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Arany János. 

bred a zaj reggel hires Budavárban, 
Osz Lajos királynak fényes udvarában, 
Áll a harczi játék, vagy inkább csak állna, 
Ha mérkőzni bajnok, már csak egy is, válna. 

Vált ugyan még eddig minden nap, de mennyi! 
S mindnek meggyalázva kellett visszamenni: 
Mert halálos vért az olasz bár nem ontott, 
Tiz is megfekütte egy nap a porondot.. 

Nagy is volt az olasz, sok erő fért belé, 
Fekete mén lova nehezen czipelé, 
Sokat nyomott rajta pánczéla, fegyvere, 
De csontos teste volt a legsúlyosb tereh. 

Hetykén járt alá s fel ország czimeréveL 
Faggatá a népet gúnyoló beszéddel, 
Szive a szerencsén hólyaggá fuvódott, 
S gyakran éles szókkal Ígyen csúfolódott: 

„Nem vagyok én tenger idétlen csodája, 
Hogy elálljon rajtam utcza szeme szája, 
Nem is jöttem ide, pórázon vezetve, 
Tánczomat mutatni, mint valamelly medve. 

Sőt a szemfényvesztést sem olly nagyon értem, 
Hogy magát illy sok nép összetörje értem : _ . i 
A szemfényvesztésnek csak egy módját tudom . . . . 
A ki nézni meri, jőjön, megmutatom. 

De ugyan ki jőne? mellyik merne jőni, 
Gyenge ábrázatját kövön összetörni . . . ? 
Ne lopjuk az időt : felment annak ára; 
Jobb, hogy minden ember hazamegy, dolgára; — 

En is ezt a ezimert hazaviszem innét, 
Mivelhogy ez engem örökösen illet : -
Jó jtszakát, magyarok, ámbár reggel vagyon; 
Várótok piaczát én immár elhagyom." 

Mint a bőszült gulya, ha vérszagot érez 
Bömbölve fut össze a kiomlott vérhez : 
A lázadt magyarok azonképen vannak, 
Mind az olasz felé törnek és rohannak. 

Mennydörgést felülmúl vészes orditások, 
Látszik, de nem hallik fogcsikorgatások; 
Mint a tengerhabok, egymást zúgva tolják 
S a mint nekidőlnek, recseg a nagy korlát, 



Feláll a király is hímzett sátorában, 
Mind a két ajaka reszket haragjában, 
Homlokán a ránczok sűrűbbre vonulnak, 
Szeme széllyelvillog, orezái kigyúlnak. 

Egyszersmind előáll két derék levente, 
Egy édesanyának szülötte, nevelte, 
Egyformák tétét ül talpig épenséggel, 
S szólnak a királyhoz tanult emberséggel: 

„Szépen megkövetjük felséges királyunk, 
Hogy hitvány beszéddel szine elé állunk, 
Nem tehetünk róla, mert a vérünk lázad, 
Égeti lelkünket e szörnyű gyalázat. 

Im az országezimert, négyes szalagjával, 
Négy ezüst szalagján hét oroszlányával, 
Koronás, keresztes, hármas zöld hegyével, 
Egy bitang kalandor játékon nyeré el. 

„Tiszteljük, becsüljük az olaszt mi otthon, 
De magyar hazánkban rajtunk ki ne fogjon, 
Ne kössön velünk ki, esutfá ne tegyen, mert 
Megharagszunk, aztán nem nézzük az embert. 

Soh'se lásson ugy föl hástorony testével, 
Szeme föl se nyíljék koczka szerencsével: 
Gyermeki játszásnak mi a dicsősége? 
Rója fel, hogy annak sírás lesz a vége. 

„Vagy talán azért van úgy elkevélyedve, 
Hogy vele kitűzni senkinek sincs kedve? 
Nincs, mert nem játékra való ez a dolog, 
Mellyben egy nemzetnek böcsülete forog. 

Nem játszhatnék, midőn haragszik, a magyar 
És hazájaért nem orra bukni akar : 
Szégyen éa kaczaj-gúny a bukás jutalma, 
De dicső az ember a hazáért halva. 

*,Azért, megkövetjük felséges királyunk, 
Mi e csúfolóval mostan szembeszállunk, 
Szembeszállunk pedig nemcsak kopjaszálra, 
Hanem, a hogy Ölik, életre s halábra. 

Nem való játékra az efféle dolog, 
Mellyben egy országnak becsülete forog; 
Gyalázatos élet a bakás jutalma : ' 
De dicső a bajnok, a hazáért halva." 

Mig az egyik szólott, fejjel a testvére 
Ráüté a szókat, mintha ő beszélne; 
ílallgatá a népség, mint valamclly papot, 
Víni mind a kettő engedelmet kapott. 

Az olasz kivonta — s végig néze kardján, 
Fényes lapját kétszer végigfente karján, 
S megfordult a lóval egy állóhelyében, 
Körülhordva szemét a temérdek népen. 

A nép mit se hajtott az olasz vitézre, 
Mintha fénylő kardját nem is venné észre; 
Most már bizonyosnak hitte a diadalt, 
Tudta, kinek híják a két 6zép fiatalt, — 

Azt is, kinek híják, azt is, hogy ki fia, 
Azt is, hogy mindkettő nagy vitéz dalia; 
Kik, midőn a korlát közzé bejövének, 
Bajok minden szemből nevetett a lélek. 

Gyulafi nemzetség sarja mind a kettő, 
Egy napon és órán hajtű őket egy tő, 
Iker magzatai egy édes anyának, 
Szemre, szívre, főre hasonlók valának. 

Mint midőn egy szárra két szép gyümölcs forrad, 
Mindenik megsínyli ha az egyik sorvad : 
Ügy hangzottak össze a legkisebb vágyban; 
Ittak egy pohárból s haltának egy ágyban. 

Lóránt az idősebb — alig néhány perczczel, 
Néha, midőn tréfált, büszke is volt ezzel; 
Bertalan az öcscae, — de magasabb nála, 
Legalább olly fokkal, mint egy haja-szála. 

Ezen esett néha szóbeli feszengés; 
Nem is vala köztük komolyabb versengés, 
Mígnem a két ifjú azt az időt érte, 
Mikor mindenik szív a magáét kérte. 

De midőn ama szép korra eljutának, 
Mellyben már az ifjú örvend a leánynak, 
Mikor elbájolja minden, a mi szűzi, 
És, ha mit az eldob, kebelére tűzi; 

Mikor — oh, élet rövid paradicsoma! — 
Egy virág, egy fűszál, vagy csak lába nyoma, 
Egy vonás, egy s e m m i . . . . rája emlékeztet, 
És a szívben meleg forrást gerjedeztet; 

Mikor, mondom, e szép korra eljutának : 
Szerelmére gyúltak ketten egy leánynak; 
Kende Rózsa volt az, Kende Pál magzatja, 
Büszkébb vahv rá, mint őseire, atyja. 

Annak Bzánta lányát, a kit keble választ, 
De ez a fiúkban nem birt tenni választ; 
Szíve mindenikhez egy mértékbe' vonzá, 
A kettős szerelmet egyszerre viszonzá. 

Váltig mondja Lóránt, váltig is izenget, 
Hogy ő az idősebb, a az idősebb enged; 
Bertalant is gyötri a testvéri bánat : 
Ö az ifjabb, úgymond, és az ifjabb várhat. 

Százszor a leányt ők nevezik bíróvá : 
Egyszer sem tehetik részre-hajolóvá, 
Míg nyomós tanácscsal közbeszól az apja 
És a döntő perczet három évre szabja. 

Es már a kitűzött három év letelvén, 
Nem enyhíte semmit az ifjak szerelmén; 
Hiába keresto mindenik a halált, 
Mert csak hirre-névre, dicsőségre talált. 

Ismeré azt minden, a két forgótollat, 
Melly elüljár mindég, hol veszély van s hol had; 
Ismeré a kardot, mellyhez olly hű társa, 
Valamint a két szem egy közös látásra. 

Ott valának, midőn Lengyelország népe 
Másod ízben térdelt nagy Lajos elébe, 
Ki utolszor vonta fegyverét, — a litván 
Zendülők haragját hódolni tanítván. 

Ott valának midőn a gőgös Velencze 
A z Adria tenger mátkája, kegyencze, 
A föld kincses háza és a világ ura 
A magyar fegyvertől békeszót koldula. 

Jelenvoltak nem rég a nápolyi harezon. 
Hol vérbüne díját elvévé az asszony, 
Ki Lajosunk öcscsét bírta hajdan férjül, 
És még nem számolt be a kiontott vérrül 

A miérthógy AndráB ő általa vésze. 
Most elérte Isten bosszúálló keze 
Gyilkoló vasától négy dühös magyarnak; — 
Neve . . . .bár ne volna.... veszszen a ezudomak 1 

Es már, a kitűzött három év letelvén, 
Nem könnyite semmit a leány küzdelmén; 
Szomorúu adá ki az utolsó választ : 
Kettő nem bírhatja : hát egyet se választ. — 

De én messzehagytam a beszédem sorját; 
Ha l mint forr a népség! hogy zsibong a korlát! 
Az olasz csak rám vár, lova hegykén tánezol; 
Maga pedig igy szól és homlokot ránezol: 

„Gyermekek, ez a hely nem tinektek való, 
Fussatok, eltapos itt a katonaló . . . . 
Hir ne'kül hazulról minek távozátok ? 
Sirva-riva keres az édes anyátok." 

Igy csúfolta őket az olasz előre; 
De a két levente nem ijedt meg tőle, 
Vérvörös tollúkat kapák mind a ketten 
S küldék neki illyen erős izenettel : 

„Mondd meg az olasznak, a bitang lelkének, 
Fogja meg zabláját csúfoló nyelvének, 
Az gyermek, a kinek nyelve a fegyvere, 
Nyelvet öltögetni mi nem tudunk vele : 

De ha kedve is van, bátorsága is van 
Víni bajnok módra: ime tollúnk, itt van, 
Váloszszon közűlök, tűzze sisakjához, 
Könnyű a választás, mindenik halálos." 



Ezt hallván az olasz, nevetésre fakadt, 
Kéklő sisakjához tűzve a tollakat, 
Mellynek a legCBÚcsán a maga nagy tolla, 
Egy fekete sas-szárny, volt hátrahajolva. 

Kiszakaszta ebből két parányi szálat, 
Küldé a fiúknak s vele gúnyos választ : 
„Jöjön mind a kettő vagy, nem bánom, annyi 
A hánynak egy egy szál pelyhet győzök adni." 

A magyar leventék átalltak egyszerre 
Csapni az olaszra, ketten egy emberre, 
Nyilat húztak; a nyil esék Bertalanra, 
Megölelte bátyját, és indult, rohanva. 

Lova mintegy úszott a levegoégen, 
Dárdáját előre szögezte keményen : 
Dárda, ember és ló ugy suhant előre 
Mint egy óriási szárnyas nyil, kilőve. 

Megállott az olasz, mintha kőszirt volna 
S messziről száguldó szélvészszel daczolna; 
A ló sem moczezant meg, még a fülhegye sem 
A hogy azt előre szögezé hegyesen. 

De midőn alig volt Öt lépésnyi távol 
Egyet szökött hajszra mintegy csak magától, 
Mig gazdája nagyot billente a dárdán, 
A magyar vitéznek hónaljába mártván. 

A derék levente lováról ledőle; 
Meghorkant a szép ló és elszaladt tőle, 
Futkozott gazdátlan s addig meg sem állott, 
Migmindle nem hány taa nyeregszerszámot. — 

Elbúsulta magát a másik dalia 
Látván hogy elesett kedves atyafia : 
Megereszti fékét és vágtatva nyargal 
Az olaszra kivont széles görbe karddal. 

Nagy volt a csapás, mit a levente niére 
Az olasz vitéznek sisakos fejére, 
De mégis nagyobb, bár csak bal kézzel adta, 
Mellyel az idegen a csapást fogadta. 

Elszakadt a kardvas épen a tövében, 
Markolatja maradt az ifjú kezében, 
Parittyázott a vas — felrepült ragyogva 
Aztán eltemette magát a homokba. 

Mig ezt'cselekedte izmos bal kezével, 
Jobbjával a súlyos dárdát emelé fel 
(Súlyos volna másnak, de neki csak álom) 
S megcsapá vele a szegény ifjút vállon. 

Egybe visszarántá. Dőlt a test utána, 
Mert nyakába akadt a bárdnak szakálla : 
Fővel esett, lábát felfogá kengyele, 
Bokros paripája futni kezdett vele. 

És elfutott volna megbokrosult lova 
Fennakadt testével isten tudja hova, — 
Kövön törte volna össze ifjú fejét, 
Szomjú föveny inná szétloccsant velejét : 

De nem óhajtotta illy csúnya halálát 
Az olasz levente : kapta nagy dárdáját, 
Szügyébe hajitá a szép paripának : 
Visszatántorodva lerogyott az állat. 

A király orvosi most elégettek, 
Kezök alá venni az elesetteket : 
Megörültek mindjárt s paizson emelve 
Vitték onnan őket nyugodalmas helyre. 

Sebüket kimosták tiszta forrásvizzel, 
Bekötözték szépen drága balzsomirrel; 
Mikor ők elhagyták, jött az édes álom 
A ki legjobb orvos ezen a világon. 

A ki legjobb orvos, a ki legjobb dajka, 
Vagy tán puha bölcső, vagy himbáló sajka 
Vagy folyam az élet s halál közti roesgyén, 
Egyik partja innen, a másik tul esvén. 

E folyón az ifjak, ellenkező partra 
Váltanak egymástól; — isten ugy' akarta : 
Lóránt az életre, szerelemre virrad,!] 
Bertáimnak enyhet a nyugasztó sir ad. - < \ 

Történeti rajzok. 
JÓKAITÓL. 

I. A sxékelyek. 

E vas keménységű nemzet mai nrczáról is sokban reá ismer* 
hetni arra, a mi hajdan volt. Minden külső változás daczára, er
kölcsei, szokásai csaknem azonok maradnak, s ama néhány üs 
szokásról, mi köztük a keresztyénség és királyság behozatalával 
is fennmaradt, néhány homályos eszmét ragadhatunk meg őse
ink vallási és polgári törvényeiről. 

Ht tűik régebben voltak, mint a magyaroknak, felülről le
felé irtak velők, kihagyva a magánhangzókat, három jegyük volt, 
ollyanok, mint egy bogár alakja, miknek értelmét máig sem 
tudni. E jegyeket még 1518-ban tanították az iskolákban, akkor 
tiltatott el vesszűzés büntetése alatt, de még azután is pálezákra 
vágott leveleket küldöttek egymásnak. 

Istenüket hozzájárulhatlan völgyek, vagy magas sziklák 
menedékén imádták, máig is állanak Hátrányos vár romjai, hol 
legtovább maradtak fenn a napimádók töredékei. 

Papjaik, kik az istenitiszteletet végezek, egyúttal polgári 
főnökeik is voltak. Ezeket hittak rabonbánoknak. 

Áldozatoknál mindenkinek szabott helye volt. Még máig is, 
ha valaki jogait eladja, háza, földje után odateszi „lemplombeli 
ülőhelyéi" is. 

Az áldozatoknál szerecsendió fából faragott kehely forgott 
kézrül kézre, a legutolsó rabonbán Sándoúr, e kehelylyel t ú l 
ment a hét erdőn a keresztyének terjedése elöl. 

Kezdi Vásárhelyhez közel van egy halom. Régi ős szokásnál 
fogva minden székely, ki ide jut, mi előtt odább menne, itt meg
pihen. A dombot „tüzhalomu-nnk híják. Az áldozatok tüze száza
dok előtt e halmon lobogott fel, a nép máig is tiszteli azt, bar nem 
emlékszik rá, hogy miért ? 

Minden évben összegyűltek e férfiak, harczi gyakorlatra, 
miket a diákosabb utókor „lustromoknak" nevezett el; ki el nem 
jött, vagy roszul volt fegyverezve, a rabonbán kitörülte a sza
badok sorából. 

Adót nem fizettek, csak ha királyfi született, adott minden 
székely egy ökröt fejedelmének, a király bélyegével megégetve, 
ezt hittak „ökörsütésnek." 

A székely akármit vétett fejedelme ellen, fejét vesztheté, de 
vagyonát soha, az megmaradt a rokonoknak. 

Ha mag nélkül halt meg valaki, vagyonai nem a fejede
lemre szálltak, hanem szomszédaira. 

Ha valaki meggyilkoltatott, rokonai holttestét temetetlen 
hagyták, mig gyilkosa meg nem büntettetett, annak pedig a 
holttetemnél meg kellett jelenni. E szokás Kálmánig fennmaradt: 
„tetemrehívás" és „halálujitds'' czim alatt. 

S magán életük körében is annyi volt az ős sajátság, a mi 
mind e mai napig feledetlenül maradt meg közöttük. 

A rosz hazafin, a gyáván a nép úgy állt boszút, hogy 
rajta ment és házát lebontotta, s ha azután a bűnhődő megjaví
totta magát, ismét közerővel felépítették a házát. 

A szegényebb atyafiak, kiknek nem volt önerejük gazdasági 
munkáikat végezni, kalákát hirdettek, zeneszóval járva végig a 
helységet s azon eszközt hordva kezükben, a minő munkára 
szükségük volt, sarlót ha aratni kellé, guzsalyt, ha fonásra volt 
szükség s illyenkor mindenki sietett őket egyesitett munkájával 
egyszerre fölsegíteni. 

Esketés, tor, keresztelő alkalmával a rokonok az ünneplő 
házhoz tömérdek enni és inni valót küldöztek s azt azután 
együtt elköltötték. Az illy ünnepély lakomáit h i t tak „rorf/nd"-
nak. 

A melly legénynek kedvese volt, az fenyőfa ágat szúrt le a 
lyan háza előtt az esztendő bizonyos napján. 

Menyegzöben a mátkát a két nyoszolydval együtt egy lepel
lel letakarták, a vőlegénynek ki kellé találni, hogy raeŰyik az 
ö jegyese? 

S ha valakit eltemettek, annak a sírjába három nyilat lőt
tek, később e szokást a puskalövés váltotta fel. 



II. Az amazon. 

Kupa várában vigan voltak. A fejedelem feleségű szidták. 
A főuraknak különben is szabad szájuk volt, hát még mikor a 
bor is hevité fejüket. Egyiknek panasza volt a fejedelemnö ellen: 
hogy férjét ö kormányozza, másiknak : hogy az országgyűléssel 
megtiltatá a főuraknak saját vállalkozásukra rablóhadakat vi
selni. Egy harmadik az általa kezdett cserekereskedést ócsárol
ta, „még ismaelitákat csinál belőlünk!" A negyedik orrolt a ke
resztyén papokért, kiket nem szabad többé agyonverni, és mind 
valamennyi haragudott reá azért, a miért olly csoda szép, olly 
bájoló volt, és hogy hódalataikra még sem ügyelt. 

Ha panaszszal leptek a királyné elé, ekkor a bájos, mosolygó 
asszonyra találtak benne, kinek egy tekintete leigézte a haragot, 
s ha az asszonyhoz akartak szólni, akkor a királyné állt elö hi
deg, méltóságos arczaival, melly megfagyasztá a szerelmet. 

Éjfél után a toronyőr kürtje vendégek érkeztét hirdeté, a 
csatlósok egy nőt jelentének, ki kíséretével jött, az ajtón a feje-
delcmnö lépett be, — Sarolta. 

A borozók zavarodottan keltek fel láttára s el akarák rej
teni kupáikat, de a fejedelemnö tréfásan biztatá őket: hogy mint
hogy a házi úr maga is Kupa, legyenek tisztelettel rokonai, a 
kisebb Kupák iránt, s hogy jó példát mutasson, közéjük ült s ver
senyt ivott a férfiakkal, dc azért sem a királynői méltóság, sem 
a nöi báj nem fogyott arczárul; egy óra múlva a főurak egyik 
pogány hitből a másikba estek, napimádásból nőimádásba; ke
resztül mentek volna cz asszonyért a tűzön. 

Magyar ember, ha iszik, szeret kötekedni; Kupa nem áll
hatta meg, hogy elő nc*hozza a fcjedelemnönek férjet Geizát, 
ki két istent imád, a keresztyént is. a pogányt is. 

— Elég gazdag rá, viszonza tréfásan Sarolta, hogu mind a 
kettőnek áldozhasson. 

Hajnalra kelve tovább akart menni a fejedelemnö. Német
ország felé volt útja; ha; liajnok (Vajk) számára ment leányt 
nézni. 

A Bakonyon kellett keresztül mennie, hol még akkor a szét
vert marabánok és bolgárok rablócsapatjai kalandoztak. 

Sarolta nem hallgatva a főurak figyelmeztetésire, hogy 
várja be, mig csatlósaikat összehívják, utrakelt, egyedül a főu
rak által kisértetve. Hófehér paripáján ülve lovagolt ellőttük, 
olly biztosan, mint a férfiak legjobbika, s olly kecsesen , mint a 
nők legszebbike; maga a délezeg mén is büszke látszott lenni 
királyi terhére. 

A vérteshegy alján nagyszámú bolgár rablócsapat állta út
jukat, maga Ruma vezérelte őket. 

Kupa néhány fegyverest állitva a fejedelemnö oldalára, 
maga kardot rántott, hogy mig ő a bolgárokkal csatázik, addig 
szabadítsák meg Saroltát. Egyszer azonban a fejedelemnö szavát 
hallja, hátratekint, s meglepetve látja, hogy 02 ifjú Amazon 
kardot kapca kezébe, a bolgár vezérnek vágtat, s vele személyes 
csatába keveredik. Mire Kupa utat törhetett magának odáig, 3 -
már késü volt; — a bolgár vezér vérében hullott le lováról a 
magyar fcjedelemnönek kard csapásait ól összevagdalva. Népe szét 
futott eleste után. 

A napimádók még egyszer imádva hajoltak meg fejede-
lemnöjük előtt. Egy férfi büszke lehetett e viadalra. 

Illyen asszony volt az, ki Gcizán és Geiza népén tudott 
uralkodni, kinek elég merészsége volt a keresztyén hit legelső 
gyökereit elültetni c harczias nemzet-character vad földébe. 

III. Fejedelmi párbaj . 

Midőn Kopasz László fiai szent István tanácsára elhagyták 
az országot s Lengyelhonba futottak, azon időben Miksa her-
czegnek, a lengyel fejedelemnek harcza volt a pomeránokkal. 

A katholikus Lengyelország a keresztet védte a pogány po-
íncránok bálványai ellen. Már szemközt állt a két sereg midőn 
előlépett az óriás pomerán vezér, s istenitéletére bízva a csatát, 
felhívta a lengyel fejedelmet, hogy víjon meg vele, kíméljek 
meg kölcsönösen a nép vérit, s a mellyik köziilök elesik, annak 
népe hódoljon meg a másiknak. 

A pomerán óriás láttára megdöbbenve lépett vissza Miksa 
herczeg, ö vén volt már e csatára s fiai még fiatalok; ekkor egy 
ismeretlen vitéz lépett elö a nép közül, egy jövevény, idegen 
alakú ruhában és fegyverzettel,s fölajánlá kardját a herczeg he
lyett megvíni. 

Midőn a lengyel király kérdé tőle, hogy kicsoda? azt feleié, 
„magyar," s midőn a pomerán kérdé a lengyel királytól, hogy ki 
az, kit maga helyett a küzdtérre állít, ez azt felele : „fiam!" 

Miksa herczeg oldalán egy szép lángszcmü leány állt, a 
herczeg egyetlen leánya, ezt szánta ö legszebb jutalmul az isme
retlen vitéznek, kit nem ajánlott semmi más czím, mint a hősi 
bátorság. 

A szemközt felállított két sereg láttára, kiállott a két feje
delem csatázni; tomboló harezméneken ülve kelevézzel rontot
tak elébb egymásnak s Béla a roppant óriást az első összecsapás
nál kivetette a nyeregből. 

Ekkor gyalog kivont karddal csaptak össze. Hosszú volt 
keze és kardja a pomeránnak, de élt már a magyar példabeszed: 
, , / ÍO rövid a kardod, told meg egy lépéssel." Hosszú kemény tusa 
után halva hevert a fövényen a pomerán fejedelem, mig a ma
gyar vitéznek egy haj-szála sem görbült meg. 

A nép örömrivalgása között fogadta keblére ismeretlen új 
fiát a lengyel herczeg, átadva neki, kikel meghódított, a pomerán 
népet s egyetlen leányát; azokat kardjával, ezt nemes szivével. 

Igy nyert a száműzött fejedelem egy viadalban bírt, hatal 
mat és szerelmet. 

Egy sziget. 
Ijlc nyomán D r . Hegedűs. 

Rendületlen, mint tengerben a szikla, mellyet hullámai hi
ába ostromolnak, — igyen szoktuk jellemezni a kemény, bátor 
férfiút, ki a veszély legvadabb fergetegciben akaratának nyugal
mát és higgadtságát megtartani képes. — Képtől csak azt vár
juk, hogy a valót megközelítse, hasonlatosságunk azonban va-
jóbb, mintsem egyelőre vélnénk. 

Van a bátorságnak egy neme, melly a tátongó mélység elöl 
vissza nem riadva, mosolyogva megy az ellenség szuronyai s 
halált szóró tüzaknái elé, de ritkább a szenvedő hős bátorsága, 
ki szakadatlan, újból reá törő csapásokkal megküzdeni mer, 
egész éltén át, csak vihart s hullámot látván, mellyek áldozatuk
kal enyelegve játszanak. 

Nem az élet pillanatnyi súlyos csapásai, nem ama fellángoló 
semmitéssel fenyegető vészek kísértik legerösben a férfin bátor
ságát, legyőzésük habár rendkívüli, de csak rövid erőlködést igé
nyel, de a lélek s test néma fájdalmai, bánat, bú, s elkeseredés 
rágódva emésztik az ifjú életerőt, s korán szántják meg az öreg
ség komor barázdáit. 

Valamint a legszilárdabb bátorság a szenvedések folytonos 
támadásában, ugy a szikla a tenger hullámai között ingadozni 
kezd s végre hanyatlik. 

A szikla szirten ordítva vetődnek fel a hullámok, bogy a 
következő pillanatban tájtékba borultan von üljék vissza, a szikla 
rendületlen ; dc hullám hullámot ér, majd lágy locsogással, 
majd dörgő robajjal mosva a kövületet; kövecs kövecsre letör
del, mind inkább nagyobbodó mélyedések s lyukak támadnak, 
mig végre a kivájt kőszál, melly a zajgó habok rohamával egy
kor olly büszkén daczolt, robajjal a tenger sirjába omlik s 
nincs többé. 

Ha a képzelet merész sajkáján az éjszaki tenger távol part
jai fele vitetjük magunkat, melly körül Napier vezénylete alatt 
a hatalmas szigetország fa-várai, Angolhon büszke hajóhada 
vitorláz, óriás sziklafalak fognak feltűnni előttünk, mellyek a 
partot övezve, azt minden támadás ellen örökre megvédeni ké
peseknek látszanak. 

De vajmi bal e vélemény, melly a lassan de untalan működő 
természet-erőket figyelemre nem méltatja. A meredek, több száz 
lábnyira emelkedő szikla szálak , mindannyi tanúi hullámok a 
romboló hatalmának. 

A Wasch öböl partjainál az éjszaki tenger, elnyelt erdő fo-



lött zajog, mellynek fiai ínég most is fennállnak s gyantájukat a 
közel partok lakói halászszák. — Erzsébet angol királyné korá
ban Brighlon városa ott állt, hol most csak néhány czölöp nyul 
ki a habokból; s temploma, melly VIII. Henrik angol király ide
jében egy mérföldnyi távolban volt a parttól, napjainkban el
hagyatva s magányosan áll a zugó tenger szélén. 

Az éjszaki tenger pusztításait mutatják a Zuider s Harlemi 
tó, mellyek hat hét századdal ezelőtt, a töltések s gátok leron
tása által keletkeztek; a rést tört hullámok mezőket, falvakat 
borítanak s ezek boldogtalan lakói, részben ott vesztenek, rész
ben annak idején menekülve, kivándorolni kénytelenültek. A 
szorgalmas népet, szüntelen harczok által pusztult hazánkatnépe-
sítni kívánt királyaink,vendégszeretettel fogadák, kik is honunk 
éjszaki s Erdély délirészén letelepülve, a szászok virágzó gyar-
matjait alapiták. 

A keleti tenger part lakója az elsülyedt gazdag, de bűnös 
Vinciáról regél, mellynek márvány palotái maiglan kifehérlenek 
a tenger átlátszó vizéből, ha azt szél nem háborítja, ablakaikból 
néma csendben tarka halak úszkálnak, mig tengeri repkénytöl 
árnyékolt falain, rákok, csigák éhesen lesik martalékjukat. 

Egy vitézül küzdő, de már már hanyatló, haldokló' hős képe 
gyanánt tűnik fel előttünk Helgoland veres agyagkö szigete, s 
lakói is hónuk e jellegét viselik. — Nyersen és szabadon fejlett 
ki egykoron népe, egy büszke faj gyanánt, sajátságos szokások
kal s eredeti egyszerűségben. — Hónuk földje élelmezésükre 
elégtelen lévén, csakhamar a szabad tengerre száltak ki s har-
czias lobogójuk alatt, partokat, hajókat megtámadva, zsákmány-
nyal gazdagon tértek vissza szegényes kopár szigetükre. 

De mint sziklájukat a szüntelen zajgó habok, ugy ostromol
ta idegen országok miveltsége s uralkodási vágya eredetiségü
ket, s mint sziklájuk a tengerek, ugy engedtek ők a polgárisulás 
folyamának. 

Ha a tenger zöld hullámaiból e kis szigetke feltűnik, nyája
san üdvözölni látszik, a féléje közeledő vendéget, s alig szélt 
lágy fövénynyel bontott partjára, s azonnal titokteljes báj lengi 
körül, csakhamar azon kedves otthonos érzetre változván, mit 
gyermekkorában korlátolt kertecskéjében erezett, hol mindennek, 
még a legcsekélyebbnek is, megvol t alkalmas helye. 

Meredeken felnyúló szikla partjaiba a tenger hulláma reges 
éltet lehelt, majd merészen emelkedő oszlopszerü köszálakat, 
majd setét barlangokat pillantunk, mellyekben a tengeri szár
nyasok serege fészkel és tanyáz, — majd magas csúcsos szikla 
kapuk, pitvarok tárulnak fél előttünk, setét üregeiken keresztül 
a tenger habjai zajognak, mig a velük szemközti zátonyon tarka 
fókák s tengeri kutyák, — a nap éltető melegét élvezve, -
szunyadoznak. 

Alacsony faházak közül helylyel magasb épületek emelked
nek, jeléül a finomult világ fényűzésének, melly a falusi élet 
egyszerűsége között települt le. — Ragyogó boltok s lenyes ki
rakatokkal díszített utczán keresztül azon széles 18G lépcsőből 
álló felmenethez jutunk, melly három merész fordulattal a szikla 
tetejére felvezet; mellynek alját illatos hársfák árnyékolják, mig 
rózsa s tengeri bodza bokrokkal koszorúzott felső részén vad ve
nyige kanyarul fel. 

Tetejére felérve, tekintetünk a szabad tengerre száll, mely-
lyen kisebb-nagyobb csolnakok, sajkák s bárkák majd lágy hul
lámoktól ringatva, majd kedvező széltől kapatva sikamlanak ide 

, s tova ; mig az apály által feltakart tenger fenekén, gyerköczék 
kagylókat 8 rákokat halásznak, s a nyugvó nap sugariban a fe
hér fövény aranyszinben ragyog. 

Alattunk igénytelen látvány; egyedül a fürdő környékét 
képező házak árulnak el v ig életet, de sima lapos fedelek mutat
ják, hogy ez élet idegen. 

Csak a felső város Összeszorult faházacskái, s a közébük 
zárt kisded virág- s káposztás kertek, viselik a szigetlakó szorgos 
jellemének bélyegét. 

A viruló ültetvények s zöldelö fasorok közül, kifehérelve 
nyájasan moso lyog a kis szigetnek nagyszerű oskolája, mint az 
uj mivelödésnek az ös sziklán emelt diszes temploma, mi kedve
sen lepi meg az utast, ki hazájában fájdalom az iskolákat, csak a 
Icgronrsoltabb és silányabb gvnyhókban kénytelen keresni. 

Az egész sziget termelő földje szorgalmasan mivelt, s az 
itt-ott levő bokrokban számos török vannak kifeszítve, mellyek
ben tavasz- és őszkor számos vándor-madarakat fognak ; s neve
zetes madarászatot űznek. 

Vol t idő, midőn a, szomszéd fejedelmek Helgoland birtoka 
felett véres harezokat csatáztak, lakóinak csak menhelyül szol
gált, ezek hazája a tenger volt, mellynek égszin, távolban ibolya
szín, tüköré fényesen ragyog a nap sugáritól, mig egy rögtön 
szél-fuvat végig nem nyargalván sikját a hullámokat tajtékosan 
kavarja a nyalka, szél szárnyán járó hajók, ijedve húzzák be 
duzzadt vitorláikat, — s ittasok gyanánt tántorgó tánezot jár
nak a zajgó hullámokon. 

De milly gyorsan jött , olly rögtön szakad vége a zivatar
nak, s az ég setét éjét tükröző tengerre, fénylő sugár csomagot 
lövell a nap, mig a setét sziklaboltozatokon keresztül dörgő vi
zek felett, reményteljesen emelkedik a szivárvány tarka ive. 

Mint borút derű, ugy érték szakadatlan változatosságban a 
j ó s balszerencse csapásai e szigetet. — Régente az erdők setét 
árnyékában pogány istenek bálványai álltának, de a keresztény 
vallás hatására leomlottak; a lakók mint ezelőtt ugy ezután is 
rabló-hajózásból éltek, név- s zsákmányszomjuzó kalózok marad
ván, — miglen a 15-ik században a heringek serege Helgoland 
partjai felé vonult , s halászatuk, a lakóknak békés s jövedelmező 
e l e i e m f o r r á s á v á vált. 

De a reformatió az országba jött, s vele, a barátok mondása 
szerint, ép e miatt, elvonultak a heringek, s a lakók szegény
ségbe dűltek. 

1806-ban az angolok foglalák el e szigetet, s a szárazföldi 
zárlat (Continentalsperre) ideje alatt jövedelmező ugyan, de er
kölcstelelen itö dugárusságot üztenek, mig az angolok távoztával 
ez is megszűnvén, az előbbi .szegénységbe sülyedtek, melly an
nál súlyosabb volt, mert a nép uj szükségekkel ismerkedett meg. 

Végre 1826-ban a tenger-part föveny halmain, európai hirt 
nyert tengerfürdöt állítottak fel az angolok, kiknek bőkezűsége, 
párosulva a fürdővendégek fényűzésével, uj életet és jólétet hozott 
sziklára, de ez, mert idegen s nem ön erőből kifejlett bizonyta
lan. — A hullámok csendesen rágódnak a fövény-halmokon, a 
zivatarok néha egész halmokat rontanak szét, de az egykor olly 
merész, munkás és egyszerű lakók, kényelmesekké, fényűzők- s 
restekké váltak, s mit sem tesznek az untalan ostromlott partok 
védelmére. 

Jaj nekik, ha a föveny halmok egykor a tengerbe szakadnak, 
a tengeri fürdő, s vele a lakók utolsó élet-forrása kiapad; uj 
emelkedésre pedig hiányzik a régi erő. — Helgoland sziklája s 
népe közösen indult pusztulásnak, a régi szokások, az ös nyelv 
kihal, apa s fiu nem értik már egymást. — A szikla letördel, a 
fövenyhalmokat szétrontja a hullám, a fövenyt elszórja a vihar, 
s a nép elmerül a polgárisodás folyamában ; jeléül annak, hogy 
nem szerencsés kül-körülmények, nem az ország természeti gaz
dagsága, hanem a nemzet szorgalma, miveltsége, ipara és takaré
kossága képezik jóllétének s nagyságának egyedül biztos és rendü
letlen alapját. 

Különösség. 
Egy hypochondríacus (képzelt beteg) egészségi jegyzetei. E napokban 

egy ollyan ember naplója akadt kezünkbe, ki több év óta azon szeren
csétlen képzeletben él, hogy ő beteg és neki minden megárt, ennélfogva 
akármit tesz, vesz, eszik és iszik, az mind gyógyítás okáért történik; mu
latságosnak találjuk példaképen és mások rémületére, néhányat felhozni 
e jegyzetek közül. 

A képzelt beteg korán reggel kezdi a yyógyrendszert, és kiterjed 
M minden legkisebb mozdulatára. 

„Midőn fölkelsz, egyszerre ki ne ugorj az ágyból, mert attól meg
fájdul a fejed. 

Midőn leszállsz, mezítláb a földre ne lépj, mert abból támad a nátha-
hurut. 

A flancll-réklit télen nyáron el ne hagyd, mert az őriz meg minden 
bajtól. 

Ablakodat ki ne nyisd, mert csúzt kapsz. 
Ne ásits és ne nyújtózkodjál, mert valami ér megszakad benned itt 

amott. 
Tyúkszemedet ne aprítsd, mert bele vágsz, rákot kapsz, elpatkolsz. 



Sipka nélkül ki ne menj, mert napszúrást kapsz, belehalsz." 
— Következik a reggeli. 
,,Kávét ne igyál, mert az méreg : epét támaszt, 
Tejet ne igyál, mert az megsavanyodik benned, ebontja a gyomrod. 
Csokoládét ne igyál, mert az megkeményíti a májat. 
Árpakávét ne igyál, mert az nyalkát támaszt." 
— Mit igyál hát? 
„Igyál vizet, pedig sokat, akár vagy szomjas, akár nem, de vigyázz 

rá, hogy még is meg ne ártson valahogy. Utána járkálj sokat. 
A gyümölcsük közül ezekből ne egyél : 
Baraczkot ne egyél, mert attól kilel a hideg. 
Dinnyét ne egyél, mert attól cholerát kapsz. 
Epret ne egyél, mert az görcsöket támaszt, 
Almának hagyj békét, mert az keresztül hűt, 
Körte étele nem jó, mert acidum van benne. 
Megyét ne bánts, vagyon annak magjában acidum borussicum. 
Atöbbit pedig csakföve kóstoljad, mert állatok számára rendeltetett 

minden a mi nyers, — azt mondja. 
— Ebben megnyugodva, tér a napi foglalkozásra. 
..Sokat ne dolgozz, mert az fogyasztja az életerőt. 
Ülni nem jó, mert abból aranyér támad. 
A kerti munkában megizzadsz, ne cselekedd. 
Az^olvasás főfájást okoz, hagyd abba.4* 
— Ez is megtörténvén, jön az ebéd ideje, amikor ismét megmondja, 

hogy mit ne egyél. 
„Levest ne egyél, mert az elveszi a gyomor rugékonyságát. 
Húsfélét ne egyél, mert az bövérűséget okoz, 
Spárgát ne egyél, mert az hevít nagyon. 
Savanyut ne egyél, mert az ingerel. 
Édest ne egyél, mert ellágyít, 
Tésztát ne egyél, mert az dugulást okoz. 
Babot, borait ne végy. magadhoz, inert azok felpuflásztanak. 
Zsirost ne egyél, mert attól kilel a hideg. 
Halat ne egyél, inert attól skorbutot kapsz. 
Vizet étel közbe ne igyál, bort pedig az után se igyál, pálinkát 

pedig se előtte, se utánna ne igyál." 
— Mit egyél hát ? 
„Egyél sárgarépát sokat és spenótot akármennyit, mert azokban 

vagyon a földi természet ártatlansága." 
— Ekként megebédelvén, mit cselekedjél még egész nap ? 
. .Dolog után ne lá~s . meri az gátolja i-mésztés folyamát. 
Le ne fckügyél, mert az hájat növeszt. 
Társaságba ne menj, mert megtalálnának haragítani s elönt az epe. 
Beteget ne látogass, még gyermekágyasasszonyt sem, mert a baj 

rád ragadhat. 
Színházba ne menj, mert megizzadsz, meghűlsz, meghalsz. 
Ne vacsorálj. 
— Lc is fekünnél már. Illyenkor arra vigyázz. 
„Mikor lefekszel, teljes nyugalomban légy, őrizd magadat örömtől és 

szomorúságtól, sem a magad bajával, sem a máséval ne törődjél. 
Lefekvén a gyertya hamvát el ne fúdd, mert attól megüt a guta. 
Virág ne legyen éjszakára ti szobádban, mert detto, a guta üt meg. 
Ablakod nyitva ne maradjon, torokgyikot kapsz." 
Mikor pedig elalszol, erre vigyázz : 
..Hanyatt ne fekügyél, mert megfájdul a fejed; oldalt se tékügyél, 

mert szivszorttlást kapsz: mikor alszol, őrizkedjél a horkolástól, mert az 
rontja a félckző műszereket. 

Végre iparkodjál nem álmodni roszat, mert az zavarja a rendes 
vérforgást.'-

Mind ezek pedig csak azok mulatságára vannak felhordva, a kik 
túlságos óvatossággal gyötrik magukat tiz életben. Rendes embernek rö
vid életszabálya ez : dolgozni, mennyi kötelesség; nlunni, mennyi szük
ség; enni és inni, mennyi jól esik; örülni mikor alkalom van rá s nem 
ijedni meg a bajtól sem: atöbbit azután bízzuk a jó teremtőre; ő tudja, 
hogy kinek mi használ és ki niitöl hal meg? 

Irodalmi í s i i m t I H o . 

A vét/rendelkezési és örökségi ügyeket tárgyazó uj törrények rendszeres és 
kimerítő előadása s magyarázata.Oláh Lászlótól. 

Pest, 1854. Bizományos : Hnrtlcben könyvárus. Nagy 8-ailrdt, 150 lap. Ára 2 p, fr. 

Végrendeleteket, ezek miképeni szerkesztését, vég rendelke
zési képességet, az öröködé.-.! törvényes jogot, a-köteles részt, a 
hagyományokat, hitbizományokat, hagyatéktárgyalást és több 
ezen körbe vágó jogügyeket tárgyazó kézikönyv, az uj törvények 
életbeléptetése következtében kikerülhetlen szükséggé vált, mind 
magánpolgárok részéről, kik a törvénykönyvek s kormánylapok 
megszerzésével s tanulmányozásával, állásuk s körülményeiknél 

fogva, nemigen foglalatoskodtak, mind pedig ügyvédek 8 birák 
részéről, kiknek napi munkáik nem engedek a törvénykönyvek
ben szétszórt, utólagos rendelitek által megmásított vagy mó
dosított határozatokat, a törvényeknek különös etekintetbeni igen 
terjedelmes , sok fáradságot és időt igénylő részét, rendszeres 
tanulmán)' tárgyául felvenni, s e tekintetben b i z t o s s átnézetes 
ismereteket maguknak szerezni. Ezen indokol; vitték bizonyosan 
Oláh László jogtudósunkat arra, hogy olly kezikönyvet szer
kesztett, mellyben a végrendelkezési és örökségi ügyek, kimerí
tően s rendszeresen vannak tárgyazva. 

Különösen kiemeljük a kézikönyvben a világos s tiszta ma
gyarságú előadást s nyelvet, a szabatosságot, s a számos példák -
kali felvilágosításokat; e tekintetben a szerző irmodorában a 
legjobb irányt követi, mert legjobb s legczélszerübb ismertetési 
mód a példávali felvilágosítás; különösen dicséri minden szak-
férh, ki c munkát átnézte, a függelékben hozzá csatolt tabelláris 
átnézetet s magyarázatokat az öröködés rendjére nézve. 

Változatosan előadta a szerzi") az ősiségi, hajadoni éfl özve
gyi birtokviszonyokból eredő ügyeket, továbbá, hogy mi tar
tandó meg a megszüntetett magyar törvények szerint készitetf 
végrendeletekre nézve, s végre a hagyatéktárgyalások iránt. 

Igy hisszük, hogy Oláh Lászlóinak ezen munkája minden 
családban közszükséget fedezett, s olvastunk, kik e munkát már 
bírják, bizonyosan helyeslendik véleményünket. 

Tárogató. 
— Az országos vásáron kivül lcgncvczctosb esemény most Buda

pesten a lórerseny. melly a rákosi gyepen mult csütörtökön vette kezde
tét. A lóverseny ez idei programmját a „Vasárnapi l'jság" 3. számá
ban közlöttük. E nemes mulatság most is minden oldalról nagy részvét
nek örvend. 

— A mult csütörtöki első lórerseiiynajion a kitűzött dijakra követ
kezők voltak a nyertesek. Az elsőre 1. Kinszky Oktáv gráf (Iréné nevü 
lova). 2. Batthyány István gróf (Avia). — A másodikra : Hunyady Jó
zsef gróf (Galvunisni). — A hiiriiiadikrii és negyedikre : 1. Carter H. 
(Mona Lisa). 2. Batthyány István gróf (Decr's Kfller). 3- Hantion Fe
renez gróf (Oipsy). — A z ötödikre 1. Lichtenstein Ferenez herczeg 
(Onyx) 2. Horvát Edniuml. — A hetedikre : 1. Dííry Lajos li. (Mr. Ju-
les). 2. Batthyány István gróf (Három a táncz). 3. Zichy Aladár gróf 
(Brown-Bonnct). 

— A mult heti buromvásár nem volt kielégitő. Egy pár hízott 
ökör ára középszátnmal 225 pft. volt s cz oknál fogva a helybeli mészá
rosok esak keveset vásárolhattak. 

— A szarvasmarhának nagy ára miatt Budapesten a hus fontja l 0 ' / a 

krajczárról egyszerre 13 krra rúgott fel. A felsőbb hatóság azonban bő
vebb vizsgálat alá vévén e tárgyat, ideiglenesen még a régi árat ren
ddé meg. 

•— Nyitra megyében Nyitra-Vicsap helységet ismét nagy szerencsét
lenség érte. Nem régiben csaknem egészen porrá égett, s legközelebb a 
zivatar és jégcső tönkre tette határát. Innen is azon szomorú birt vesz
szük. hogy az ottani gazdák közül egv sem biztosit:! vetéseit. 

-- A jégrerés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesületnél í. hó 
20-áig 155 fél biztosított értéke tészen 181,440 pftot. 
21-töí 27-ig 201 154,1130 pftot. 

Összesen 3">ő fél biztositott . 33(5,370pftnyi 
értéket. — A felek ekkoráig mutatkozó, a tavaiinál nem sokkal kisebb 
száma, azon körülménynek tulajdonitható, hogy hasonlítva ahhoz, a bizto
sitások a f. évben — az időjárásnak mostohusága miatt, — általában ké
sőbben kezdetének, de a részvét már is — mint a fentebbi összeállításból 
kiviláglik, — magát élénkebbnek mutatja. — Nevezetesebb fogyatkozás 
mutatkozik a biztositott értékek öszvegében, és ennek oka fekszik a tel
jesen hiúsult repezevet esek ben. mellyek, mint tudva van, leginkább biz
tosíttatnak. — Az összehasonlítás az döbbeni évekkel mégis örvendetes 
4 észrevételt nyújt annyiban, mennyiben a jégverés ellen biztosító intézet 
iránti részvétel mindinkább növekszik, s ha ez honunkban — Osztrák-. 
Morva és Szilézia korona-tartományokéhoz képest — kisebb, azt sajnosán 
annak kell tulajdonítani, hogy nagyobb és kisebb mezei gazdáink s legin
kább a füldmivelők ezen egylet jótékony hatását mindeddig fel nem fog
ták, s azért igen-igen kívánatos volna, hogy befolyással biró férfiak, de 
különösen a lelkészek, ezen intézet iránti még mindig hiányzó fdvilágosí
tást, mindinkább terjeszszék. 

— A Mátray (iábor által rendezett Magyar népdalok egyetemes 
gyűjteményének 2-ik füzete sajtó alatt van, s onnan néhány hét múlva 
kikerülend. Addig is az olcsóbb előfizetési dijért a kiadónál megrendel
hető : megjelente titán mindenesetre drágább lesz. A kiadó az előfizetők 
neveit e 2-ik füzetben kinyomatni szándékozik. 



— A kik Magyarország jó térképét birni óhajtanák, azoknak ajánl
hatjuk azon földabroszt, melly Lipsky ismeretes nagy munkája után 
legközelebb Magyar Mihály könyvárusnál szincs nyomattal megjelent. 
A régibli kiadások felett ez már azért is elsőséggel bir, mert rajta az 
ujabb változások, vasutvonalak s állomások stb. pontosan fel vannak 
jegyezve. Egy példány ára 2 pft. 

— A ni. kormány legközelebb egy utasítást adott ki, mikép kelljen 
eljárni az állatok megdühödése (veszettsége) s az emberek víziszonyának 
elhárítása körül, melly közhasznú rendelet az egész birodalomban köz
hírré fng tétetni. 

— A budapesti lakosságnak egyik leggyakoribb s legrégibb pa
nasza volt, hogy jó tejet alig kaphatott s a mindenféle egészségtelen 
vegyitések, hamisítások alig voltak már valahol olly nagy divatban, mint 
a tejárusok közt. Végre a hatóság nem türheté tovább ez ártalmas vissza
éléseket s legközelebb olly szigorú határozatokat hozott, mellyeknel 
fogva várhatjuk, hogy ama szükséges, naponkénti tápláló szer, a tej is 
tiszta valóságában lesz kapható. A melly tejárust egyszer hamisításon 
kapnak, az azonnal elveszti ándási jogát — igy szól a rendelet, s igen 
bölcsen. 

— Öcs . kir. Fensége^ Albrecht főlterczeg, M. o. katonai és polgári 
kormánvozója ' 'jt'-r pusztaságára alapitott nagy sétány számára 40 
öntött-vas padot méltóztatott ajándékozni, mellyek e hónap folytán fog
nak a napról napra jobban lombosuló fasorok között felállíttatni s a sza
bad lég és árnyék után epedő városiaknak enyhülctet adni. 

— Hála istennek, a szőlő tesznek ez idén nem mutatkozik nálunk 
nyotna. A gazdasági egyesület, a szőlőtőkéknek e végetti megvizsgálá
sára külön bizottmányt nevezett, melly mull héten járt el kiküldeiese-
ben. E bizottmány ugy találta, hogy a budai hegyeken, hol mult éven a 
szőlő betegséget tapasztalták, ez idén legkisebb nyoma sincs s a szőlő
tőkék és vesszők még eddig teljesen épek. A virágzáskor a bizottmány 
majd ujabb vizsgálatot, fog tartani s erről nem nmlasztandja cl értesíteni 
a közönséget. 

— A csarargőzosök, mellyek egy idő óta Dunánkon Pest és Zi-
mony között járnak, annyira megfeleltek a várakozásnak, hogy most 
az óbudai hajó-gyárban ismét 3 uj esavargőzös készül. 

— Rima-lirezi'm ((fömörben) mult hó 20-kán vakmerő rablás tüs
tént Dessewffy Ferencz földbirtokos házánál. Esti 9% órakor két konnor 
arezu ember tört ben házba, s minekutána a házbirtokos urat és sza-
kácsnéját csaknem hálálni gyötörték, egy vasládát vittek el magokkal, 
mellyben körülbelül 20,000 váltó forint volt. 

— Napról napra biztosabb kilátás nyilik, hogy az épülő bruck-győri 
vaspálya Komáromig fog kiterjesztetni. A m. kereskedelmi ministeriutn 
az iránt is megkéretett, hogy magas figyelmét a komáromi természetes 
kikötőre is kiterjeszteni méltóztassék, melly évről évre mindinkább clho-
mokosodik s a kereskedésre mindig alkalmatlanabbá válik. 

— Pest városában azon jó szokás uralkodik , hogy nem csak akkor 
gondolnak a vízipuskákra, mikor már ég a ház. A tűzoltási bizottmány 
többször tart vizsgálatokat a tűzoltó szerek felett, mellycknek a do
log rendje szerint olly állapotban kell lenniök hogy minden pillanat
ban haszonvehetűk legyenek. Sok vidéki tűzvészről olvastunk márczidén, 
s majd mindenütt a tűzoltó eszközök hiányosságát, alkalmatlanságát vagy 
elkésését kellett tapasztalnunk. Azért mondjuk, hogy dicséretes szokás, 
ha a hntóságok nem csak akkor gondolnak a vizipuskákra, mikor már 
verik félre a harangot. — A pesti oltószereket jó karban találta a vizs
gáló bizottmány, de minthogy a város napról napra terjed, azok szaporí
tását is szükségesnek találta, a mi szintén meg fog történni. 

— A közelebb megrendelt 95,000 ujonez közül Magyarországra 
21,(100 ember esik, minden ezer emberre nem egészen 2Vj. 

— A pesti cs. k. törvényszék biintetőiigyi osztálya által 1853. évben 
összesen 142ti egyén ítéltetett cl. A közcsend és rend ellen vétett 2 3 ; 
erkölcsiség és vnlíás ellen 39 ; életbiztosság ellen 53 ; személyes biztosság 
ellen 47: adott szó és hűség ellen 52 ; tulajdon ellen 1212. Ha a tör
vényszék egész területének lakosait 500,000-re tesszük, akkor minden 
3.riO emberre esik egy bűnös. A városi népség közt sűrűbb az arány, 
mint a falusi között. 

— Rózsavölgyi és társa pesti niükereskedésc egy gipsz-mellszob
rokból álló gyűjteményt szándékozik kiadni, melly nevezetesebb férfiain-
kat ábrázolandja. — Az első mellszobor a nagy hazafi, gróf Széchenyi 
Istváné leend. 

— Gazdáink s kertészeink figyelmébe ismételve ajánljuk Dr. Entz 
nagy faiskoláját Pesten a kerepest ut végén, hol már eddig is több ezer 
nemes faj n gyümölcsfák láthatók s szerezhetők. 

— A pesti dologházban levő fegyenczek folytonos munkásságban 
kénytelenek eltölteni napjaikat s a mint egy legújabb tudósításból olvas
suk, hetenként 500 katonaköpönyeget • lOOO vagy 1200 inget képesek 
elkészíteni. 

Egyveleg. 
— Omer basának egy nagynénje él Bécsben, egy volt cs. kir. kapi

tánynak nyugdíjas özvegye, kinek neve Lnttas Teréz. Mikor öcscse, a 
mostani török hadvezér még es. kadét volt az osztrák hadseregben, 5 

pfttal segítette hónaponkint. Mióta azonban ez utóbbi törökké lett, min
den viszony megszűnt köztök mert a jó néne, minden nevekedő dicsősége 
mellett sem boesáthatá meg öcscsének, hogy a keresztény vallást el
hagyta. 

— Franvziák életrevalósága. A miveltség áldásterjesztő hatását 
minden irányban érezni kezdik a törökök. Egy franczia katona többi közt 
ezt irta Törökországból egy barátjához : „ A törökök igen jól fogadtak 
bennünket, s miután itt megtelepedtünk, később érkezett szövetségesein
ket,az angolokat, mi is szivesen fogadtuk. Ezen derék emberek, mind a tö
rökök, mind az angolok, nagy tisztelettel vannak a mi élénkségünk, mun
kásságunk és vidorságunk iránt, l'gyszólván danolva építettünk fel egy 
tábort, mellyet ők világ csodájának néznek. Sátorainkba, utainkra, kis 
kérteinkbes virágágyaink közé,mellyek lakunkat díszítik, csakúgy zarán
dokolnak a jámbor muzulmánok (törökök). Hogy táborunkba jó forrásvizet 
kaphassunk, külön csatornát építettünk ; ezt régi római műnek nézték. 
Volt egy sziklából fakadó jó forrás, melly azonban a sikon elveszett, s az 
általa támadt mocsárokban csak kigyót és békát táplált; ennek 3000 
franczia katona egy nap alatt másfélórányi hossza csatornát készített. 
Most táborunkon folyik keresztül, embereink szomját oltva, s kertjeinket 
öntözve. A török polgárok, ezek az álomszuszékok,kik csak arra gondol
nak, hogy kinyugodhassak magokat 8 pipáikat megtöltsék, el vannak e 
munkától ragadtatva, s ugyancsak veszik hasznát! Nem isznak többé 
kutjaik bűzös vizéből, hanem hozzánk jönek, ha inni akarnak. El vannak 
ragadtatva characterünk és ügyességünk által. Feleségeik, kiknek férjeik 
annyi szépet beszélnek rólunk, tele vannak kíváncsisággal, s egyebet sem 
tesznek egész nap, minthogy szobáik rostélyos ablakára tapasztják ar-
czaikat, hogy bennünket az utczán arra sétálni lássanak." — Mint lát
juk, kissé dicsekszik a vitéz, de hadd teljék kedve. 

Tej fa. Egy Wallace nevű angol, kinek utazása nem régiben került 
sajtó alól a közönség kezei közé, több érdekes felfedezései között említi 
hogy az Amazon és Fekete viz (Rio negro) folyamok környékén Délameri
kában ollyan fát talált, melly több édes tejet ad min tegy fejős tehén. 
A tej, melly a fa felhasított kérgéből foly, tökéletesen hasonlít fris tejsü-
rühöz, s valamint kávéval ugy thcáviil is igen jól izlik. Ezen tejrő, melly 
Európában mindeddig egészen ismeretlen volt, azt állítja Wallace, 
hogy sokkal több tápláló erővel bir annál, mellyet nálunk a természet 
eleven állatok tölgyében gyárt. — A természetrajzból már régen ismer
jük a kenyérfát, bortermő fával pedig bőven megáldotta az isten édes 
hazánkat, s ha valamellyik utazó angolnak sikeriilend még töltött ká
poszta- és sonka fát is felfedezni, mindenesetre hasznos dolog lenne egy 
pár oltó ágacskát, szerezni mindegyikből. x. 

Házassági szokások Japánban. Ha egy japáni nő férjhez megy, 
lennének bár csupa drága gyöngyből fogai, azokat bizonyos edző szer
rel korom feketére festi. Ezen szokás következtében aztán mihelyt el
mosolyodik a menyecske, fogai tüstént elárulják, hogy menyasszonyi ko
szorúhoz nincs joga. Más sokkal okosabb szokásnál fogva szinte Japán
ban, minden gyermek születésekor egy fát szokás ültetni, s mikorra a 
felnőtt gyermek házasságra lép, a vőlegény és menyasszony fáját kivág
ják s fel bútorozzák belőle az uj házasok lakását. x. 

— Tábori képek. I. A dunai tonik táborból. Május hónap igen hűvös 
| éjszakákkal köszöntött be, mindazáltal a török katonaság majd minde-
I niitt a szabadon tanyázik, még a ló is, ugy látszik, jobban szereti, ha 

gazdájával együtt künn a gyepen töltheti az éjet. A szép és téres sátrak 
j festőileg lepik cl a dombokat és völgyeket s a száz meg száz apró őrtűz 
i derülten csillog a sötét éjszakákon. Estimként összegyülekeznek a jó 
; czimborák, elbeszélik a mit láttak, tapasztaltak s megemlékeznek a távol

levőkről. Csibuk, kávé, s néha egyegy pohár rhum vagy bor tartja össze 
rendesen ez esti mulatságokat. Nevetnek, ha azt olvassák idegen lapok
ban, hogy a török sereg szükséget szenved, mind ekkoráig legfeljebb 
pénzben szenvedett hiányt, de eleség mindig volt untig elég. Bölcsen 
gondolkodik a vezér s azt tartja, hogy embereiben akkor lesz erő és lm-
torsag, haiezi kedv és'halálmcgvetés, ha nem éheznek és szomjaznak. To
vábbá tudja a legénység, hogy a vezér ok nélkül soha sem teszi ki kocz-
kára életüket, hogy a mennyire lehet, kíméli az emberi életet, azért sze
reti, ha az ellenséget csel által ejtheti tőrbe. A betegek száma aránylag 
csekély , száz ember között rendesen alig van kettő három, a ki szolgá
latra alkalmatlan volna, úgynevezett ispotályvitéz, a ki ott szereti tölteni 
az időt, nincs is. 

— //. A franczia és angol táborból. A seregek élelmezése miatt néni
dig kevesebb panaszt hallani. Az eleség drága ugyan, de mégis elegendő, 
mert a falusi nép örül a vásárnak s a basák mindent elkövetnek, hogy ki 
ne fogyjon a készlet. Naponként uj szállítmányok érkeznek (iallipoliba. 
s a török nép napról napra furfangosabb lesz, a hol hasznot érez. Az an
gol és franczia pénzt már jobban ismeri, mint a törököt s a lókupeczek és 
kovácsok maholnap túltesznek a hires angol lócsiszárokon. A bor most 
kétszerte drágább, mint az előtt; a hus drága és roas; a tojás ára napon
ként emelkedik; a vajnak fagya szaga van s a tej olly luxus, mcllyre 
csak a dúsgazdag katona vetemedhetfle. — A francziák mindenben ügye
sebbek s leleményesebbek mint a bölcs angolok. A franczia hadiszálláson 
olcsóbban is, jobban is esznek isznak s isszák le magokat. Este, lm a jól-
lakásnnk vége van, beáll a vidámság s társalgás, és valóban megható látni, 
milly testvérileg segiti egymást a két szövetséges sereg, melly sokáig 



esküdt ellene volt egymásnak. Később megjelennek az .éjjeli őrjárók s 
nyugalomra viszik a zavargókat. A franczia mindenütt feltűnik, már egé
szen othonosnak érzi magát, sőt már „franczia rendőrséget" is teremtett. 
A két sereg főtisztjei legjobb egyetértésben élnek egymással. Ámbár még 
ekkoráig nem volt alkalmuk együtt kiállani a muszka ellen, jónak 
látják mégis, addig az ideig együtt lakomázni. Az angolok sokat tanulnak 
a francziáktol a szakácsmüvészetböl. Általában a franczia ollyforma a 
török földön, mintha ő húzná a primót, az angol meg a kontrát. A fran
cziák egyenruháját jobban szeretik a törökök, mint az angolok vörös 
frakkját. De a basák s nagyok többet várnak az izmos, termetes ango
loktól. 

— Egy kozák kicáncsisága. Tudva van, hogy már most nem csak az 
oroszoknak, hanem a törököknek is vannak kozák csapatjaik, vezérök 
Szadik basa. Nem régiben a Dobrudsában szembe kerültek a kétféle ko
zákok. Midőn az orosz kozákok meglátták a török kozákon saját szineiket 
s jeleiket, néhányan kapták magokat s átszöktek ezekhez. Hogy e szökés
nek vége szakadjon, az orosz vezér egy napi parancsot hirdetett ki, melly
ben az volt mondva többi között, hogy a török kozákok csak azért van
nak felállitva, hogy az orosz kozákokat átcsalogassák s ha egyszer hozzá
jok értek, fejeiket levagdalják. Fejét fúrta ez a dolog sok muszka kozák
nak s egyszer csak beállit közülök egy legény Szadik basához, igy szól
ván : „jelentem alásan, csak azért jöttem, hogy megtudjam, vájjon igaz-e, 
hogy itt levágják az ember fejét és ezután Konstantinápolyba küldik?"— 
Nem szükség mondani, hogy a feje is megmaradt, a legény is ott maradt. 

Egy nj szabólegény. 
Tavai történt, hogy Pesten egy egészen uj szabólegény jelent meg. 

A i egész nagy város, még az ős Budát sem véve ki, ehez fogható szabó
legényt soha sem látott. Nem csoda hát, hogy férfiak és nők egyaránt 
sietettek megbámulására, pedig nyerészkedő gazdája csak annak mutatá 
meg, a ki fizetett. Meg van nem csak falun, hanem városon is az ember
nek azon gyengéje, hogy jobban bámulja a miért fizetni kell, mint a mit 
ingyen is megnézhet. Igy az „uj szabólegény" igen sok jövedelmet hozott 
be gazdájának,s ez jó summát takaríthatott meg, mert e legéuy nem szo
rult fizetésre és soha sem kért enni. Legfeljebb néhány csepp olajat ivott 
be, hogy annál vigabban dolgozhassék. 

Micsoda beszéd ez?—kiált föl sok türelmetlen olvasóm, s azért csak 
be is vallom hamarjában, mikép e csoda-legény nem csontból és húsból, 
hanem vasból álla; siket, vak és néma : — egy szóval csupa gép, varró
gép voltl Hogy vigabban mozogjon, olajjal kenegették mozgó szer
számait. 

Mig minden ember bámulta és gyönyörködött benne, a mi valódi 
szabólegényeink nem tudának okosabbat tenni, mint irigykedni uj pajtá-
Bukra! 

„Ez a világ nyolezadik csodája — monda egyik — annyit varr az, 
mint tiz legény! s aztán minő egyformán! — Ennél szebbet soha sem 
láttam!" 

„Ugyan hogy dicsérheted ? — monda a másik szabólegény — Ho
gyan dicsérheted ezt az élettelen, gyomortalan, szivtelen s pokolra való 
masinát! — Nem látjátok-e, mikép mind a mellett, hogy nem eszik, ki 
veszi szánkból a kenyeret; mind a mellett, hogy fizetésre nem szorult, 
mindnyájunkat koldusbotra juttat!" 

Az utóbbi szabólegénynek volt is egy kis igaza; mert hiszen ismeré 
jól a szabómesterek haszonlesését. Akármelly szabómester nem örömes-
tebb vásárolna-e meg pár száz forinttal egy illy munkás rabszolgát, melly 
annyit varr mint 8 vagy 10 legény, soha egy vasárnap sem nyújtja ki 
tenyerét a heti bérért, soha sem kivan ebédre három vagy négy 
tál ételt; nem kivan magának ágyat, mert soha sem alhatnék, hanem 
ha szükség, éjjel nappal szakadatlanul dolgozik, soha sem megy sörházba, 
Boha sem tart „szent-heverd-el nap-"ot (blaumontag) , ezenkívül egyet
len öltés „parasztot" sem hagy a munkán ? 

A mi szabólegényeink aggodalma talán mégis igen nagy, igen túl
zott vala. A túlságos aggodalom a legyet is bivalnakTatjai 

Erről meggyőződhettek volna magok is, ha kihallgatják a szabó
mesterek véleményét. A szabómesterek igy okoskodtak : 

„Igaz ugyan, hogy e gép szépen és gyorsan varr, de mi nem hasz
nálhatjuk, — az egész nem ér egy fakovát! — Hiaz egyébre nem használ
ható, mint egyenes varrásra. Lepedőket, szalmazsákot, a katonaköpenyek 
egyenes vágásait öazvetoldani jó ugyan, de soha sem fog odajutni, hogy 
a kabát, mellény, nadrág görbe szabásait vagy épen gomblyukait öszve, 

varrja.'-1 

A. legények nem ismerek az öregebb, tapasztaltabb emberek azon 
tulajdonságát, melly szerint azok nem szoktak kapni azon, a mi uj. Nem 
csak hogy nem kapnak rajta, hanem félnek, idegenkednek tőle, annyira, 
mikép ha egy hibát vagy fogyatkozást látnak benne, rögtön azt mondják 
rá, hogy az egész „egy fakovát sem ér! 

Nyilvánvaló és világos, mikép a mestereknek is volt némi igazuk, 
de ők is tul mentek böcsmérlésökben. 

Igaz ugyan, hogy a ezóban levő gép nem ment még annyira, hogy 
minden szabólegényi munkára alkalmas legyen; de miután a kezdet meg 
van téve, s még maga e kezdet it olly életrevaló : nem nehéz megjósol

nunk, hogy azon lassankint több-több javitásokat fognak tenni, s tán egy 
század, tán több múlva egy szabómester sem leend, csupán ruha-gyár-
nok. Addig azonban sok viz fog lefolyni a Dunán, és sokat változhatik a 
világ állapotja! 

Minthogy olvasóim közt sokan lehetnek, kik szeretnek a messze jö
vőbe is bepillantani, kiket unokánk unokáinak sorsa is érdekel : egy igen 
alapos vigasztalással szolgálhatok a szabó-világ jövendőjére nézve. 

Mi lesz akkor, ha a varró-gép tökéletességre jut, azon számtalan 
aok szabóból, kiknek mesterségök után kell élniök? — ezt kérditek. 

Erre az eddigi tapasztalás nagyon bölcsen felel meg. 
Még soha egyetlen gépet sem találtak föl egyszerre, soha egy föl

talált gép sem terjedett el egyszerre az egész világon. A gőzgépeknek, 
hogy a mai tökélyre jussanak, századokra vala szükségük, s hogy a vasút, 
gőzhajózás, s más gőzgépekkcü munkálatok csak a műveltebb világ
ban elterjedjenek, még egy századra van szükség. Igy van ez más talál
mányokkal is. 

Sokan vannak, kik c lassú haladás ellen panaszkodnak. De e türel
metlenek nem látják be, mikép a világ elrendelése itt is a legbölcsebb 
törvényt mutatja. 

Igy például a varró-gép először csak egyenes varrásokat végez, s 
igy először csak kevés munkást tesz nélkülözhetővé. Ennek következése 
az lesz, hogy nehánynyal kevesebb gyermek fog beállani szabóinasnak. 
Ezen néhány nem fog meghalni éhen, ha dolgozni kedve van; mert már 
egynehánynyal több gépcsinálóra, ügyes lakatosra, s finomul dolgozó 
kovácsra lesz szükség, hogy varró-gépek készíttessenek. 

Ha a gép tovább tökélyesedik, ismét kevesebb szabólegényre leaz 
szükség ; — de ismét annál több gépészre, lakatosra stb. 

Még hozzá tehetjük, mikép oda soha sem juthat e gép, hogy veze
tőre, segédekre ne legyen szüksége, s a kiszabás, és valószínűleg más apró 
munkák, mindig emberi kezekre fognak szorulni. 

Igy alaptalan félelem, hogy a varró-gép egy egész sereg 1 stilétes 
munkás kenyerét egyszerre elvegye, valamint alaptalan jóslat volna azt 
állítni, hogy addig, míg ember , azaz öltözködő lény lesz a földön, 
szükség ne volna a derék, becsületes, és mindenek fölött olly hasznos 
szabókra! 

Keresztyén modorú gyermek-nevelésnek 
legújabb magas példája. 

Az angolhoni királyi családnak 8 élő gyermekei között, a legidősbik 
Albert-Eduárd nevet visel. O a korona-örökös, és czime „Walesi her
czeg." Született november hóban 1840. Neveltetése rendszeréről egy éj
szak-németországi hirlap következő érdekes jelenetet közöl. 

A kis Walesi herczeg egy reggelen a kir. palotának a padolatig le
nyúló ablakánál állt, leczkéjét kellett volna tanulnia, ő azonban az abla
kon ki a kertbe nézve, az üveglemezen ujjaival játszott. Nevelőnője 
Hillgard kisasszony ezt észrevevén, szeliden kérte, gondolna leczkéje meg
tanulására. A kis herczeg : „nem akarok." — A kisasszony : „akkor 
kénytelen vagyok önt szögletbe állitani." A kis herczeg daezosan : „én 
nem akarok tanulni, s nem kell a szögletbe állanom, mert én Wales her
czeg vagyok." Ezt mondva, kitöri az ablak egy tábláját. Hillgard kisasz-
szony fölkel székéről, s igy szól : „Sire, Ön a leczkéjét megfogja tanulni, 
vagy a szögletbe fogom önt állitani." — „Én nem akarok, és nem fogok" 
ismétli a kicsi, s egy második táblát tör ki. A kisasszony csönget, a ko-
mornok jő, ezáltal a nevelőnő Albert herczegnek izen , jöne fiához. Az 
atya azonnal jő, s elmondatja magának a történteket. Ekkor kis fiához 
fordul, a ezt egy alacsony zsámolyra ültetve, szobájába megy, s egy bib
liával tér vissza. „Halld csak, szól a kis Waleshez, mint beszél Pál apos
tol hozzád 8 a hozzád hasonló gyermekekhez." S ezzel olvasni kezd a 
könyvből : Gal. IV. 1—2. „En azonban mondom néktek, hogy az örökös 
mindaddig, mig gyermek, közte és a szolga közt nincs különbség, legyen 
bár minden birtok ura, hanem a kijelölt idő leteltéig gyámság és gondnok
ság alatt van." — „Igaz, folytatja az atya, te Wales herczeg vagy, s ha 
kellőleg viseled magad, előkelő ember, B anyád halála után, kit az isten 
még sokáig tartson meg, Anglia királya lehetsz. Most azonban még kis 
fiú vagy, s gondnokaid- és elöljáróidnak engedelmeskedned kell. E fölött 
még egy más idézetet is kell emlékedbe vésnem, mit bölcs Salamon 13. 
és 14-ik közmondásában mond : „Ki a vesszőt kiméli, az gyűlöli fiát; ki 
azonban fiát szereti, az megfenyíti őt." Erre az atya vesszőt vont elő, s a 
keresztény világ leghatalmasabb országának trónörökösét érzékenyen 
megfenyité vele, aztán a szögletbe állitá őt, s igy szólt: „Itt fogsz állani 
leczkédet tanulva, mig Hillgard kisasszony megengedi, hogy kdéphess. 
Es soha többé ne feledd, hogy most gyám- és gondnokság alatt állsz, épen 
ugy, mint jövőre is isten törvénye alatt fogsz állani." — Ez valósággal a 
legszebb keresztényi nevelés-modor, mellyet minden apa mintául választ
hat. — Ezelőtt a királyi udvaroknál, Angliában egy tchipping-boy, Fran-
cziaorazágban egy souffre-douleur volt alkalmazva, ki a királyi herczeg 
által érdemlett vesszőbüntetéseket volt kénytelen szenvedni. Ezekre al
kalmazható volt Ilorácz mondata : „Quidquid delirant reges, plectuntur 
Achivi." Közli Edoi Iliét Pál. 



Xémelly észrevételek a .,Vasárnapi-lJj$ág*''-ra. 
Evek előtt Szemere Pál és Kölcseyvel többen „Élet és Liteiatura", 

aztán változtatva „Muzarion" czimü munkát adtak volt ki, s azon sze
rencsés gondolatuk vala : hogy a munkában megjelent vagy csak azután 
megjelenendő czikkeket, már kéziratban, majd egyikük, majd másikuk 
birálta meg, s hol szükséges volt megróta; és aztán e bírálatokat, megro
vásokat szinte a munkában közölték; ezen dicséretes szokásuk volt, mit 
másuk ma is követhetnének. 

Ezt azonban nem azért bocsátom előre, mintha a „Vasárnapi Új
ságra" nézve is hasonlót tenni javasolnék, vagy én az eddig megjelent 
számokat birálat alá venni akarnám, hanem csupán azért teszem : hogy 
a tisztelt szerkesztő ur, csekély észrevételeimet lapjába fölvenni hajlan
dóbb legyen. ') 

Én a „Vasárnapi Újság" megjelenését lelkemből üdvözlöm s (haj
tom : hogy még tízszerte nagyobb pártfogoltatásban részesüljön, mint a 
milly részvétet iránta eddig is örömmel tapasztalok; tehát remélem : hogy 
sem kiadók, sem olvasók szerény észrevétcicimet gáncsoskodásuak nem 
keresztelhetik. 

Az l-ső szám első lapján (harmadik kiadásban) ez áll : született e 
hadvezér — t. i. Omer basa — 1701-ben. Milly roppant hiba, mert 
1801-nek kellene lenni; de azért nagy hiba, és nem vettem észre : hogy 
valamelly számban kijavítatott volna. 2 ) 

Szinte az l-ső számban a „Pesti levelek" irója ígéri, hogy ura báty
jának minden vasárnap ir levelet; a következett vasárnap megtartotta 
szavát, s irta a második levelet, de azóta 11 vasárnap is elmúlt, s a várt 
levél még sem érkezett; pedig a levélíró urabátyjával én, s hiszem sokan 
mások is óhajtanák azt olvasni; mert a levélformában való írásnak azon 
igen jó oldala van, hogy ekkép mindenfélét ellehet mondani, minek el
mondására más alkalmas czimet alig találni. *) 

A z újra nyomott számok (i-ikából kár volt az : „Egy kis szóváltás" 
czimü czikket kihagyni; azt az uj, vagy későbbi előfizetők is jó kedvvel 
olvasták volna. Ez olly egészséges, olly talpra esett czáfolat kevés szó
ban : hogy nincs párja. Valóban kár volt e czikket az előfizetőktől 
megvonni. *) 

Nem vagyok képes felfogni : mi haszna van a „Vasárnapi Ujság"-
ban adatni szokott „Heti Naptár"-nak. Véleményem szerint azt szer
kesztő ur bátran kihagyhatja, a nélkül, hogy csak egy olvasó is sajnálná. 
Nem gondolja-e szerkesztő ur, hogy „Naptár" még ott is van, hová a 
„Vasárnapi Újság" soha el nem jut? Megengedem : hogy egyik, másik 
olvasó lakán kívül s rendes „Naptára" nála nem levén, valamelly alka
lommal a „Heti Naptár'*-nak hasznát veheti; dc mindazt a „Vasárnapi 
Ujság"-ba tenni, minek egykor hasznát lehet venni : képtelenség. J ) 

Hát a „Dunavízállás" mire való itt ? valljon találkozik-e csak egyik 
is a „Vasárnapi Újság" olvasói közt, kinek erre szüksége van?Igaz, nem 
sok helyet foglal el a heti naptárral együtt, de a mi szükségtelen, ha ke
vés is, miért ne maradna ki ? kivévén, ha kereskedők is előfizetnek. 6 ) 

A gabona áraknál előbb pozsonyi mérők voltak, helyettök most 
austriai mérők vannak; minthogy pedig a lap épen Pesten jelenik meg, 
hol általánosan a pesti mérő divatozik : igy az austriai mérő alatt pesti 
vagy pozsonyi is értethetik; jónak gondolnám : ha szerkesztő ur egyszer 
mindenkorra megjegyezné, hogy az austriai mérő mekkora, s mellyik 
honi mérőnek felel meg ? Ezt tisztán tudni a lap olvasóinak nagy része bi
zonyosan kívánja. Altalánvéve szükséges ismernünk az ujabb igényeket, 
mert ha már a birodalmi törvények által bennünket az állam egyenlő pol
gárivá tesznek : igy mlábatlanul ismernünk kell a birodalom középpont
jának szokásait is; különösen az adás-vevésnél előforduló suly- folyadék-
hosz- és térmértékeket. 7 ) 

A 8-ik számban.Satnyl életrajzánál, ennek szakálát is lcirják, pedig 
a képen, mi szakái sincs. Jó lett volna megjegyezni, hogy az arczkép, 
Samylnak szakálatlan korából való, vagy a szakállcirást kellett volna 
kihagyni. s ) 

Ezek ugyan apróságok, de illy lapban, millyen a „Vasárnapi Uj 
áig", mellynek nagyjövőt óhajtok, s mellynek olly sz. és nagy czéljának 
kell lennie : illy aprólékos hibáknak bcui szabad lenni. Más közönséges 
aapi lapokban ülyeket elnézhet az ember; mert nincs sok idő a javításra. 

' ) A tisztelt gyűjtő észrevételeit örömmel közöljük, annak is tanúságául, miszerint 
mi a j ó tanácsadásból örömest okulunk, s olvasd közönségünk józan kivánstait 
teljesitni feladatunknak tekintjük. Szerk. 

») Megvalljuk, hogy hiba. Szerk. 
*) A „Pesti levelek irója, fájdalom, azóta mindig olly egészségi állapotban van, 

hogy a pesti állapotokról mentül kevesebbet írhat, reméljük azonban, hogy 
mentül hamarább felgyógyuland, s megkezdett leveleit annál érdekesebben foly-
tatandja. Szerk. 

*) A polémiákkal, a hol csak kikerülhetjük, nem terheljük az olvasó közönséget; 
a kérdéses „szóváltást" lapunk érdekében szükségesnek tartottuk ugj an meg
írni de miután a bakafántoskodó kihívásra egy izben megfeleltünk, felesleges
nek' tartottak, idó multával a későbbi kiadásban újra fólmelegitcni. Csak azt 
matattuk meg! hogy fontosabb dolgaink is vannak. Szerk. 

*) Ártatlan jóazág, — az uj felévben el fogjuk hagyni. Szerk. 
• ) Háromszáznál többre megy kereskedő előfizetőink száma. Szerk. 

") Gondunk lesz rá. 
. *) Nem a leírás, hanem a rajz hibás. , Szerk. 

De most térek tulajdouképen a dologra, t. L a „Vasárnapi Ujság"-
ban levő hirdetésekre. Nem tudom, hogy önök szerkesztő és kiadó urak 
minő kölcsönös szerződés mellett adják ki a „Vasárnapi Újságot", de at
tól félek : hogy ha a hirdetéseknek mindig több hagyatik fen, nemsokára 
el lesz tévesztve a czél. 

Igaz ugyan, hogy a „Vasárnapi Újság" 11-dik számával a hirdeté
sek külön toldalékban adattak, de szándékoznak-e a kiadók továbbra is 
ekkép cselekedni ? *) 

Igen nagy alkalmunk van arról meggyőződni, hogy a mai népies ol
vasmányok közönsége épen olly értelmes, mint „ A mai paraszt" czimü víg
játékban szereplő parasztgazda; a mai közönség most pár év alatt jobban 
okult, mint ezelőtt félszázad alatt, s ha kevés pénzét az irodalem fentart-
hatására megosztja : ugy méltányos igényei is lehetnek. **) 

Igen sokak helyeslését remélem megujitni, s óhajtását fejezem ki, ha 
tiszt, szerkesztő urat és kiadókat arra hívom fel, hogy a hirdetéseket leg
feljebb csak az utolsó oldalra szorítanák, 6 itt is csak ollyan hirdetéseket 
közölnének, mellyek épen a „Vasárnapi Újság" olvasóit érdekelhetik; ha 
pedig sok hirdetéssel lenne elárasztva : ugy azokat külön mellékleten kö
zölnek. 

Végre észrevételeimen kívül azt javaslom, t. i. nyissanak a lapban 
egy külön rovatot, például illy czimmel : „A hasa ismerete" és intézzen 
szerkesztő ur felszóllitást, hogy a hazának minden részéből, akármelly 
helységből lehető röviden írnák meg, és küldenék be, u mi ott akár ter
mészeti nevezetesség, akár régiség emléke, akár pedig az iparvUágból 
valami feltűnő találtatik; mert fel lehet tenni : hogy a „Vasárnapi Új
ságot" olly közönség ÍB olvassa, ki egyszersmind a geographiui s egyéb is
meretekkel is magát örömest mulatja. Később lehetne a birodalom egyes 
tartományainak leírását is közölni. Igy ez a „Vasárnapi Újság" olvasói 
számára nagy kincs leendene. 

Hogy hosszasabb ne legyek, — ha szerkesztő ur megengedi — 
más alkalommal példában fogom megmutatni : mit értek ezalatt, s ho
gyan kellene — nézetem szerint — ezt eszközölni. ***) . 

Kovács Ferencz. 

* ) Mint mai számunk bizonyítja: igen. A lapok hirdetményi rovata nagy jótékony
ság a közönségre nézve, melly valamit tadatni akar, hatalmas előmozdítója min
den üzletnek, vállalatnak, iparnak, kereskedésnek, már pedig egyik legfőbb 
czélja lapjainknak, ezeket elősegíteni. Ha ollykor hirdetményeink nagyobb tért 
foglalnának el, viszonosságból több izben teendik kiadóink azon áldozatot, hogy 
egy fdlíwcl megszaporítják a lapot, a mi a lap hallatlan olcsóságát annak kiállí
tási dijával összemérve (minden egyet sitim kiállítása 220 pengőbe kerülvén)nem 
csekély figyelmet érdemel. Szerk. 

* * ) Mellyeket tiszteletben tartani mi is kötelességünknek ismerjük. Szerk. 

* * * ) Becses észrevételeit szívesen köszönjük, s iparkodni fogunk azokat lapunk hasz
nára fordítani. Vállvetve érünk czélt. Szerk. 

Heti naptár. 

Hónapi Katholikus 
és hetinapt. naptár 

Protestáns 
naptár 

Görög-orosz 
naptár 

Kap I Nap 
k elet nyug. 

Jnnias 
Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombut 

A Pünkösdv. 
FUnkösdhétf. 
Norbert 
Kántor f 
Medárd 

iFelicían f 
| Margit kir. ;• 

Becs i b ö r z e 
május 

Státuskötelezvény 5 % 
dto. 4 % . . . 

1834-ki sorsjegyek 100 fto. 
I839-ki , 100 ftos 
Bankrészvény darabja . . 
Kjí/aki vaspálya oszt. . . 
Dunagőzbajózási részvény 
Augsburg 
Hamburg 100 Bcotallérért 
London 1 font sterlingért. 
Paris 800 frankért . . . 
Cs. kir. arany 
Ezüst 

Dunavizal las május 

A Pünkösdv. 
Pünköidhétf. 
Benignus 
Lukreczia 
Medárd 
Primus 
Margit 

Május 
23 CfiMih.p. 
24 Simeon 
25 Ján.f.h.f. 
2ti Kárpusap. 
27 Thcrap. v. 
28 Nicot. 
2Ü Theodos. 

Hol i-
negyedek 

53 Holdtölte 10-
84 é i l l- ik közti 
55 éjjen 0 óra 46 
55 perczk., azaz 

46 perezkor 
éjfél után. 

T á v i r a t i k ö z l é s 

26. 

1205 
2125 
542 
1 3 7 % 
101' 4 

13.21 
161 ' / , 

36 

27. 

2130 
542 
1 3 7 ' 9 

l ' » % 
13.18 
160% 
H l V s 
36 

28. 29. 

8 5 % 

122% 
1208 
2135 
545 
135% 
99 ' / , 
13.11 
159% 

34 

80. 

8C 

1209 
2145 
544 
135% 
9 9 % 
18.7 
158% 

34 

31. 

1210 
2187% 

136% 
100V 4 

13.15 
160 

35 

25. 

2 7 . 8 ' 0 " 0 " ' 0 föl. 130. 7' 6" 6 " ' 0 föL 111. V 7 " 6 " ' Of. 

Jelenlegi gabona-ár. 
Austriai mérők. — (Pengő pénzben.) 

Pest, május 30-kán : Búza 6 ft. 82 kr.—7 ft. 12 kr. — Kétszer** 5 ft. 52 kr.— 
6 ft. 8 kr. — Rozs 5 ft. 86 kr.—5 ft. 52 kr. — Árpa 2 ft. 10 kr.—3 ft. 28 kr. — 
Zab 2 ft. 36 kr.—2ft. 40 kr. — Kukoricza 8 ft. 4 k r . - 8 ft. U(Mkr. 

Felelős szerkesztő : Pakli Albert. 



14-dlk szám. H I R D E T É S E K . Jiiiiius 4-kén 1854. 

E L Ő F I Z E T É S I F E L H Í V Á S 

VASÁRNAPI UJSAG. 
h a t h ó n a p i a z a z : j u l i u s - d e c e m b e r i f o l y a m á r a . 

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: 
jtiliu* hótól december utoljáig postán küldve minden egyéb kóltség n é l k ü l . . . 1 It. 30 kr. p. p. 

Budapeston házhoz hordassa! szintén 1 ft. 30 kr. p. p, 

A kiadó-hivatalból elvitetve t ft. — p. p. 

Tiz előfizetett példányra egy liigyen-példájjy Jár. 
Az előfizetési pénzeket bérmentesen beküldetni kérjük. 

Azon t. előfizetők, kik a ..Vasárnapi Újság- négy hónapi, az az mártius-juniusi számait 
birni óhajtják, azokkal postán küldve 1 Ujával, a kiadó-hivatalból elvitetve pedig 40 kr.* 
jávai [>. p. folyvást szolgálhatunk. 

A „Vasárnapi Újság" kiadö-hlvatala, 
egyetem-nteza, 4. sz. 

Épen most jelent meg HCCkeiMSt (illSZiávIlál Pesten : 
Elméleti és nyelvbeli | Mflgpr életképek. 

Gyakorlatok, ILLENDOSEG-TAN B I L D E R 
aus Ungarn. vagyis 

a hi ím-Ií é* j ó erkölcsű 

magaviselet szabályai. 
TOLDALÉKUL 

életre hasznos tanúságok gyűjteménye. 
Irta 

S a - k u K á r o l y . 
18Ö4. '.21 lap kis H-rét fűzve ara I p. frl. 

A zöld vadász. 
REGÉNY, 

irta 
,Eszther,' ,Gordiusi csomó4 stb. 

t>zer*6je. 
Három kötetben. 

1 <' '• Fűzre. Ára .i forint pengó. 

A magyar-német 

Gyermekbarát. 
A legkedveltebb 

regék, elbeszélések, színjátékok, 
meaék é.s költemények 

gyűjteménye. 
Magyar, német és részint franczia 

olvasókönyv 
az i f j ú s á g bzámára. 

In. 

Samarjay Károly. 
i;<5> areakeppel. 4-rét fűzve ira l pft. 

Ta.st henhiicli mit 18 S t a b h l i i b c n 
• n.'lrli 

Zeichnungen 
von 

V v. B A R A B Á S . 
Nagy X-rét. 

Csinosan vászonba kötve ára Ift. SOkr.p.p. 

mint 

első iskolai és lionnevelési oktatás 
' magyar és német 

Beszélgetés ékbe n 
E X G L E R F E R E N C Z - t ü l . 

Második olcsó kiadás. 
1 8 5 3 . 130 lap nagy 8-rét. 

Ĉ -J*" Főzve ara likrajrzar pengőben Vezérlés 
, a . • | Az országos jövedelmekből 

szemlélő oktatásra. 
Kérdésekben én feleletekben; j |] k i\ T 0 6 t \ íi S 

meUy szerint iránti 
a növendékek a mindennapi élethez j . . , 
t a r t o z ó t á r g y a k k a l közelebb-1 igények bemondása 
röl megismertetnek, zsenge eknéjok-j 8** , d e vonatkozó törvények - ministeri 
ben a képzelő és gondolkozó tehetség • oktatás gyakorlati magyarázata 
ébresztetik éa szi vökbe a keresztényi | M é S Z sí 1" O S K á r o l y t ó l , 

föerények első magvai oltatnak. 1 8 i H . T ú z y e i n 3 0 p k r . 

DEXZEL. 
praelatus és iskolai fötanácsnok 

német útmutatása szerint magyarázra. 
s-ret. Kötve 21 pkr. 

F Ö L D -

ONTANULAS 
gyakorlatlan tárgyalva. 

A felserdült honi tanuld 

és kitanult ifjúság kedvéért főleg, irta 
E D V I I L L É S P Á L . 

3-rét. Pesten 1843. Borítékba fűzve 40 pkr. 

T E R M É S Z E T R A J Z 
népiskolák Kiálltára 

kiadta 

Jánosi Ferenez, 
tanár. 

Második megjobbitott kiadás. 
854.140 Ur 8-rét. Fűzve ára24kr. pengő. 

Szerkeszti 

Frankenburg Adolf. 
Két kötet. 

Nagy 8-rét. 2 aczélmetszettcl. Lesiállitott 
ár 4 pengő forint. 

A Z ÁRPÁDOK. 
Történeti 

balladák-, legendák- s mondákban. 
Irta GARAY JÁNOS. 

Második kiadás. 
Nagy 8-rét. Vászonba kötve 8 ft. 20 kr. 

Fiizve 2 forint pengőben. 
Ezen könyvnek jövedelme egy 

részben az elhunyt költő hátraha
gyott özvegyét illetvén, különösen 
ajánljuk e kitűnő diszkiadásban meg
jelent hires nemzeti költeményeket a 
t. cz. közönség pártfogásába. 

160 1 

Olvasókönyv 
városi és talu-t gyermekek 

számára. 
Harmadik jobbított és bővített kiadás. 

Iö54. Fiizve á m 2i p.kr. 

N Ő K V I L Á G A 
irta Szabó Bichard. 

Fiizve 1 ft. 30 kr. p.p. Kötve 2 p.ft-



Conraetz Vilmos és Corra 
1 - 2 

cs. kir. orsz. szabadalmaz. ércz-áruk gyára Bécsben, 

raktár Pesten, Dorottya-utcza, 7. sz. a. 
ajánlja 

c h i n a - e z ü s t e v ö - e s z k ö z e i t 

fi &f CONRAETZ 
gyári jegygyei ellátva, 

egész ii.j alakzatban és jótállás mellett. 

Árak luczal számra, pengő pénz-ben : 
Kanalak 15 forinttól 19 forintig. 
Villák 12 ft.tól 19 ft.ig. 
Kések 12 ft.tól 14 ft.ig. 
Kávéskanalak 7 ft. 40 kr.tól 9 ft. 30 kr.ig. 
Leveses-kanalak darab számra 5 ft. 30 kr.tól fi ft. 45 kr.ig. 
Tejszin-meritők darab számra 2 ft. 30 kr.tól 3 ft. 30 krig. 

ROMER és HECKENAST 
ujon nyitott 

DIVATÁRU-KERESKEDÉSE 
Pesten, váczi-uteza, Latitcr-léle házban, 15. sz. a. létezik. 

Egészen ujon felállított raktárukat, mell}' a hölgyek részére a 
legdivatosb bel- és külföldi 

pamut-, vászon-, gyapjú- és selyem-ruhaszövetekkel 
valamint 

b i i r k o n y o k . s h a w l o k s n a g y k e n d ő k k e l 

8 a mostani időszakra is jeles kelmékkel gazdagon ellátva van, 

a I ég j i i 1 á n y u » b s z a b ó i t á r m e l l e t t 
1 7 — 4 - 7 a t. cz. közönség figyelmébe ajánlják. 
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FORST KAROLY 
(BÉCSBEN) 

az el*o csíí>/.ííií királyi oraságofiau szabadalmazod 

(Hőbb Conraetz Vllmos-íéle) 

CHINA-EZÜST-GYÁR 
tulajdonosa ezennel tudatja, 

uogy gyára készítményei, 
mikiivk jolflsgóge az alább következő bizonyítványokból kitűnik, 

PeSteil egyedül Sarkall}' J . S. kereskedőben 
kaphatók. 

B I Z 0 \ V I T V A N V O K : 
Ezennel hivatalosan bizonyktatik, bogy FORST K Á B Ó L V félőbb Conrarlt V.) 

eliina-ezui-t-gvárábi'il a I tKniae. i ' .abb ndvnr »z(ik*églrtérr 18*7 óta folytatólagosan 
vett ezerötszáz darab knvékanál,ötven darab meritókanál és tizenkét darab cezet-olaj-
állvány állandóan használatban vannak, s olly kitünö tartósságuak, hogy e gyármüvek 
minéniUscge teljesen kielégit. — Bécs, július 4-kén 1853. 

A cs. k. udvari ellenór-hivataltól. 
II.) Riedl s. k., cs. k. udvari ellenőr. 

Alulirt igazgatóság ezennel örömmel tanúsítja, hogy ebiua-ezust-müveinek azük-
Régletét gózhojói számára évek óta FORST KAROLY (előbb Conraeu V.) cs. k. sza

badalmazott gyárából fedezi, s gyártmányai jóságáról, mind tartósság, mind szépség 
tekintetéből csak dicsérőleg nyilatkozhatik. — Bécn, májún 20-kán 1853. 

A cs. k. sz. Duna-gózhajózási társulat igazgatósága. 
(P. II.) I». Erk-sen k k., igazgató. 

Feuebbi jelentésre hivatkozva, bátorkodóin gazdagon 
ellátott chlna-ezúst-im'itárnnint a tisztelt közönség fi
gyelmébe ajánlani. 

SÁRKÁNY J. S., 
váezi- és nagybid-uteza szegletén. 

NAGYSZERŰ, Pesten még eddig soha nem létezett 

FEHÉR-RUHATÁR 
található a váczi-utezában 

az .. Ypsilantilioz" czimzett kereskedésben Pesten, ugyanis : 

Férfi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 
2 ft. 45 kr., 3 ft., 3 ft. 30 kr., 4 ft., 4 ft. 30 kr., 5 ft., 5 ft, 30 kr., 6 ft., 

6 ft. 30 kr., 7 ft., 8 ft., 9 ft., 10 ft., 12 forintjával. 

Színes férfi-ingek 300 különféle mustrában 
1 ft. 30 kr., 1 ft. 40 kr., 1 ft. 50 kr., 2 ft., '2 ft. 30 krajczárjával. 

Sima nöi-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból 
2 ft., 2 ft. 30 kr., 3 ft., 3 ft. 30 kr., 4 ft., 5 forintjával. 

NÖi-ingek schweitzi mellel és pasztákkal 
(Streif), készítve bollandi vászonból 4 ft. 30 kr., 5 ft.,' 5 ft. 30 kr., 6 ft., 

13 ft. 30 kr., 7 ft., 8 forintjával. 
Tiszta és minden pauiut-keveréstol ment vászonért 

4^(6_i2) kezesség vállaltntik. 

Épen most jelent meg : 

Az országos jövedelmekből nyújtandó 

Úrbéri kárpótlás 
iránti igények bemondása 

s az ide vonatkozó törvények s ministeri oktatás gyakorlati 
magyarázata 

MÉSZÁROS KÁROLYTÓL. 
1854. Fiizve ára 30 p.kr. 

Az alulirt könyvkiadó-hivatalhoz e könyv árának (30 p.kr.) 
bérmentes megküldése után, a könyv a legközelebb esü posta
állomásig bérmentve szállíttatik. 

Heckenast Gusztáv. 
pesti k i a d ó - k ö n y v á r u s , 

(barát-tér. kalap- s bimzó-utezai sarok-ház, 1-ső szám). 

Edelmann Károly 
könyvkereskedésében Pesten, váczi-uteza 
7. sz. alatt, nehánv nap alatt kapható lesz: 

HIRLAP-SZÓTÁR, 
az 

orosz-török viszály előidézte bábom 
magyarázatára . 

Betűrendbe szerkesztett 

S E G É D K Ö N Y V. 
E könyv csaknem 1000 tömör nyomatú 

czikket tartalmaz, ezek közt : rövid, de ki
elégítő leírását a napjaink bonyodalmára 
befolyó állapotoknak s viszonyoknak; — 
250 kitunó egyéniség érdekes életrajzát; — 
Törökországnak, a dunai fejedelemségek
nek, Montenegró, Orosz-, Angol-, Ftan-
cziaországoknak. Austriának, Porosz-, Gö
rög- , Svéd- és Dánországoknak statistikai 
rajzát; — leírását mindazon tartományuk

nak , mellyeken a bad már átvonult vagy 
átvonulással fenyeget, az abban részt vett 
néptörzseknek lei; a-at, egész a Himalaya 
hegysor s Közép-Ázsia sivatagjáig: — tar
talmazza továbbá : a görög felkelés és he-
iáriak történetét; — minden e világkérdé*-
ben felmerülő városok, várak, vármüvek. 
kikötők, tengerek, szigetek, folyók, begyek, 
átkelők stb. stb. ismertetését; — a már vi-

! volt csaták, ütközetek, viadalok felől kelt 
[jelentések; — előadatnak benne minden e 
: háborúra vonatkozó szerződmények. nyi-
latkozmányok, nyilt levelek, jegyzékek 
stb. stb. 

Körülbelül 150 lapnyi rcú , szótári 8-rét 
| alakban. 

Ára In / , . 1 p ft. 
Postán hftidvc 1 ft. 15 kr . p . p . 
Bolti-ara r lóflzete* bezá rá sa , asaz 

f o l y ó hó 30-ka n tán , 1 ft. 30 kr. p . p . 
Pesten, május 12-kén, 1854. 

Kiadó: 
Edelmann Károly 

2G - 3 — 3 könyvkereskedése. 

** 



MüIIer Gyulánál Pesten épen most jelent meg. 
és kapható minden könyvárusnál: 

A MAGYAR NÉP KÖNYVTÁRA. 
Szerkeszti 

F E . I S B B I S S Z S T T i . 1 T . 

Elsó főzet ára 24 p.kr. 

írták: Dr. Arányi, Brassay. Bernáth Gáspár. 
Csengery. Degré , Erdélyi János . Erkővy, Fáy 

András, Tompa. 

&^NéIkűIözhctIen kézikönyv mlndenrcndű 
honpolgárnak! 

F r i o b c i s z I s t v á n 

„ÖNÜGYVÉD" 
Gyakorlati tanácsadó jogügyletekben. 

Ára 2 peiiíjö forint. 

E munka régóta érzett hiányt pótoland, s nélkülözhetlen ké
zikönyv minden családnál, mert a lehető rövidséggel ugyan , de 
legnagyobb tökélylyel tartalmazza a legújabb törvényekre alapí
tott mindazon útmutatásokat, mell vekkel mindenki, akár a köz
igazgatási , akár a törvénykezési hatóságok előtt folyamatban levő 
ügyért, önmaga, ügyvéd nélkül kezelheti, — magában foglalja 
egyszersmind minden előjöhető esetekre vonatkozó példánymintá
kat, n. m. : mindennemű folyamodásokat, szerződéseket, nyugtákat 
stb., szóval minden néven nevezendő okmányokat, mellyek a 
mindennapi életben előfordulnak, s minden illy példányminta 
után az iránti útmutatást is : a felvett tárgyban minő bélyeg hasz
nál tassék. 

3 1 - 2 — 3 

22 _ 3—3 I 
Manz Gy. Józsefnél Regensburgban 

megjelent és 

Edelmann Károly 
könyvkereskedésében, Pest , váczi-uteza 

7-dik szám alatt megszerezhető : 

Geheimnisse 

RUSSLAND. 
Ein poIitischcsSitteiigemnlde des 

rassischen Reiches. 

Geschichte. Beschreibnng. Statistik. Po-
litik. Gesetzaebung Verwaltung. Beligion. 
EinrichtungH'. Land- und Seemacht. Oef-
fentüeher Unterricht. Industrie. HandeL 
Finanzwcaen. Ackerbau. Sitten. — Der 
Kaiser und seine Familie. Der Hof. Die 
Geistlichkeit. Der Adel. Der Mittelstand. 
Die Leibeigenen. Hilfsquellen. Wirkliche 
Kriifte. Der kaukasischc Krieg. Sibirien 
und Kamtschatka. Die Knute. Diplomatie. 
Polizeiwesen. Verschwörnngen. Gebrechen 
•nd Schwíchen des rnssischen Reiobes. 

Dilit dem Umschlagtitel i 

die Mysterien Russlands. 
Nach dem Manusrripte eines Diplomaten 

"ai eines Rvbcnden verfasst von 

M. Fr. Lacrolx. 
Deutsch von F r . Oszwald. 
2 kötőt. 20-dik kisdia, r é t , öszvesen 

<S1 lap, ara t N k 2 forint. 
P o s t á v a l , bérmentve bárhova 

2 ft. 30 kr. p p . 

29 2—3 

Előfizetési felhívás 
a 

Budapesti Viszliaiig 
czimü 

szépirodalmi és divatlapra. 

Lapunk a fővárosban olly élénk (részvét
tel találkozott, hogy a vidéki olvasók rész
vétét bátrabban fölkérhetjük. — Irányunk, 
melly épen alapja volt a részvétnek, válto
zatlan marad, egyszersmind ígérjük, hogy 
a t. közönség hazafiúi várakozásának meg
felelni iparkodunk. 

Riófizetési ár helyben házhozhordással 
május 1-tól december végéig; azaz : 8 hóra 
9 pengő forint. 

Helyben, házhoz hordással, május l-t"! 
september végéig 6 p.ft. 

Postán május 1-töÍ dee. végéig 10 p.ft. 
Postán május 1-től sept. végéig 7 p.ft. 

Mümellékleteink arcz- és párisi 
divatképek. 

Szilágyi Virgil , 
felelős szerkesztő. 

Lakik : három-dob utcza, 1. az. 

V a s Gereben, 
főmunkatárs. 

Lakik : széna-tér, 1-só szám. 

Előfizetési felhívás 

„A MAGYAR NÉPKÖNYVE' 
CZIMÜ MUNKÁRA, 

mellynek 

eNö filzete már k a p h a t ó , 

s legfőlebb 

pesti novemberi vásárig egészen megjelenend. 
Tárgyai e népszerű vállalatnak oktató és mulattató elbeszélések, történeti rajzok 

s értekezések a mezőgazdaság és természettudományok köréből. 
Feladatul tűzték kiadók általában a közhasznú ismeretek terjesztését olly alak-

ban, melly mindenkire egyiránt vonzó, s olly modorban, melly mindenkinek egyiránt 
érthető. 

E tekintetben leszünk népszerűek. 
Nem hisszük, hogy a nép számára külön irodalmat kelljen föltalálni. Legjobb 

modor, a mit mindenki megért. A mi szép, seramit sem veszt becséből, ha egyetemivé, 
népszerűvé igyekszünk tenni. Részünkről nem az együgyüségben keressük az egysze
rűséget, s a népiest nem apóriasban. 

Különös gonddal lesznek kiadók a nép gazdasági érdekeire, főleg a kis gazda
ságok czélszcrü rendezésére stb. S e rovatra nézve megnyertük a „Gatdasági Lapok1' 
tapasztalt szerkesztőinek folytonos, szíves közremunkáláeát. 

Elbeszéléseket következő munkatársainktól közlünk : báró Eötvös József, Er
délyi János, Gyulai Pál, Jókai Mór, Pompéry. 

Költeményeket Petőfitől és Aranytól közlünk. E fölött örömmel tudatjuk, hogy 
Vörösmarty müveivel is minél gyakrabban találkoznak olvasóink. 

A közhasznú ismeretek terjesztésében Érköty és Tőrök János stb. fognak velünk 
közremunkálni. Rendes munkatársunk lesz Brossai S. is, az egykori „VasárnapiUjság" 
szerkesztője. 

A z egész mú 24 ivre megy. Megjelenik 4 íves füzetekben. Előfizetési ár az egész 
6 füzetre csak egy forint pengő, postán küldve 1 forint 30 krajezár pengő pénzben. 

Előfizetéseket folyvást elfogadunk illy czim alatt: 

„ A Magyar Népkönyve" kiadó hivatalába, 
uri-utcza 8-dik szám alatt, 

PESTEN. 
Vállalatunk folytatása azon részvéttől függ, mellyel a magyar nép fogadja. 

Minden 10 előfizetés után 1 tisz
telet példánynyal szolgálunk. 

Szerkesztők : 

Csengery Antal 
és 

Kemény Zsigmond. 

25 2 - 6 
Jégverés elleni biztosításokat 
ez évben is elfogad a „Jégverés ellen 
kalcsftnttsrn biztosító mna-yar egyesü
let," és az e tárgybani jelentések tétethet
nek az igazgatóság irodáj ában Pesten (nagy-
hid-uteza Weisz-ház 12. sz. 2. emelet), vagy 
pedig az egyesület illető vidéki ügynökeinéi. 

2 0 — ( 3 - 3 ) 

32 1 - 3 

Lampel Róbert 
könyvkereskedésében. Pesten a városház
téren, épen most jelent meg, és Aradon Bet-
telkeim testvérek, Baján ScWn.Debrcczen-
ben Telegdi, Esztergomban Stumpf, Szege
den Bába és Burger, Veszprémben Krausi 
Hermán könyvkereskedóknél,valamint min
den hiteles könyvárusnál Magyarországban 

kapható 

A KÖZSÉG BÍRÁJA 
vagy 

E l j á r á s o k 
törvénykezési kLkülduüségekbeo 

és 

okiratok elemzése. 
Irta 

G Y Ö B Ö K G Y Ö B G Y , 
somogy-megyei hites ügyvéd. 

6 íves munka. 
Ára csinosan flizve 40 krajezár p. pénzben. 

(Ezen öszvegnokbérmentesen leendő be
küldése folytán, én is bérmenteaon fogom 
bármc-lly tetsző czim alatt ezt megküldeni.) 

Ezen munkácska magában foglalja 
mindazt, mi a községek és helységek 
biráinak szükséges lehet. A minden 
előfordulható esetekre készitett ki
merítő mintázatok és okiratok fölös-

Kiadó : 
Számvald Gyula. 

legessé lesznek minden ezt tárgyazo 
terjedelmesb munkákat, feltalálhatók 
levén benne tüstint bármelly eljárás
ban megkivántató felvilágositások és 
utasitások. 

31 1 

Birtok eladás. 
Szathmár-megyében kebelezett, Portsai-

ma helysége határában levő, miutegy 21 
hold, ugyanazon megyében ököri- tó hely
sége határában levő mintegy 207 hold 
szántó-és kaszáló-földek, mindenütt » köz
ség házánál tartandó árverés utján, örök 
áron elfognak adatni, és pedig Portsaimán 
folyó év június 18-kán, ököri-tón folyó év 
június 19-kén. 

36 1—8 

Megnyitási jelentés. 

LEHOTZKY JÁNOS 
k ö n y v - m ű-

baugjegy-kereskedése, 

kölcsön könyvtárral 
S z a th m n r - Sí é ni c t i be n, 

uj könyv- és mütárának megnyitásá
val ajánlja magát a t. cz. közönség 

figyelmébe. 

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

A mai számhoz a . .Vasárnapi ITjság-" és az „Orosz-török háború" czimü munkúrai előfizetési fólhivésok 
mellékelve vannak. 

http://ZSTTi.1T



