
Pest, marczius |9-kén 1854. 

A , Vasárnapi Ujsá*' hetenként egyszer egy nagy negyedrétü íven meg fog jelenni. 
Elötizetrsi dij helyben : marczius, április, május és június hónapokra, azaz : négy 
hónapra 40 pkr. (Házhoz küldve 1 pft.) — Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz: 
fii hónapra 1 ft. 40 kr. pp. (Házhoz küldve 2 ft. 24 kr. pp.) 

C r Postán elküldve minden egyéb költség nélkül : marczius, április, május és jú
nius hónapokra, azaz : nigy hónapra 1 plt. — Márcziustól fogva utolsó decemberig, 
azaz : fit hónapra 2 ft. 24 kr. pp. — Az előfizetési diri az alulirt kiadókhoz bérmentve 
utositandók. — Landerer és llerkeuntt, kiadók (Egyetem-utcza 4. szám alatt). 

Török katonaság. 
Hazánkban, hol legtöbben a törököket csak a dohánykeree-

kedések ezimerein látták , még sokan azt hiszik, hogy azok 
most is ama böbugyogókat, kócsagos turbánokat és földig érd 
kaftánokat viselik, mikben Karamustaíá idejében parádéztak. 
Jelen képünk megezáfolja e véleményt. A török hadsereg jelen
leg egészen európai mintára van alakitva, magyar dolmány,pan
tallón és fejükön veres fesz.Csatarendjük és íégyverkczelési mód
juk a poroszéhoz hasonló. 

iL Mahmud szultán kezdé meg legelébb az európai budi-

rendet behozni a hadseregbe, a jancsárok rendetlenségei által 
meggyőződve, hogy az európai hadtudomány ellen a rendetlen 
hadak vitézsége semmit sem segit : e végett a jancsárok közül 
kiválogatták a fiatalabbakat, s ezeket Ekskendzsik neve alatt 
rendes hadakká alakiták, s elkezdek a tizenkét tempóbani pus
katöltésre oktatni. 

Ez adott okot a jancsárok fellázadására, mellynek elnyo
másával harminczezeret leöltek közülök, s azóta az egész rendes 
török hadsereg alig különbözik veres fövegén kivül egyébbel, a 
többi európai hadaktól. 



Attila élete. 
S Z A B Ó K A R O L Y-tol. 

I. 

Ki ue hallotta volna hirét a világrenditő Attilának, a ha
talmas hóditónak, ki kardjával és lángeszével a fél világot ve
tette urodalma alá, kinek tetteit a késő kor krónikákban és éne
kekben örökité, kit Európa népei mig élt mint isten ostorát ret
tegtek, s halála után máig is emlegetnek ? 

Tizennégy század mult el azóta, hogy ő hazánk földén a 
sirban nyugoszik ; nemzetek vivtak egymással századokon át a 
rengeteg alföldi sikon, hol egykor Attila zászlai lobogtak , mig 
végre az ösi örökséget a magyar nemzet egy ezred év előtt visz-
szaváltotta. A vérrel szerzett hont vérrel kellett megtartani ; 
harcaokban folyt a magyar nemzet életének fele ; Magyarország 
nagy királyokat, hires vezéreket szült; de ezeknek dicsősé
ge , melly országokra terjedt, Attila világra szóló hirét nem 
enyésztette el; a csaták zaja közt az ö kardja villogott az 
Árpád vezérek kezében, az ö neve lelkesítette a vitézeket, s a 
béke napjain az ősi tűzhely körül, az ő nevéről zengett az ének, 
az ő nagy tetteit regélte az ősz apa áhítattal hallgató cselédei
nek. Hirét tizennégy század nem temethette el, s bár az énekek 
róla a magyar nép ajkain elhaltak, és regéit csak itt ott, kivált 
a székely földön, mondogatják még az öregek; de neve minden 
magyar lelkében él, s emlékére minden magyar szive büszkéb
ben dobog. 

Emlékezzünk meg azért e nagy hatalmas királyról, s mig 
tetteit a régi krónikák után röviden, de igazán elbeszélem, gyö
nyörködjünk az ö nagyszerű élete pályáján, mint valamelly rit
ka üstökös futásán, mellyet a világ nem minden században lát, 
és a régi nagy dolgok emlékét eszünkbe forgatva, ügyekezzünk 
a múltból tanulságot szerezni a jövőre. 

l-s* fiikk. 

Kúnország- — Attila és Buda- — üudár kardja. — Buda halála. 

Ázsiából, melly úgyszólván az emberi nem bölcsője volt, 
Krisztus születése után 374-ben Balamber vezérlete alatt egy 
lovas nemzet kelt át a Volga vizén Európába; e nép szántásve
tést nem ismert, mesterségekhez nem igen értett, de mintegy a 
lóra született, csatára termett, s vitézségben a világon párját 
kereste. Nevét a görög és deák irók M««»«*-nak vagy hunnus-
•nak irták, igaz magyar neve azonban régiesen kinin vagy mint 
ma ejtjük, kán volt. A kelet-európai nemzetek, részint önkényt 
hozzá csatlakoztak, részint kényszerítve lőnek az erőnek enged
ni. Leginkább ügyekezett ellenállni a góth nép, melly akkor a 
Tisza vidékétől a Fekete tengerig lakott; de ezek is véres csa
ták után legyőzve országukból kiszorultak, s földjüket a kánok 
foglalták el. 376-ban Kúnország, vagy deákosan Hunnia, már a 
Tiszáig, rövid idő múlva a Dunán tuíra is terjedt, s a római bi
rodalommal mérkőzhetett. 

Több fejedelem uralkodott a kunokon 60 éven át, kik az 
országot mind inkább terjesztek, hatalmát növelték, a nyugoti 
tartományokban karddal gyakran bőven arattak, s a keleti csá
szárt adófizetésre szorították. Végre Rof fejedelem halálával 
434. vagy 435-beu Kr. u. a birodalom kormánya ennek unoka-
öcseire Attilára és Budára szállt. 

Attila, vagy miként a hazai krónikák gyakran nevezik, Ele-
le, ekkor 35—40 éves lehetett. Alacsony termetű, széles vállú, 
hatalmas nagyfejű, ritka szakállú, barna börü volt. Fejét büsz
kén hátravetve hordta, szeme nyugtalanul járt ide s tova, homlo
kán méltóság ült. Keveset, de nyomosán beszélt, annál többet 
cselekedett. Indulatos, hirtelen haragú, de ritkán volt kegyet
len; boszuját csak a vele daczolókkal éreztette. Különben a 
meghódoltakhoz kegyelmes, a könyörgök iránt engedékeny, cse
lédeihez, vitézeihez nagylelkű, népének igazságos bírája volt. 
Országát a vüág egyik legnagyobb birodalmává, nemzetét a fél 
világ kincsének urává tette; de 6 magaviseletében, életmódjában 
a legegyszerűbb maradt. Dolmánya nem csillogott, mint a kun 
fö embereké, aranytól ezüsttől, egyszerű de hófehér, tiszta öltö
zőt viselt; lova féke, takarója nem volt rakva gyöngygyei és 

drága kővel mint vitézeié; étele húsból állt, mellyet fatálon 
hordtak eléje, borát fakupából itta; mig vendégei előtt dúsan 
teritett asztala arany és ezüst tálak, és kupák alatt görnye
dezett. 

Sok szép, nagy és nemes vonás volt Attila lelkében, de 
mint minden embernek, ki gyarlónak születik, neki is meg vol
tak hibái, s miként a fénynyel együtt jár az árnyék, az ő fényes 
életének is voltak árnyék oldalai. 

Legfőbb hibája, melly nagy tetteinek ösztönző rugójául, de 
egyszersmind vétkének forrásáld szolgált, a hatalomvágy volt. 
Uralkodni, de egy maga akart uralkoni. Mint nagyratörő s rop
pant lelki erejét érző ember, ki kardjával s hozzá vakon ragasz
kodó vitéz seregével mit sem tartott lehetetlennek, a világ meg
hódításán törte fejét, s mit ö egyszer fejébe vett, annak kivite
létől semmi vissza nem rettenthette, azért semmi eszközt, semmi 
áldozatot nem kiméit. Lánglelke mint a gátot szakított árviz ra
gadta őt föltarthatatlanul előre, útjából minden akadályt else
perve. Neki a világot kellett bimi, de e világ fölött senkivel 
nem akart osztozni; neki egy világ szűk lett volna, hogy benne 
testvérével Budával, mint magával egyenlővel, megférhessen. 

Nagyszerű terveiben egy véletlen körülmény igen megerő
sítette. Volt egy kard, mellyet a régi keleti nemzetek a puszták 
közepében félig leásva , mint a hadak istenének jelképét imád
tak. Sok századig állott ott e kard, uj meg uj népek barangoltak 
körülötte, végre az idő lassanként porral csaknem egészen bete
mette, a fü és bozót benőtte, s helyét többé senki sem ismeré. 
Fönmaradt azonban a népeknél a hit, hogy a kit isten e karddal 
megajándékoz, az mint hóditó a világ urává lesz. Nemsokára 
Attila uralkodásának kezdete után történt, hogy egy pásztor 
ökreit a pusztán legeltetvén, észreveszi, hogy egyik tinaja lábán 
erősen vérzik. Nem tudván ennek okát kitalálni, a vér nyomán 
megindul, s a sürü íü közt Hadúr, vagy mint deákul nevezik, 
Mára kardjára akad. Ezt rögtön a földből kiássa, s vele mint nagy 
drága ajándékkal egyenesen urához Attilához siet. Attila az 
ajándékot szivesen s örömmel fogadta. E pillanattól fogva ma
gát a világ urának képzelé, kit e különös szerencse által mint
egy isten maga hivott uralkodni e karddal a föld népei fölött. 

Buda, Attilának bátyja, nem birt öcscse rendkívüli erejével, 
s az uralkodást, mellyet a kunok régibb szokása szerint a feje
delmi fiak a nemzetség fejeivel közösen szoktak viselni, in
kább csak névvel, mint valósággal vitte; mert a birodalom kor
mánya, a hadsereg fölötti hatalom, valósággal Attila erős kezé
ben volt. Ez Budának nehezen eshetett, s neheztelését bátyja 
iránt hihetőleg nemcsak szavakban, de tettekben is mutatta. 
Annyi bizonyos, hogy magában a fejedelmi családban, s a fő em
berek közt Attila hatalmas föllépése csakhamar ellenségeket tá
masztott, kik árulók gyanánt az ellenséghez Theodosius görög 
császárhoz szöktek, s annyira került a dolog, hogy több nemzet
ségnél, mellyek Budához és pártosaihoz szítottak, zúgolódás és 
engedetlenség kezdett mutatkozni. 

Mi része volt ebben Budának, volt-e összeköttetése ez áruló 
szökevényekkel, forralt-e magában titkos boszut bátyja ellen ? 
mindezt a krónikaírók, mint hihetőleg akkor is titkos dolgot, 
tisztán nem tudják. Némellyek gyanitják, mások állítják, mig 
ismét mások Attilát vádolják csalárdsággal és gonosz indulat
tal. Bűnös volt-e mindkét testvér egymás ellen, nem tudhatjuk; 
de a föntebbiekböl következtethetjük, hogy akármint volt a do
log, Budának Attila előtt engedni, vagy veszni kellett. Két kard 
nem fér egy hüvelybe, egy testnek csak egy feje lehet, gondola 
és hitte Attila. 

Jól tudta ö, hogy a melly nemzet fejei egymás közt meg
hasonlanak, egyinás ellen törnek, az soha nagy, hatalmas és erős 
nem lehet, az előbb utóbb maga fogja magát sírba temetni; lát
ta, hogy nemzete a visszavonás, s ezzel együtt a romlás karjába 
vetné magát, ha a bajt rögtön ki nem irtja, a fejszét a pártosság 
fájának gyökerére nem veti; feltámadt e mellett benrte a félté
kenység, a határtalan hatalomvágy, s talán a megsértett büsz
keség is, 3 bőszült lelkében megfogamzott a rettentő gondolat : 
testvérét meggyilkolni, hogy magát és országát nagygyá tehes
se. E gondolatot nem birta leküzdeni, büverövel ragadta ez őt a 
vétek örvényébe, s az iszonyú tett, melly Attila fényes életének 



egyik legsötétebb foltja, végre lön hajtva. Buda testvérének 
gyilka által veszett el. 

Némelly hazai régi irók e gyilkosság egyenes okául azt 
mondják, hogy Buda, azalatt mig Attila messze nyugoton har-
czolt, urodalmát, mellyet öcscse a Tiszától a Don vizéig szabott, 
önkényesen áthágta, nevezetesen pedig azon várat, mellyet At
tila a mai O-Buda helyén egy régi római város romjaiból épít
tetett és a maga nevéről Etele várának neveztetett, a maga ne
vére Budának neveztette. Hozzá teszik, hogy Buda halála után 
Attila a Buda vára nevet minden népeinél eltiltotta, s a néme
tek azt csakugyan Etzelburgnak, azaz Etele várának hívták, sőt 
több száz esztendő múlva is igy irták ; de a magyarok a szeren
csétlen véráldozat emlékére azt folyvást Buda rdrd-nak nevez
ték, a mint mai napig is a helyet, hol e vár állt, O-Budá-n&k 
nevezzük. 

Az utolsó Czigányország. 
ELBESZÉLÉS. JÓKAI- tól . 

( V í g é . ) 

Sok zaj, sok kölcsönös fenyegetés közben fegyverbe öltözött 
az egész ország; minden ember annyit akart levágni az ellenség
ből, hogy a többiek félhettek, hogy nekik semmi sem marad. A 
költök csatába induló nótákat pengettek és trombitáltak; a jósok 
előre kihirdetek, hogy ugy fog lehullani az ellenség, mint mikor 
megrázzák a fát és lehullanak a cserebogarak, s a vitéz bajnokok 
nem különben fognak cselekedni, mint a pézsmakacsák, mellyek 
a fa alatt á l lanak és menten feleszik a cserebogarakat; a ki pe
dig csak fegyverhez juthatott, azt kitisztította, kifényesítette, s 
azután kiáltók : haljunk meg az utolsó emberig! Illyen utolsó 
ember pedig nagyon sok szeretett volna lenni. 

Csak a Ruhiva család beszélt keveset, tett sokat. Sorra jár
ták az országot, s a kiket az ősz jós beszéde, és leánya szép sze
mei, és a költő éneklése fellelkesített, azokat a bajnok egy cso
portba gyüjté, s e kis csoporttal -elindulának a hegyek közé az 
ellenséggel megmérkőzni, mikor még a többiek csak messziről 
fenyegették azt ökölleL 

Tamerlan szélső hadai, mellyek Indiát pusztiták, lerontva 
a bálványok oltárait, s leöldösve tisztelőit, sokszor összeakadtak 
Mange kicsiny csapatjával, s keservesen tapasztalak, hogy ezek 
a barna fiuk kegyetlenül tudnak tréfálni, ha egyszer meghara-
gusznak. Mange egyszer egy egész kosárral szedette össze a gyé
mántos forgókat, mik a levert tatárok vezéreinek turbánjaiban 
voltak. 

A harezok alatt, midőn Mange véres kézzel dult az ellenség 
között, nem messze a harezoló seregtől magas sziklán áll Ruhi
va, és leánya és a költő, s ha jött felölök a szél, elhozá a költő 
lelkesítő énekét, s ha visszatekintenek a harezosok, látták ottan 
az ősz kiterjesztett karjait s a szép szűz repkedő hajfűrteit, mint 
csatára intő zászlót, s uj erő szállt szivükbe tőle, s még jobban 
verték az ellent. 

Az egész országban nagy volt e miatt az öröm; mindennap 
készült minden ember az ellenségre, végre csoportokba vereked
tek , s százezrével tódultak a csatatérre, látván Mange példájá
ból , hogy a harcz mestersége könnyű : csak le kell ütni az el
lenség fejét, azután semmi baj sincs. Otthon eldicsekedtek asszo
nyaiknak, hogy csak álljanak majd ki a folyampartjára, s várják 
ott, hogy fognak aláfelé úszni az ellenség fejei, miket ők leapri-
tanak. 

De a mint oda érkeztek, s megállva egy hegyoldalban, végig 
nézték Tamerlan tengernyi népét, egy fejcsóválás lett az egész 
sereg.Tenger ez, nem patak, erdő ez, nem berek! mondának egy
másnak. Sülve volna is, nehéz volna megenni, a millyen sokan 
vannak; lovon ülnek, azt is elérik a ki szalad, nyillal lőnek, azt 
is megölik, a ki senkit sem bántott. Gyerünk innen, mert itt em
berhalál lesz mégl 

Mégis szégyenlék magukat Mange csapatja előtt, B azt izen-
ték neki, hogy ő csak tartsa magát szemközt az ellenséggel, majd 
ők annak a hátába kerülnek, s minthogy a tatárnak hátul nin
csenek szemei, szép észrevétlenül mind leütögetik a fejeiket. 

Mange tehát kiállt a töméntelen sokaságú tatárhad ellen, s 
reggeltől estig verekedett vele, két sziklaszorosnak támasztva 
seregét s reggeltől estig várta, mint fognak számtalan társai az 
ellenség háta mögött megjelenni? Azok pedig szépen szedek a 
sátorfákat, s a honnan jöttek, arra visszamentek, s azóta ki tudja 
hol jártak már? 

E helyett azonban éjszakára a tatárok kerültek Mange háta 
mögé, s körülfogták a bátrak csapatját, reggelig harczoltak ve-
lök , ott esett el egyik a másik után. Reggelig lehetett hallani 
Mange kardcsattogatásait, Ruhiva buzdító szavát, a szép Pulu-
mira sírását és Csalaróda harczi énekét. Egyik a másik után 
hallgatott el. 

Mint a növekedő árvíz emelkedett a tatárözön azon domb 
körül, hol az utolsó bátrak álltak, ott a szép Palamyra lábainál 
esett el, sebektől elhalmozva a nép utolsó hőse, Mange, még ak
kor sem bocsátá el a kardot kezéből, s haldokló szájával is ha
zája földét csókolta. 

Ott ölték meg az ősz Rnhivát leánya előtt, piros vére be-
fecskendé fehér haját, utolsó sóhajtása is átok volt a győzel
mesre. 

Még énekelt Csalaróda, még zengé a harczi éneket, midőn 
már senki sem volt, a ki harczoljon.többé; egy nyil keresztül 
járta szivét,s oda szegezé a földhöz; még akkor is verte a húro
kat, s kezének utolsó mozdulatja is harczi dal volt. 

Utolsó áldozatja a halálnak volt a szép leány. Saját kezével 
verte szivébe tőrét, midőn minden el volt már veszve, s ott le
rogyott két vőlegénye közé, mellette feküdtek szépen : az egyik 
jobb felől, a másik bal felöl. Kezeiket megszoritá utolszor és ugy 
haltak meg a hogy ohajták : egymást ölelve, dicsőén, szabadon. 

A zingarai asszonyok pedig várták a folyamparton, hogy 
mikor jönnek a levágott fejek úszva a viz színén? Nem sokára 
jöttek azok, hosszú sorban, szomorú csendességgel úsztak alá 
felé, de jaj, jaj, nem az ellenség kopasz fejei voltak azok, hanem 
a szép zingarai ifjaké, hosszú göndör hajfürteik libegtek csen
desen a vizben. 

Azok pedig, a kik elszöktek a harcz elöl, napok múlva ismét 
haza érkezének, de jól érzék, hogy itt nincs számukra többé haza; 
összeszedték, a mit szedhettek, felültetek porontyaikát, felesé
geiket ökreikre, szamaraikra, s elkivándoroltak a téjjehnézzel 
folyó országból, elbujdostak, elzüllöttek világtalan világig, elta
gadva saját nemzetüket, koldulva, csenve, csalva, s vándorolva, 
és sehol meg nem pihenve; mintha az ősz Ruhiva átka fogta 
volna meg őket, hogy a kik boldog hazájukat megbecsülni nem 
tudták, ne tudjanak megpihenni sehol, hanem bujdossanak egyik 
határból a másikig. 

Igy jutottak el Zsigmond király uralkodása alatt Erdélybe. 
Marékkor származásukat is eltagadták, azt állítva, hogy ők 
Egyptomból jönnek, s Pharao ivadékai, a mi pedig lehetetlen, 
mert akkor tengeren kellett volna jönniök, a hajókázást pedig 
nyilván nem ők találták fel; legerősebben bizonyít azonban in
dus származásuk felöl saját nyelvök , melly most is tele van in
dus szavakkal. 

Nemcsak Magyarországon lehet azonban őket látni, a kerek 
világon mindenütt szét vannak szórva, Német-, Franczia-, Angol-, 
Spanyol-, Török- és Oroszországban, mindenütt ismerik őket, min
denütt az a barangoló szomorú nép, melly végzi a legaljasabb 
munkákat, s mulattatja a vigadni akarókat, s üldöztetik a rend
szeretök által; néposztály, mellyet minden ország ugy tekint, 
mintha eleven állatot nyelt volna el. A magyarországi czigányok 
állapotja még legtürhetöbb. Ezek sajátítottak el legtöbb mivelt-
séget, miután a főurak mulatási hajlama, s a nép kedélye leg
jobban megszoktatá őket; váltak közülök nagy művészek, j 
katonák (utóbbiak, kivált a 17-ik században) itt látni őket d ? 

szes, divatos öltönyökben járva, látni öregeiket ökölnyi ezüst
gombokkal terhelt mentékben, lovakon ülve, még pedig jó lova
kon. Itt irnak róluk a költök nem megalázó dolgokat, s uri 
asszonyságok zongorázzák zeueszerzeményeiket; — hanem azért 
itt is megérzik rajtuk a Ruhiva átka. 



A legelső magyar komikus. 
G Y U L A I PÁL-tól. 

(Folytatása.) 

Az öreg ur ez előtt majdnem egy századdal 1761-ben szü
letett Székelyföldön, Háromszék Gidófalva nevü falujában. Szü
lői lóí'ö székelyek voltak. A „lófö" alatt nem kell valami csodás 
dolgot érteni. Ez csak annyit tesz, hogy vitézlő emberek voltak, 
s lóval tettek szolgálatot az országnak, mint nemeseink. Büszke 
is volt az öreg ur nemes származásúra, s mindig ugy irta nevét: 
Gidófahi Jancsó Pa'/. Most bizonyosan roszul esnék neki, ha látná, 
hogy mennyire kiment e szokás divatból, s most már névről 
alig lehet többé megismerni, ki a nemes ember, ki nem. 

A székely, legalább papiroson, egytől egyig nemes ember 
levén, mindig különbnek hitte magát a magyarnál. Az öreg ur 
is nagyobbra volt nemességével, mint bármclly magyar nemes. 
Valóban nagyobbra is lehetett, de más okon. Több volt ö a leg
több magyar és székely nemesnél, mert művész volt, még pedig 
magyar művész. Szép czim ez mindenesetre, ha nem is épen bol
dog állapot. 

Az öreg ur nem volt valami csodagyermek. Elsőbb éveiben 
csak az a nevezetes történt rajta, hogy Pálnak keresztelték, mert 
makacs és mérges volt, el-elpáholták, s tizennégy éves korában 
egy tarisznyát akasztva nyakába, beküldőitek a nagy-enyedi 
kollegiomba, hogy legyen belőle ember. Az öreg úrból hat év 
alatt ember is lett, mert bajusza nőtt, s nemcsak olvasni tanult 
meg, hanem még diákul is. Még egyebet is tudott az öreg ur. Az 
egész tanodában senki sem birt annyit enni, mint ő, senki sem 
énekelt olly szépen, mint ö, és senki sem volt olly haragos, mint 
ö. Szép hangjáért mégis tisztelték az öreg urat : a tanári szék 
annak rendje szerint cantus praesesnek nevezte ki. 

Nagy buzgósággal járt el hivatalában. Ugy illett is neki 
abban a szép fekete tógában vezetni a diákságot a temetéseken, 
méltóságosan kinyújtott? kezekkel verni a tactust, s énekelni olly 
szivböl, hogy könnyei eredjenek meg. Az öreg ur énekével any-
nyira megtudta indítani a sziveket, hogy midőn egyszer Szeben-
ben egy főúrnak adta meg a végtisztességet, a szebeni magyar 
kálvinisták meghívták kántornak. Az öreg ur elfogadta a meg
hívást , bár nagyon nehezen esett neki megválni a tanároktól, 
kikre mindig haragudott, tanulótársaitól, kik mindig boszan-
tották, a kollegiomi czipótól, melly jó volt ugyan, de egyszers
mind olly kicsiny, hogy belőle soha sem ehetett eleget. 

Kántor lett hát az öreg úrból. Harsogott hangjától a ki
csiny szebeni templom, s áhítattal fügöttek ajkain a hivők. Ha 
minden kántor olly szívből énekelne, mint az öreg ur énekelt, 
több volna a vallásos ember. Azt mondta ö mindig, hogy az 
ének az igazi imádság, s nemcsak mondta, hanem érezte is. 0 
Szent-Dáviddal együtt szenvedett, sirt, enyhült, s vele szenved
tek, sirtak, enyhültek hallgatói. Ki gondolta volna még ekkor, 
hogy az öreg úrból szinész lesz, ki az egész világot megnevette
ti. De az öreg ur soha sem szegyeié sem egyik, sem másik hi
vatalát, Mindenütt igaz ember volt ö, színpadon és orgona mel
lett. Lélekből és komolyan vett mindent, Mig a kántor énekén 
magokba szállottak az emberek és bűneiken bánkódtak, addig a 
szinész játékán bolondságaikat nevették ki. Mindenütt egy istent 
szolgált ö, mert a szinház is templom, ha a költő és szinész igazi 
papja. 

Azonban az öreg ur nem sokáig volt kántor. Szeben szász 
város levén, sehogy sem találta magát jól benne. Roszul izlelt 
neki a szászos koszt, visszatetszettek neki a bajusztalan szászok, 
a szőke és nagykezü szász menvecskék, s az a hidri-hadri nyelv, 
mellyböl egy szót sem értett. Haragunni kezdett az egész vá
rosra. Aztán valami semmiségért összeveszett a kurátorral is. 
Ez gorombáskodni kezdett vele. Azt mondotta, hogy jobban 
megerőlteti magát a versengésben, mint az énekben. „Bolond uz 
ember!" — kiálta föl az öreg ur mérgesen, s másnap mindjárt 
visszament Enyedre diáknak. 

Ott véndiákoskodott egy darabig az öreg ur, mig egyszer 
meggondolta magát, s elment a vécsi urodalomba tiszttartónak. 
Hogy millyen gazda ember volt az öreg ur, sem ö nem beszélte 
nekem, sem mások. Csak annyit hallottam, hogy haragosnak 

elég haragos volt, s a fizetésében járó búzát, bort és sertést, nem 
igen adta el, hanem maga ette meg. Aztán mintha most is kán
tor volna, minden vasárnap elment a templomba, s olly hango
san és szépen énekelt, hogy a nép nem győzött eléggé csodál
kozni, a kántor pedig eléggé boszankodni. Dicsekedett is a báró 
tiszttartójával. Azt beszélte, hogy Jancsó uram tiszttartónak 
ugyan rosz, de legjobb kántor az egész országban, hogy az isten 
akárhova tegye dolgát. 

Az 1792-ik év egy szép reggelén gabonát szállított az öreg 
ur Kolozsvárra. Rosz kedve volt, haragudott az egész világra, 
különösen kocsisára, ki leitta magát. Midőn kiindult az utczára 
egy Sáska nevü ember jött vele szembe, ki egész sáskamódon 
nyakába ugrott. Régi barátja, tanulótársa volt. Az öreg urnák 
jó kedve kerekedett, be ment vele egy kurta korcsmába, s bor 
mellett rettenetesen elbúsulta magát. De mélyen gondolkozóba 
esett, midőn Sáska elbeszélte, hogy miben töri ö a fejét, s vele 
együtt a Fejértestvérek, meg aztán Kocsi, Koncz, Verestói , kik 
mindnyájan derék nemes emberek. Azt akarják, hogy magyar 
színházat állítsanak, és színészekké legyenek. Már Magyaror
szágon gr. Ráday igazgatása alatt Kelemen megalakította az el
ső színész-társaságot. Illő, hogy Erdély is tegye meg a magáét, 
sőt tul tegyen rajta. Elbeszélte, hogy a magyarnak mint nincs 
semmiféle művészete, szép nyelve milly miveletlen, mint szorul 
ki a miveltebb körökből, s hogy a nemes embernek, valamint a 
lófö székelynek is, nemcsak karddal és lóval kell védeni a hazát, 
hanem szívvel és észszel is. Elbeszélte, hogy már maholnap oda 
jutunk, midőn a büázke magyar név szégyen lesz, mert nem tu
dunk egyebet, mint aljasodni és kérkedni vele. Elbeszélte, hogy 
ők néhányan összebeszéltek magyar színészetet teremteni, az a 
színészet pedig nem afféle komédia, hanem művészet, melly szi
vet nemesit cs nyelvet müvei, s ö, ha belőle jó szinész válhat
nék, nem cserélne akármelly alispánnal, s az ö Palkó barátja is 
jobban tenné, hogy mig a rest béresekre pazarolja szép hangját, 
hozzájok állana, s a közönségnek énekelne. Illy ügyért bukni is 
dicsőség, szenvedni is öröm. Még több effélét beszélt Sáska, és 
sokkal meghat óbban, mint én el tudnám mondani, mert a régi 
magyar irodalom és művészet embereiben nemcsak a kitartás 
volt több, mint mostaniakban, de a lelkesülés is. 

Az öreg ur nagy figyelemmel hallgatta mindezt, ivott és 
sirt, közbe-közbe felsóhajtván : „ejnye barátom!" De minthogy 
ö mindent megfontolva cselekedett, itt is elébb végére akart 
járni a dolognak. Elment barátjával azon házhoz, hol az első 
magyar színpad készült- Nagy rendetlenség volt : mig egyik 
szobában fúrtak faragtak , addig a másikban folyt a próba a 
„Titkos ellenzés" czimü darabból. Az öreg ur végig nézte a pró
bát, megdicsért mindenkit, s ráadásul, miután szépen megkér
ték, elénekelt egy kedvelt világi nótát. Nngy tapsot aratott, a 
férfiak kezét szorították , a szép színésznők bókokat mondottak 
neki, ö pedig jó kedvében olly nagyot nevetett, mint a midőn 
cantus praesesnek nevezték ki. Fejér, az igazgató, mindjárt el-
elhitta ebédre. Jó kolozsvári káposztát tettek eléje, rózsamáli 
bort töltöttek poharába, tréfákkal fűszerezték minden falatját. 
Jó kedvök volt, emlegették a hazát és a szép asszonyokat, él
tették a sülyedö magyar nyelvet, ittak a megszületendő magyar 
színészet egészségére. Az öreg urnák nagyon megtetszett ez az 
élet, s midőn délután félre vágott kalappal, dudorászva haza 
ment, s kocsisa kérdé tőle : hát uram mikor indulunk? nyakon 
ütötte és igy szólott : „induljon a ló!" 

Levelet intézett a báróhoz, mellyben megirta, hogy küldi 
vissza a kocsist, kit a báró vágasson meg kétszer, mert jövet ré
szeg volt, menet is bizonyosan az lesz; küldi a szekeret minden 
hiba nélkül, ö maga is haza menne, de actor lett belőle. Ezután 
hosszan bele irta azt is, mit bor mellett Sáska beszélt neki a ha
záról, nyelvről és színészetről, hogy lássák : nem híjába hagyja 
ö oda tisztességes állomását, E perez óta az öreg ur, ki épen 
harminezegyedik évét tölte be, szinész volt. 

Mint első tenorista kezdett szerepelni. De ki irja le fájdal
mát, midőn mihelyt színpadra lépett, el kezdett a közönség raj
ta nevetni. Éneke ngyan elég szép volt, de arcza-, mozdulatai-
s egész magatartásában valami ollyan volt, mi mosolyt idézett 
elő. Még próbát tett egy párszor az öreg ur, de a nevetés, hol 



kisebb, hol nagyobb mértékben soha sem maradt el. Rettenete
sen megboszankodott és drámai szinészszé lön. Hősöket, szerel
meseket, cselszövöket játszott, de itt sem járt különben. Senki 
sem tudta róla elhinni, mint hősről, hogy meg tud ölni valakit, 
mint szerelmesről, hogy elcsábíthat egy leányt, mint cselszövőröl, 
hogy a legegyügyübb embert is rászedheti. Folyvást nevettek 
rajta. Jaj mint szerette volna az öreg ur megpálezázni azokat a 
nevetöket. 

( V é g e következik.) 

Drágaság I S pálinka. 
Tömérdeket irtak és beszéltek már az élelmiszerek drágu

lásának okairól, s arról, mikép kelljen azt megszüntetni, s a régi 
olcsóságot ismét helyreállítani. Nehéz kérdés, a mellynek meg
fejtésében sok okos ember törte hiában a fejét. Addig is, míg a 
baj gyökeres orvosságát felfedezné valaki, nem fog ártani, hébe-
hóba egy pár gondolatot szentelni e fontos tárgynak. Sok em
bernek eszibe jutott már a pálinkafőzés, midőn az élelmiszerek 
drágaságáról panaszkodott, s bizony nem egészen ok nélkül. 
Akármint nehezteljenek is érte a pálinkafőzők, de ki kell mon
dani , hogy bizony a pálinkának nagy hatása van a drágaságra, 
különösen olly vidékeken, hol nem terem bőven a föld. 

A pálinka-ivás szokása napról napra inkább terjed, s meny
nyi burgonya (krumpli), rozs és egyéb gabona vesz el ez által 
az élelmiszerek vásáráról! Nem eledelül szolgálnak azok többé 
az embernek a természet rendelése szerint, hanem ital lesz belö
lök, mellynek legkisebb tápláló ereje sincs, s melly mint része
gítő szer a legszomorúbb következéseket idézi elő a vele élő nép 
között. 

Mindenki ismeri azokat a siralmas állapotokat, mellyekbc a 
pálinka-ivás már nem egy családot döntött; mindenki emlékezni 
fog legalább egy esetre az életből, a folytonos dőzsölés mint tett 
egész életére szerencsétlenné egy vagy más embert; s hány olly 
eset van, mellyet nem tud a világ, hány ember pusztul el, a 
nélkül, hogy romlásának igazi oka, az iszákosság, tudva volna. 

Vannak, a kik azt mondják : Hiszen nem szükség, hogy az 
ember mindjárt iszákossá váljék ; lehet avval az itallal szép 
módjával is élni; azután meg minek elvonni a szegény embertől 
azt az olcsó früstököt, melly nem kerül többe 1—2 krajczárnál? 
— Igy beszélnek sokan. De azt kérdem én : lehet-e azt früstök-
nek nevezni, a mi az emberi testnek fentartására, táplálására 
semmi befolyással nincs? Van-e a pálinkában táplált), éltető 
erő? ad-e az valakinek erőt ? vagy eloltja-e a szomjat? Nem biz 
az; sőt a szomjat még inkább neveli, s ujabb meg ujabb ivásra 
ösztönzi, legtöbb esetben pedig az iszákosságot teremti elő, 
mellynek vége mindig testi lelki nyomor és inség. 

A ki nem hiszi, ám lépjen be akármellyik pálinkás csap
székbe, nézze meg ezeknek rendes vendégeit s életmódjokat, 
nézzen végig ezen ronda tanyákon, melly ékből annyi bün és 
gonoszság veszi eredetét. Hanem bizony hiában papolna itt az 
ember, s legfölebb maga ellen uszitaná mind a pálinkafőzőket, 
mind a csaplárosokat, mind pedig az ivókat. Az sem igen hasz
nált még eddig, a mit már egynémelly országban megkezdték, 
J»ogy nagy adót vetettek a pálinkaégetésre. Ez által csak azt 
^yertók, hogy a szegényebb sorsú embereknek megnehezítették 
dráea i t V ' t a l m e & s z e r z ( ^ t , de azért azok azt még is vették, s a 
l e n s é g b e * ^ ^ szerencsét-
b L h rr t e k - kaját eszével kell azt belátnia minden em-

r n c K , n o g y a Pálinka a test fentartására és táplálására nem
csak hogy nem s z ü w . r , . . . , , „ , . r , . . . . A . . 

i x 'I I J I Í "Kseges es hasznos, de sot mindig növekedő 
mertekben káros én a r t a l m a s g a z u t á n fca ^ ^ 

a szerint is ke 1 cselekednie. Addig segítsen a dolgon, mig le
het, mig nem keso mert a z i l t a n > h f t e r o d f t J é s z s é g > s 

oda a gazdaság, hiában várja másoktól a szabadítást. - A kül
földi nagy városokban, ahol annyi ezer szegény ember él egy 
tömegben, nagyobb divatja van a pálinkaivásnak mint akárhol, 
de nagyobb is az inség és nyomor, mint akármellyik falusi 
KUNYHÓBAN. Ott ugy akartak már néhányszor e bajon segiteni, 
hogy leves-intézeteket, leves-korcsmákat állítottak. Át is látta 
ennek jó oldalát a szegénység józanabb része, s kapva kapott az 

alkalmon, mert érezte, hogy bizony csak inkább válik egészsé
gére egy tányér jó leves, mint egynehány korty pálinka. A le
ves, ha még olly gyenge volna is, több tápláló anyaggal bir, te
hát inkább válik vérré és hússá az emberben, mint a pálinka, 
mellyben semmi táperö nincs. Jól is ment ez egy darabig, s a sze
gényebbek mindig sűrűbben tértek át a jobb útra, de nemsoká
ra az a kimenetele lett a dolognak, hogy a leves-árusok ki nem 
állhatták a versenyt a pálinka-árusokkal. Ennek olcsósága min
dig legyőzte a levest, mellynek árát nem lehetett olly olcsóra 
szabni. Most arról van szó, hogy e bajon is segítsenek, mi köny-
nyü lesz, mihelyt a pálinkára nagyobb adó vettetik. A szesznek 
és pálinkának hasznavehetősége az ipar és gazdaszat terén meg
marad azután is, ha nem issza is majd annyi ember, mint most. 

Mennyi gabona és takarmány maradna fenn ez által más 
czélokra! Mennyire kevesbítené ez a drágaságot! Mennyi időt 
takaritna meg és fordíthatna hasznos munkásságra a szegény 
ember, ha napja nagy részét nem tölti többé a pálinkaházban ? 
Mennyire gyarapulna az uj nemzedék testben, lélekben? Nem 
szükség nagyon messze hátra tekintenünk, a régi világba, buzo-
gányos apáink izmos seregére — hiszen évről évre mindinkább 
észrevehető azon ifjak szaporodó száma , kik a katonamértéket 
nem érik el. S ez leginkább olly országokban s vidékeken tűnik 
szembe, hol a pálinka-ivás egészen kifejlett — ugy hogy sok 
helyütt már kénytelenek voltak kisebb mértéket szabni a kato
nának, különben ármádia nélkül maradt volna az ország. Már 
pedig ha az állatot nemesitjük, annál kevésbé kell megengedni, 
hogy az emberi faj elcsenevészszen. 

A pálinkaégetök majd más uton találnak vigasztalást azon 
veszteségért, mellyet ez által szenvednek; valamint megtalálják 
ujabb kereseti forrásukat a vasutak által kiszorított fuvarosok 
és sok más iparüzök is, kiket a világ sorja megszokott munká-
joktól más térre sodort. 

Csak mindenki önmagával jöjön minél elébb tisztába. X 

Irodalmi ismertetés. 
A török birodalom leírása történeti, statistikai s geographiai tekintetben. 
Legújabb kútfők után kidolgozta Fényes Elek, magyar akadémiai leve

lező tag. — A török birodalom földabroszaval. 

Pest, 1854. Kiadja Heckenast Gusztáv. Nagy 8-rét, '.44 lap. Ára 3 pft. 

Az orosz-török háború a magyar irodalomban is mozgalmat 
keltett. E mozgalom alatt természetesen nem háborút kell érte
ni. Harczolnak ugyan néha egymás ellen a magyar irók, kivált 
a hírlap-szerkesztők, de ez igen ártatlan háború, s a legtöbbször 
nem is annyira a közönséget érdekli, mint magokat a szerkesz
tőket. A mozgalom alatt csak azt értjük, hogy egymás után je
lennek meg könyvek, mellyek a keleti kérdést tárgyazzák, a 
harcz színhelyét festik, s a török birodalom állását irják le. 

S ez igen rendén van. Az irodalomnak mindig gondoskod
ni kell az idő és közönség szükségeiről. Bizonyosan olvasóink 
közöl is sokan vannak, kik szeretnének némi bővebb felvilágo
sítást olvasni a keleti kérdés bonyodalmairól, mikkel hírlapjaink 
telvék, a török birodalom állásáról, melly már is olly nevezetes 
események színhelye. 

Fényes e kivonatoknak eleget tesz. Ö egy a legújabb kút
fők után gondosan összeállított munkát nyújt, mellyhez igen csi
nos s csak egy pár név leírásában elhibázott földabrosz van csa
tolva. A munka rendszeres, s a lehetőleg kimerítő. Mindjárt 
elöl a török birodalom történetének vázlatát veszszük : mikép 
fejlődött az ki, érte el fénykorát, s kezdett hanyatlani; ott hol a 
régibb időben a törökök a magyarokkal érintkeznek, az esemé
nyek terjedelmesebben advák elé. De legbővebben vannak leír
va a két utolsó zultán, II. Muhamed és fia Abdul-Mesid uralko
dása alatt történtek, különösen az úgynevezett görög-szabad-
ság-háboru, az 1 8 2 % orosz-török hadjárat, a menekültek ügye, 
a montenegrói zavarok, s a legújabb bonyodalmak . mellyek a 
jelen háború alapját képezik. 

Ezután előadja a szerző a török birodalom alkatrészeit, ki
terjedését, népességét nyelv és vallási tekintetben, a török biro
dalmi népfajokat, vallásfelekezeteket, a törvényhozást, a kor-



mány-szerkezetet, a száraz és tengeri eröt, közjövedehnet, nyers-
és iparterményeket, kereskedelmet, a birodalom felosztását, az 
egyes tartományok s benne fekvő városok, és nevezetesebb köz
ségek helyirati rajzát. Az európai Törökország legbővebben van 
tárgyalva. A különböző népfajokról szóló szakasz nem csak ta
nulságos , de egyszersmind mulattató olvasmány. A törökök, 
arabok, magyarok, szerbek jelleme szokásaik s egész magánéle-
tök szeretettel és kedélyesen rajzolvák. Az előforduló nevezete
sebb városok viszontagságai is előadatnak, a többek közt a Ja-
nináé, Viddiné (magyarul Bodon). A főváros Stambul leirása 
leghosszabb s legérdekesb. 

íme a gazdag és érdekes tartalom. Olvasóink nem találhat
nak irodalmunkban czélszerübb könyvet, a mostani Törökor
szág, a keleti bonyodalmak, s a folyamatban levő háború meg
értésére, mint a Fényesét. Az ára igaz nem olly olcsó, hogy 
minden szegényebb magyar ember megszerezhesse, de általában 
a magyar könyvek drágaságán lehetne lassan-lassan segíteni. 
Ha több lesz'az olvasó, olcsóbb lesz a könyv. A német és franczia 
kiadó szép tiszteletdijt fizet az írónak, még is olcsóbban adja 
könyvét. Ezt bizonyosan nem nagylelkűségből teszi, hanem mert 
nagy közönsége van. Törekedjünk mi is ide. 

Egj^veleg. 
X Régi írásmód. Egy csehországi temetőben egy 1721-ben meg

halt lelkész hamvai felett következő német sir-irat olvasható : „Itt e vi
déken van elásva egy elszikkadt forrás, néhai főtisztelendő, nagyrabe-
csülendő és tudós magister "Weisenborn Gáspár, a novitzi és wilchwitzi 
ekklesiák prédikátora, a ki minden jónak kutforrásából eredt ugyan, azon
ban az eredendő bün mérge által bemocskoltatva fakadott fel e világ sira
lomvölgyében az 1653-dik év október 21-én. A szikla, mellyből kivága-
ték, Weisenborn Mihály, molnui kertész volt, a forrás kriptája, mellyből 
kiásaték, Mária, született Enderné vala; mindazonáltal a vétek ellen való 
szabad nyílt kutforrásban nera sokára az ige által megtisztíttatván, a böl-
cseség forrásával Naumburg, Lipcse és Jenában megtöltetett, 1688-ban 
Isten keze által Krisztusnak földi kertjébe vezettetett, és Stern Rozina 
hajadonnal 1689-dik esztendőben egyesülvén, kilencz sugárban oszlott 
szét, s minekutána 33 esztendeig bugyogott volna itten, életének 68-dik 
évében 1721. június 8-kán e helyen szép csendesen kiszáradt." 

Nyelvsajátság. Az arabs nyelvben ötven kifejezés van a „kard" 
szóra. A mi arra mutat, hogy az arab nagyon szeret hadakozni. 

Hasonló jellcmzetes körülmény van a magyar nyelvben is : a vere
kedés kifejezésére legalább kétannyi szó találtatván benne, úgymint : 

Harczolni, ütközni, hadakozni, viaskodni, tülekedni. 
Megverni, megütni, megvágni, megcsapni, megdögönyözni. 
Eldöngetni, elpáholni, elabajgatni, kimángorolni, lehuzatni. 
Elcsépelni, megöklözni, megtapogatni, megpofozni, megtépászni. 
Birkózni, huzakodni, csatázni, vivni, marakodni. 
Megczibálni, megtérdelni, kiporolni, elpüfölni, megtenyerelni. 
Megkommantani, megdöfólni, főbeteremteni, képére mászni, meg-

gyomrozni. 
Megpaskolni, végigrakni, helybenhagyni, megrugdalni, megtaposni. 
Meggázolni, földhözvcrni, letiporni, megfejelni, elderekalni. 
Rászedegetni, lecsipetni, megsújtani, megrakni, megtörögetni. 
Dulakodni, caetepatézni, nyeggetní, elhegedülni, kicsávázni. 

. Végig nyújtani rajta, felképelni, poflevesezni, kikapatni , meglök
dösni. 

Lefülelni, elegyengetni, megkutyaporcziózni, megbúbolni, megezin-
czálni. 

Megtaszigálni, megkapanyelczni, megfurkósbotozni, megdorgálni, el-
léhálni. 

Elfenekclni, megnyakalni, megsodrofázni, megnyaggatni, ellnzsna-
kolni. 

Főbeverni, agyonverni, gúzsba csavarni, derekát leütni, mogyoró-
bájjal kenni. 

Lesuhintani, lekalabintani, leteremteni, meggyömöszölni, megmar-
kolászcu. 

Főbekollinfani, kiebrudalni, megnáspángolni , elegyebugyálni, ki
téglázni. 

Czivakotbű, hujhakapni, odasózni, besavanyítani, megugrntni. 
Mcgaprittai, falhozmázolni, kirúgni, felrúgni és értekezni. 
íme tehát a nagy-ar nvelv kitesz még az arabson is , mert a harcz 

fogalmát százféleképen tudja kifejezni. De ebből azután egyebet is le
hetne következtetni. 

Szolgálatkészség. Egy ügyvédi irodában valami okiratot kellett 
aláírni egy kliensnek, kit keresztnevén — mellyet azonban nem kereszt
vízzel kapott — Walf-nak hívtak. Kezébe veszi a tollat s elkezdi nevét 
ákumbákum zsidó betűkkel az okiratra irni. 

„Ne ugy, kérem — igazitá helyre az ügyvéd — ne irja azokkal a 
betűkkel; irja ugy, hogy más ember is elolvashassa." 

A szolgálatra kész kliens abban hagyta a kezdett vonásokat. 
„Oh szivesen. Akharja talán, hogy magyarul irjam oda a nevemet? 

— Azonnal." 
S kapta magát, oda irta szép hegyes német betűkkel ezt, hogy: jjor-

Az ügyvéd mosolygott s beérte a jó szándékkal. 
Forkosch pedig azt tenné, hogy Farkas; ez pedig azt, hogy Wolf. 
Újra fölelevenített régi szokás. Egy németországi katholikus 

hetilap irja, hogy I X . Pius pápa ismét behozta azon régi szokást, melly-
nél fogva Rómában Sz.-András templomában évenként ünnepet tartanak, 
a meUy abból áll, hogy ott valamennyi városrész gyermekei összegyűlnek 
s egy kardinális (bibornok) által a hit ágazataiból kikérdeztetnek. Azon 
gyermek, a ki e vizsgálaton legjobban felel, császári koronát kap, s a ka
tekizmus császárjának kiáltják ki egy esztendőre. A következő legjobban 
felelő két gyermek herczeg lesz, a negyedik zászlótartó kapitány. A csá
szár azután a pápánál teszi tiszteletét, megknpja az áldást, s a biborno-
koktól ajándékokat. Procesaiók alkalmával három társával együtt kitűnő 
helyet foglal el, s az anyák illy szavakkal mutogatják gyermekeiknek : 
„Nézzétek ott a császárt." 

Természet játéka. Egy csehországi majorban nem régiben egy 
nevezetes szörny jött világra. Egy tehén ugyanis egy roppant borjút el
lett, mellynek púpja volt mint egy dromedárnak, hátulsó része majomhoz 
hasonlított, a többire nézve pedig egészen medve formája volt. Ezen cso
dálatos természeti tüneményt ugy magyarázzák, hogy a tehenet, borjas 
korában, egy cseh városon hajtották keresztül, mellyben épen akkor egy 
dromedár, medve és majom produkálta magát. Megcsudálta őket. Egyéb
iránt az uj borjú 3—4-szer nagyobb volt a rendes borjúnál, s a tehén be
lehalt. 

Adomák. 
* JMillyeii j ó , ha valaki rajzolni tanult. Londonban egy gazdag 

ur, ki annyira szenvedett a köszvényben, hogy menekülni nem tudott kar
székéből, egy reggel a gyógyszertárba küldve inasát, azalatt egy tolvaj 
egész bátorsággal rajta ment s szemehittára kiüritgeté fiókjait s még az
zal boszontotta , hogy nevetséget csinált gyámoltalanságából. A beteg ur 
azonban azalatt, mig a tolvaj kincseit összeszedé, plajbásszal szép csen
desen lerajzolá annak alakját s a mint a tolvaj eltávozta után inasa visz-
szatért, rögtön elküldte őt a rajzzal a rendőrségre s a kép nyomán azon 
órában elfogták a rablót, mielőtt a lopott jószág megmelegedhetett vol
na nála. 

* Mi a lélek? Két bölcs vitatkozott, hogy mi a lélek? Egyik költő 
is volt, a másik vegytanár. 

A költő azt állitá. hogy a lélek semmi. Ez költőhöz illő mondás 
volt. 

A vegytanár pedig azt állitá, hogy a lélek de bizony valami , még 
pedig bán>in negyedrész széneny (carbonicum) bárom nyolczadréaz vi-
zeny (hydrogen) és ugy nyolezadrész éleny (oxygen). 

Szép vigasztalás! 
* Néger észjárás. New-Yorkban egy előkelő ur a legpompásabb 

vendéglők egyikébe szállván: miután nem tetszett neki a több vendégek
kel együtt a közös asztalnál ebédelni, raegparancsolá, hogy szobájába vi
gyék fel az ételt. 

A szolgálattevő pinczér szerecsen volt, s az előkelő urnák sehogy 
sem tetszett a ficzkó pofája, s azért ráparancsolt, hogy menjen ki a szo
bából. 

A néger azonban csak a nagy ur háta mögé húzta magát s a núnt 
ez egyszer hátra néz, meglátja, hogy a fekete mégis ott áll. 

— Takarodj innen, kiált rá az ur, egyedid akarok maradni. 
— Engedelmet kérek; monda a néger; azt nem tehetem, mert ne

kem az ezüst kanalakra kell vigyáznom. 

Tárogató. 
C'zigányok jótékonysága. Temesvárról írják, hogy egy ottani 

ezigány zenebanda , meUy a városi kisdedóvó-intézet javára adott táncz-
vigalomban zenélt, a részére járó i)0 p. forintnyi íizetést nemcsak hogy 
el nem fogadta, hanem egészen az intézet pénztárának ajándékozta. Va
lóban becsült tökre válik s megérdemlik, hogy dicsérettel említsük meg e 
tettöket. 

— Napjainkban minden élelmi czikkek között legolcsóbb kezd lenni 
a hal. Ugy is bojt van. A üszt ellenben napról napra drágább lesz. 

— Pest jótékony intézetei közül követésre méltó példakép ajánljuk 
a bölcsődét és a gyermekkórházat. Hány szegény anya van, ki házon ki-
vül kénytelen munkáját keresni, millyen jól esik illyenkor tudnia azt, 
hogy mig ő fárad, az alatt kis gyermekét gondos kezek ápolják. Hu na
gyobb lesz, a kisded-ovók veszik vigyázatuk alá, ha megbetegszik, értel
mes orvosok felügyelete alatt gyógyidhat meg atyai gondoskodás alatt. 
Nincs szebb hivatása az emberiségnek, mint őrködni az emberiség felett. 



Mind ezen kisdedápoló intézeteknek védasszonya fuvarosunkban O cs. k. 
Fensége Ilildcgard főhcrczegasszony. Nincs szebb hivatásuk a nagyok
nak, mint jóltenni a kicsinyekkel. 

Pesti lóverseny. Az 1854. évi lóverseny június 1-én, 3-án és 5-én 
fog tartatni. A kiadott programm szerint 17 külön futtatás leend, u. m. : 
Első napon : 

1. Trial-Stakes, 100 pft. tétel. 
2. Széchenyi-dij, 100 arany. 
3. Északi német dij, 900 pft. 
4. Hazafi-díj, 100 arany. 
5. Ivadék-verseny, 100 pft. tétel. 

Második napon : 
6. Nemzeti dij, 230 arany. 
7. Gróf Károlyi István tétversenye, 5000 pft. 
8. Esterházy-dij, 500 pft. 
9. Hack-Stackes. 10 pft. tétel. 
10. Batthyányi-Hunyady-dij, 100 arany. 
11. Ostor-díj, 10 arany tétel. 

Harmadik napon : 
12. Herczeg Liechtenstein Alajos-dija, 600 pft. 
13. Asszonyságok pályadija, 100 arany. 
14. Mezei gazdák versenye. (Az első ló nyer 75, a második 25 pgő 

forintot. Futhatnak mezei gazdák saját lovai.) 
15. Eladó verseny, 100 arany; 20 arany tétel. 
16. Elegy verseny, 500 pft. tétel. 
17. Sándor-dij 100 arany. 
A legtöbb versenyre marczius 31-ik napjáig kell jelentkezni; a me

zei gazdák versenyére ráérni egész a futá6 napjáig, 
— A „Pesti Napló"-ban Bács-Bodrog-megyei Bácsér helység elöl

járói egy hivatalos bizonyitványt közlenek, melly szerint bizonyos Fésűs 
Pál, omoroviozai lakos, egy veszett eb által összemarczangolt fiút, midőn 
azon már a veszettség egészen kitört, tökéletesen kigyógyitott. Ki e ret
tentő halál ellenszerét feltalálta, bizonyára méltó, hogy az emberiség jól-
tevójének tartassák. 

— Heckenast és Landerer, könyvnyomdatulajdonosok, elhunyt köl
tőnk Garay árváinak felsegélésérc aláírást kezdettek meg szerkesztősé
günknél 25 pfttal, melly követésre méltó példa, reméljük élénk viszhangra 
fog találni. 

Szinház és művészet. — A pesti nemzeti színházban tíz nappal 
vásár előtt és tiz nappal vásár után nem a"dnak eredeti szinmüveket és 
operákat. E bölcs határozat által az is eléretett, a mi még addig nem 
volt, hogy vásár alatt is üres a szinház. Azért nem adnak pedig eredeti 
műveket, mellyek a vidéki közönséget érdekelnék, hogy részt ne kelljen 
belőle fizetni az Írónak, inkább adnak elcsépelt régiségeket üres padok 
előtt. A közönség megtréfálását tekintheti valaki feladatának; az is elnéz
hető dolog, ha valaki a pénzét az ablakon kidobálja ; de hogy egy közin
tézetjövedelem forrrásait annak kezelői minden nyomon befojtogassák, 
az egy kis — rendkivüliség. 

— E héten adatott a pesti színpadon Ligncrolles Luiza. Miután 
több lapok elterjesztek a hirt, hogy Lendvai-Latkóczyné ebben fog fel
lépni utoljára, a szinlap pedig ezt nem emlité, kezdünk arra a gondolat
ra jönni, hogy a szinházi bizottmány hivatalos nyilatkozata, miszerint 
Latkóczyné a színháznál továbbra is megmarad , csakugyan teljesül
ni fog. 

— Szinte e héten hallottuk Recht Eliza kisasszonyt, mint dalmű 
énekesnőt, próbáját tenni. Hangja nem rosz, de még sok tanulásra van 
szüksége. 

— Szentpétery megérkezett vendégszerepléseiből, Jókainé szabad
sággal elutazott vendégszerepekre Szabadkára. 

— Érdekesnek találjuk a Pesti Napló után azon kitüntetést kö
zölni, mellyben művész hazánkfiai a Kálózdy zenészek részesültek Lon
donban. Lord Palmerston több kül- és belföldi nevezetes személyek tisz
teletére lakomát rendezvén, ennek viditására Kálózdy társasága hivatott 
meg. A fiuk diszes magyar öltözetben jelentek meg, suntalan kitörő taps
vihar között játszák el müveiket, köztük Kálózdynak több saját szerze
ményét, s egy dalzatot Hunyady Lászlóból és több magyar népdalt. A 
levelező fölöslegesnek találja megemlíteni, de azért meg is megemlíti, 
hogy a zenekar válogatott boroknak bővében volt, s hogy Cambridge 
herczeg kezet szorított Kálózdyval, kivel a- házi ur e nyelvünkön kiejtett 
szóval kezdé a beszélgetést: „magyar." 

— Erdélyben Szamosujvárott és Szeszanában körülbclől 22,000 
darab ezüst pénzt találtak, mik a 13-ik századból valók, nagyrészint ma
gyar és szerb feliratokkal. 

— A magyar tudós társaság e napokban tartá nagy gyűlését. 
— K napokban láthatók ismét nemzetünk nagy költőjét, Vörösmartyt 

fővárosunkban. Teste vénül, de lelke fiatal, szakálla fehér, de homloká
nak babérja örökzöld. Most is azon jó kedélyes aranylelkü páter famili ás
sa, családatyja ő irodalmunknak, a ki volt hajdan, midőn fiatal irók ta
nácsért, jószóért csak ő hozzá mentek. Kár hogy falun kell laknia, 8 mine
künk ünnepszámba vennünk a napot, mellyben őt láthatjuk. 

— A nemzeti könyvtár kiadói az általuk megindított fő vállalaton 
kívül c következő munkák kiadására szerződtek: „Lear király fordítása, 

Vörösmartytól, melly diszkiadásban fog a közönség kezébe szolgáltatni; 
továbbá felkéretett derék veterán költőnk Shakespearenek egy másik 
közkedvcsségü müvét, Romeo és Júliát is lefordítani, mindkét mü a nem
zeti színháznak fog ajándékoztatni. — Továbbá elfogadtatott Attila éle
tének igen érdekes kidolgozása Szabó Károlytól, ki ugyan e tárgyról 
lapjainkban is ir. — És végül a Hellén classicusokból Plató munkáinak 
első kötete. 

— Ma tartatik a múzeum teremében a Garay árvák részére rende
zett hangverseny, mellynek igen érdekes pro^rammját falragaszok hirde
tik. Bizton hisszük, miszerint közönségünk mind a czél, mind az érdekes
ség által vonzatva, buzgó pártolással veendi ez ügyet. 

— Megjelent^Heckenast Gusztáv kiadó-kereskedésében: A szenve-
delmcs dinnyész, Szontagh Gusztávtól; mellynek utasitásai szerint szer
kesztőségünk is rögtön vetett melcgágyi dinnyéket, mellyeknck gyümöl
csére előfizetéseket fogadunk cl. ifiért ne? Ha még ki nem gondolt 
könyvekre lehet előfizetést nyitni, miért ne dinnyékre, mcUyek Szontagh 
útmutatásai után okveücn gyümölcsözni fognak? — Megjelent szinte ott 
Irókönyv irni tanulók számára Erdélyitől. Ajánljuk azon tisztelt leve-
zőink figyelmébe is, a kiknek az irását nem tudjuk elolvasni. 

A szebasztopoll kikötő. 
Ujabb időkben sokat hallunk beszélni Szebasztopolról, melly a kri-

miai félszigetnek egyik csúcsán épült város és kikötő, hol jelenleg az orosz 
hajóhad horgonyoz. A hir bevehetetlennek rajzolja a kikötőt és várat, 
mellynek hajdani neve Achthiár. 1831-ben épitették a kikötő bejárásához 
kétfelől C'onstantin-várt és Sándor-várt, mig Pál-erősség ágyúi szemközt 
fenyegetik áz öbölbe törni kívánó hajókat. Ez erősségeknek három sor 
ágyutelepzete van, mindegyik 250 ágyúval, melly a természeti előnyök 
mellett elég ijesztő körülmény volna minden támadás ellenében; ha ez 
erősségeknek két igen nagy gyöngéje köztudomásra nem jött volna. Egyik 
az, hogy minden bástya csak a tenger felőli támadásra van alkotva, s egy 
alább kikötött szárazföldi sereg ostromát nem állhatná ki. Másik pedig az, 
hogy az erősségek nem kellő tudománynyal és czélszerüséggel vannak épít
ve , agy hogy a Constantin vár bástyái, a mint néhány ágyút elsütöttek 
rajtok, már repedéseket kaptak, s minden ágyúnak külön szobája levén, 
az ugy megtelik füsttel minden lövés után, hogy a tüzérek a mcgfuladás-
sal küzdenek. Különös nagy baja még a szebasztopoü kikötőnek, hogy 
egész tengeröböl tele van valami féreg nemével, melly két-három esztendő 
alatt a hajók fenekeit ősszeőröli.Ebajon segíteni akarván, édesvizet gon
doltak az öbölbe vezetni, s e végett a Csernoi Rccaka folyamot negyven 
mérföldről húzták oda, néhol alagutakat vágva számára a hegyeken ke
resztül ; de a férgek épen az édes vizet szerették legjobban , s azóta még 
jobban elszaporodtak. 

JELENTÉS. 

A nemzeti szinházi nyugdij-intézeti pénzalap növelésére a f. évi január 5-dikén 
kiadott jelentéi óta következő kegyes ajánlatok s illetőleg kész pénzbeli adakozások 
folytak be, n. in. : 

T. cz. D m , v Sándor ur 47. számú gyüj tó-ivén Kisfaludon, öszvesen 165 ft. 
20 kr. p. p. és 15 darab arany természetben. 

T. cz. Egrtity Sámuel nr 50. számú gyüjtó-ivén , Pustta S». Királyon : t. cz. 
Egressy Sámuel ur 500 ft., Jankovich József ur 100 ft., Szeles József ur 100 ft. mind 
pengó pénzben; öszvesen 700 pft. ezüstben; • töke atán járó ötszáztólias kamatnak 
1851. évi első napjától kötelezett fizetésével; a tőkének tetszés szerinti befizetését 
maguknak feotartván. 

A fon elősorolt kegyes ajánlatok s illetőleg készpénzbeli adakozások által a 
nemzeti színház nyugdij-intezet alaptőkéje ismét 865 ft. 20 kr. p. p. és 15 db. arany
nyal szaporodván, midőn ezt a nyugdíj intézet választmány, nyilvánosság és közmtl-
tánylat tekintetéből, ezennel köztudomásra juttatná, kegyeletteljes kötelességének is
meri , mind a :. cz. gyújtók, mind a nemeslelkü adakozók iránt, az intézet részérali 
legőszintébb hálaköszönetét nyilvánítani. — Pest, marczius 8. 1854. 

Fanesy Lajos m. lu, 
a nemz. szinh. nyugdij-int- konn. választmány tagja s jegyzője. 

Brrsi börze 
marczius 

Státuskötdezvóny 5 • / 
dto. 4 % 

1884-ki sorsjegyek 100 ftos 
18S9-ki , 100 ftos 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
Dnnagózhajózási részvény 
Augsburg 
Hamburg 100 Bcotallérért 
London 1 font sterlingért. 
Paris 300 frankért . . . 
Cs. kir. arany 
Ezüst 
Dnnavizallao márcz. 

T á v i r a t i k i t l i s 

11. 12. 

85% 6 

76% 

1215 
2205 
590 

12.52 
155 

13. 

85 

211 
118V g 

1208 
2205 
592 
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12.45 
154% 

14. 

29'/, | - 29' 
l l .4 'S"9*"0föI . |13 .5 '4"9' 

15. 

85 

209 
118% 
1211 
2210 
592 
1*1% 
98 
12.46 
154% 

16. 

84% 

117 
1209 

8197% 
587 
132% 
98% 
12.49 
155 

28% 80% — 

17. 
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Felelős szerkesztő : Pákb Albert, 



3<-dik s z á m . H I R D E T É S E K . Marczius 19-éll L S . I L , 

G ő z h a j ó z á s i j e l e n t é s . 

Az ulólirt középponti ügyvivó'ség tisztelettel tudatja : miszerint 

Szerdán, innrcziiis 15-kén 

P E S T R Ő L B É C S B E 
a személyszállitó-gözösök menete meg fog nyittatni, 

és az minden p á r a t l a n napon, u. m. : marczius 15., 17., 19. és 

igy tovább folytattatni határoztatott. 

E l i n d u l á s i i d ö d é l i 1 2 ó r a . 
Bécsből ugyanazon napokon és pedig egy niip alatt fognak 

Pestre megérkezni. 

Pest , marczius 13-kán 18J4. 

A magyarországi dunagözhajózási társulat 
középponti ügyvivősége. 

Épen most jelent meg Heckenast Gusztávnál Pesten, és 

Edeluiann Rál'OLY. pesti könyvárusnál (váczi-utezában 7.sz.), 

ugy mint minden hiteles könyvárusnál kapható : 

A Türökbirodaloiii Földabrosza 
nagy alakban, larkaojomal. — Ára 40 krajezár pengő péuzb. 

0 - 3 ) 

Kpen most jelent meg Heckenast Gusztávnál Pesten : 

S Z E N V E D E L M E S D I M Y É S Z 
Útmutatás 

o k s z e r ű d f n n y e t e r n i e s z t é s r e 
irta 

S Z C i i : i . C r E C r U S S T Á T . 
magyar akadémiai rendes t v . 

.Második, egészen újból dolgozott kiadás. 
1854. 84 lap. Nagy 8-rét. Ára fűzve 40 pkr. 

MARCZIUS első vasárnapjától kezdve megjelenik : 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
Uj népszerű vállalat. 

(Minden lapban legalább egy fametszés!) 

Mik egy néplap kellékei { A z , hó; 

A z , ho; 

És a z . 

A z , hogy érdekes legyen. 

hogy hasznos legyen. 

hogy olcsó legyen. 
íme vállalatunkról bizton hisszük elmondhatni, hogy mind e három tulajdonnal 

bírni fog. 
Ugy intézkedtünk, 

hogy legjobb íróink írják , 

hogy tartalma széles ismeretgazdagságot foglaljon magában, 

cs egész félévi elöüzetési ára YM\ PEKGŐ FORINT legyen. 
Alólirt felelős szerkesztő mellett, mint főmunkatársat JÓKAI .MÓRT mutat

hatjuk be , kik e népszerű vállalat számára a magyar irodalomnak e téren legelismer
tebb bajnokait letudnék képesek egyesítem. 

S e meggyőződésben kezeskedni merünk, hogy a mit lapunk hasábjai nyujtani 
fognak, érdekes, ismeretterjesztő, miveltetö olvasmány lesz. 

A népet - - mellynek pártolására számítunk — nem nézzük öntudatlan nyers 
Waiegnek, mellynek j ó indulatát üres szemfényvesztések által szabad kizsákmányolni, 
kan cm látjuk benne amaz ép, józan fajt, mellynek megvannak nemesebb vágyai s tisz
teletreméltó érzelmei Azon népet látjuk magunk előtt, melly. hogyha ezentúl is élni 
akar, «zt csak ismeretek és mivelódés árán válthatjuk meg. 

A . . V A S Á R N A P I Ú J S Á G " 
hetenként egyszer Cjgy n a g y negyedrétü iven meg fog jelenni, ugy hogy 

a fuvarossal rendezett közlekedésben levő vidékeken már vasá rnap olvas

ható legyen. 

A lap rovatai következők lesznek : 
Irodalom : Kedély és jelltmképzó olvasmányok. Költemények. Mulatságos el

beszélések. Ismertetések ajánlásra a nem ajánlásra méltó müvekről. Történelmi képek. 
Jellemrajzok. Életirások. 

-' 

Ipar és icaztlászut kftriili ismertetések. 
Korszerű ismeretek. Népek, tájak, szokások leírása; ujabb fölfedezések, ut-

leirások hazai s külföldi tájakról. — í * | 
Heti értrsito. Mind arról, u mi a nagy és kis világban érdekes'cs novezetes 

történik, különös tekintettel Budapestre. 
Háztartási szabályuk. Gazda, gazdasszony, kertész, 'méhész, szakács stb. 

tanácsadója. 
Teriiiészettndoniiinyi fejtegetések. 
Heti vásár. Apró tudnivalók, mulatságos mendemondák, tréfák, sértegetés 

nélkül. 
Tároltató. Hét országra szóló újdonságok. 

A z első szám marczius ejsö vasárnapján jelenik meg. 

E l ö ü z e t é s i d i j h e l y b e n a k i a d ó - k i v i l l á i n á l : 
Marczius,április, május és junitts hónapokra,azaz:négy hónapra 40pkr 

(Házhoz küldve 1 pengő forint.) 
Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz : tiz hónapra 1 ft. 40 kr. pp. 

(Házhoz küldve 2 forint 24 krajezár pengó pénzben.) 

f £ 3 T Postán elküldve minden egyéb költség nélkül ; 

Marczius, április, május és június hónapokra, azaz : négy hónapra 1 pft. 

Márcziustól fogva utolsó decemberig, azaz : tiz hónapra 2ft . 24 kr.pp. 

Az előfizetési dij az alulirt kiadókhoz bérmentve utasitandők. 

Tiz előfizetett példányra egy ingyenpéldány bérmentve küldetik. 

LANDERER és HECKENAST, P Á K H ALBERT, 
kiadók. 

(EgTcua-ulci. 4. uám tliu.) 
felelős szerkesztő. 

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