meg 6 beszélte el 
neki, a mik vele történtek, a paraszt csak a fejét csóválta. 

Azután felvezette a padlásra a béget, falevélből ágyat csi
nált neki 8 oda lefekteté. A bég, ki régen nem aludt már olly 
kényelmes fekhelyen, mélyen eltalált szunyadni s csak arra 
ébredt fel, midőn egyszerre a ház körül fegyvercsattogást ló-
dobagást hall 8 a mint erre ijedten kidugja a fejét a padlásha
sadékon, látja hogy tizenkét kozák fogta körül a gunyhót. 

Házi gazdája, az alatt, mig ö aludt, elfutott a legközelebbi 
őrállomásra, ott feljelenté, hogy ő nála míllyen nevezetes szö
kevény van, kapott érte a markába tiz jó ezüst rubelt s oda 
vezeté maga a vendége elfogására kiküldött kozákokat. 

A szerencsétlenség elaljasitjat az embert. Az előtt inkább 
maga halt volna meg az avar, mint sem vendégét kiadja elle
neinek és íme ez elárulja hajdani gazdáját tiz ezüst pénzért. 

Balkár bég meghallá, hogy mi járatban vannak a kozákok, 
látta, mint mutogat házi gazdája fel a padlásra, érzé, hogy el 
van árulva. 

Szép csendesen, nesztelenül oda csúszott a padlás feljára
tához, két térdére bocsátkozék, széles kését elővonta, fogai közé 
szoritá s ugy várt szépen az érkezőkre. 

Azok hágcsót támasztanak a padlás nyilasához s elébb 
azon tanácskoztak, rágyujtsák-e a házat a szökevény bégre, 
vagy elfogják őt elevenen. Ha megölik, csak száz rubelt kapnak, 
ha élve elfogják, ötszázat, tehát élve kell öt elfogni. Ezt tanácslá 
nekik a házi gazda is inkább, mint hogy a házát felgyújtsák. 

Balkár bég hallotta jól, mint alkusznak a fejére odalenn s 
várta szép csendesen, a mint az első kozák fellépdelt a hágcsón 
a padlásra : a mint a feljárat szük nyilasán felütötte a fejét, a 
bég egyszerre torkon kapta balkezével, ugy hogy egy szót nem 
birt száján kiszalasztani s azon pillanatban széles késével leka-
nyarhotta a fejét nyakáról, a csonka testet pedig felhúzta a 
lyukon, ugy hogy az alant levők azt hivék, miszerint társuk 
egy ugrátwal felvetette magát a padlásra. Fel biz az Ábrahám 
kebelébe. 

Nagy heveny t í n jött utána a második : az is végrendelet 
nélkül költözött a más világra. 

Egymás után következett valamennyi. Nem akart egy is 
alul maradni, nehogy társai majd a jutalom osztásnál azt mond

ják, hogy ő nem volt jelen. Balkár bég pedig ott ült a sötét 
nyilas fölött, mint a prédáját leső hiúz s egyenkint torkon 
ragadva őket, legyilkolá nesztelenül a nagy hallgató sötét
ségben. 

Ha valamellyik keze reszketni talál, ha ideje marad áldo
zatai valamellyikének egyet kiáltani, el van veszve a bég. Nem 
kiáltott az egyik is. Egymás után fölment és lefeküdt mind a 
tizenkettő, a feje erre, a teste arra. 

A házi gazda tartotta alant a hágcsót. 
Midőn mind a tizenketten oda fenn voltak már, és még 

mindig semmi nesz nem hallatszott, a gazda nyugtalankodni 
kezde. A padlás hasadékairól valami kezde a ruhájára csepegni, 
mint az esö; ugy fázott tőle, pedig meleg volt. A megöltek vére 
volt az. 

— Hozzátok-e már a béget? kérdezé suttogva, midőn va
lakit a hágcsón alájönni látott. 

— Magam hozom magamat, áruló! dörgött a bég szava a 
nyomorultra, ki félholtra ijedten bukott térdre a félelmes alak 
előtt; csupa vér volt a bég tetötül talpig. 

— Hozz kötelet elő ! szólt tompa hangon a gazdához; ez 
szót fogadott engedelmesen. 

Vesd át a kötelet a gerendán, kösd meg az egyik végét 
rajta, a másikon csinálj hurkot. — Ugy- Most állj fel arra a 
tökére s dugd a fejedet a hurkon keresztül. 

A boldogtalan megtett mindent, a hogy mondva volt neki 
s midőn azt parancsolta a bég, hogy rúgja ki maga alól a tökét, 
azt is megcselekedte és ott fulladt meg a kötélen. 

Utálta volna a bég fegyverét illy undok állat vérével be
mocskolni, a ki urát elárulja ellenének. Saját magának kellett 
büntetését végrehajtani magán. 

Akkor lehordá egyenkint Balkár a megölt lovagokat a 
házhéjáról, felkötözé lovaikra egyenkint, lábaikat a kengyelhez, 
csupán egy lovat tartott meg magának, annak a gazdáját ket
tesével ülteté egy másik háta mögé; azzal eloldá a lovakat 
kötöfékjeikröl s elbocsátá szabadon. 

A paripák egyenesen haza tértek a szokott őrállomásra. 
(Folrtattatik.) 

A kölcsönös TE-zésról szülék és gyermekek 
között. 

Mióta a nevelés szent ügye, a paedagogia az őt illető mél
tóságra, minden civilizált nemzeteknél felvergődött, és rendsze
res iskolai tudománynyá is alakult : azóta főrangú nevelő-mes
terek mellett kontárok is lépdeznek fel, kik uj meg uj nézeteik
kel más ügytársaikat fölülmúlni és modoruknak párthíveket 
gyűjteni törekesznek. Állitottak egyszersmind nevelőintézeteket, 
különféle szerkezet szerint, — nem épen nyerészkedési vágy és 
charlatánkodás nélkül. A sok közül Pestalozzi-e vagy mellyik 
lehetett az a nagy mester, kinek agyából a szülék és gyermekek 
kölcsönös TE-zésének ujdivatu tana megfogamzott: megmon
dani nem tudom. De azt tudom, hogy az a tan mint valami gyö
nyörű élez, igen hamar életre kapott és a családokban mindin
kább terjed; apostolai ugy adván ki a TE-zést, mint liberális 
és uri modort, a Kegged-ezéat viszont mint köznépnek valót, 
illiberalist, pedáns és rococo bánásmódot. — Kétségkívül ezt a 
hangot a családban, először is gyakorlatba a világ nagyjai vet
ték. Ök akartak ezzel is a nagy közönség széles útjától eltéröleg, 
szokatlan ösvényeken járdáivá csudálatoskodni, különczködni, 
urizálni és magukat a népseregtöl ezáltal is megkülönböztetni, 
hiúságuknak ez az újság nagyon hízelegvén. De majmozás utján 
az gyorsan Ieszivárgott alantabb rendű családokba, — mint szo
kott történni az ujdivatu öltözékekkel is; — ugy hogy ma már 
e hanggal rövidke aristokraták, parányi hivatalnokok, pénzes 
városi polgárok, zsidók, söt kézmivesek családaiban is tálaikon 
zunk. Mi több : találkozunk olly felfordult kis világgal, hogy 
mig a szülék magukat gyermekeiktől TE-ztetik, addig ök viszont 
ezekkel per Maga társalognak. 

Atya vagyok én is, és (Istennek hála!) szerencsés atya. Ne
veltem egy fiút és egy leányt, kiket bátran felvezethetek a világ 
előtt. Oktatás, következőleg nevelés tárgyában irott többféle dol-



gozatairaért, (mellyekre az Ösztönt és alkalmat épen e két gyer
mekim szolgáltatták,) nyertem irói koszorúmat. Azért feljogo
sítva hihetem magamat a családi neveléshez is szót emelni, és e 
tárgybani nézeteimet nyilvánitani. Nekem e családi hangnak 
legelső ballására, felbörzenkedett minden valóm, és most is vi
szolyog ellene bennem minden érzés. Hogy pedig ez ellenszen
vem értelmi okokra épül, azt majd alább kifejtendem. Állí
tom t. i., hogy a kölcsönös TE-zés szülék és gyermekek között 
helytelen szokás. Melly állításomról legyen szabad irni e „Vasár
napi Ujság"-ba egy kis nevelési predikácziól. *}. 

A kérdéses divatnak megtámadásához nem használok fegy
vereket theologiámból, sem bibliámból, mert ezek e divatnak 
mellette is tehetnének bizonyságot. Lám az Istent, ó- és ujtesta-
mentomi hivek, zsidók, mohamedánok és pogányok egyaránt 
TE-zték és maiglan is TE-zzük mindnyájan. Krisztus urunk min
den embert kivétel nélkül TE-zett, még édes anyját is; és őt is 
viszont minden ember. Egyházi hivatalos cselekvényekben papi 
személyek, az ünnepélyes megszóllitást bármiilyen rangú hívek
hez de slilo TE-vel szokják gyakorolni. Ugy szintén nem lehet 
itt hivatkoznom a régi és uj nemzetek szokásaira is, ezek e tárgy
ban egymástól sokképen különbözvén. A régi görögöknél és ró
maiaknál a TE általános divat-czim volt, mert nyelvökben a 
Kegi/ed-nek. kifejezéséhez nem is találtatott szócska. Ellenben a 
franczia nemzetnél a Kegyed-ezéa vagy inkább a többes számnak 
második személye TI, vous, divatozik, mind a köztársadalmi, mind 
a családi életben; mert a franczia nyelvnek járása a TE-zésre 
nem jól szolgál. Azért Rousseau-nak Emilje is szüleivel per vous 
beszél. Hanem veszek fegyvereket a természet és morál tárhá
zából; ugy nemkülönben a civilizált keresztyén népek túlnyomó 
számának szokásaiból, és végre az okszerű keresztyéni gyermek
nevelésnek alapelveiből. 

A Kegged-ezéa soha sem jelenthet mást, mint tiszteletet, 
egyenlőtlenség vagy ismeretlen viszonyt és távol-állást : de a 
TE-zés jelentése többféle. Bizonyos esetekben azzal tőlünk füg
gést, alánk rendezettséget fejezünk ki, mint pl. cselédek, jobbá
gyok iránt, és mint a TE-zést némelly uraságok az ö gazdatisz
teik iránt maiglan gyakorolják, de a melly modor (mellesleg 
mondván) igen inhumán modor, és egy olly világnak slendrián 
maradványa, mellynek ideje pedig már Örökre lejárt. Némelly 
esetekben a TE-zés megvetést is jelent, mint pl. egymást bántal
mazó vagy egymással viszálkodó felek között az felmerül, midőn 
a felhevült pörlekedés folytán a Kegyed-ez&st TE-zésre fordít
juk. Más esetekben TE-vel élünk, midőn a velünk társalgóval 
épen egyenlő korúak, sorsuak és rangbeliek vagyunk. Legtöbb-
szer mégis a TE-zés igen bizalmas társalgást és meghitt barát
ságot jelent, minő papok, katonák, tisztitársak, vérrokonok, sze
relmesek és házasfelek, s jó barátok között fönáll. Melly osztályozás 
szerint gyermekek viszonya a szülékhez, nem lehet más, mint alá
rendezett, nem szabad állapot, egyenlőtlenség, függés és tisztelet 
kötelezettség. A te papa és te mama pedig mindezeket a viszo
nyokat paralyzálja és megsemmisíti. 

Minden tárgyban, személyben és ténykedésben első nézet a 
physicai, hogy az természetileg jó és egészséges legyen, termé
szettel megegyezzék, vagy legalább azzal ne ellenkezzék. Mindaz, 
valami a természettel ellenkezik, meg nem állhat és jó véget nem 
hoz. Már pedig a TE-zés gyermek részéről szülék iránt termé
szettel ellenkező szokás azért, mivel nem létez a két fél között a 
TE-zéshez megkívántató egyenlőség, összeillés és bizalmasság. 
Gyermek a nagy korút, kicsiny a nagyot, gyenge az eröset, te-
hetlen a házi mindenhatót, TE-zés áltál soha sem fogja tehetni 
magával egyenlővé. A köztünk természet szülte nagy hézagot ki 
nem fogja tölteni semmi. Azt se hitesse el magával szülő, hogy 
az illy gyermekéhezi aláhuzatással, annak szivében is megnye-
rendi és megtermeszti a viszont szeretetet, mellyet a természet 
csak a szülék szivébe oltott gyermekeik iránt. Szoktathatja őket 
pietásra, tiszteletre és engedelmességre; de szeretetnek indulat
ját verőkbe nem olthatja. Azonban sok szülék nem is tudják, 
vagy nem léptetik lelki szemeik elé elég világosan : •miszerint 

*) Illő áhítattal h a l l g a t j u k v é g i g a z i g é k e t , s o t t sem f o g u n k k d z b e s z ó h u r i , a 
hol netalán tulsrigoruaknak t a l á l j u k i s A z o k a t , t u d ván. hogy a mi egyikünkre 
rí nem fér, ráfér a másikra. Az o l v a s ó k n e v é b e n a e n g e d e l m é v e l a Sserí. 

„szülékben a magzatokhoz vonzó szeretet bennök természeti 
ösztön (instinct), de nem megfordítva." Azért e psychólogiai és 
physicai észrevétel mint gyermekek nevelésében nagyfontosságú, 
megérdemli, hogy itt bővebben és világosan is kifejtessék. 

A természet ura, a nap-csillag alatt élő mozgó mindennemű 
állatok örök fönmaradását akarván, e magas czéljához olly böl
csen intézkedett, bogy azok nemzés és születés utján szaporit-
tassanak és terjesztessenek; — egyszersmind pedig a két szapo
rító felek, magzatuk iránt mint saját verőkből származott test 
és vér iránt eÜenállhatlan szeretési ösztönnel s indulattal visel: 

tessenek. Csak igy van födözve a magzat, veszély és sérelem ol<">l. 
Csak í g y van róla teljes bizonyossággal gondoskodva, tehetlen 
kisded korában, növendéki éveiben, felserdüléséig és kinőtt ál
lapotáig. Tyúkokra, madarakra és fiaikat kitűnő hűséggel ápoló 
más állatokra itten nem terjeszkedvén ki : csak a lelkes állatot 
tárgyaljuk, az embert, ki hasonlag e categoriába sorolandó. Ná
lunk is ez a belénk plántált indulat nem engedi, hogy gyerme
künk szenvedjen, vagy szükséget és nyomort lásson. Ez hajtja 
az atyát, hogy magzatjának táplálására aggodalommal kenyeret 
keressen; az anyát, hogy a közös magzatot ő viszont féltse, daj
kálja, étesse, ruházza, tisztán tartsa és minden sérelemtől óvja, 
bármilly sok fáradságukba, szenvedésökbe és áldozatokba kerül 
is az nekik. A szülei sziv mintegy örök magnetizáltsági viszony
ban áll a gyermekekhez, kivel rokonszenvileg együtt érez távol
ban is. Hasonlít ö amaz aeoli hárfához, mellynek finom húrjai a 
gyermek minden kis sóhajára rezgésbe jönek. Sokszor a magzat 
éktelen, hibás testű és érzékű; sokszor keltetlenül szűlemlik 
meg, — máskor roszalkodó, szófogadatlan, a fiu korhelylyé lesz, 
a leány elvetemedik; de a szülék nolle velle mégis szeretik a rosz 
porontyot, és nem szeretniük lehetetlen;—mert szivöket kellene 
kiszakasztani keblökből, ha gyermeköket szeretni megszűnné
nek. A szülei szeretet tehát tiszta, mint az angyalok szerelme, 
önzetlen, önfeláldozó és boltig tartó ;mellyhez analógon az Összes 
világ mindenségben nem létez. A classicus görög nemzet erre, 
külön műszót is teremtett : Slorge. 

Nem igy áll a dolog a magzatok viszonyával szüleik iránt. 
Itt a természet ura azt a bölcs intézkedést tette, hogy a szerétét 
vissza ne hasson a szülékre máskint, mint tisztelet és engedel
messég alakjában, igy is pedig uem ö s a l ü n l c g , hanem szabad 
akaratból és erényképen. Ugy hogy, midőn olly gyermekeket 
szemlélünk, kik szófogadók, szüleiket igazán tisztelik, és nekik 
vénségökben szereteti szolgálatot tesznek : bennök az, — mint 
nem ösztönből, hanem saját szabad ön elhatározásokból felme
rült viselet, és valóságos erény, — méltán nagyobbra teendő, 
bármi szülei hűségnél. Tudniillik gyermekeknek szüléket ösztö-
nileg szeretni nem is szükség, miután az emberfaj fönmaradásá-
hoz az többé nem tartozik, és a gyermekekben az uj nemzedék 
már felneveltetve levén, a természetnek nagyságos czélja el 
van érve. 

Hogy a természetnek e vitatott törvénye igy áll valóság
g a l , azt több analógia mutatja. Folyamok, a kutforrásóknak ál-
dásboző szülöttei, azok által ömlesztetnek; anélkül, hogy látnánk 
valaha folyamot forrásához visszaáradozni. Fák és növények 
életöket az anyagyökérböl veszik, mellyből szivárognak fel a 
tápnedvek minden ágakon és rostozatokon át a gyümölcsbe : de 
gyümölcsekből gyökerekbe, ezeknek föntartására tápnedv nem 
szivárog vissza soha. — E törvénynek létezését mégis legvilá
gosabban tanúsítják annak kifolyásai, mellyek szemeink előtt 
feltünedeznek. Mert ebből magyarázható meg, hogy — midőn 
apa, anya elhal, — a gyermek eleintén bánja, de ha jólelkű gyá
mokat kap, szüléiről könnyen el tud felejtkezni: ha pedig szülék 
után örököl is, akkor titkon kívánja is halálukat Ellenben szü
lök az ö elhalt gyermeköket holtig fájlalják és bánják, annak he
lyét nekik bármi felfogadott jó gyermek ki nem pótolhatván. 
Innét van, hogy szülék nem kivannak megvárni gyermekeiktől, 
és holtig velők együtt maradni szeretnének : holott gyermeke
ket viszont csak a szülékre szorulás tart meg velők együtt én 
nehezen várják, hogy szabad lábra, tőlük fiigtrijtlenBégre-ás ön-
állásra juthassanak; elvénhedett szüleiket is könnyen megunják. 
Innét van, hogy szülék könyörülnek magzataikon •ídtor- is, ha 
azok roszak és elfajultak : ellenben súlyos vétekbe keveredett 



szüléket a gyermekek mégvetik, szégyenlik és segítség nélkül 
hagyják. Innét van, hogy szülék gyermekeik számára javakat 
gyűjteni és örökséget hagyni is törekesznek : ellenben a gyer
mekekben szüleiket gazdagítani nincsen hajlam; és a hol az 
egész család szegénységbe sülyedt, ott egy özvegy anya keve
sebb panaszszal eltart tiz gyermeket, mint tiz gyermek egy öz
vegy anyát. Innét van, hogy midőn szülék kényszerülnek mag
zatukat érzékenyen fenyíteni, az nekik élénkebb szívfájdalmat 
okoz, mint a fenyitettnek. Innét van még az a tünemény is, hogy 
midőn atya, rangján aluli házasságot tett, az abból született 
gyermekek eszmélkedvén, többnyire édes anyjokat (az bármint 
szeresse is őket és bármilly tiszteletre méltó asszony) nem be
csülik, sőt gyűlölik és lenézik. Végre innét van, hogy szülök 
szivét kimondhatlan éles fájdalom faggatja, midőn gyermekük 
el talál tőlük éltében tévelyedni. És itt kinek nem jutna eszébe 
mindjárt a nálunk fris emlékezetben levő példa? Ki olvashatta 
volna sajnos részvét nélkül a f. é. júniusi és júliusi hírlapokban 
egy bús atyának háromszor ismételt kérelmét elfutott fiához, ki 
alkalmasint divatos nevelésben részesült, és jó apjával per TE 
papa lehetett, — hogy térjen haza. A szüléknek fijokat illy mai 
a propos elveszteni leirhatlanul fájhatott, ellenben a fiu (ha él) 
igen valószínűleg a szülék elhagyását korán sem érezte olly fáj
dalmasan, másként az atyának első kérelmére sictett vala vissza
térni *) a szülei házhoz. Mert a szülék szerelme magzataikhoz a 
természetben alapszik, de nem megfordítva. Dühös természetű 
kevés számú apák, anyák itt számba sem vehetők. 

Igen ajánlom is minden jó szüléknek, hogy ezt az igazságot 
nevelés praxisában mindig szemök előtt tartsák. Az fog nekik 
irányt adni a gyermekekkeli józan bánásmódhoz, és a szülei sze
retet mérsékléséhez. Egyszersmind, mikor visszavárásaikban a 
szülék csalatkoznak, ugyanaz az igazság nyujtand nekik sok 
esetekben jó szolgálatot, adand vigaszt és megnyugtatást. Igy 
nem fognak gyermekeiktől valami hő viszontszeretetet köve
telni, — nem fölöttébb megszomorodni, ha azoktól bántalmaz
tatnak; — nem fogják szülei jótéteiket, fáradságaikat, szenvedé
seiket, a magzatoknak panaszolni, és nagyba beszámítani, vagy 
különös erénynek tartani, holott azokra az áldott anyatermé
szettől voltak hajtva és kényszerítve, vagy akarták vagy nem. Nem 
fognak csudálkozni, ha sok jóságaikért gyermekeiket hálátlanok
nak tapaszt alandják. Mert ök is valamikor illy magaviseletet nyil
vánítottak, mint akkor gyermekek az ő szüleik iránt; és az unokák 
hasonlót teendnek a mi mostani gyermekeink iránt. E sors köl
csön kenyér és a természetnek változhatlan törvénye, mellyen 
tehát meg kell nyugodni mindnyájunknak, kiket Isten a nemes 
szülei állapotra méltatott és hívott. 

Azt mondom immár, hogy a kölcsönös TE-zés szülék és 
gyermekek között termésseltel ellenkező. Bebizonyítja ezt régi 
ősapáink szokása is, és a jelenleg élő köznépé, kik közelebb áll
ván a mesterkétlen természethez, és annak sugalmára figyelve, 
a kölcsönös TE-zést családaikban meg nem engedték; sőt erre 
még gondolni sem tudtak. Köznépnél a családatya tartja és kö
veteli az uraltatást, a háznál lakó minden öveitől szintén a nő
sült * # ) fiáktól is. Az ujdivatu TE-zés hibás eltévelyedés a ter
mészettől és őseink nemzeti szokásától, mellyekhez hogy ismét 
visszatérjünk, int az idő. Ám tehát az uj paedagogia szerint a 
szülék neveljék gyermekeiket, az anya természet mellett hiven 
megmaradva; ám hozzák divatba, hogy gyermekök meztelen 
nyakkal járjon, jobb és balkezét egyaránt használja, italul vi
zén kivül mást ne élvezzen, szabad levegőtől ne irtózzék; — ám 
taníttassák úszni, kúszni, tánczolni, vívni, s a gymnastica min
den ügyességeire; — ám gyakorolják őket éhezésben, szomju-
zásban, gyalogolásban, és mindennemű nélkülözésekben; — ám 
vezessék olvasásra a hangoztatást methodus szerint; — ám a bá
násmódban figyeljen a szülő mindenegy gyermekére külön, tud
ván, hogy az Isten képe mindeniknél sajátságos typusban van 
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kinyomva, és hogy minden ember csak egy példányban létez a 
nap alatt: mind ezzel a szülék gyermeköket közelebb viszik a 
természethez, de a TE-zéssel attól csak eltávolítják. 

Az igen bisalmas társalgást illetőleg, melly szülék és gyer
mekek között létezne, és a mit a TE-zéssel jelenteni vagy elérni 
akarunk : az, a higgadt ész rostáján megzilálva szintén nem bi
zonyul be a praxisban. Szüléknek senki előtt sem kell magokat 
annyira zsenirozni és örök feszben tartani, mint épen gyerme
keik jelenlétében. Mert ezek minden ejtett szót, minden lépést 
és mozdulatot, mellyet szüléik tesznek, szemfüleskedve lesik, la-
toljáK, és ha azok nem helyesek, a szüléknek szemeikre lobban
tatnak, mihelyt alkalom szolgál reá. Társaloghatsz ugyan velők, 
és beszélhetsz előttük közönyös házi ügyekről, családi aprólék 
teendőkről, miket az utczára is kikiálthatnál : de nem tanácsol
nám, hogy velők gazdasági, financziai és más fontos ügyeidet 
tudassad, vagy valami titkos terveidbe őket beavassad. Kivált 
az anyagi jóllétet gyermeknek részletesen kipetyegni épen nagy 
gyengeség, a szülékre veszély hozó, a gyermekre nézve pedig er
kölcsrontó, kik az illy bizalmassággal csak visszaélnek, szüleik 
búsitására. És minden szülő ugy nézze ám gyermekét, mint va
laha még bántalmazóját, kitől hallgatagon mindig védő és óvó 
állásban kell tartani magát; iránta a bizodalmat és szeretetet 
mindig mérsékelvén, visszatartóztatván, mindenesetre igen nem 
nyilvánítván. 

Neveléshez egyik lényeges kellék a fegyelem levén, annak 
gyakorlatát a TE-zés azzal hiusítja meg, hogy nevetséges követ
kezetlenséget idéz elö : midőn a gyermekével olly érzelgő han
gon és olly gyöngéd lábon álló szülő, — majd kitesz vele, majd 
komoly helyzetbe teszi magát, és ellenébe sötét arezot mutat, 
majd enyeleg, majd ököljogot használ. Egyedül az egyarányos, 
nyájas-komoly magaviselettel, az atyai gravitással, egyedül a 
huzamos tekíntélytartással, (mellyet titokban mindig szeretet 
vezérel) léphet fel a szülő mint fenyítő. Vagy hogy a TE-zés 
minden fegyelemnélküli nevelést feltételez, a mi pedig nem lé
tez. Csak (kérem) ne akarjunk gyermekekkel ugy bánni, mint 
virágokkal, ök nem virágok, hanem állatok; — mig tehetlen 
kisdedek, addig állatocskák, de ha megnőttek, akkor olly álla
tok, kik téged szülőt előbb-utóbb megmarhatnak, vagy legalább 
foguk fehérét ellened kimutatják. Hadd fájjon nekik a függés ér
zete. Inkább ök sírjanak, mint mi szülék. 

De a szülei tekintélyre különösen áttéröleg, itt is azt jegyez
zük meg, hogy házi nevelésben,— a mi egyedül súlyt ád minden 
parancsnak és rendelésnek, az a szülei és névszerint az atyai te
kintély. Az Autós epAo-nak egyedül itt van illő helye. „Igy tégy, 
mert igy parancsolta atyád, — „ezt ne tedd, mert ezt atyád nem 
engedi, — ezt mondta a mester, — ezt tanítja a szentírás." A 
gyermeki kor az indokokkali kormányzásra még nincs megérve. 
Az a kor csak utóbb áll be, mikor az ész gondolkozásra kifejlő
dik. Növendék magzatnál : logica, syllogísmus, magyarázat, fel
világosítás, okokkal reábirás és bölcselkedés, — mind csak el
vesztegetett olaj tekintély nélkül. Azért tehát családatya nem 
győz eléggé magára vigyázni, hogy gyermekei előtt tekintélyét 
mindig egyaránt föntartsa és hogy azok neki fejére ne nölje-
nek. Melly czélra én nem csudálom, ha némelly atya félvén a 
tiszteletlenségtől, melly vénségiinkben—óh beh fáj,—olly hideg 
bánásmóddal szerepel, hogy gyermekeit soha csókkal nem illeti; 
és azoktól ő viszont csak kezeit, engedi megcsókoltatni, ar-
czáját sohasem. Nem csudálom, ha némelly atya, Severus Cato-
ként gyermekeivel keményen is bánik. Ez túlzás. De épen olly 
túlzás a TE-zés. Az igaz út, itt is az arany közép. — Annyi bi
zonyos, hogy a TE-zés minden atyai tekintélyt elront. 

Végre azt állítom, hogy a TE-zés a keresztyén vallással is, 
átalján annak szellemével ellenkezik. A ker. vallás t. i. a termé
szetnek és a józan észnek potentziálása és megszentelése. Vala
mi ellene van a természetnek, ellene van a keresztyén vallás
nak is. A keresztyénvallás kútfejének, a szentírásnak igéi ezek : 
„Sanyargasd meg fiadat mig még reménység van felőle; — mert 
a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a vessző és dor
gálás őt észre hozza." „Tiszteljed a te atyádat és anyádat, hogy 
jól legyen dolgod." Melly parancsokat a TE-zés feldúl, az illő 
szülei tisztelettel az meg nem férhetvén. A pietások legszebbi-



két dúlja fel, mire utóbb sok szüléknek érzékenyen kell lakolni. 
Tudok egy élö anyát, ki fejcsóválva, de még nem panaszképen 
beszélte, miként egy kis fürgencz leánya, — öltöztetés közben, 
valami nem tetszvén neki, — igy szólt hozzá : Te édes anyám, 
„te ugy tészsz, mintha eszed sem volna." Meglehet, hogy az anya 
efféléket még csak élczeskedésnek veszi a kedves arany-magzat
tól, és jóízűt nevet is a naiv szócskákra. De majd eljön az idö, 
hogy nem nevet, hanem sirand keservesen. Az illy leány majd 
növekedvén, elgondolhatni, minő szókkal fogja illetni édes any
ját, ki viszont mind-mind idősb is levén, érzékenyebben veendi 
azokat, mint korábban. Majd fellépend a leány nemsokára min
denféle vágyaival, kérés helyett követelve, engedelmesség he
lyett ellenszegülve, tisztelet helyett gorombáskodva. Tudok kö
zelemben egy tehetős atyát, ki fiát egyetlen gyermekét kényesen 
nevelvén, midőn ez iíju korra felserdült, a fötanodákból kicsa
patott és rosz fiúvá fajult, — haragjában visszavette a rosz fiu-
vali Bruderschaflol, és elkezdte magát Kegyed-eztetni, igy az el
vesztett atyai tekintélyt visszaállítandó, de már késő. Hátha 
a szülék valamelly testi vagy gyarlósági hibával terhelvék, (mi
nőktől egészen, ritka szülék tiszták) : milly hamar készen áll 
TE-zésben nevelt gyermeknél a kigunyolás, — legalább a szülék 
háta mögött. Mi hasonlag, oh I beh fáj a szülei szívnek. 

Észszel kell élni a világot, észszel kell vinni a gyermekneve
lés dolgát is, melly azonban minden eszeskedésünk mellett ké
tes eredményű munka levén, csak be kell vallanunk, hogy itt is 
áldásán Istennek várnak el mindenek. Szerencsés szülék, kiknek 
gyermekeik természetüknél fogva jóindulatúak, jóvérüek; mert 
in ni!ima analysi, ez hozza meg a nevelésnek kívánatos eredmé
nyit. Az illy magzatoknál a viszont TE-zés is megjárja — talán 
— talán. Mert fonák nevelés által még ök is elromolhatnak. Mi
nél romlottabb a korszellem nevelökre nézve, minélinkább elha
talmazik a rakonczátlan szabadosságra törekvésnek vizárja, melly 
a kegyeleteket is örvényébe sodrással fenyegeti : annál gondo
sabban őrködjünk, hogy gyermekeink erkölcsei a rosz példák 
mirigye által meg ne fertőztessenek. 

Szülék! ti teljhatalmú birák vagytok családotokban, örven
dezzetek szivetek szerint magzataitoknak, és gyönyörködjetek 
nevelésökben. Mert csak ennek ideje folytán lehet szülei örömö
tök biztositott, melly a felnőtt gyermekekben mindig koczka. 
Pedig mégis a próbaköve és pecsétje minden jól intézett neve
lésnek az, ha fiainkat, leányainkat felserdült korukban is becsü
lettel bemutathatjuk a világnak. E czélotokhoz képest aztán 
meglássátok, hogy józan nevelési modort kövessetek. A TE-zést 
ne tartsátok csekélységnek, ne csak valami adiaphorumnak, 
mellyet bevenni : vagy mellőzni, mindegy volna. Magatok fon
tok vagy örömkoszorut fejetekre, vagy fájdalomostort hátatokra 
a szerint, a mint gyermekeiteket nevelitek. Mert itt is áll az a 
szentírási mondás : „A ki mit rei, att aratja." — Elmondám. 

Edri Illés Pál. 

Utasítás a jelen cholerajárvány alatti 
magatartás iránt. 

Tapasztalás szerint a legsúlyosabb megbetegedéseket most is has
menés előzi meg, melly, fájdalom oUy gyakran eUianyagolva, a kedvezőt
len végnek leglényegesebb oka volt. 

E mérsékelt hasmenés néhány, gyakran több napig is eltart. A 
beteg e mellett, a bágyadtság érzetét leszámítva, rendesen jól érzi magát, 
étvágya van s végzi napi teendőit. E jelentéktelen hasmenés azonban 
egyszerre cholerává fokozódik, melly aztán a beteget kevés óra lefolyta 
alatt a legnagyobb veszélybe dönti, honnan gyakran a legczélszerűbb 
orvosi segély sem mentheti ki. Főleg tehát azon fordul meg a dolog, 
hogy e látszólag jelentéktelen hasmenés, melly azonban a járvány ural
kodása alatt a betegség első előhírnökének tekintendő, lecsillapittassék s 
igy a baj magasabb életveszélyes fokig fejlődésének eleje vétessék. 
Semmi kétség, hogy az orvosi tudomány e hasmenést legtöbb esetben 
lecsűlapitani s igy a cholerát első kclctkeztében elnyomni képes. Ebből 
következő fontos, egyszersmind vigasztaló tanulságok folynak : 

1. A cholera közeledése vagy uralkodása alkalmával a hasmenést 
nem kell semmibe sem venni. 

2. A jelentkező hasmenés ellen egyáltalában nem kell úgynevezett 
házi szereket vagy állítólag choleraellenes praeservativumokat használni. 

3. A z orvosi tanács azonnal igénybe veendő, mert egyedül az 
orvos képes, körülmények s testalkotáshoz mért segélyt nyújtani. 

4. Evés és ivásbani mértékletesség. Hiba azonban s gyakran ha
tározottan hátrányos a szokott életrendet egyszerre megváltoztatni s a 
rendestől eltérő ételeket és italokat használni. Sőt inkább a rendes élet
mód mellett kell maradni, feltéve, hogy ez szabályos volt 

Általában minden nehéz zsiros étel, rosz félromlott hós, romlott, 
döglött besózott hal, gomba, hiányosan készült, ujansült s külünösen még 
meleg kenyér, éretlen, savanyu, hideglázt és hasmenést okozó gyümölcs 
— kerülendő. Kiváltkép ártalmas a gyomornak túlterhelése, különö
sen este. 

Meghűlésektől, kiváltkép izzadt testtel, szorgalmasan kell óva
kodni, miért is az évszakhoz mért öltözék, különösen a lábak s az altest 
melegen tartása igen szükséges. A melcgentartást azonban nem kell 
túlozni, mert igy könnyen izzadásba jővén a test a rögtöni meghűlésnek 
van inkább kitéve. 

Az álom az erő épentartására szükséges s az embert mi sem teszi 
betegségre fogékonyabbá, mint álomtalanul töltött éjek. Ennélfogva 
jókor lefeküdni s az éjszakai barangolás és mindennemű kicsapongástól 
óvakodni kell. 

A szeszes italok mértékletes használata csak azoknak ajánlható, kik 
azokhoz szokva vannak. A cholera uralkodása alatt azonban mi sem 
ártalmasabb, mint az ittasság, é s sürü t a p a s z t a l á s bizonysága szerint, a 
szenvedélyes nagyivókat az ittasság ideje alatt hirtelen meglepi s kevés 
óra múlva elragadja a cholera. 

Éhgyomorra a test minden betegségokozó ártalom befogadására 
fogékonyabb, miért is tanácsoltatik a meleg reggeli. 

Minden járvány, de különösen a cholera idejében véghetlen fontos
sággal bir a tisztaságra ügyelet. Tapasztalás szerint egy betegség sem 
olly hü követője a piszoknak és tisztátalanságnak, mint épen a cholera, 
kiváltkép ártalmasoknak bizonyulnak e részben a tisztátalan s kevéssé 
szellőzött lakások, gondtalan a hoszszabbi el nem t a k a r í t á s a a cholerabe-
tegek széküritéseinek stb. 

A l a k á s u k szellőzése legczélszerübben akként történik, ha az abla
kok kinyittatnak s egyúttal meglehetős borókafa- tüz gyujtatik egy vas-
edényen, mi által a romlott szobalég leggyorsabban kivonul. 

Végül, a kedélynyugalom legfőbb megvédője az emberiségnek 
mindennemű betegségektől. Miért is a harag, boszankodás, aggódás és 
félelemtől óvakodni kell. Az uralkodó betegségtől nagyon is félőknek 
tanácsolandó, hogy az alkalmi okoknak készakarva ne tegyék ki mago
kat s jobban védve lesznek, ha túlságos aggályukat és félelmöket azon 
meggyőződéssel fegyverzik le, hogy a rettegett bajt könnyebben elke
rülik a fonebbi rendszabályok és kellő viselet megtartása által, mint ha 
szüntelen aggálylyal tépelődnek, mindenféle előóvóazer után kapkodnak 
szokatlan életmódot folytatnak B zárt ÓB romlott légbe menekülnek. 

Ha a közönség ezen egyszerű s könnyen teljesíthető rendszabályo
kat követi, bizton várható, hogy a cholera terjedése és romboló hatása 
lehetőleg korlátozva és s o k emberélet megtartva leend. 

Egy garabonczlás fonok Chinában. 
Angol lapok után egy bécsi lap következő mulatságos példányát 

közli a chinai Írásmódnak, melly egy felkelő- főnök rendelete, Hongkong 
európai .származású lakóihoz. 

„En IImig- Tsen- Tsene, ki az idők folyamában születtem — én, 
kiben ivadékok elenyészte után a békcfejedelem (Ta- Ping- Wangj újra 
feléledt,— én, egy uj dynastía császárja : (Kcangts) kit a menny elismert 
— én a visszahelyezett Ming, — én, az erős hatalmas Chinéser, ezennel 
tndtotokra adom nektek barbár rabszolgák, idegen ördögök! az én 
kegyes akaratomat, 8 ímigy méltóztatom hozzátok szólni : Ti idegen rab
szolgák ! fajotok szerint csak ollyanok vagytok, mint a tyúkok, majmok 
és kutyák. Ti semmit sem tudtok az öt rokonságról. Nektek nincs olly 
érzelmetek, melylyel felfognátok, mi az a miveltség ? stb. Délnek uralko
dói befogadták hajdan apáitokat, hogy legyen a ki adózzék nekik es 
kalmárkodjék, s ez okból megengedtetett, hogy házakat építsetek, szánt-
sátok a földet és kereskedjetek, stb. 200 évig meghúztátok magatokat 
fizettétek az adót és ollyak vakítok mint az asszonyok : ekkor lettetek 
követelők, és a 78 tartomány pimasz kormányzóinak kezei le valának 
bilincselve, midőn titeket ránezba kellé szedni. 1838-ban midőn Lin fel
perzselte opiumtokat, és Kcan, dicső harezban ellenetek elesett az áruló 
Jeshan, Ssungran, Kathen és Keging eladták nektek Hongkongot s olly 
fertelmesen hazudtak a császárnak, hogy arrról fogcsikorgatás nélkül 
nem lehet szólni. — Ezt meg ezt cselekedtétek stb. stb. stb. és róka 
szívvel ugy tettetek, mintha fenevadak volnátok, minő a tigris. — Igen 
igen! avagy nem gyalázatos és alávaló-e a ti ezudarságtok! stb. stb. — 
En a király, szót emelek háborúkról és a seregek mozgásai -ól. - Vannak 
nekünk ezer meg ezer milliom fontos mennyei ágyúink, — miliárd hadi
hajóink, mellyek hosszasága 100 csangh, s szél nélkül és elrepülnek Kiong 
tartományba. Egy szerencsés napon, mellyre választásom esik, lefogunk 
menni Kantonba, és őszkor harezra szállunk ellenetek. A mi dárdáink 
erdei elhomályosítják a 9 eget, és bekerítjük a nagy világtengert lánd
zsáink és kardjaink sokaságával. A mi mennyei tüzünk klóitokat, had
seregünk házaitokat fogja felperzselni. Mennyei fegyvereink villáma elhat a 



TÜAg "végéig. Irteni ifjaink és szüzeink ollyak lesznek, mint a menydör-
géa, melly az egeket megrengeti. — Halljátok akaratomat! Ha kiadjátok 
a foglyokat, átadjátok goromba külföldi ágyúitokat ös pokoli hajóitokat; 
elkotródhattok hitvány éltetekkel, mellyet nektek ajándékozni méltózta
tom. De ha megmaradtok merő vakságtokban, és eddigi erőszakoskodó 
durva életmódotokat folytatjátok, akkor eljő a mennyei szárnyas kard, és 
ha nem leendnek annak szemei, és nem néz semmit, ám lássátok és ne 
zúgolódjatok én ellenem a király ellen, hogy nem tudok emberséget, 

Minden ember e rendeletnek éljen haljon, melly kiadatott, hogy 
aboz tartsák magokat a külföldi rabszolgák és konok szőrös ördögök. 

U J keDyérpétlék. 
Nem rég az ideje, hogy azon felfedezést tevé egy hazánkfia, misze

rint a kukoriczacautkából jó pótlék lisztet lehet csinálni szük termésű 
években, gépet is készitettek hozzá, mellyen a csutkákat, mielőtt lisztté 
őröltetnének, apróra töretik. — De bárminő szép lisztlángot csinálná
nak is belőle, bizony csak igy sóhajt fel az ember az illyen fürészporféle 
surrogatumok felett: „őrizz meg Uram Isten minden anyagyermekét a 
kukoriczacsutkapogácsától." 

A kolozsvári „Hetilap" 82-ik számában „Fogási" aláírással sokkal 
természetesebb s egyszerűbb kenyérpótlékra figyelmeztet, s a Vasárnapi 
újságot egyenesen felszólítja közleménye terjesztésére, melly szerint 
mult évben közlőnek egy nagynénje a kertjében nagy mennyiséggel ter
mett sütő-tököt mindegyig felhasználta kenyérnek. Különösen kiemeli 
közlő, hogy a tök kenyérteszta közé vegyítve nagyon szaporít, s jóizét 
azzal támogatja, hogy egy hirneves orvos jóizüt falatozott belőle. — A 
kezelés következő : A tököt meg kell tisztán hámozni, magvától megtisz
títani, s darabokra aprítva fazékba tenni, s elegendő vízben addig főzni 
mig lágyak lesznek a szeletek. 10 iteze liszthez 5 ittze főtt tököt kell 
keverni, ezt pedig 10 iteze vízzel összedagasztani „s többire nézve ugy 
bánni vele, mint más kenyér tésztával. — Azt úja továbbá a Hetilap, 
hogy a tök igen szaporítja a tésztát, és „sokkal jobb izt ad a kenyér
nek mint a burgonya." — Ha ez mind ugy van, miként megíratott, igen 
hasznos szolgálatot tett közlésével Fogási ur, szegényebb sorsú felebará
tainak, mert egy láncz kukoricza között annyi tököt termeszthet a sze
gény ember, hogy egész évre elég lehet kenyérszaporitóul. 

Mivel pedig a kenyérsütés körül okosabb professort nem ismerünk 
a jó magyar gazdasszonynál, nekik ajánljuk a gyakorlati kinérleteket 
ezen uj felfedezéssel, s ba netalán kedvező eredménynyel fognának 
azok fizetni, szívesen fogadjuk az ide vonatkozó fel világosi tá sokat, s 
annak idejében közölni fogjuk t. olvasóinkkal. ^ 

Tárogató. 
— Országszerte esőt kér a földmivelö, különben az ég madarai s a 

fold keblében élődő férgek és egerek milliói fölemésztik a bevetett magot 
és semmivé teszik a gazdák arany reményeit. Illy panaszokat írnak 
Szántó vidékéről is (Abaujból) s aggodalmas pillanatokkal néznek a 
jövőbe. Szerencse, hogy a burgonya általánvéve jól sikerült, mert ez 
igen jó tápszert nyújt a szegényebb osztályú népnek. Csakhogy fájda
lom! ennek igen tetemes része szeszgyárakban pálinkaégetésre használ
tatik! — Híre járt Szántó vidékén egy fosztogató rablóbandának, de 
mióta egyik czimborájokat, a kassai tömlöczből e nyáron kiszökött elhir-
hedett Verpecz Gusztit Bodókő-Váralján a kkosok hurokra kerítették, 
azóta e rablóbanda nyom nélkül tünt el. 

— Urházy György „Keleti képek" czimü érdekes munkája, melly 
több lapban közölt mutatványok által is figyelmet gerjesztett, igen csinos 
kiadásban már megjelent, s minden könyvárusnál megrendelhető- A 
szomszéd török és szerb nép ismertetésére nézve irodnlmunkbau érezhető 
hézagot töltvén be, bízvást számolhat nagyobb olvasó közönségre. 

* * Holnap másodszor lép fel nemzeti színpadunkon 6 z c l l e m d ú s fia
tal hazánkfia gr. Bethlen M. Bolnay álnévvel, Hamlet szerepében.— Ezút
tal csak annyit szólunk felőle , hogy legelső felléptekor a szigorúbb 
ítészeket is kielégítette, e bizton várjuk, hogy második felléptével is ki 
fogja elégíteni a kíváncsi közönséget, miről jövő számunkban bővebben 
fogunk nyilatkozni. 

x* Magyarország herczeg-primása e héten indult Bécsből Kó
mába hg. Schwarzenberg bibornok-érsek ő eminendziájával, kíséretében 
, a n n- Danteiik kanonok ur is. 
p ** Tokajban f. h. 10-én 6 ház elégett. Keserűen panaszkodik a 

?' í*^| e z öJ e' n ° g y semmi oltószerei nincsenek a városnak „egy 80 
itczés bedugult fiók focskendőn kivül" s hogy általános hanyagság volt 
tapitóztaBurtoa tűzoltás körül. 

i í s'ebaszi0p0i még folyvást élénk tárgya ugy a küzbeazelgeté-
Beknek, mint a bJrJapi tudósításoknak, mellyek hova tovább apró részle
teivel bíbelődnek az almai véres ütközetnek. Egy franczia képes újság
ban mar rajzbati UtíUtni a hareztért, mint viszik a sebesült barátoTea 
ellenséget va lIáikon a győztesek. A hírlapokban keringő apróságokban 
sincs szükség, mellyek között két fogoly muszka tábornok egeikéről írják, 

hogy elfogatása után sokáig szótlan volt, s mire megnyitá ajkait, keserű 
kif'akadással igy szólt: „Én azt hittem, hogy emberekkel fogok harczolni, 
de vörös kabátos ördögökkel volt dolgom." — A másik tábornok pedig 
nem is képzelvén, hogy más lehetne győztes mint Mencsikoff hg., csak 
egy csatlós kíséretében ment ő herczegségének gratulálni a kivivott győ
zelemhez, s nagy meglepetésére egy angol káplár által fogadtatott vagyis 
inkább elfogatott. 

x * Bácskából sokkal életrevalóbb az a tudósítás, hogy ott e hóban 
lépnek gyakorlatba azon legfelsőbb helyen hozott tűzoltási rendszabá
lyok, mellyek szerint a községek kötelesek magukat tüzoltószerekkel, 
mint vizipuskák, lajtok, bőrtömlők, csáklyák, lajtorják stb. ellátni, és 
minden háznál készen kell lenni egy lámpásnak, melly éjjeli tűzvészkor, 
égő gyertyával a ház elébe függesztendő, hogy a kivilágított utczán 
bízvást mozoghassanak szekerek és emberek, stb. 

x* Az oktatásügyi m. minisztérium 400 pftot rendelt hat magyar 
ifjúnak fejenként azon czélból, hogy legalább egy évig Bécsben képez
hessék magokat gymiiasiumi tanárságra. 

x * Bajáról azt irják, hogy ott az idén inkább böngésztek mint 
szüreteltek. 

x * Parisban jövő év máj. l-ső napján fog megnyittatni a világ-
iparmütárlat, hol t. i. a világ minden részéből befogadtatnak jeles müvek 
és termékek. A budapesti kereskedelmi s iparkamra felhivatott felsőbb 
helyről, kerületéből lehető jeles tárgyakat beküldeni, s hogy e nemzeti 
jó hírünket csak emelhető feladatnak illően megfeleljen, rendes tagjain 
kivül Kubinyi Ág. cs. k. tanácsos, Kovács Gyula nemz. muz. ter. oszt. őr, 
Szabó Jós. egyet, tanár, s Barabás és Marastoni festesz urakat is felszó-
litá az ide vonatkozó tanácskozmányokban részt venni. A tanácskormá
nyok eredményét, mihelyt nyilvánosságra jutnak, sietendünk közölni. 

x* „Magyar dalbokréta" czimü zenemüvek fognak rövid időn meg
jelenni Simonffg Kálmántól. A zenemüvek Arany, Tompa, Czuczor, 
Lévay, Lisznyay, s más kedvelt költőink népdalaira vannak alkalmazva. 
Ez úttal két füzetben 24 dalra nyit szerző előfizetést. Egy-egy tüzet elő
fizetési ára 1 p.ft, az első füzet nov. 20-áig meg fog jelenni. Hogy a 
szerzemények sikerültek lesznek, arról szerző több izben tanusitott jeles 
tehetsége elég biztosítékot nyújt. Ajánljuk ez uj zenemüvet az illetők 
pártfogásába. 

x * Tállyán I* hó 22, 23, 24, és 25-én hegyalljai szőlő- és borkiál
lítás tartatik, a rendezéssel Szabó János tudós hazánkfia, nyug. orsz. 
szemész ur van megbizva ; a beküldött borok és szőlő felett választmány 
fog ítéletet hozni. 

— Uram bátyám okoskodása. Hogy áll a világ, uram bátyám? 
— Bizony sehogy sem szeretem a dolgot, öcsém. 
— Hol a baj, bátyám? 
— Engem úgyse, félek, hogy be nem veszik azt a Szebasztopolt. 

Kosz ómen, ha mindjárt a kezdetbe bele hal a fővezér. Minek is ment 
oda az a Szent Andró, ha beteg volt. 

— Van helyette más. 
— Kicsoda ? Kan Róbert ? Na ez ugyan el nem fogja a Méncsikót. 

főkép ha igaz, hogy voltaképen nem is hagyják meg kezében a fővezéri 
kardot, hanem a öreg Baranyay Illést küldik a helyibe. Eddig csak 
beleharaptak az Almába, lőttek is a Kacsára, de nem tudom esznek-e 
belőle. Ha már legalább azokat a régi vitéznél vitézebb generálisokat 
meg tudnák nyerni, példának okáért miért nem keresik elő Kává Igná-
ezot? Hiában mesterkedik aztán otthon Pál mester, hiába fújja a tengeri 
fl»lát Dudás admirális, ha nincs vezér, a kibe megbízzék, a kit tiszteljen 
és szeressen az a tengernyi szép katonaság. Bíznák csak rám a 
dolgot. . .«' 

Uramöcsém rég megszokta urambátyámat s értette a mit beszélt. 
De vájjon megérti-e minden ember, hogy a kikről szólott, azokat volta
képen igy hivják : Saint-Armud, Canrobert, Mencsikoft", Baraguay 
d' Hilliers, Cavaignac, Palmerston és Dundas ? 

Hirdetmény. 
A nemzeti szinház nyugdíj intézeti tókepénz-alap növelésére az 1854. jul. 4 ki

hirdetés óta következő ujabb kegyes alapítványok s készpénzben' adakozások folvtak 
be u. m. kilencz pestmegyei községben, önkéntesen minden innen kiindult fölhívás 
nélkül, földbirtokosok, bérlók s fóldmivesek egymás között gyűjtöttek, névszerint : 
Nyáregykátán, t. cz. Csiszár Antal gyújtóivén, a t. cz. gyújtó 40 kr. Sager Sánd 6 ft 
Demény Pál S0 kr. Mihálky Kár. 20 kr. öszvesen - 6 ft. 30 kr. Vac*o», a t. cz. 
Klóijáróság ivén, t. cz. Infeld Perenez 2 ft. Reöck Ant. 2 ft. Sooss János 1 ft. 
Bajcsy Dénes 1 ft. Ilinfner Jós. 1 ft. Stacznik Alb. 1 ft. Morász Ag. 30 kr. Stras-
ser Fr. 1 ft. Leftner Berta 1 ft. Haim Ant. 1 ft. öszvesen 11 ft. 80 kr. — Eérkf-
nyen a t. cz. Elöljáróság ivén, t. cz. Sánta György 1 ft. Vasicsek Ján. 1 ft. Kozma 
Sánd. 12 kr. Lewinger ülés 10 kr. Vitz Leop. 10 kr. őszesen 2 ft. 32 kr. — Sári-
tan. a t. cz. jegyzői hivatal ivén, t. cz. Kamocsai Ant. 20 kr. Székelv Mih. 20 kr. 
Barta Ant. 20 kr. Gyurmánszky Jós. 20 kr. Belik Jós. 20 kr. öszvesen í ft. 40 kr. — 
Ctttxm. t. cz. Martiny Móricz ivén, a t. cz. gyújtó 2 ft. Graezer Ferencz 1 ft. 
Schauengl Mór. l f t . Simonyi Fer. 1 ft. Paczkó Jak. 1 ft. Sánta Mih. 30 kr. Öszve
sen 6 ft. 30 kr. Ocsán, t. cz. Dulánszky Károly ivén, t. cz. gyújtó 30 kr. névtelen 
30 kr. Bother Béla 30 kr. Virányi László 80 kr. Kegl Imre ö f t . Orbán Laj. 10 kr. 
()szvesen 7 ft. 10 kr. — Alnémedin, t. cz. Németh András ivézt, t. ez. gyújtó 1 ft. 
Váradi J»n- 10 kr. Surányi Pál 12 kr. VÍU Fer. U kr. Juhász Mih. 12 k í . Nagy 
Pál 10 kr. Kaput Fer. 30 kr. Krasznya Ján. 6 kr. Császár M. 12 kr. Somodi Ján 



1Q kr. Juhász Jós. 10 kr. Vörös János 10 kr. Garay Fer. 20 kr. Cxanik Fcr. 10 kr. 
Öszvesen 3 ft. 44 kr. — írjon kétsége 4 ft. — Puszta Pólkaraston cgynémellyek 
8! ft. 30 kr. E két utolsó tiszt, községtói, mellyeknek kegyes adományát a többivel 
együtt t. c i . Hallá Kálmán ur rolt szive- a Vasárnapi Újság t. cz . szerkesztőségi s 
illetőleg kiadó hivatalba — mellyek utján mi vettük — beszolgáltatni, névjegyzéket 
nem bírván, nem közölhettük. E kilencz községtől tehát öszvesen befizettetett 
52 ft. 6 kr. 

A Petii napló t. cz. Szerkesztősége utján bvküldettek : K. (Gy-bol) Nagy 
Dorogon postára adott levélben 5 ft. — A bécsi iparosok részéről, kiknek becses 
neveit a pesti napló f. é. sept. 3-dild számában már teljes méltán viadal közié, 16 ft. 
36 kr. p. p . Ugyanazoktól sept. 24-kén 1 ft. öszvesen 27 ft. 36 kr. — 

T. ez. Ssekrényety Jóstef 18. sz. gyűjtő ivén, t. cz. Janicsár Döme 20 ft. 
Szekrényesy Jós. 10 ft. N. N. 10 ft. Krail Pá] 60 ft. Blaskovics Berta 10 ft. ö szve 
sen 100 ft. 

T. cz. Podmanictky Frigyet Báró 59. sz. gyüjtőivén, alapítványi kötelezvé
nyekben aláirni kegyeskedtek, t. cz. Podmaniczky Ármin b . 200 ft. Podmaniczky 
Frigyes b . 400 ft. Szalbek György 200 ft. Bethlen József gróf 200 ft. ifi Zichy Mik
lós gr. 400 ft. Pejacsevics Mark gróf 500 ft. Traun grófné szül. Bethlen B'orbála 
grófnő 500 ft. Pejacsevics János gróf 200 ft. Öszvesen 2600 ft. p. p. 

És igy a tökepénz-alap ismét 179 ft. 42 kr. készpénzbeli kegyadománynyal s 
2600 pftnyi k«gyes alapitványnyal, egészben 2779 ft. 42 kr. tőkével szaporodván, 
midőn a választmány a nemeskeblü gyűjtök ugy mint alapitók s illetőleg adakozók 
neveit, nyilvánosság és közméltánylat tekintetéből köztudomásra juttatná, legked-
vesb kötelességének ismeri irányukban az intézet részéróli hálaköszönctét nyil
vánítani. 

Becsi b ö r z e 
október 

Pest, oct. 5. 1854. Fáncsy Lajos mk. választmányi tag s jegyző. 

Statutkötelexvénjr 6 % . 
dto. 4 » / i „ . ' 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-ki „ w . 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
Dunagőzhajőiási részvény 
Augsburg 
Hamburg 100 beotallérért 
London 1 font sterlingért 
Paris 300 frankért . . . 
Cs. kir. arany 
Ezüst 

13. 

867,, 

1136% 
1772'/, 

662 
118 % 

8 6 % 
11.27 
137% 

28% 

14. 

T á v i r a t i k l i l é i 

17. | 18. 

85"/,, 

137% 
1248 

17797, 
552 
118% 

8 6 % 
11.29 
187% 

WA 

15. 16. 

84 V, 

138% 
1248 

1762% 
651 
119 

8 7 % 
11.35 
138 

2 4 % 

86 84%, 

137% 

1767% 
551 
119% 

87% 
11.36 
139 

186% 

1772% 
652 
119% 

8 7 % 
11.36 
139 

2 4 % 

19. 

86 

1772% 
650 
120 

8 8 % 
11.41 
140 

2 5 % 

Duuavizal las október | l 3 . ;)'6"6"'0föl.| 18.3' 10" 9 " ' 0 fó l . | IU.4'3" 6"'0fta 

Jelenlegi gabona-ár. 
Austr ia i m é r ő k . — (Pengő pénzben.) 

Pest, október 17-kón : Bnza 6 ft. — kr.—7ft. 12 kr. — Kétszeres 5 ft. 20 kr. 
— 5 ft. 36 kr. — Rozs 6 ft. 20 k r . - 5 ft. 36 kr. — Árpa 2 ft. 46 kr.—3 ft, 20 kr. — 
Zab 1 ft. 56 k r . - 2 f t . — kr. — Knkoricza 8 ft. 12 kr.—3 ft. 44 kr. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 

3 1-Uik szám. H I R D E T É S E K . Október 22-kén 185-1. 

Előfizetési fölhivás. 
Folyó évi október l-jével a „VASÁRNAPI ÚJSÁGRA" uj 

előfizetést nyitunk. Előfizetési ár évnegyedre azaz : október, 
november és december hónapokra postán küldve 48 kr. pp. 

A Jnllas-decemberl folyamból a még jelentkezhető tisz
telt előfizetőknek teljes számú példányokkal még folyvást szol
gálhatunk. Előfizetési ár postán küldve 1 ft. 30 kr. pp. A 
pénzesleveleket bérmentesítve és e czim alatt: „A Vasárnapi Új
ság kiadó hivatalának Pesten" küldetni kérjük. 

Landerer és Heckenast. 
a Vasárnapi Újság kiadói. 

Már szombaton 
jövő november 4-én fog 

a 

nagy jószág- és pénzsorsjáték 
első húzása megtörténni. 

40,500 nyerőszámok nyernek 607,000 v. ftot 
azaz: fél 

l l l l f t 
és 1 0 7 , 0 0 0 ftot, 

mellyek a következő nyerőszámokra vannak felosztva, úgymint : 

200000 
25000 
12000 
10000 

5000 
Egy sorsjegy ára az I . vagy I I . osztályból 3 ft., a I I I . osztályból 

6 ft., a I V . osztályból 10 ft. p. p. 
Ki e sorsjátéknak két Uly közönséges sorsjegyével bir, az azon 

különös kedvezményben részesül, hogy azokkal négyszer játszik, ugyanis: 
egyszer az előhúzásban, egyszeí az ezüstsorsjegy különhuzásában és 
kétszer a fő- és zárhuzásban, mellyben a 200,000 v. ft. nagy nyerőszám 
huzat ik ki. 

Bécs, 1854 évi októberben. 
PERISSI /TTI G.JIn 

cs. k. szab. nagykereskedő. 

Pesten illyféle sorsjegyek kaphatók L l ' E F F M . illatezer
árusnál a Kristóftéren, valamint több más kereskedésekben is. 

113 2—3 
Epen most jelent meg Heckenast G u s z t á v pesti kiadó könyvárusnál 

és kapható Edelmann Károlynál Pesten, váczi utcza 7. sz. 

Gyakorlati tanácsadó 

adó és illetéki ügyekben. 
II \ IIX V l l l l A1A . 

császári királyi al-adófelügyclótól Pesten. 

Elősző, Bevezetés. Személyes kereteit oda. 
Jövedelemadó. 

Előfizetés az egész munkára.: 
A német kiadásra : mintegy 40 nagy 8-rétü iv. 4 ft. p . p . 
Magyar-német kiadásra : mintegy 80 nagy s-rétü iv. 6 ft. p . p . 

Első füzet 
Második füzet 

A következő füzetek tartalma : 
I I I . Épületadó. 
IV . Fildadó. 
V . Illetéki ügyek; esetleg, Ipar-ktreteti-adó. 

VT. A tartalomról teljes bettisorozatos jegyzék. 
Ezen munka a pénzügyi irodalom terén valódi előhaladásnsk tekintethetik. 

Miután az különösen a magyarországi adóviszonyokat tárgyalja és az adótörvényekről 
tinta, könnyen fel fogkató áttekintett nyújt , remélhető : hogy az Magyarországon 
nemcsak minden köz-, különösen adó-, pénzügyi-, járás- és szolgabirói-hivataloktól 
megszereztetni, hanem egyszersmind a közönségben, gyároknál, kereskedelmi házak
nál meg is honosodni fog. 

T. szerző ur több illy szerű nyomtatásban már megjelent munkái által kedvező-
leg ismertetvén meg magát, biztosan várható, hogy ezen munkája it hasonló tetszés
ben részcsülend. 

4000 2000 1500 1300 1000 

3000 2000 1500 1200 1000 

3000 2000 1500 1200 1000 

2500 1800 1400 1100 1000 

2500 1600 1300 1100 1000 

Hirdetmény. 

e g J e I e n t 
Fényes Elek 

,Orosz török háború4 

czimü munka niiibodik kötetének 1. ét 2. 
füzete, mellyre előfizetések elfogadtatnak, 
mind a 6 füzetért postán bérmentve küldve 

1 ft. 30 kr. pp, 

T A R T A L O M : 
Gortschakoff berezeg Fratestinél két izben 

megveretik. 
Az oroszok Bukarestnek s Oláhorazágn&k 

hátat fordítnak. 
Az oroszok nemcsak Oláh-, hanem Moldva

országból is kitakarodnak. 
A német szövetségi államok politikája az 

orosz-török ügyben. 
Az ausztriai-porosz nyilatkozat a német 

szövetséghez julius 20-án. 
A német szövetség határozata julius 24-én. 
Valahára az angolok és francziák is mo

zognak. 
Sebastopol és Krimia félsziget. 
Abdnl Medzsid. 
Angol közvélemény az orosz-törók háború 

folytatása fölött. 
Oroszország felelete az ausztriai sommá 

tióra, mellyet Poroszország is támoga
tott. 

Anglia, Francziaország, Ausztria és Po
roszország politikája az orosz válasz után. 

Olihországi események. 
Francziaország hadereje. 
Hadsereg létszáma. 
A franczia hadsereg összes ereje. 

Landerer és Heckenast 
kiadók. Pesten, egyetemuteza 4. í z . a. 
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Épen most jelent meg Heckenast 
Gusztávnál és Pesten Ldeliuann 
Károly, váczi-uteza 7 . sz. könyvke

reskedésében kapható : 

M A G Y A R 

PÉLDABESZÉDEK, 
közmondások 

szójárások gyűjteménye. 
Összeszedte, értelmezte, s más nemzetek
nek hasonertelmú mondataival fölvilágosí

totta 

Dr. B a l l a g i M ó r . 
Második kiadás egy kötegben. 
1856. ( X X V 1 I 1 és 464 Up, k* 8-r*t.) 

Ára keményen kötve 1 s% * 0 kr. p. p. 

I 



Épen most jelent meg Heckenast Gusztávnál, és Edei mami Károlynál 
Pesten, váczi-utcza 7. szám alatti könyvkereskedésében kapható i 

TOLDI 
költői beszély hat énekben 

u-t a 

ARANY JÁNOS. 
Díszkiadás, 16-rét, fűzve 1 ft. pengő. 

Midőn ünnepelt költőnknek e jeles müvét, melly a kevéssel ezelőtt megjelent 
„Toldi" hóíkölteményének mintegy második részét képezi, a t. közönség elé 
bocsátjuk, csak annyit kívánunk megjegyezni : hogy mind az, a mi szép volt az első 
részben, újra él e másodikban is, s a költői nagyságot itt még egy uj fényes eszme 
is körul-világitja; a mait nemzeti nagyság ragyogó dicsfénye! Mintha a költő 
nem tartotta volna elégnek aranyból és drága kövekből dolgozni, hanem_még a 
napsugárt is lehozta volna hozzájuk, hogy azoknak ragyogni segítsen ; s igy azt 
hiszszük : hogy a közóhajtással találkozunk, midőn e remekmű második részét — 
„Toldi estéjét" a t. közönségnek bemutatjuk. 

í í S@i@!8£6£!6!38§fl88£6ü888S6§8§S 
1 1 2 2 - 3 

Most jelent meg, és kapható minden hiteles 
könyvárus s előkelő könyvkötőnél: 

MüIIer Gyula nagynaptára 
1 8 5 5 . évre. 

Legújabb országos tiszti czim- és névtárral 
Szerkesztette 

F R I E B E I S Z I S T V Á N . 
Negyedrét, barminczkilencz tömött ivnyi tartalommal és számos fametszettel. 

Bolti ára csak 1 ft. 20 kr. pp. 

2—3 
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Geibel Árminnál 
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Pesten, következő igen díszesen kiállított 
müvek jelentek meg, mellyek eddig is már 

mint ajándékok, közkedveltséget nyertek. 
s minden könyvkereskedésben kaphatók : 

Magyar költők könyve. A közkedvességet nyert ízletes miniatűr-kiadás
ban , gazdagon aranyozott bőr és vászonkötés, és aranyos széllel; ára 
3 ft. 20 kr., fűzve 2 ft. 20 kr. Ha említjük, hogy legünnepeltebb köl
tőink, mint Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa, Garay, Cznczor, Lisznyai, 
Gyulay, Lévai, stb. válogatott lyricus müvei teszik ezen Album tartalmát, 
ugy hiszszük, belbecséről eleget mondottunk. Külső kiállításáról bátran 
elmondhatjuk, hogy kevés magyar mú lépett még illy Ízletesen szép 
alakban a közönség elé. T"gy hiszszük, szellemdus hölgyeink pipere-asz
talát szebb ajándék nem díszítheti. 

Schödler (F). A természet könyve, magában foglaló : Természettant, 
csillagászatot, végy-, ásvány-. K i d - , életmű-, növény és állat
tanokat: a természet-ismeret minden barátainak, különösen a gymna
siumok és feltanodák növendékeinek ajánlva. A 6-dik kiadás után ma
gyarra tették Jnnosy Fercnrz, Mentovirh Ferencz és ifjabb Szász 
Karoly, nagy-körösi felgymnasiumi tanárok. Számos a szövegbe 
nyomott ábrákkal, esiílagabroszszal s színezett kAnyomnfu 
földtani ábrával. Ara 3 ft. 24 kr. F i n o m a n kötve 4 ft, — Merő 
ben feleslegesnek hiszszük e jeles mú fontosságára és használhatóságára 
bivni fbl az olvasó figyelmét, kivált a mai korban, midőn a természctáu 
dományok iskolában és életben első rangú érvényre emelkednek. A 
magyarra átdolgozás jelességéról az átdolgozó tanárok nevei kezeskedp-
n.k.—A kiállítás irodalmunkban eddig páratlan szépségűnek mondható 

Társalgó (a linóm). Útmutatás j ó társaságokban, ebéd, estély, születési, 
névnapi és menyegzői alkalmakkor, tánczvigslomban és más társas kö
rökben , udvarias beszéd, illedelmes viselet, és egyéb készültség meg
szerzésére. Tartalma:a társalgási miveltség és üledék szabályai. Módok, 
magát a társaságban kedvessé tenni. Minden alkalomra váló üdvözlé
sek. Különféle viszonyokban! levelezések és czimzések. Mulattató tár
sas játékok gyűjteménye. A szinek magyarázata és virágnyelv. 8-rét 
kötvo ára 48 p.kr. 

Életképek, természeitűnrmények, ntazási- és vadász-kalandok, az 
érettebb ifjúság számára. — Ára 1 ft. 12 kr. F i n o m a n kötve és 6 
• z inea k é p p e l 2 ft. pp. — Alig ajánlhatunk tanulságosabb s egyszer
smind vonzóbb olvasmányt, mint a növendék ifjúság használatára gond
dal és szellemmel dolgozott jelen bcszcly-gyüjteményt, mellyet felnőt 
tek is gyönyörrel olvashatnak. — A színezett képek különösen nagyon 
szépek. 

Pál és Virginia. Franczia regény. Irta Be mard in de St. I'ierre. Ma
gyarra fordította Ács Zsigmond. Két aczélmetszettel kötve 54 kr. p 

Kohn (Samu) Magyar dalok gyermekek számára, családi körökben, ele
mi tanodában és kisdedovó-intézetekben, előszóval .\ey Fercnrz tói 
cs Hzonyitváoynyal Engesscr M-tól. Fűzve 24 kr. pp.—E kedves 
hangzatn és szívélyes dalok magyar-német nyelven egyölt 40 pkr. 
kaphatók. — A tiszta jövedelem egy része a Űsdedovókat képző inté
zetnek van ajánlva. 

Ábel áldozata. K i r . kath. gyermekek ájtatos fohászai, irta Frllner Antal. 
8-rét fűzve. — ára 10 pkr.— E gyermek-imakönyv elején a váczi mélt. 
és főtiszt, papság ajánló nyilatkozata áll. 

Gynla cs Irma kis történeteik; Frankéi K. után magyarra fordítva, ma
gyar és német nyelven 20 szines képpel. Nagy 8-rét. Kötve 54 pkr. 

fayeígések kis gyermekek szamara. Szines képekkel 4-rét kötve 
\ 64 pkr. 
Aranybánya. Képes A. B. C , olvasó cs gyakorlati könyv, jó gyer

mekek számára. Több száz képpel, szépirási példányokkal és gyermek-, 
dalokkal. Finoman kötve I ft. pp. 

Zran kivált anyáktól gyermekeik tanítására és hasznos mulattatására 
"légkábelt csinos könyvnek a legszebb beszélyck. költemények, 
közmondások stb. számos felvilágosító képekkel teszik tartalmát. 

Magyar-német képes A. B. C. és olvasó-könyv jó gyermekek számára, 
s z í n e s képekkel. Kötve 28 pkr. 
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Legújabb külföldi 

REGÉNYCSARNOK 
czim alatt, a külföld v i lághírű regé

ji nyelt szándékozom a magyar t. olvasó 
g közönséggel megismertetni, hív, és 
g gyors fordításban, mire nézve vállala-
g latom kitűnő előnyére szolgál azon '• 
1 körülmény, melly szerint az általam 
aj kiadandó regények, az eredeti szö-
u veg után. Parisban, fordíttatnak. 

Az első mú mellyel a „legújabb kül
földi regény csarnok "ot megnyitom : 

A P Á R I S I 

M O H I K Á N O K 
REGÉNY. 

Irta DUMAS SÁNDOR. 
E regény dicséretére elég a világ- | 

hírű szerző nevét fölemlíteni. 
Hogy a t. olvasó közönségnek minél 

kedvezőbb alkalmat nyújtsak „Re-
| génycsarnok"omat megszerezhetni, 

ezennel csak 40—60 sűrűn nyomott 
• ívből álló 6 kötetre nyitok aláírást 
1 rendktvflli olcsó áron , 3 pfton, 
I melly összeg csak n példányok 
jij átvétele ntán lesz lefizetendő. Sza-
| badságában áll azonban mindenkinek, 
§ a pénzt i lörc is beküldhetni, és illy t. 

olvasó azon előnyben részesül, hogy a 
köteteket megjelenések után rögtön, | j 
egyenkint s bérmentve veendi, mig az ; 

! aláíróknak mind a 6 kötet egyszerre s 
' igy később, de szinte bérmentesen fog 

| megküldetni. 
A kötetek megjelenése — a mi a la

pokban hirdettetni fog — s szétkül-
sj désc gyorsan történendik. Az első kü-
# tétek már sajtó alatt vannak. 

Az aláírási ivek minél előbb, legfól-
lebb azonban f. évi október 30-káig be
küldendők. *gj 

Gyűjtőknek minden 8 példány 
ntán 1 tiszftlelpéldáuynyal szol
gálok. 

- CÍT* Az első és második kötet már $ 
megjelent, s az előfizetőknek 
elküld ételt. 

Kelt Pesten, sept. 30.1854. 

FRIEBEISZ ISTVÁN. 
(Irodám : Szervitatér 3. sz.) 

Bimit^iti ,iiia«li*uti).rfiiTi^iiftM^iHrstiBS 
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Helyváltoztatási jelentés. 

Pciger és Muriiiann 
poszté-raktára 

„a borostyán koszorúhoz" 
1854-diki augusztus óta kishíd- és 
aranykéz-uteza szögletén levő 6-dik 

számú saját házukba tétetett át. 
Midőn a t. cz. közönségnek és tisztelt 

tizletborátinknak a nekünk előbbi helyisé-
Íj günkben (váczi-utcza, Steinbach-féle sa

rokháznál) 25 év óta ajándékozott biza
lomért legmelegebb köszönetünket nyilvá-

'. niijtik : a most ujontu megnyitott, maga 
ginemében egyetlenül fölkészített Ízletes 

raktárunkat ajánljuk, újra rendezett nagy
szerű gyűjteményével polgári-, katonai- és 
állami disz- s egyenruhákhoz való minden
nemű s fajú posztóknak, valamint a legdi-
vatosb s legizletesb öltöny- s nadrágkel-
raéknek a legjobb nevü bel- és külföldi 
gyárakból, a mit csak a világpiacz jelen
legi állása nyújthat. 

81 3 - 4 
Epén most jelent meg S kapható : 
Pesten Geibel Árminnál 
és minden hiteles könyv

árusnál : 

ERDÉLYI KÉPEK. 
NOVELLÁK, 

irta 

J Ó K A I M Ó R . 
Két kötet ára 1 ft. 30 kr. pp. 

115 .100 SUSANNA 2 - 2 
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Landerer ésileckenastnál 
Pesten, egyetem utcza 4. sz. a. megjelent 

és minden könyvárus s könyvkötőnél 
kaphatók f 

Jaszknn nép naptára 1855. évre, 
szerkeszté Imrik József, bolti-
ár kemény táblába kötve 1 ft. 

borítékba fűzve 
Vnsgerebenjkls képes naptára 
£3 1855. évre, színes borítékba 

fűzve 

— kr. 
48 . 

12 kr. 
Közhaszna bázi naptár 1855. 

I évre, 8 ív, borítékba fűzve, a 
minden naptárak 

évre, 
legolcsóbb 
közt 

mindennemű női és gyermekrnhák ké
szítésében . mérésben . szabásban, 
minták rajzolásában oktatást ád, Le-
derhofer Mária bécsi legelső rendű taní
tónő igen biztos, könnyű és közkedvességú 
divatos modora szerint. A tanítási nyelv 
kívánathoz képest magyar vagy német 
leend. — Lakása : Szervitatér, 6. sz. első 
emelet. 

161 1 - 3 Irodalmi jelentés. 
Ujabb korunkban szép haladásnak in

dult magyar nyelvünk, mellyben egymás
után szaporán jelennek meg mindennemű 
művik; a szépirodalom kitűnően van kép
viselve. Mindez arra mutat, hogy számo
san vannak, kik nemzeti nyelvünket mun
kás kezekkel ápolják, meleg kebellel pár
t o s a k . 

Én is e szent ügyet elősegíteni óhajtván, 
egy fiatal irónk Kiss László ur beszélyeit 
napfényre bocsájtom e czim alatt : 

Élet és költészet. 
£ munka elhagyja néhány nap múlva 

a sajtot. Ára 1 rt. p. 
A t. olvasó közönség pártolásába ajánlja 

Rader Antal, 
könyvkereskedő és kiadó. 

Székesfehérvárott, oct. 3. 1854. 

Nyomtatja és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt, Pesten. 




