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i*v»l Széchenyi István. 
Azon nagy magyar férfi képét látjátok magatok előtt, 

kiről méltán elmondhatja a történetírás, hogy hazájával leg
több jót tett. Neve Széchenyi István. Egész családját jellemzi e 
czim „a haza boldo
gítója." Atyja Szé-
chenyi Ferencz ala-
pitá a nemzeti mu
zeumot , anyjának 
testvére gróf Feste
tics György, a Geor-
gikont. E hon áldott 
családból született 
István 1791-ik sept. 
21-én. Ifjúkora za
jos küzdelmek közt 
telt le; egész húszon 
négy éves koráig 
katona volt, vitéz 
katona^ ott is becsü
letet hozott a ma
gyar névre, tanúsít
ják ezt érdemrendéi, 
miket több kiilud-
vartól kapott; a lip
csei ütközetben fon
tos megbízatással 
küldetvén Blücher-
hez, az ellenség va
lamennyi őrszemein 
keresztül, a portyá
zok csatárlánczai kö
zött lovagolt át az 
ősz vezérhez s ugyan 
azon az uton tért is
mét vissza saját had
seregéhez. A har-
ezok elcsendesülte 
után a küllőidet 
utazta be; ifjú ba
rátja b. Wesselényi 
M. társaságában ke
resztül utazott egész 

Európán gyalog, miközben a két nemes gazdag ifjú, azon vetél
kedett egymással, mellyik közülök edzettebb a nélkülözések
ben. Wesselényi győzte jobban a fáradságot, de Széchenyi az 

éhséget. 1822-ig bejárta Angol, Franczia, Német, Spanyol, 
Olasz, Török és Görögországot s Kis-Ázsiát , 8 ezen korból, 
mint délezeg, daliás, testgyakorlatokban, férfias küzdelmekben 

kitűnő ifjút ismer
jük ő}t. 1825-ben lát
juk legelőször a hon 
színe előtt megjelen
ni. Az akkori ország
gyűlések terén egész 
váratlanul tünt fel 
egy fiatal huszárka
pitány , ki törede
zett, hibás magyar
sággal indítványt 
tett egy magyar tu
dós társaság felál
lítása iránt s e czélra 
egy egész esztendei 
jövedelmét 60 ezer 
pengő forintot aján-
la fel. „Hát te miből 
élsz addig ?" kérdek 
tőle. „Majd eltarta
nak az ismerőseim." 
felele ő s nemes pél
dájára megalakult a 
magyar akadémia, 
közel 400 ezer pen-
gönyi tökével. Ez 
volt Széchenyi fel
tűnése a nemzet 
előtt. Még akkoráiig 
birta a magyarnyel
vet, de a magyar 
szív kipótolta azt, 
s már néhány év 
múlva, mint egyi
két legmagasabb 
íróinknak láttuk Öt, 
ki azon müvekben, 
miket a közönség 
elé bocsátott, aj ele

tet lehelt nemzetébe, felrázta azt az alvó tespedésböl; mun
kásságra, szellemi kifejlődésre, jobblét utáni törekváire bua-
ditá azt s a mire buzditá abban maga is ment példával elő. 



Egyetlen czélja volt minden vállalatainál : nemzetének mind 
szellemi, mind anyagi téren fölemelkedése. Ezért alapitá a tu
dós társaságot, s e ténynek köszönhetjük, hogy most szilárd 
irodalmi életünk van, hogy minden szépnek és nagynak tehet
ségei !>en gazdag fajunk, a művelődés századát élte keresztül há
rom évtized alatt, ö inditványozá 1831-ben a magyar színhá
zat, melly mindekkorig olly kegyelt tárgya maradt a közérzü
letnek. Mi volt a tejjel mézzel folyó Magyarországon a közel-
szegényülés egyik oka? A rosz közlekedési eszközök. Szé
chenyi hozta létre a Dunagőzhajózást s azóta minden magyar
országi birtok, legalább értékének felével feljebb hágott. A gőz
hajózás azonban nem terjedhetett ki Pest kikötőjétől egész a 
tenderig, mert az aldunai parton volt egy meredek szirtes hely, 
mellvet Vaskapunak neveztek eleitől fogva s ez tiltá a nagyobb 
hajók keresztülmehetését. — Széchenyi vaskeze széthányta e 
sziklákat onnan, utat nyitott a kereskedelem számára s azóta 
Stambulig járhatnak gőzhajóink. Mi volt az oka, hogy a magyar 
faj olly kicsiny szerepet játszhatott ujabb időkben a társadalmi 
téren? Mert nagyjaink elhanyagolták az országot. Széchenyi 
rajta volt, hogy megkedveltesse velük hazájukat. Egy közép
pontnak kellett lenni az országban, hol a magas hazafiak jól 
érezhessék magukat. Ez lett Pest. Széchenyi gondoskodott Pest 
szépségéről, nagyságáról. Indítványára alakult a nemzeti casino, 
az előkelők kedvencz gyülbelye; ő létesité az évenkénti lóver
senyt, a nemesi mulatságok e leghasznosabbikát, a fővárosnak 
egy legdisztelenebb részét pompás bgetté varázsolta át a kö
zönség hasznára. Sok mindenre lett volna még szüksége az 
országnak; hogy ez mind kiteljék, ö indítványozta a két gara
sos önkénytes nemzeti adót; s bogy az eddigi terhek ne csupán 
a köznép vállait nyomják, hanem minden osztály vegyen részt 
azokban, ö küzdött legerősebben a közteherviselés meUett, s 
midőn az 1844-ki országgyűlésen ez elv elfogadtatott, ennek 
diadalára vörös bársony öltözetben jelent meg az országgyűlé
sen, mert ez által lett a magyar nemzet egygyé, nagygyá. Az ideig 
háromfelé volt törve, főnemes, köznemes, és paraszt. A legelső 
válaszfalat közöttünk Széchenyi vállai ingaták meg. 

És végre e nyolezadik csodája a világnak^ a lánczhid, melly 
örök emlékéül Széchenyi nevének, áll a két város között; lehet-e 
ennél beszélőbb, magyarázóbb jelvénye az ö jellemének? Magas 
és szilárd, miként az ö lelkének minden gondolatja, két város 
egyesitöje, mikép ő iparkodott egyesíteni fent és alant, jobb és 
baloldalon levőket, örök időkre épült, miként örök időkre ki-
vánta Ö megalapítani faja boldogságát. 

Az ujabb idők viszontagságai összetörték e nagy férfi lel
két, most lelki-betegen, semmivé téve vált el cselekvései teréről, 
s ki egykor országok jövőjét intézte, most saját magát sem 
ismeri többé. 

De emlékei élni fognak, a mig magyar él. Hajdan a csilla
gok közé emelték a népboldogitókat, mi tegyük öt be szi
veinkbe, hadd világítson ott, mint a nemzeti kifejlődés szellemi 
és anyagi nagysághoz törekvésének vezércsillaga. 

Utazás a föld körül. 
Andersen nyomán Dr. Hegedűs. 

Századok hosszú során keresztül, földünket egy nagy, a 
világtengertől övedzett tányérnak lenni vitatták, mellybe mesz-
szebbre hajózni veszélyes, sőt bűnös merénylet volna. 

Egyes néposztályok érdeke, s az emberi kebelben létező 
csoda vágy az ismeretlen s kietlen viz-sivatagot, vészes ré
mekkel népesité. — Majd egy fekete kézről regéltek, meby-a 
világ- végéhez közel utazót, hajóstól a tenger mélységes fenekére 
lehúzza, — majd óriás tengeri növényekről meséltek, melly
nek: ágai szétrontbatlan hálót fonva a hajó körül, annak mene
tét gátolják, legénysége éhen szomjan ott vész. 

De barmilly soká tartsa fenn magát a setétség, — országa 
mulandó, s előbb ntóbb tért kell engednie az igazság fényes 
nappalának, melly elöttf semmivé lesz mind az, minekanjya a 
setétaég a apja tudatlanság volt 

A 15-ik század közepén a kalandvágy, tengeri utazásokban 
kereste kielégítését s Genua leghiresb fia Kolon, vagy a hogy 
deákosan nevezik Columbus Kristóf, Amerikát felfedezé s dia
dalmas visszatérte által, a babona mindezen szüleményeit sem
mivé tette. — Csakhamar találkozott nem egy vitéz hősies 
keblű férfiú, ki dicső nyomdokait követni sietett. 

Portugali születésű Magellan Fernando volt az első, kiben 
ama nagyszerű gondolat, a földet körülhajózni, — felébredett, 
s V-ik Károly spanyol királytól segitve, ö volt az első, ki öt hajó 
s. 236 tengerészszel 1519-ik évi september 2Q-án Sevillából e 
nagyszerű útra indult. 

Dél-Amerika csúcsán talált s nevétől maiglan Magellan 
szorosának nevezett tengerszorulaton keresztül bajózva, a Csen
des tengerbe ért; — itt azonban ö Matan szigetén vadak nyi
laitól lelte halálát, mig Cano alkapitánya szerencsésen vissza-
bozá Spanyolhonba a hajót s 1522-be évi september 7-én San 
Lncas révénél kötött ki. 

Utána sokan bajózták körül a földet, kik között embtést 
érdemel a franczia Drake, az angol Kook s az orosz Krusenstern. 
Az illy utazás a tudomány bár meUy szakmájára nézve felette 
érdekes lévén, — a tengeri hatalmak nem egyszer szereltek fel 
bajókat, egyedül tudományos czélból. 

Legújabban a svéd kormány szervezé fel e végett Eu
génia nevü fregattját .Anderson svéd tudós, ki e merény
letben részt vett, az utat ismert kedélyességével leírta, — s 
mellőzve az azon tett, szorosan tudományos tanulmányait, 
egyelőre közérdekességü tapasztalatait bocsátá közzé. 

Halljuk az utas saját szavait. 

Elindulás — vihar — Farsund réve — tengeri élet — Porlsmoulh 
Victoria —• Wliigt szigete. — Atlanti tenger. 

Rég lévén utazásom terve megállapítva, elég időm volt 
képzeletemben magamat az uj viszonyokhoz szoktatni, meUyek 
reám vártak; a válás perczeiben mindazáltal érzem, mennyi 
maradt el mögöttem. A gyermek emlékei, az ifjú álmai, a férfiú 
tettei, a haza s barátim kedves alakjai, vegyülve a reménylett s 
vágyott jövő képeivel, tarka tömkelegben vonultak el lelkem 
előtt, s midőn az esti homályban Stokholm utolsó tornya is 
eltűnt, mélyen érzem, hogy valóm fele, hazámban maradt. 

1851-Úc évi september 30-án léptünk az utazásunkra szánt, 
Eugénia fregatt fedezetére. — Tiz órakor az admirál jött hoz
zánk szemlét tartani a legénység felett, mellyet rövid de velős 
beszédében istenbeni bizalomra, hűség s engedelmességre 
buzdított. 

Egy készen álló gőzös csakhamar a Keleti tenger közepére 
vontatott; — kiérve a szabad tengerre, lassan kezde csepegni 
az eső, mintha az ég maga részvétét akarta volna tanúsítani 
Svédhon négyszáz bátor fiának, — kik messze s bizonytalan 
útra keltenek. — Daczára a folytonos esőzésnek, sürü népség 
hullámzott a partokon, búcsú gyanánt lobogtatva kendőit a tá
vozók felé. 

Kedvező szellő sebesen hajtá hajónkat a Sund felé s ezen 
keresztül Kopenhagába. — Dánia fővarosában nem volt mara
dásunk, fris szél dagasztá hajónk vitorláit s a Kategat szoroson 
keresztül, csakhamar az Éjszaki tenger síkjára szálltunk. 

Idáig minden baj nélkül jutottunk; itt azonban hatalmas 
zivatar ért, az első, mit életemben láttam. Soha nem fogom 
feledni az égig tornyosult hullámokat, s a szél sípolását a hajó 
kötelékeiben, — az iszonyú ingásokat s a deszkázat szakadatlan 
nyögését és ropogását. — Mély barázdákban hömpölygött a 
tenger körülöttünk, mig az ég felhői korom-feketén függöttek 
felettünk, ép olly setéten tükröződvén a hullámokon, miket per
czenként hófehér tajték borított. — A hajó orra majd a sós 
habokat szánta, majd égnek szegezve, ugy tetszett, mintha ádáz 
rohamában, a mélyen lecsüggö viharfelhőket akarná hasítani.— 
A látvány nagyszerűsége feledteté a környező veszélyt, s min
den dühe a fellázadt haboknak más bajt nem okozott, csak hogy 
könyveink s málháink megáztak annyira, hogy egész utunkon 
keresztül a támadó penésztől kellé mindenkép szabadítani. 

Kedvező szelek híjában, Norvéghon partjain kellé végig 
vitorláznunk. — A merre tekintetünk szállongott, csak vad 



óriás sziklákra talált, a legesodásabb alakokban; meredek bércz-
falak, éles hegycsúcsok emelkedtek a magasba. — Itt egy kis 
sziget, mellynek közepéből egy nagy czukorsüveg alakű hegy 
emelkedett, ott gránit szikla sorok. — Itt -ott egy kis nyirberék 
s alján egy elhagyott kunyhó, mellynek kéményéből nyalka 
füstoszlop szállt fel, a téliesen tiszta levegőbe. 

Octobér 8-án értünk Farsund kikötőjébe. Hajdan terjedet-
tebb kereskedéssel birt, de a heringfogás nem lévén már olly 
jövedelmező mint egykor, jóléte felette csökkent. 

Mig hajónk biztos révben fáradalmaitól kipihen, szives 
olvasóim a hajón, egy kis látogatást tenni nem fognak sajnálni. 

Egy hadi hajó magában kis világ; minden szegletnek meg
van saját rendeltetése, minden személynek teendője s minden 
tér a legalkalmasabban van felhasználva. — Hét órakor minden 
felkel, minden zug sepertetik s a legszorgalmasabban surolta-
tik. — Nyolcz órakor van a reggeli, s ezután mindenki dolga 
után lát s kinek dolga nincs, olvasgat vagy irkál a hajó fedeze
tén, mig végre az ebéd ideje elérkezik, melly beszélgetés s tré
fák között költetik el. — Ebéd után a mulató-szobába gyül 
össze a társaság s kártyázás, beszélgetés s szivarozás közbe 
tölti az időt vacsoráig. — Vacsora után mindenki nyugodni 
megy; az őrsön lévő tiszt gondosan megnézi, elvannak-e oltva a 
gyertyák, s ha ezt rendben találta, mély csend terül el a hajón, 
mellyet csak az egymást felváltó őrök kiáltása s az őrsön levő 
tiszt vezénysipolása zavar. 

E mindennapiasságot csak,az isteniszolgálat tartása sza-
kitja félbe. — Valóban nincs egyhamar magasztosabb látvány, 
mintha négyszáz hivő, á határtalan tenger közepén, néhány 
deszkadarabból összeszegezett töredékeny hajójának fedezetére 
gyül s ihletés kebeléből buzgó dala száll fel az egek urához. 
E kis gyülekezet ajkairól jövő tiszta imát, csak a hullám locso
gása s szél dudolása zavarja,—nincs halandó, ki a tengerésznél 
jobban érezné, mennyire van Istenének kezében. 

Éjkeleti széltől pártolva, nyolez napi utazás után, a Canal 
la Manche-ba értünk, egyfelül Calais városának tornyai ra
gyogtak, más felül a büszke Anglia kréta sziklái nyomultak a 
tengerbe, s mellettük elhajózva, Porstmouth révéhez értünk. 
Előttünk a város terült el gyönyörű kikötőjével, mögöttünk 
Whigt sziget tünt fel a habokból. 

Portsmonth tulajdonkép három városból áll, Portsea, 
Gosporth és Portsraouth; két alaptól gránitból épült várna védi; 
a kikötő bemenetét. 

Az idegenre nézve, az itt horgonyozó hadi hajóosztály leg
érdekesebb; — néhány angol hajóstiszt felhívására a hajógyárt 
mentünk megtekinteni, ö t , háromfedezetü sorhajó, mindegyik 
120 ágyura volt készülőben; számos, a különféle hajókészletek 
előállítására szükségelt gyárokat, számtalan gőzgépeket, óriási 
horgonyok egész seregét, hatalmas árboezokat s számos más 
dolgokat látánk, mihez ha hozzá veszszük, a kész sorhajók, fre
gattok s hadi gőzösök egész seregét: a látvány igen alkalmas 
volt az utazónak megmutatni, mi légyen a britt hazája s milly 
szerepre légyen ez a világ forgásában hivatva. 

A kikötő előterén horgonyzott „Yictoria* sorhajó. — A 
kegyelet mély érzetével léptem e hadastyán fedezetére, e névhez 
egy más nagy név emléke lévén csatolva. E hajón esett el 
Nelson, Angolhon egyik legnagyobb tengerész hőse; a hajó há
tulsó részén egy kis táblán olvasható „itt esett el Nelson," s a 
második hajótérben egy rostélylyal kerített helyen egy másik 
tábla„i7/ halt megNelson.uH& visszagondol a látogató azon időkre, 
midőn Nelson, férfikorának delében e helyen vérzett el, hónáért 
küzdve, s látja az angoloknak istenítő tiszteletét, lehetlen, hogy 
szivünk e csataroncsolt hajón, sajátságos érzelmektől ne nyug-
talanittassék. 

A csata- és harczieszközök vész és halált gyártó helyéről 
eltávozva, ennek merő ellentétének, Whigt szigetkének látoga
tására siettünk. 

Hossza e szigetnek egy és egynegyed mértíold, alakja 
hosszas négyszög, s bár kiterjedése csekély, mégis öt népes vá
ros, számos falu s számtalan nyári lak fér el rajta. 

Keleti oldala dombos, felváltva itt-ott meztelen sziklák s 
erdős völgyekkel; déli részén a londoni úrivilág kéjlakjai van

nak. — Itt látni azon szép falusi lakokat, meUyek leirhatían 
kiességben terülnek el szemeink előtt; babér, ákácz s örökzöld 
bokrok, s zöld pázsit dombok közül, egy-egy normann ízlésű 
házacska tűnik ki veres tégla s fehér mészkőből tarkán építve; 
csúcsíves ablakai, ragyogva kacsintanak a falakat borító, felfutó 
növények örökzöld köpenye alól ki, mig előttük rózsa- s 
fuchsiabokrok tarka szinvegyületben virulnak. 

Nincs hely e földön, melly egy illy angol lakot bájoló ked
vességben felülmúlná, hol mindazt élvezhetni, mit szelíd éghaj
lat, nyájas környék és fóldiszerencse nyújthat a vándor halan
dónak. 

November 4-én elhagyók a portamouthi révet s már 12-én 
Madeira, a Canari sziget egyikének révében horgonyoztunk. 
Meleg nappalok, lágy szelek, mellyek vitorláinkat kedves dom-
boruságra dagaszták, ragyogó, langy nyári éjszakák november
ben, világitva a teli hóid szelíd fényétől, szóval minden egyesült, 
hogy utunkat az atlanti tengeren keresztül, széppé s kellemessé 
tegye. 

(folytattatüt.) 

A vakokról . 
D I E N E 8 L A J O S T Ó L . 

(Folytatás.) 

A hnrmadik vak gyermek atyja, kit Bélának nevezhetünk, 
vagyonos és tudományosan mivelt, s igen józan gondolkozású 
példás családatya volt. Ollyan, akiről a magyar ember azt szokta 
mondani, hogy derék ókos ember. 

Gondos apától, a ki okos ember is, van is bőven mit aprí
tania a lébé, nem lehet egyebet várnunk, ha a Mindenható 
világtalan gyermekkel látogatta meg, mint hogy mindent elkö
vet, ezen Szerencsétlen sorsának enyhítésére , nem kímélve sem 
költséget sem fáradságot. 

Béla apja nem azon uri emberek sorába tartozott, kik min
dent fogadott emberekkel tetetnek gyermekeik nevelése körül, 
s azt hiszik, hogy Isten beelégszik szülői sáfárkodásukkal, ha 
felszámlálják előtte, mennyit költöttek évenkint gvermekeik 
nevelésére. 

O nemcsak költött, de fáradozott is gyermekei nevelése 
körül; mert erős hite volt, hogy valamint az anyáknak legszen
tebb kötelességök gyermekeik ápolása, az atya mulhatlanul tar
tozik azok nevelése fölött őrködni. És ezen kötelességet tízsze
res buzgalommal teljesíté világtalan kis Bélája körül. 

Alig mult két éves a szegény fiúcska, midőn szeme világát 
elveszte, s a szerencsétlen apa, Pest leghíresebb orvosaitól, leik 
sikeretlenül fáradoztak, a vakokintézetéhez fordult. A véletlen 
ugy akarta, hogy épen a hó utolsó napján kereste fel ezen jóté
kony hajlékot, s e napon minden hónapban próbatétök van a 
növendékeknek, a mellyen mindenkit szívesen fogad az intézet. 
Béla apja kezdettől végig mindent éber figyelemmel követett, 
sokat látott és hallott egy pár óra folytán, a mit nem minden 
embernek hitt volna első szavára, de a mi egyszersmind jóté
kony balzsam volt sebzett atyai szivére. 

Látta mint írnak rajzónnal és tentával némeUyek, mint 
olvassa el ujjaival egyik, a mit a másik épen most nyomtatott 
tűhegyből összeillesztett betűkkel, s ha helyesírási hibát köve
tett el (a mi többnyíre betücsere által történik), azt azonnal 
észrevette. Látta mint raknak össze íabetükböl ahoz alkalmas 
völgyezett rámába a kisebbek, egyes szavakat vagy egész mon
datokat, s milly figyelmesen nézi át ujjaival egy nagyobbik, ha 
valljon nem csinált-e valahol hibát. Bámulva győződött meg 
arról is, hogy törtszámokkal olly gyorsan bánnak él fejből a nö
vendékek idősb)ei, miszerint ö papíron nem volt képes oldy 
gyorsan elkészíteni ugyanazon számvetést, és meggyőződött 
róla, hogy az hibátlan. 

Látta és hallotta azt is, milly előmenetellel haladnak kü
lönbféle zenében. Látott több rendbeli kézimunkákat, c^ukor-
szelerrczéket, sótartökat, kalamárisokat, vak asztalos- én eszter
gályostól, harisnyákat, fejkötőcskéket, karmantyúkat (kárászból 
és selyemből), stb. mellyeket vak leánykák kötöttek, czipőt is 



látott, mellyet világtalan varga varrott. Azt is látta , hogyan 
dolgoznak a vak kézművesek , mert a műhelyben kiki elfoglalja 
helyét kis idüre próbatétkor, hogy a közönség tulajdon szemei
vel meggyőződhessék mindazokról, a miket az intézetben ta
nulni lehet; látta az ügyes és könnyű testgyakorlatokat, szóval 
sok szépet és meglepőt látott egy pár óra alatt, miről a szokat
lan ember nem tudja hamarjában, csodálkozzék-e fölötte, avagy 
dicsérje a Mindenhatót, hogy képmását okos észszel felruházta, 
melly a setétség országában is uralkodó székre képes emelkedni, 
— áldja a pártfogókat, kik alapiták és fentartják e jótékony 
intézetet, s meghajoljon a tanitók türelme és szorgalma előtt, 
kik a vakokban ennyi ügyességet birnak kifejteni. 

De mindenek fölött legnagyobb figyelemmel követe Béla 
atyja egy mintegy 50 éves, közép termetű, kissé himlőhelyes vi
lágtalan férfiút, ki a tanitók sorában ült, s midőn a zenére és 
számvetésre került a sor, kiváltképen ő kezelte a próbatét mene
tét , mert ö volt rendes tanítója mind a zenének, mind a szám
vetésnek. Neve e derék világtalan férfiúnak Füredy László. Itt 
csak annyit érintek néhány szóval életrajzából, hogy 10 éves 
korában teljesen megvakult, s a pozsonyi evangel. lyceumban 
világtalan állapotban végezte tanulmányait, igen dicséretes 
szorgalommal és sikerrel. Később a pesti vakokintézetében, 
annak csaknem keletkezésétől fogva mint rendes tanító műkö
dött , s több éven át a magyar nyelv- és történettant is ö adta 
elő. Meghalt 1851-ben. 

E derék tudományosan mivelt férfiúval megesmerkedvén 
Béla atyja, mindinkább meggyőződött a felől, hogy a vak, magas 
műveltségre képes, ha van jó természetes eBze — a mi ritkán 
hiányzik nálok — van a ki fáradhatlan szorgalommal és türe
lemmel gyakorolja csecsemő korától kezdve mind testi mind 
lelki tehetségeit, és van az illetőknek elegendő vagyonuk, 
mellyből a nevelési költségeket is viselhetik, s a kiművelt 
világtalannak is egyéniségéhez illő és méltó jövőt biztosit
hatnak. 

Béla gondos atyja szorgalmasan látogatta a vakok intézetét, 
hol az igazgatóval és tanítókkal bizalmasabb ismeretségbe lép
vén, gyakran jelen volt a tanórákon. Legtöbbet időzött még is 
Füredyvel, kit mintegy tanulmányid tűzött ki magának. Nem 
egy délutánt töltöttek együtt sakkozna *) vagy ha többen vol
tak együtt tarok avagy preference kártyajátékkal, fejezték be es
ténként a komolyabb vitatkozásokat. 

A gyakori látogatásoknak az lett Bélára nézve az ered
ménye, hogy atyja nemcsak a pesti vaknevelökkel, hanem általok 
a vaknevelésre vonatkozó könyvekkel is megismerkedett, mely-
lyeket megszerezvén, szorgalmasan olvasgata, s kijelölte magá
nak a kitűnőbb, s használatba venni óhajtott helyeket, és azok 
útmutatása szerint bánt kis világtalan fiacskájával. Minthogy 
feltűnő hajlamot mutatott a gyermek már kisded korában a ze
néhez, édes anyja mindennap zongorázott neki több izben, nem 
holmi zenebonás opera-nyitányokat, hanem kezdetben egyszerű 
dallamu népdalokat, stb. Édes apja pedig, hogy hallását élesítse, 
— melly a zenészeinek nélkülözbetlen feltétele — mindenféle 
hangok gyors megismerésében gyakorolta. Ezüst kanalat, kü-

* ) A sakkjátékot illetőleg, szükségesnek tartom megjegyezni, bogy a vakok 
számira készített saktábla minden koczkájáböl egy kis csap áll ki, az alakok 
talapjába pedig lyuk van fürva, mellyet ezen csapokra illesztenek. A színek 
agj vannak pótolva , bogy például a fehér alakok mind gömbölyűek fent. a 
feketék pedig hegyesek. Fúredwnek erre nem volt szüksége, ó egészen isme
retlen mindennapi'sakkjátékkal csak agy játszott, mint a tulajdon magáéval, 
melly hasonlóképen közönséges volt, s olly jó l játszott, hogy ugyancsak össze
szedhette az eszét középszerű játszó, ha kiakarta kerülni, hogy meg ne verjék. 
Én sokszor játszottam vele, igaz hogy caak ollyan fertályházhelyes sakkmester 
vagyok, de nem is jut eszembe egy partié sem, mellyet elnyertem volna Füre-
dytöl, hanem arrn jó l emlékszem, hogy tréfából valamellyik figuráját tovább 
áraztattam egy lépéssel, vagy egy kiütött parasztot feltettem a táblára, a mit 
ö mindig észrevett. 

Ml a kártyázást illeti, bár nem hiszem bogy valaki azon véleményre tévedne, 
hogy a vakok a kártya színét kitapogatják, nem tartom még ía fölöslegesnek 
megírni, hogy mind a színek, mind a számok, bizonyos számú igen gyenge tú-
»zirrás&al jéúílteioek ki vakok számára a kártyákon, a mit ók nagy biztosság
gal megismernek ujjaikkal, s a kiadott kártyát mindig megnevezi az, a ki 
kiadta.Valóban meglcpó szokatlan látvány, midőn este valamellyik nagyobbik 

... teremébea az intézetnek 3—4 rak együtt ül és kártyáz, ugy szólván .setét -
ben, mert a vakok intézete helyiségei csak annyi mécsvilágitásban részesül
nek, hogy a látó szolgák, vagy felügyelő tanító ralamellyikc, meg ne bo
toljanak , nagyobb Wktgitáa fényűzés lenae- D. 

lönbféle nagyságú poharakat, arany-, ezüst-, rézpénzt pengetett 
neki, a melly tárgyakat Béla hosszabb gyakorlat után, oüy biz
ton megismert, hogy a régi verésü húszasokat, mellyek lapo
sabbak de vékonyabbak, mindig megkülönböztette hangjokról 
az újtól. Tizes és húszas, vagy rézpénz között épen nem szokta 
eltéveszteni a kölönbséget. Néha el is dobta magától az atya a 
pengő erezet, s Béla meglehetős biztossággal oda talált hallás 
után. a hova esett az. 

Eleinte lakószobájában, lassankint az egész bzában, s ké
sőbb az udvaron és kertben is körülvezette serdülő fiát a gon
dos atya, s mindent megtapogattatott vele, a mihez hozzá lehet 
kézzel férni, és elmondta neki, bogy miből és mirevaló, ki, és 
miféle szerszámokkal készíti ezt meg amazt a tárgyat. Minden
féle eleség és gabonából volt egy kis készlet a kis fiu szobájá
ban, s nem egyszer megtörtént, bogy magára hagyatva, azok 
szemei számlálgatásával töltötte idejét, nem is gyanítva men
nyire tökéletesedik tapintó érzéke s ujjai ügyessége, midőn 
búza- vagy lencseszemeket számlálgatott. 

Játékszerei közt voltak mindenféle jól készített állatok, és 
apró szerszámok, mellyek után sok állatról szerzett meglehetős 
tiszta fogalmat. Hogy az eleven állatok nagyságáról is tiszta 
fogalma legyen, sokszor ugy tett vele atyja, hogy előbb a fa
kutyát, macskát, bárányt, lovat, s mindjárt reá az elevent ta-
pogattatá vele össze vissza, és a gyermek egyúttal, azok szőre 
simasága, puhasága, hosszasága között is megjegyezte magának 
a különbséget. Sip, dob, harmonika, trombita, kakuk, kereplő, 
s egyéb hangos játékszerek bőven voltak a kis vak fiúcska já
téktárában, mellyek hasonlóképen jó gyakorlati hasznot ered
ményeztek hallása élesítésére. 

Már négy éves korában bejáratták a kis Bélát a helybeH 
kisdedóvó- intézetbe. És senki se gondolja, bogy akár a tanító
nak terhére lett volna, akár a kisdedeket gátolta légyen mu-
latva-tanulásukban. Sőt csakhamar ö lett az iskola vetélyserken-
tője, mert legszebben ült kirendelt helyén, mellyre néhány nap 
múlva bizton reá akadt, s leggyorsabban megtanulta a kis ver-
secskéket s egyéb efélét legszebben is énekelte az apró dalokat, 
és a jó példa ha valahol, romlatlan gyermekeknél bizonyosan 
megtenni áldott gyümölcsét. 

Nagyobbacska korában, beadták Bélát szülői a vakokin
tézetébe, hol kiváltképen, a zenében gyakorolták, egyéb neki 
való elemi tanulmányok mellett. Kézimunkákra ugy obajtá 
atyja, hogy ne igen alkalmazzák, mert attól tartott, hogy a dur
vább szerszámok és nehezebb fogásu munka, károsan hatnak 
ujjaira, mellyeket zenész embernek minden áron kímélni és 
ápolnia kell. Mind a mellett mégis megtanulta Béla, meglehető
sen az esztergályos mesterséget, mert nagyon tetszettek neki 
azok a mindenféle csinos apróságok, mellyek ezen mesterség 
müvei. 

10—12 éves korában már nyilvános oskolába járt Béla, 
egy tudományosan müveit derék fiatal emberrel, kit nevelőül 
fogadott melléje atyja; az oskolán kivül részint zene, részint 
idegen nyelvek tanulásával tölte Béla naponta néhány órát, 
jeles szakértő mesterek tanitása szerint, majd beutazta a ser
dült vak ifjú, Európa legnevezetesebb fővárosait, több helyütt 
egy vagy más nevezetes tudós leczkéire szorgalmasan bejárván 
kedves nevelőjével; s mire megemberedett, mind a nemzeti, 
mind az 6 görög és deák, angol franczia s német irodalom
ban olly jártasságot tanúsított, ha erre került a sor, hogy tiszte
lettel álmélkodtak, kik hallak okos beszédét. A zenében pedig 
olly haladást tett, hogy egész ünnepélyes csend állott be, ha 
Béla valamelly társaságban a zongoránál foglalt helyet. A 
sakk, és néhány tisztességes társasági kártyajátékhoz is olly jól 
értett, hogy épen nem haragudott, a kinek whiszt partiéban, ö 
jutott társul. 

Minthogy a tudományos dolgokat igen kedvelte, sohasem 
maradt hátra a napi irodalomban, mindig volt valakié, a ki a 
jobbravaló hírlapokat, s legújabban megjelent munkákat felol
vasta neki, és mivel a vakoknak igen gyors és tartós emlékező
tehetségük van, nem egyszer megtörtént, hogy midőn valamelly 
eseményről vitatkozás támadt, Bébi egész biztossággal el
mondta, mit irtak arról ez előtt 5 -6 hónappal, sőt évek előtt 



is a hírlapok, és többnyire azon napra is emlékezett, mellyen 
ezt neki felolvasták. Unalom-üzöül tartott egy külön szobács
kát, mindenféle esztergályos szerszámokkal felszerelve, s olly 
csinos apróságokat gyártott mulatságból, hogy akármelly ép-
szemü mesterember sem szégyelte volna magáénak vallani, s 
nem volt senki számos ismerősei között, ki valamit nem birt 
volna Béla müveiből emlékül. 

Semmivel sem hatotta meg azonban az egész községet, 
urakat és szegényeket, ifjakat véneket olly mélyen, mint ha 
nagy ünnepeken, vagy néha közönséges vasárnapokon is ő fog
lalt helyet istenházában az orgona mellett, s tiszta csengő 
hangjával s remek játékával ö vezérelte a hívek buzgó énekét 
a mindenható zsámolyához. — Nem lehet azt az andalgó bána
tos, — hogy ugy fejezzem ki magamat — hangzománczot, le
írni, melly a vakok vallásos énekét jellemzi. 

Igy tölte életét a tudományosan müveit vak. 
(Folyatjuk.) 

8z. Pétervár eredete. 
A jelen muszka birodalmi székvárost, még a mult század első 

évében senki sem ismerte, mert egy halászgunyhó sem volt ott, hol most 
a minden oroszok korlátlan urának császári várlaka, számtalan fényes 
palotákkal körülvéve büszkélkedik. 

Első Péter czár, miután a svédeknek minden erősségeit elfoglalta, 
a Néva partján 1703-ban, elhatárzá, hogy a tenger közelében egy erős 
várat épit, hogy a meghódított uj tartományok fölött minélinkább bizto
sítsa hatalmát, s e czélra egy kis szigetet szemelt ki, 30 orosz mérföld 
távolságban a Néva torkolatától, és tulajdon kezeivel tevé le a mostani 
büszkevár legelső' alapkövét. ~t 

A megalapított várba kormányzóul Mencsikof-ot nevezte ki Péter 
czár, rá bízván annak gyors építtetését, ki rendkívüli erélylyel hozzá lá
tott, egy olasz épitészszel, vasakaratu urának parancsa teljesítéséhez. A 
vidék egészen néptelen volt, s Mencsikof, messze földről kénytelenitte-
tett munkásokat szerezni. E$fö 

A minő váratlan volt a czár parancsa, olly készületlen állapotban 
fogtak annak végrehajtásához. A z van följegyezve a történet lapjaira, 
hogy azon kalmük és kozák napszámosok, kiket a kegyencz kormányzó 
parancsszava Sz. Pétervár első munkásaivá avatott, ásó, kapa, s egyéb 
szerszám Injában, botokkal s kezeikkel ásták a földet, s koponyáikban 
hordták a kirendelt helyre, s részint a súlyos munka, részint élelem hi
ányában, mintegy százezer munkás ön kezeivel ásta meg tulajdon 
sírját Pétervár alapárkaiban. De a mit Péter czár akart, annak meg-
kelie történni, és a megkezdett vár bámulatos gyorsasággal épült. 

Alig tudták meg a svédek, mit mivel ellenségük, 12,000-nyi had
sereggel nyomultak az uj erősség megszállására, de Péter czár szemé
lyesen vezérlett seregével visszaverte, és tetemes zsákmányt foglalt el tő-
lök. Az építést szakadatlan' folytatták, s néhány hónap múlva nemcsak 
az alsó bástyázat, de egész házsorok is készen áljottak a sziget belső te
rületén. Hogy a munkálatokat szüntelen szeme előtt tarthassa, egy 
fabódét épittete magának a bástyán Péter czár, s abban lakott. (Mai 
napig meg van e bódé, mint rendkivül becses nevezetesség.) Mencsikof 
valamivel tágasabb házban lakott, közel czárjához, s a szigeten és Néva 
partján elszórt sátrak és színek, a munkásoknak szolgáltak lakásul. 

A czár átlátta hogy Sz. Pétervárát a svéd hajóhad ellen biztosí
tani kell, s miután jól szemügyre vette a Néva torkolatát, egy kis szige
tet szemelt ki, a mellyen meghagyá MencsikofFnak hogy várat építsen. 
Mencsikoíf a hideg tél daczára, hozzá fogott a nehéz munkához, s már 
tavaszkor végrehajtva lelte akaratát a hatalmas czár, elnevezvén az uj 
erősséget Kronslot névvel. Hogy ezen épitésnél hasonló, ha nem nagyobb 
sanyarúsággal küzdöttek a munkások mint Pétervárnál, márcsak abból 
is gyanítható, hogy 8000 lónál több elhullott takarmány hiányában a 
hirtelen épit és alatt. 1705. háborítatlan dolgozhattak a muszkák erőssé
geiken ; a következő évben másodízben támadták meg a svédek Péter
várt, de nagy erőfeszítéssel ekkor is sikerült megmenteni, s mind a 
mellett, hogy komoiy veszély fenyegette, mégis napról napra szemláto
mást gyarapodott. Kereskedők, kézművesek, matrózok, családostól ván
doroltak az uj városba; a fenmaradt kalmük és kozák munkások is itt 
telepedtek meg, s hovat ovább bevándorlói t külföldiek is szaporíták an
nak lakosait. Mig a czár Narvát ostromolta, az alatt változások történ
tek az ő tervén a város építésében, s hogy azt minél gyorsabban lielyre-
üase, egy ukázt adott ki, mellyben megparancsolta, hogy az ország falvai 
és városai 15,000 munkást küldjenek Pétervárra. Három hó folytával 
ugyanannyi váltotta fel a kifáradtakat. Kzeh munkások havi bérben is 
részesültek, a mindennapi kenyéren kivül kaptak egy hónapra 1 r u b e l t . 
(46 ezüst krt.) 

Már 1708-ban egész családjával Pétervárra költözött a czár, s 
fényes ünnepélyek közepett hirét vette, hogy X l l . Károly svéd király a 
határhoz közeledik, s alighogy a czár családja elhagyá Pétervárt, megje

lent egy 14 ezernyi svéd had, melly Néván átszállott, és a pétervariakat 
olly rémülésbe hozta, hogy a mit magokkal vihettek, azzal a várba vonul
tak, egyebet pedig felégettek. Apraxin, kire a vár parancsnokságát bízta 
a czár, látta hogy még illy veszélyben nem forgott a város, a melly tol 
csak a svéd hadvezér könnyelműsége mentette meg, kí feltévén, hogy 
majd zsákmányol eleget, nem gondoskodott serege élelméről, s csakha
mar éhség kezdett sorai közt dühöngeni, mert a muszkák mindent felé
gettek előtte a merre ment, s beközeledvén a tél is, kénytelenek voltak 
a svédek, pogyászaik feláldozásával haza sietni a menekvésökre érkezett 
hajókon, miután a sivatag pusztákon, s mocsáros rengeteg erdőkön rop
pant inség között vergődtek keresztül a tengerpartig. A svédek további 
háborgatásától Sz. Pétervárt a pultavai veres csata biztosit á teljesen. 
Ezen ütközet utáni reggel ezt irta Péter czár Apraxinnak : „Végre meg
erősítem Néva-városom sarkkövét." És ezen megerősített sarkkőre, csak
ugyan varázsgyorsasággal épült az ifjú város, mellyet azóta a legkö
zelebbi eseményekig, senki sem háborgatott. 

A pultavai ütközet után homályosodni kezdett a moszkók szent 
városa, Moszkau csillaga. A czár Pétervárra tette át udvarát. A minisz
terek s egyéb magas hivatalnokok, vetélkedve építenek palotákat az uj 
fővárosban, melly varázsgyorsasággal épült, népesedett, és csinosbult. 
£1 is követett a czár mindent annak emelésére. Azon idegen kereskedő
ket, kik pétervári kereskedőkkel léptek Összeköttetésbe, mindenféle 
kedvezményekben részesítette, — a rengeteg őserdőket a város kör
nyékén kivágatá, — utakat csináltatott minden irányban, mellyek az uj 
városban öszpontosultak, — nyomdát, könyvtárat alapított, stb. Mind
ezek következtében szemlátomást szaporodott a lakosak és házak száma. 
De egy nagy veszély fenyegette az ifjú várost, mert a magánházak 
többnyire fából lévén készítve, tűzvész esetében pár óra alatt porrá éghe
tett volna. Nagy Péter ennek is elejét vette. Egy ukázt (császári pa
rancs) adott ki. mellyben szigorúan meghagyta; hogy „száműzetés és 
vagyonvesztés terhe alatt, sehol sem szabad Péterváron kivül kőházakat 
építeni,1' s minden földbirtokos, kinek 50 j o b b á g y a van, tartozik a város 
középső részében egy két-emeletes kőházat építeni, azoknak pedig, kik
nek nincs kerekszám 50 rabszolgájuk, megengedte, hogy közös erővel 
építhessenek a városban kőházat. Hasonló rendeletet kaptak a papok, 
kereskedők, hivatalnokok stb. és minden ember ki élelmi szereket vitt a 
városba tartozott faligáján vagy ladikján, bizonyos mennyiségű követ is be
hozni. 

Hlyen rendszabályokkal erősité meg Péter czár alapját Sz. Péter-
várának, melly jelenleg szinte két • mfd területben, több szigeten áll, 
mellyeket részint a Néva és csatornái, részint a Finntenger-öböl alkot
nak. Európa legfényesebb s legvirágzóbb városai közé tartozik. Épen 
150 éves, B van 9,000 háza és félmilüo lakosa, roppant éspompáe palotai, 
templomai, óriás emlékszobrai: (Azon gránit szikladarab, mellyen Nagy 
Péter szobra áll, faragatlan állapotában 30,000 mázsát nyomott) remek 
hidak kötik össze a Néva partjait, — egy csupa márványból van. stb, 
De van két hatalmas ellensége is. A z egyik az egyesült északi hatalmak 
rettenetes tengeri hadserege, melly pár hónap óta néz már farkassze
met, mintegy 4000 álgyu társaságában, Pétervár vaskapujával Kronstadt-
tal, ugyanazon szigeti várral, mellyet a nagy czár, Pétervárral egy idő
ben épített a Néva torkolatában, s melly csak annyiban hasonlít a hajdani 
Kronslot-hoz, hogy ugyanazon szíklaszigeten áll egy része. A másik még 
veszélyesebb ellenség, mellyen sem hadicsel sem cbplomatia ki nem fog, 
ez a Néva folyam, mellynek bőszült áradásai már felszámithatlan károkat 
okoztak a virágzó büszke városban. A muszka köznép sok ideig „kö-
nyekvárosának" nevezte Sz. Pétervárát, azon sanyanisagrók mellyet az 
első munkások szenvedtek építése kezdetében, s most is találkoznak vé
nek a nép között, kik prófétai áhítattal jövendölik, hogy közéig az idő, 
mellyben a büszke város elpusztul, — hogy a Néva hullámaiba H ü l y é d n e k 
az ő büszke palotái. oo 

A bölcsek köve. 
Az édeni, s első szüléink által csak kevés ideig élvezett 

földi boldogságot visszaszerezni, volt és lesz az embernek egyik 
fő törekvése. Ezen földi boldogság utáni vágy volt, eleitől fogva 
csaknem minden emberi tevékenységnek hatalmas rugója, melly 
ugy a testi, mint szellemi erőket örök munkásságban tartamija. 
S váljon hol keresték az emberek ez előtt csak pár évszázaddal 
is, az ahoz vezető eszközt? A földnek, közös anyánknak kebelé
ben, hol rejtőzni gondolták azon anyagot, melly által képes leend 
az ember, mint a földnek legnemesebb szülöttje, előidézhetni a 
felsőbb érzékiség legmagasabb vágyait kielégítő dolgokat : a 
hatalmat adó aranyat, a földi örömöket fűszerező egészséget s 
a hosszú életet, melly itt a földön a halhatatlanság helyettese. 

A földi boldogságnak ezen három tényezőit, egyesülve 
lenni hitték a bölcsek kövében, melly a bölcsnek, vagy avatott
nak kezében minden nemtelen erezet arany nyá változtat;* melly 
mint legtökéletesebb gyógyszer, minden nyavalyát UKggyógyif, 
a testet megiíjitja, s az életet meghosszabbítja. 



A bölcsek kövének létezbetéséröli legelső eszme az egyip
tomi araboknál keletkezett, kik Egyiptom meghódítása által 
a papok titkaihoz jutottak, inellyekböl már Herodót és Plató is 
meritek tudományos ismereteiket. Az ép szellemű, gyözö nép 
— bár a kilencz századon át nagy munkával s költséggel fel
állított több százezer kötet könyvet magába foglaló könyvtárt, 
állítólag, felégette is — a meghódítottak tudományát csakha
mar átsajátitotta. S igy terjedhetett el az araboknak cordovai, 
sevillai és toledói fótanodáiból Európának többi tudományos 
intézeteibe a bölcsek kövének keresése; s azon fáradalmat nem 
ismerő — számtalan veszélyekkel járó — kutatás, mit az em
berek a különböző anyagoknak egymássali vegyítése által, több 
mint ezer éven át végbevittek. 

A bölcsek kövének elöállithatására, szerintük, megkívánta
tott, mindenek előtt : a föld legelső nyers anyaga, azon föld, 
mellyből Ádám vétetett, a tiszta szűz föld ; a melly ugyan min
denütt el van terjedve, hanem megtalálása bizonyos föltételek
hez, mellyeket csak az avatott ismer, van kötve. „Ha ezen föld
nemet birjuk," mondja Hollandus Isák : „akkor a kunok egész 
előállítása gyermek játék." Az első nyers, vagy elrejtett anvag-
ból nyeri a bölcsész a bölcsek higanyát, melly a közönséges hi
ganytól különbözik, s minden érezek származásának lényeges 
föltétele. Ehez bölcsészi arany vegyittetik, s a vegyület költő-ke-
menczébe, melly tojásalakú legyen, tétetik s hosszabb ideig 
benne hagyatik. S ekkor a vegyitekből valami fekete anyag, az 
úgynevezett : holiófő lesz, melly bizonyos idő múlva a meleg
ségben fehérré változik, ez a fehér hattyú. Hosszabb és erösebb 
tűznél sárgává s végre ragyogó veressé válik az anyag, s ekkor 
kész a nagy mü." 

Illy homályos és titokteljes volt a bölcsek kövének legegy
szerűbb s legvilágosabb készitésinódja; mások tekervényesen 
bebonyolított, érthetlen működéseikben még az ima erejét is 
igénybe vették. Es mégis — a min nem lehet eléggé esudál-
kozni — annyi századon át, kétségkívüli igazságnak hitték az 
emberek a bölcsek kövének-, mit senki soha nem birt s nem 
készített, hanem csak más által mondott készitettnek lenni-, 
lételét. 

De ki is merészelte volna kétségbe vonni a bölcsek kövé
nek létezését? midőn a legjelesebb tudósok állították, hogy ez
zel sikeres kísérleteket tettek. Igy Helvetius, az orániai herczeg-
nek háziorvosa, ki különben az álkémeknek (alchymistáknak), 
kik a különböző anyagok vegyítése által aranyat iparkodtak 
előhozni, nagy ellensége volt, 1667-ik évben kiadott munkájá
ban hitelesen állítja : „hogy ö egy idegentől kapott egy fél ré
pamag nagyságú bölcsek kövét és azzal hat nehezék ólmot vál
toztatott — neje és fia jelenlétében — aranynyá, melly a hágai 
pénzvisgáló.intézetben a próbát kiállotta.*' Prágában pedig Húsz 
gróf 2 '/i font higanyt változtatott egy szemer vörös por (böl
csek köve) segítsége által, mit egy ismeretlentől nyert, finom 
aranynyá, mellyből emlékpénz is veretett 1688-dik évben. To
vábbá állíttatik, hogy a bessen darmstadti tartomány-gróf Er-
nest Lajos, ismeretlen kézből kapott volna bizonyos vörös és fe
jér vegyitéket, utasítással együtt. Az aranyból, mit ez által 
ólomból előállított, aranypénzt veretett; az ezüstből pedig az 
1717-ik évi hess tallérok készíttettek. 

Még a 14-ik 15-dik és 16-ik században annyira hitték a 
nemtelen érczeknek aranynyá változtathatását, bogy több fej-
delmi udvarokban tartattak e végre álkéinek, kiknek sikerült 
— titkon tiszta araaynyal elegyített — vegyületeikkel, a nemte
len erezet aranynyá változtatni addig : mig pártfogóik a titokba 
bele nem tekintettek; mikor többnyire — csalásuk napfényre jő
vén — aranyhártyával beragasztott ruhába öltöztetve, szinte 
aranylemezzel bevont akasztófára függesztettek. Azonban má
sok, inkább halálra engedték magukat kínoztatni, mint titkaikat 
az avatatlanokkal küzleni. Az ellenök használt kegyetlen eljárás 
s mintegy vértanúi halál pedig, nem hogy csökkentette, hanem 
inkább erősítette a ki nem magyarázott, hanem lehetőnek tar
tott tudományban! hitelt. 

A verulami Baco, Spinoza, Lcibnitz s többen az akkori tu
dományos világnak mind meg annyi első nagyságú csillagai, hit
ték a bölcsek kövének lehetőségét. Hogy milly mélyen és szé

les terjedelemben uralkodott ezen eszme, mutatja a többek között 
a lipcsei jogtudománykarnak 1725-ik évben Erbach grófnőnek 
férje ellen indított pórében hozott ítélete. Az első ugyanis 
egy üldözött vadtolvajt frankensteini várába befogadott, s ez, 
hálából, a grófné ezüst edényeit aranyra változtatta. A gróf a 
kincsnek felét magának követelte; mivel az érték-növekedés az 
ö jószágán s a házasság ideje alatt történt. A jogi-kar ellenke
zőleg ítélte el az ügyet azért; mert a per alatt levő tárgy az el-
változtatás előtt a grófné sajátja volt, s ö az elváltoztatás által 
birtokjogát nem veszthette el. 

A bölcsek kövében rejlő egészséget-adó s élethosszitó eröröli 
eszme a 13-ik században keletkezett. Ez azon állításból fejlődött, 
hogy az élettblyam nem egyéb mint egy vegyfolyam. S mivel a 
bölcsek köve a nemtelen érczekkeli egyesülése által, ezeket tö
kéletlen állapotjukból kiemelhette,aranynyá változtathatta : eb
ből nagyon könnyen lehetett következtethetni, hogy hasonló 
hatást fog gyakorolni az emberi testre is. Hollandus igy adja 
elö a gyógyítás módját : „Tétessék a bölcsek kövéből egy buza-
szem nagyságú rész borba, s ezt igya meg a beteg. A bor hatása 
a szívhez nyomul, s innen minden nedvekbe elterjed. A beteg 
izzadni fog, de ez által nem hogy lankadna, hanem inkább erö
sebb és vidámabb lesz. Ezen adag minden 9-d. nap ismételtes
sék ; a midőn ugy tetszik az embernek, mintha többé nem em
ber, hanem szellem volna; s olly jól érzi magát, mintha 9 napig 
a paradicsomban volna, s ennek gyümölcseivel táplálkoznék." 
Trismosin Salamon pedig azt állítja : „bogy ö magát késő vén
ségében egy szemer bölcsek köve által megifjitotta; sárga ran-
ezos böre simává — és fehérré, — arcza pirossá — s öszhaja 
feketévé, — s görbe háta egyenessé lett, s hogy 90 éves nőknek, 
ezen gyógyszer által, deli ifjúságukat visszaadta. 

Ebből mintegy természetesen látszott folyni azon következ
tetés : hogy, ha a gyógyszerben nem volt is valódi bölcsek köve 
— melly minden betegséget meggyógyított — ; de ininél köze
lebb állottak az abba vegyített anyagok a bölcsek kövéhez : an
nál jótékonyabban működtek s annál több betegnek visszaad
ták az egészséget. 

Azonban minél inkább fejlődött a setét századok homályos 
ködéből a tudományok áldott világa : annál inkább kevesedett 
az aranycsinálók száma, gyérültek a minden nyavalyát meggyó
gyító szerek. De ez utóbbiak azért, még ma is nyújtatnak a 
könnyen hívőknek, kik azokat kínos s talán tartós fájdalmaik
ban , gyakran tapasztalt orvosaikat kijátszva s a czélszerü 
gyógyszert mellőzve, használják. S igy nem is csoda, ha az ily-
lyen betegek igen gyakran a földi boldogság helyett a talvilá
git nyerik el. 

A tudományok tisztább fényénél már most világosan lát
juk, hogy az ezer éven át keresett bölcsek kövét, az emberek 
ugyan nem találták fel: hanem a számtalan vegyitési kísérletek 
által létrehozták a vegyészetet, melly az anyagok alkat-részeit, 
mint például a földmivelésnél, a föld és az ezen termő növé
nyeknek alkat-részeit, s az azokban rejlő erőket, ismerteti meg 
velünk. Es igy bár közvetlen nem birjuk is az annyira keresett, 
földi boldogságunkat előidéző, kincset: de igen, az ez után való 
kutatás által létrejött tudományt, melly az ember anyagi jólé
tét napról napra hatalmasabban mozdítja elö, mellynek útmuta
tása szerint működő gyáros, hányszor nem adta el nemtelen 
érezböl készített áruit aranyért s igy közvetve nem változtatta-e 
azt aranynyá ? Vájjon nem a vegyészet segítsége által állit-
hatja-e elö a gyógyszerész a megbomlott életmüszerkezetet 
rendbe hozó gyógyszereket? S Vájjon érezbetünk-e nagyobb 
földi boldogságot, mint a visszanyert egészség élvezése? S 
mindezt nem a vegyészeinek, s ezt nem a bölcsek köve utáni 
keresésnek köszönhetjük-e? 

S talán azt gondolja sok jámbor, hogy a nagy mérvekben 
szaporodó emberi nem, a földnek, úgyszólván, minden tudomá
nyos ismeret nélküli mivelése mellett, tovább is nyerend ele
gendő eledelt? Az illy boldog hitbe merült, ugy hiszem csak né
hány év múlva is ki fog ábrándulni s követni fogja a müveit 
nemzeteknek vegyészi ismerettel kezelt földmivelésmódját. E 
szerint a földi boldogságnak egy fó tényezője, az eledel is, bő
vebben nyujtatik a vegyészet segítsége által az embernek. 



Mit szóljunk az iparművészeiről? Ez talán még most is 
igen kis körre volna szorítva, ha a bölcsek köve keresése köz
ben feltalált anyagok segédeszközükül nem használtathatnának. 

S midőn a vegyészi ismeretek, illy hatalmas rugói a földi bol
dogságnak, nem marad egyéb hátra, mint azon szerény óhajtás : 
Vajha imának az avatottak, magyar népünk számára is népszerű 
vegyészi utasítást, mellyböl okulva, arany jólétet nyerhetne a 
szorgalmas földmivelö s iparmüves, sezek által honunknak min
den gyermeke. Vált Ferenci. 

Villany-delejes távirat. 
(Telegraph) 

Nagy volt az ámulat, midőn az első vasuti vonatok és egy 
előcsatolt mozdony, mint tüzló, több száz ember terhével né
hány negyedóra alatt, mire a rendes postai szállítás ugyan
annyi vagy még több órákat igényelt, több országok terüle
tén tovarohantak; a tudvágy mindenkit ösztönzött, ezen rend
kívüli gyorsutazási alkalommal vagy személyesen megismer
kedni, vagy tapasztalni : miként történhetik az , hogy azonegy 
napon az ember Frankfurtban reggelizzen, és Baselben esteliz-
zen, miután e két, város nyolezvan órai távolban fekszik egy
mástól. De mi a mozdonyok legnagyobb gyorsasága is, hason
lítva ahoz, mellyet a villanyos távírda kifejt, melly a gondolat 
sebességével, minden, zörej, elötudositások nélkül, olly távolsá
gokra megy , hova a kocsivonatok csak több napi menet után 
juthatnakí Evvel még igen keveset mondtunk; mert jó l meg
fontolva, minden képzelhető távolság a földön, a villanyos táv-
irdára nézve annyi, mint semmi, s nem állítunk nagyot, ha azt 
mondjuk, hogy az egész föld ezen találmányra igen csekély. 
Mert ha a holdat a fö lddel , mint két várost, összelehetne kap
csolni, csak egy másodperez szükségeltetnék arra, hogy ezen 
50.000 mérföldnyi hosszú tért ez uton a tudósítás átfussa; a 
napig pedig csak kevéssel kívántatnék több 8 pereznél. Már 
pedig a föld és nap közt, jó l megjegyezzük, a távolság 20 millió 
mérföldet tesz! 

Mindjárt látni fogjuk, miként lön lehetségessé az embe
reknek illy hihetlen gyorsasággal rendelkezni. 

Különböző testekben, azoknak nemcsak dörzsölése, hanem 
érintkezése által is, bizonyos villanyosság fejlődik ki; nevezete
sen ez uton különnemű fémek igen könnyen s hatással juttat
hatnak villanyos állapotba. Vegyünk egy darabka horganyt, 
éa egy darabka rezet; helyezzük az egyiket a nyelv hegyének 
fölébe, a másikat alája, ugy hogy mind a két fém a szájból ki-
álljoit; ha ezek a szájon kivül egymással érintkezésbe hozatnak, 
az érintkezés perczében egyszerre valami savanyu iz terjed el 
a szájban, s sötétben szikra rsillámot is lehet látni. Ezen jelenség 
a kifejlődött villanyosságból ered, mel ly galvanismusnak nevez
tetik, Galvani olasz tudós neve után, ki fölfedezte, hogy két 
különböző fém érintkezése által, bizonyos körülmények közt 
mind a két villany cgymástóli folytonos elválása, visszaállítható. 
Feltűnőbb lesz ama szikracsillám, ha több réz- és horganyle
mezek páronként,fölcserélve egymásra halmoztatnak, ugy, hogy 
minden lemezpár közé egy nedves nemezdarab tétetik' Ebből 
alakul az úgynevezett Vol taoszlop; megkell azonban jegyez
nünk , hogy ezen oszlop mindkét vegének nem szabad ugyan
azon fémben végződnie. H o g y az oszlop keményebben álljon, 
egy különösen arra készült állványban üvegrudak között réte-
geztetik föl. Mind a két végénél egy rézsodrony forrasztatik 
az utolsó lemezhez; mind a két sodrony olly hoaszu, hogy vé
gei egymáshoz hajlíthatok. Ezen müvelet után azonnal, a réz és 
horganylemezek végénél összegyűlt villanyosságok, a sodro
nyokon keresztül egyesülnek. A sodronyok elválásakor egy 
élénk Bzikracsillám keletkezik; minél nagyobb az oszlop, annál 
erösebb a csillám. Ha a sodrony végei kis távolban tartatnak 
egymástól, tartós lesz ezen szikra kipattanása, s az általa elő
idézett hőség ol ly nagy, hogy benne fel lehet a fém-sodronyt 
olvasztani; világa olly fényes, hogy kísérlet tétetett, azt üteza-
világitásra használni föl. 

A galvani villany folyadék több nevezetes sajátságain ki
vül azzal is bir, hogy a vasat e g y perez alatt delejessé teszi, ha 

vele érintkezik. Azonban ez ismét azonnal s ép olly gyorsan 
elveszti delejes sajátságát, mihelyt a villany megszűnik rá
hatni. Ezen alapszik a lehetőség, valakit a távolban gyorsan 
tudósítani. Képzeljünk magunknak, egy darab vasat egy patkó 
alakjában sodronynyal körültekerve, Bécsijén fölállítva, melly
nek mindkét vége Brassóig érjen. Ha egyik véget az ezen 
városban létező galvani oszlop rézsarkával, a másik végét hor
ganysarkával összeköttetésbe hozzuk, mind a két villanyosság 
különválva fogja Brassótól Bécsig tenni sodronyutját, és itt, 
hol a sodrony a patkó körül fonódik, egyesülnek, mi által 
az delejes lesz. Ha alatta csekély távolban e g y vasdarabka fek
szik, a már delejessé vált patkó azt azonnal magához húzza, 
Mihelyt a sodronyok összeköttetése az oszloppal Brassóban 
megszüntetik, ama patkóvas delej is elveszti delejes erejét, 
mivel a villamfolyadék megszakad s a magához húzott vasda
rab lehullik. A hányszor történik Brassóban a láncz ezen 
nyílása és bekulesolása, (mert igy is nevezik ezen galvani ké
születet sodronyaival) mindannyiszor ismétlődik Bécsben ezen 
müvelet. A vasdarabkának ezen egyszerű mozgását eszközül 
használták a közlekedésre, miután az, mint egy horgony, aként 
van elkészítve, hogy egy kerék fogaiba fogódzik, mi által egy 
mutató mozgásba hozatik, melly egy karika előtt áll. Ennek 
szélein az abc. betűi állnak. Ha a mutató helyesen van állítva, 
mindjárt a láncz első bezárodásánál ^4-ra szökik, a következő 
nyilasra, Z?-re, a további bezárodásnál C-re s igy tovább. A 
láncz nyilasainak és bezárodásainak megfelelő számmennyisége 
által, a mutató azon betűk elé hozatható, mellyek megkíván
tatnak a kívánt szó előállítására. Hahogy tehát példánk szerint 
ezen müvelet Bécsben történik, s ott valaki a mutatót figyelem
mel kiséri, s magának a Brassóból megjelölt betűket föl
jegyzi , könnyű lesz neki, egyes szavakat, s ezekből egész mon
datokat összetenni. — A z érthetőség végett, minden távirdázott 
szó után egy kis — s minden mondat után egy nagyobb szünet 
történik. 

A távirdázás egy más neme abban áll, hogy egy vas 
emeltyű éllel ellátva, a villanydelej magához húzása által, e g y 
folytonosan mozgásban tartott papírszeletre pontokat és v o 
násokat nyom. A/, által, hogy az emeltyű kisebb vagy nagyobb 
időközökben, az egy óramű által egyformán mozgásban tartott 
papírra pontokat csinál, ezek különböző távolban állandnak egy
mástól, s a betűket jelentik. Feljebb ké* sodronyról volt szó, 
mellyek Bécstől Brassóig nyúlnak. Azonban a távírdák va
lójában nem ugy vannak szerkesztve, inert egyik várostól a 
másikig csak egy sodrony szükségeltetik. A második sodrony 
helyett, melly a két villanyosság egyesítésére még szükséges, 
a föld vagyis inkább a benne találtató viz használtatik villany
vezetőül. A másik sodrony helyett t. i. egy, egy más sodrony 
által a Brassóban létező készülettel összeköttetésben álló 
fémlemez a földbe, vagyis inkább egy kútba tétetik. Ennek víz
tartalma összeköttetésben áll a földben és folyókban létező 
vízzel s így az oszlop másik végétől elvezeti a galvani villany
folyadékot. Szinte a Bécsben fölállított távírdai készülettel is 
hasonlólag összeköttetésben áll egy a kútba tett lemez, s igy 
lehetséges a villany egyesülése a földben. 

Jelen korunkban nemcsak a szárazföld helyeit hozzák tá
vírdai vonalok által egymással összeköttetésbe, sőt egy közve
títő sodronyt a tengeren keresztül, Angl ia és Francziaország, 
Dover és Boulogne közt vezettek. A z egy guttaperchával bevont 
kötél által van bezárva. — Mert a nedvesség ellen biztosító 
boríték hiányában, a galvani villanyfolyadék könnyen levezet
tethetik e sodronyokról . Ennek megakadályozására, a sodro
nyok a vaspályák mentében nem magokra a farudakra, hanem 
az ezekre alkalmazott agyagkalapocskákra vannak tekerve. 

— 1 Argay J. 

Egyveleg. 
— fíans Jörgl ultimátuma egy beleli kérdésben. — Van Bécsben 

egy kisded alakú néplap, melly számos évek óta jelenik meg, jó nagy 
betűkkel nyomtatva, 8 Bécs vidéki tájnyclvén írva, ezen czim alatt : 
„Haris Jörgl." Az egész annyiból áll, hogy ő, vidéki sógorainak ir Bécs
ből s neki vidékről Bécsbe leveleket, a mellyekben aztán furcsánál fur-



csább tréfás dolgok fordulnak elő. A bécsi nép ugy hozzá szokott, hogy 
ritka család a melly ne tartaná, s ha valami váratlan esik, csakúgy lesik, 
ho<ry mit mond majd róla H . J. sógor, pedig néha ugyancsak orruk alá 
borsói, de az olvasó közönség már ezt megszokta, s annál kapósabb, minél 
jobban hozzá látott a keféléshez. Nem régiben a többek között ezt irja : 
„Egy kisvárosi kasinó tagjai a fölött veszekedtek, mellyik van jobban 
mondva : Mahomed, Mohamed, vagy Muhamed? s,nem egyezhetvén 
meg, engem kértek fel, hogy döntenem el a kérdést. En — úgymond II. 
J. — hosszas kutatás után ugy találtam, hogy Mahomed és Mohamed 
van jól ; hanem azok, kiknek természeti hajlandóságuk van ugy kezdeni 
hogy m ú , — Muhamednek is mondhatják." 

— Török basa, nagy a hasa. Bizonyára ismeretes az olvasó előtt 
gyermekkorából, ezen bájos zengzetü kadenczia; hanem azt, hogy hon
nét veszi eredetét, csak most kezdjük gyanitani egy magyar lap után, a 
melly egy német lap nyomán azt irja, hogy a törököknél nincs vállrojt, 
sem más rangkülönböztető jel , egyedül a testessség, mert úgymond 
mennél magasb rangú valamelly török hivatalnok, az rendszerint annál 
kövérebb : Uram teremtőm! mekkora hasának 

Kellene lenni a hős Omer basának?" 
— Pótolkatlan kár engedelmességből. Nem rég történt Pesten, hogy 

egy fiatal festesz, meglátott egy kéregető szegény vén embert, s különö
sen ősz haja és sürü tömör fehér szakálla olly igen megtetszett neki, hogy 
főkép a hajzat miatt óhajtotta az öreg képét mint eredeti ritkaságot, íe-
festeni, s c czélból magához is hivta őt. De csakhamar tapasztalni kezdé, 
hogy a jó öreg szennyes ruhái nem igen jó illatot terjesztnek szobájá
ban, elővett tehát egy pár fehér ruhát, s néhány pfttal együtt átadta az 
öregnek, hogy menjen haza, s kissé tisztálkodva jöjjön el holnap. A z 
öreg pontosan megjelent másnap a kiszabott órában, még pedig nem
csak tiszta ruhát váltott, de haját is megnyiretle, s megborotválkozott 
szép simára. ^ 

Tárogató. 
x* F. hó 18-án Krakóban, Lengyelországban egy diszes hangver

senyben Farkas hazánkfia a pesti nemzeti szinház volt tagja, lelkes taps
vihart idézett elő remekül énekelt magyar népdalokkal. — Hogy nép
dalainkat és zenénket a külföld müveit közönsége elragadtatással szokta 
fogadni, annak több fényes tanúságát olvastuk már néhány év folytán 
a hirlapokban, BT minden esetre szép hazafiúi kötelességet teljesitnek s 
teljes elismerést érdemelnek azon művész hazánkfiai, kik nemzeti ze
nénk ismertetésében fáradoznak külföldön. 

x* Ma egyhete, aug. 27-én , az első magyar festészeti akadémia 
tereméiben nagy ezámu diszes közönség sereglett össze, azon ünne
pélyre, melly alkalommal az akadémia növendékeinek müvei nyilvános 
szemléletre kitétettek, s a kitünöbbek között elismerő és buzdító dijak 
osztattak ki. A z egylet alelnöke nagyságos Kubinyi A. ur néhány 
lelkes szóval üdvözölte a diszes közönséget, Pákh Albert egyesületi titkár 
ur pedig rövid beszédben az akadémia eredetét, azon áldozatokat, 
mellyeket az akadémia igazgatója Marastoni Jakab ur ez intézetnek ho
zott, az eredményeket, mellyeket eddigelé gyümölcsözött, és reményeket, 
mellyek fenállásához csatolvák, sorolta elő, előadván egyszersmind az 
intézet jelen viszonyait, mellyek nem olly mostohák ugyan mint a mul
tak, dc koránt sem olly kedvezők még, hogy az intézet teljes erejét ki
fejtse, és feladatának kellőleg megfelelve a kitűzött czélt elérhesse. „ A z 
nem lehet — úgymond — hogy ez egyetlen festészintézetünk alapitója s 
tulajdonosa (Marastoni ur) bele feketetett tőkéinek még csak kamatját 
sem élvezhesse, hogy mind maga fáradsága teljes jutalmában ne része
sülhessen, mind segéd tanítói illő díjazására ne képesítessék; — nem 
lehet, hogy ez intézet, mellyből rövid nyolcz évi fenállása alatt több 
reményteljes festő hazánkfia került ki, ápoló karokra ne találjon." — 
Vajha ezen kinyilatkoztatott erős hitét a titkárnak, minden lelkes ha
zafi, kinek tehetségében áll, azzal erősítené, hogy az egylet részvényesei 
számát aláírásával szaporítaná. Mennyire méltó ezen fiatal intézet 
a pártfogásra, legjobban meggyőződhetnek Budapest lakói tulajdon 
szemeikkel, ha nem sajnálják a fáradságot, s meglátogatják azon 
műtárlatot, — mölly ez intézet növendékeinek műveiből áll, — s az 
akadémia termeiben e hóban belépti dij nélkül tárva lesz. A kiál
lított művek száma százon fölül van, krétarajztól kezdve szép haladással 
kecsegtető olajfestésekig. „ A z intézet termei Nagyhid utczában "Weisz 
Bernáth féle házban vannak. 

x* A pesti evang. gymnasiura elemi osztálya sept. 4-kén nyittatik 
meg, a beiratások sept. 1-én kezdődnek. 

x* Számvald Gyula tevékeny fiatal kiadó ollyan könyv kiadására 
vállalkozott, melly irodalmunkban minden perezben érzett hiányt póto-
land. Czime e könyvnek : „Magyar bibliographia 185á-re." Szerkeszti 
Kerlbeny. Ugyanazon hazánkfia, ki mult évben 100 magyar költőtől válo
gatott költeményeket adott német fordításban , s több év óta nagy 
szorgalommal fáradozik abban, hogy irodalmunkat a kölfölddel megis
mertesse. Kertbeny ur egy körlevelet bocsátott könyvkereskedőkhöz, 
nyomdatulajdonosokhoz, könyvtárnokokhoz, stb, a mellyben felkéri őket 
hogy : mindazon könyvek, röpiratok , hírlapok, népdalok, pro-

grammok, zenemüvek, aczél-, kőnyomatok, térképek stb. jegyzékét, mely-
lyck 1854. jan. 1-től nálok megjelentek, teljes és pontosan följegyzett 
czimmel hoz2á : Emich Gusztáv könyvnyomdájába beküldeni szivesked-
jenek. Ezen felszólitás igen alaposan várhatja a szives teljesítést annyi
val inkább, minthogy a vállalatba vett munka nagy kényelmére leend az 
olvasó közönségnek. 

x* Magyar Protestáns naptár. Ezen czim alatt fog megjelenni egy 
eddigelé hazánkban szintén nélkülözött uj naptár 1855-re. Kiadják Lan
derer és Heckenast. Szerkeszti Ballagi Mór kecskeméti tanár. E vállalat
ról előlegesen is mondhatunk annyit, hogy megfogja lepni az olvasó 
közönséget, mind tartalmával, melly általában komoly, de mulatva ok
tató leend, mind kiállítására nézve, főképen pedig olcsóságával. Ára 24 
pkr. leend a terjedelmes és változatos tartalmú naptárnak, melly Ács Zs. 
Arany J. Bauhoffer Gy. Czékus J. Dienes L. Dobos J. Fabó A . Gyu
lai P . Haubner M . Jeszenszky L . Karika J. Karsay S. Losonczy L . 
Mentovich F. Obernyik K . Kévész J. Szász K . Székács J. Tatai A . 
Tompa M . és Török Pál munkálatait tartalmazza, s Ballagi Mór neve 
elléggé kezeskedik az ügyes szerkesztésről. Egy kis béketűrést aján
lunk októberig mindazoknak, kik illyen naptárt ohajtnak. 

x* A lóvásár ellen panaszkodnak a vevők, — a kik tudnillik ma
gok használatára vásároltak, vagy akartak lovakat venni; mert igen 
drága volt a valamirevaló, s a nagy ár mellé még'az is járult, hogy a nyereg 
alá használható hibátlan paripákat, nagy hirtelenséggel összevásárolták a 
szállítmányozók. 

x* Az elövásárt általában dicsérték, csak a készpénzfizetések voltak 
lankadtak. Egyébiránt dicséretére válik a pesti kereskedő testületnek, 
hogy azon nagy bukás, melly több bécsi házat magával rántott, eddigelé 
egy pesti bukást sem idézett maga után. Ertjük a Wertheimstein nagy
kereskedőház balesetét, melly pár hét előtt 5 millió pfttal bukott meg, 
s számos kereskedői és iparos családot juttatott tönkre. 

— Boér ígnácz még a mult évben egy kisdedovó-intézetet nyitott 
(uri-utcza T.'sz. 2. emelet), melly azóta folytonos gyarapodásban van. Ez 
intézet méltán igényli azon belvárosi szülék figyelmét, kik kisded gyer
mekeiket korukhoz kéjtest, az óváson kivül némi elemi ismeretekben is 
kivánják részesiteni. A folytonos felügyelet, társalgás, a kedélynek a 
vallásra, erkölcsre előkészítése mellett, az olvasás, nyelvgyakorlat, leg
elemibb számtan, az állat és növényország, a természeti jelenések, s 
mindennapibb tárgyak ismertetése, igen jól adatnak elő a gyermekek 
szükségéhez képest, magyar és német nyelven. A szavalatra, énekre is 
gond van fordítva, a leánykák kézi munkával is foglalatoskodnak. A z 
előadás mind délelőtt mind délután rendesen ' / 4 órát tölt be, % óránál 
tovább eohaaom torjod. A z intézőt el vnn látva minden szükséges esz
közzel, minők : olvasó-táblák, számológép, faalakok, rajzok, képek stb. 
Egy havi dij 2 ft. pp., mellyet a szülék előre fizetnek. Boér urat mind
azon többévi gyakorlat, mit a magánnevelői és kisdedovói pályán tőn, 
mind intézetének folytonos emelkedése — eléggé ajánlják. 

* A sürgősebb mezei munkák bevégeztével, bátorkodunk a tisztelt 
olvasó közönséget értesiteni, miszerint mindazon tisztelt előfizetőink, kik 
körülményeik miatt lapjaink julius és augustusi számait meg nem ren
delhették , azokat utólagosan is meghozathatják, miután lapjainkat elő-
gondoskodásból folyvást feles számmal nyomattuk, s igy a július-decem
beri egész folyam még teljes számú példányokban megrendelhető a szokott 
előfizetési ár mellett : vidékre postán 1 ft. 30 kr. 

— Egyike legjelesebb, legismeretcsebb nevelőinknek, egy, különö
sen katholikus ifjaknak szánt, nagyobbszerü tanitó és nevelő intézet ren
dezésével foglalatos , mellynek részére már is több próbált derék tanitó 
segédnyujtását nyerte meg. A maga idejében részletesen fogjuk annak 
szerkezetét, a katholikus szülék tekintetéből ismertetni. 

Bécsi börze 
augustus 

Statuskötelezvény 6 % 
dto. 4 ' / a „ . 

1834-ki sorsiegyek 100 ftos 
1839-ki í e y ; . 
Uankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . . 
Dunagözkajóziísi részvény 
Augsburg 
Hamburg 100 bcotallérért 
London 1 font sterlingért 
Paris 300 frankért . . . 
Cs. kir 
Kzü-t 

arany 

Dunavizállás augustus 

T a v i r a t i k ö z i é s 

25. 26. 27. 28. 29. 30. ' 31. 

8 6 % 8 6 % 8 6 % 8 5 % 

221 223 
1 3 0 % 132 — 133% 134% 1 3 4 % 134 
1291 — — — 1295 1292 1282 
— 1742% — 1730 1733% 1722% 1722 

585 588 — 690 588 587 584 
1 2 0 % 120% § S X ti 120 1 1 9 % 118% 1163/ 4 

8 8 % 8 8 % — 88 % 8 7 % 8 6 % 8 5 % 
11.43 11.42 — 11.42 11.35 11.30 11.20 
1 4 1 % 1 4 0 % 141 140 139 137 

— — — — — 19" 19Vs 
a5.9 ,l' ,6"'0fül.|aw.l0'8' ,3" ,0f()l.|31.10 ,9"0 ,"0fdl 

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

Pest , augustus 25-kén : Buza 6 ft. 8 kr.—7 ft. 12 kr. — Kétszeres 6 ft. 4 kr. 
— 5 ft. 12 kr. — Rozs 5 ft. 4 kr.—5 ft. 8 kr. — Árpa 2 ft. 40 kr.—2 ft. 56 kr. — 
Zab 2 ft. 12 kr.—2ft. 20 kr. — Kukoricza 2 ft. 40 kr.—8 ft. 20 kr. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 



27-dik szám. H I R D E T É S E K . September 3-kán 1 8 5 4 . 

Vasárnapi Újság július-decemberi folyamára teljes számú példányokkal 
még folyvást szolgálhatunk. 

Félévi előfizetési ár postán küldve 1 ft. 30 kr. pp. 

72 Hirdetmény. 
3 - 3 

Azon különösen kedvező részvét, mellynek az alulirt cs. 
kir. szab. nagykereskedő-ház által biztositott nagy 

JÓSZÁG- ÉS PÉNZ-SORSJÁTÉK 
mindjárt annak keletkezte után örvendett, s ennek következté
ben a sorsjegyeknek naponkint élénkebbé lett keresése azon 

kellemes helyzetbe tesz bennünket, miszerint az első húzást 
1855-dik évi január 11-dike 

helyett, mint az eredetileg hirdetve volt, már a 

LEGKÖZELEBB JÖVŐ NOVEMBER 4-KÉN 
visszavonhatlanul megtartandjuk. 

Midőn a nagykereskedő-ház ezen kedvező körülményt a tisztelt kö
zönséggel és számos ügybarátival tudatná, figyelmezteti egyszersmind 
azon különös kedvezményre, mellyet azon sorsjáték nyújt, hogy t.i. azok, 
kik 4 sorsjegygyei birnak (azaz : mind a négy osztályból egy-egy sors-
jegygyel), tizenegyszer játszanak, és pedig háromszor az első vagyis az 
előhúzásban, háromszor a második vagyis az ezüst-sorsjegy külön húzá
sában, egyszer a harmadik, vagyis az arany-sorsjegy külön sorshúzásában 
és négyszer a fő- és zárhuzásban, mellyben a 

200,000 F I I ÍÓNJEREMENJ 
huzatik ki. 

E négy sorsjegynek ára 22 p. forint, játszanak mint fentebb monda
tott ll-szer és legalább is 15 v. forintot vissza kell nycrniök. 

Ki tehát 4 illy sorsjegynek birtokába jőni kivan, mit se mulasszon 
el, mert az arany-sorsjegyek, mellyek a játékterv szerint csak csekély 
számban adattak ki, rövid idő alatt el fognak kelni. , 

Ki 4 illy jegyért 22 forintot kiadni sokai, az vegyen egy 
sorsjegyet az I. és egyet a II. osztályból, ára mind a kettőnek 
összesen csak 6 frt., — egyikének ezen két osztályból kell az elő
húzásban húzatnia, s e szerint 4-szer játszhatni velük, úgy
mint az l-ső húzásban, a 2-dik húzásban és 2-szer a fö- és zárhu
zásban, melyben, mint már fentebb emlittettett, a 200,000 frtos 
fönyerö szám huzatik ki. 

Bécs, augustus l-jén 1854. 

Perissatti G. II., 
cs. kir. szab. nagykereskedő, 

Stadt, Karnthnerstraaso 1049 sz.a. első emelet. 
Illyféle sorsjegyek LUEFF M. illatárus urnái Pesten, Kris

tóftér a „Minervá"-hoz, és több más kereskedésekben kaphatók. 
77 É L E T B I Z T O S Í T Á S . (1 ) 

A cs. kir. szab. 

RIUNIONE ADRIITICA Dl SICURTA 
(adriai biztositó-egyesület.) 

A l a p í t t a t o t t T r i e s t b e n , 1838-dik évben . 

Biztosítási tőke 6,000,000 11. 
Emberélet-biztositási osztály. 

A z ahilirt igazgatóságnak van szerencséje ezennel közhirré tenni, hogy a rész
vényesek határozata s nyert felsőbb jóváhagyás következtében a cs. k. sz. Kiunione 
Adriatica <li Sicurta, az általa eddig folytatott biztosítási müveletekkel most már az 
emberélet-biztositásokat is, minden különféle egybevetései szerint, kapcsolatba hozta. 

Ezen uj vállalatban a Riunione-t legfókép azon óhajtás vezérelte, az életbizto
sításokat a mi államunkban ls azon általános érvényre emelni, mellyel azok már mind

azon országokban birnak, hol lényegtik és czéljok eléggé ismertetnek, s jó tékony ha
tásaik a népesség minden rétegeire kiterjednek. Ezen czél elérésére nézve, kelló tanul
mányozások után, működéseinek alapjául egy szintolly egyszerű mint szabadelvű rend
szert állapított m e g , melly egyrészről a társulat szilárdságát erősiti , másrészről pedig 
a közönségnek a közápolásra legszélesb tért nyit. — A különféle biztositási módok 
közt , mellyekre a Kiunione. kiterjeszkedik, a tőkebiuositatok, mellyekért egy bizonyos 
személynek bármikor történendő halála után történik a fizetés, az általuk nyújtott elő
nyöknek általános alkalmazhatási képességüknél, valamint tisztán erkölcsi természe
tüknél fogva legelső helyet foglalnak el. Azok által minden családapa biztosithat cse
kély évi díjfizetés mellett hozzátartozóinak, egy az •> szükségeiknek megfelelő tökét, 
halála után. A biztositások kétfelé módon történnek : a) A biztosítottaknak a társulat 
nyereségébeni részeltetésével, a nélkül, hogy kényszerítve volnának netáni, rendkívüli 
esetlegek által támadható veszteségeket jóvá tenni; miből azon előny származik, 
hogy minél hosszabb a biztositott személyek életfolyama, annál nagyobbra nö a kez
detben biztositott töke , vagy annál csekélyebbek lesznek évenkinti díjfizetések; b ) a 
nyereségbeni részvétel nélkül, melly biztosítási mód sem a díjfizetések kisebbedését, 
sem pedig a biztositott töke növekedését nem engedi meg , minthogy az Uletó dijak 
méltányossága ezen esetlegességeket kizárja. 

Azonkívül elfogad a Riunione Adriatica : 1) Tökebiztositásokat, mellyek akkor 
fizettetnek k i , ha a biztosítottnak halála bizonyos meghatározott évek alatt történik, s 
mellyek különösen adóssági követelések biztositékául alkalmasak. — 2) Tökebiztositá
sokat, mellyek 2 biztositott személy egyikének vagy csak mindkettejüknek halála 
után fizettetnek ki. — 3) Tóke-és nyugdíjbiztosításokat egv bizonyos, a biztositott 
halála után életben levő személy javára. — 4) Életjáradéki biztosításokat, a biztosí
tottaknak egész életidejök alatt egyévi >/i évi vagy l / 4 évi részletekben, kész befizeté
sek vagy földtelkeknek a társulatra átruházása mellett. — 5 ) Tóke-és nyugdijbiztosi-
tásokat, mellyek bizonyos életévek elérésekor fizettetnek k i , s mellyek által mindenki 
az előhaladott életkorra magának bizonyos évi nyugdij t , vagy tőkét biztosithat. — 6) 
Kiházasitási biztosításokat a fiuk és leányok kiházasitására. — 7) Tökebiztositásokat, 
mellyek bizonyos életkor elérésekor magának a biztositottnak , vagy pedig annak ko
rábbi elhunyta esetében az ő Örököseinek fizettetnek. 

A Kiunione biztositéktökéi, ismert lojalitása és pontossága elvállalt kötelezett
ségcinek teljesítésében, a közönségnek legteljesb biztosságot nyújtanak; miért is ke
csegteti magát alulirott, hogy ez uj vállalatban is azon általános közbizadalommal fog 
megtiszteltetni, mellyben eddig is az ó általa kezelt biztosítási ágazatoknak olly nagy
mértékben részesült, s mellynek segedelme által a kitűzött czé l , t. i. egy intézetnek, 
melly családokra és a nemiéit jóllétre olly hatalmas befolyással bir , elterjedése s kö-
zönségesitése egyedül elérhető. 

A kimerítőbb ügyletterv, melly a dij fizetési tabellákat, biztosítási feltételeket s 
biztosítási kijelentés! mintákat foglalja magában, valamint minden bárminemű felvilá
gosítás is, a társulat irodájában Ti testben, úgyszintén a birodalmi és külföldi minden 
ligyvivóségckiiél nyerhetők. — Triest, 1854. júliusban. 
A cs. k. sz. Kiunione Adriatica di Sicurta igazgatóságától. 

A fennebbi hirdetésre vonatkozólag ajánlja magát az alulirt fóügyvivőség biz-
tositási ajánlatok elfogadására, • nála az életbiztosítás.terve ingyen , a mindenféle fel
világosítás teljes készséggel fog szolgáltatni. 

Pest, 1854. júliusban. 

A magyar- és erdélyországi fóügyvivéjség. 

Weisz B. és társa. 
A biztosítási iroda a nagyhid-utezában, Weisz-házban 12. sz. a., létezik. 

7 8 Épen most jelent meg 1 - 3 mm mm 
népszerű 

gyám- és vezér-körme, 
irta 

GALGÓCZI KÁROLY. 
IV. kötet. 

T a r t a l m a : Gazdasági miVan. Gazdasági 
építészet. Gazdasági személyzet,cse
léd és munkás-rendszer. Gazdasági 
könyvvitel. 

Ez egógz inuuka négy kötetben 24 nagy 
nyolczad, tömött, do a mellett könnyen 
olvasható betűvel nyomtatott ivre terjed. 

Ára . . • 1 ft- - kr. 
postán küldve 1 „ 20 „ 

Pest, septeinberbcn 18Ő4. 
Heckenast Gusztáv. 

baráttér, kalap- és hiniző-utcza 
szögletén 1. sz. a. 

79 

Közhírré tétetik. 
1 - 3 

H o g y a kis-béri uradalomhoz tartozó s 
onnan félórányira fekvő Tartsi Pusztán 
levő legjobb minőségű széna és bükköny 
takarmány, mindennemű szalmával együtt 
eladó; és mintegy három ezer birka (melly 

tiszta legyen) vagy aránylag szarvasmarha' 
a terjedelmes őszi mező használása mellett, 
a takarmány etetéshez pedig elegendő 
készlet ée istálló levén, helyben kitelel
tet hetö. 

Értekezhetni helyben a bérlő urakkal. 
Tartson, aug. 28-kán 1854. ' , 

Sliiincr .Samu és Ferenci 
bérlók. 

Épen most jelent meg s kapható ; 
Pesten Gui bel Árminnál 
és minden hiteles köuyv-

Í}Mlti> árusnál: 

ERDÉLYI KÉPEK. 
NOVELLÁK, 

irta 

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

80 1 - 2 
Több ezer példányba nyomatott 

1855-dlki 

Nagy Képes Naptáram-ba 
mindennemű kereskedelmi, iparműi, gaz-
dásfcfrtí, irodalmi ^ művészeti egyéb hir-



detményeket jutányos díjért september 
12-éig iblvesiek, mi * hirdetőkre nézve, u 
mennyiben a kalendárium egész éven át 
kézen forog, ig<n nagy előnnyel bir. — 
Szerkesztői hivatalom : Kerepesi ut, 1. sz. 
alatt, a nemzeti szinház tőszomszédságá
ban, 1. emelet 1. ajtó. 

Vilim* Imre. 

69 Geibel Annin 1 - 3 

pesti könyvárusnál megjelent 
és minden könyvkereskedésben 

kapható : 

Teljes váltó
fis 

csődtörvény könyv. 
A közönséges váltórendszabály, 

katonai és magán személyek Irá-
n\ .iii.itn váltó-eljaras. az njrsöd-
rendtarias, az 1810. X V . és X X I L , 
ugy az 1844. VI. és VII . törvény-
czikkek, és az összes Ide vonatkozó 
törvények és rendeletek nyomán 
rendszeres egészszé Osszellleszté, 
bevezetéssel,betűrendes tárjegyzékkel 
és felvilágosító jegycetekkel ellátá 
R á t b G y ö r g y . Második bóvltett 
kiadás, ára 4K pkr. E munka czime 
legjobban mutatja becsét s szükségét. 
A polgári törvények, a perrendtartás
nak , a büntető törvények rendszeres 
codexeit már birjuk; csak még a 
váltó- és csődtörvényt kellett egy 
rendszeres egétzazé összeilleszteni, kü
lönösen, miután az ideiglenes perrend
tartás behozatali rendelete mindket
tőt lényegesen megváltoztatta, ugy 
hogy minden eddigi kézikönyv, ma
gyarázat stb. majd részben, majd tel
jesen hasznavehetlenné lón. — Milly 
hasznos és könnyitő ezen összeállítás 
az ügyvédnek, bírónak, jogtanulónak, 
kiknek az egyes felmerülő kérdéseknél 
sokszor 4—6 rendeletet kellé összeha
sonlítgatni, alig kellend fejtegetni, — 
de az iparüzó- és kereskedőre nézve,— 
kinek sem ideje sem szakképzettsége 
az összehasonlításra nem lehet, e rend
szerét összeillesztés épen elkerülhe-
tetlenül szükséges. 

V4 
Épen most jelent meg Heckenast 
Gusztávnál Pesten és Edelmann 
Károly pesti könyvárusnál 

kapható : 

A magyar nemzet 

TÖRTÉNETE. 
J Ó K A I M Ó R T Ó L . 

356 lap, nagy 8-rét. 
Fűzve óra 2 forint p . pénzben. 

7 6 Épen most jelent meg s — 8 

Heckenast Gusztávnál Pesten és 
Edelmann Károly 

pesti könyvárusnál kapható : 

VÁLTÓELJÁRÁST 
és az erre vonatkozó 

iromány-példányok' 
a közönséges váltó-rendszabály, bélyeg 
törvény, a váltó eljárást meghatározó leg
felsőbb rendeletek és a polgári perrendtar
tás szabályai szerint tárgyalagos rendben 
elkészitett mindennemű magyar és német 

példákból összeillesztett 

gyűjteményét 
magában foglaló 

SEGÉD-KÉZIKÓiVYV. 
törvényszéki hivatalnokok, hites ügyvédek 

s felek számára szerkeszté 

Szeniczey Gusztáv, 
tanács-jegyző a pesti cs. kir. kereskedelmi 

és váltótörvényszéknél. 
C3=" 3-dik bővített és javított kiadás. 

1854. 876 lap nagy 8-rét. 
Keményen kötve ára 2 ft. 24 kr. pp. 

71 M e g j e l e n t 1 - 0 

62 ( 2 - S ) 
Heckenast Gusztáv pesti kiadó

könyvárusnál megjelent és Lehotzky 
János, könyvárus Szathmár-Németiben 
kapható : 

A Z ÓSISÉGI 
a egyéb 

birtokviszonyokat rendező 
1852-ik nov. 29-diki 

legfelsőbb nyiltparancs 
ismertetése s magyarázata. 

TÓTH LSrINCZ, 
hites ügyvéd s magyar akad. tag. 

2-dik átdolgozott s bővített kiadás. 
Nagy 8-rét. Fürre 1 ft. 20 kr. p. p 

Landerer és Heckenast könyvnyomdájában Pesten, egyetem-
uteza 4. szám alatt s ugyanott, valamint minden hiteles könyv

árus s előbbkelöbb könyvkötőnél is kapható : 

Leel arczképével 
a a 

régi, hires s nagybecsű jászkürt rajzával 
diszitett 

Jász-kun nép Kaptára 
1855-dik évre. 

Szerkeszté M I R 1 K J Ó Z S E F . 

1854. 23 iv 4rét. Ára fűzve : 48 pkr. Kemény borítékba kötve : lpft. 

T A R T A L O M 

58 ( 3 , 0 ) 
Gélbe] Ármin könyvárusnál 
Pesten (Kristóftér) megjelent és min
den könyvkereskedésében kapható : 

A finom társalgó. 
Útmutatás jó társaságokban, 

lebéd, estély, születési, névnapi 
és menyegzői alkalmakkor,táncz-
vigalomban és máa társas körük
ben, udvarias beszéd, illedelmes 

I viselet, ée egyéb készültség meg-
)szerzésére. 

Tartalma : A társalgási mivelt-
| ség és üledék szabályai. Módok, 
• a g á t a társaságban kedvessé 
tenni. Minden alkalomra való üd
vözlések. Különféle visszonyokbani 

, levelezések és eslnexesek. Mulat
tató társas játékok gyajtrménye. 

| A síinek n.»eyarázau és virágnyelv 
Kötve ára 4 * p k r . 

Ausztriai általános 
polgári 

TÖRVÉNYKÖNYV, 
az ezen törvénykönyvet bevezető s kísérő 

rendeletekkel, utasitó s felvilágosító 
jegyzetekkel ellátva, 

s a magyar törvényekkel hasonulva. 
Többek s különösen 

S U H A J D A J Á N O S , 
törvényszéki bíró, s 

T Ó T H L Ő B I N C Z , 
magy. acad. tag közremnnkálásával. 

Kél vastag kötet. 
1853. — Fűzve csak 4 forint p. p. 

Örökösödés 
au-.tr. általános polgárt törvény

könyv' Merült, nevezetesen 
a végrendeletekről, törvényes örökösödés
éi a hagyatékok tárgyalásáról, örökösödés

rendi táblával • irománypéldákkal 
világojitva 

irta 
Tóth Lőrinci, 

m. akad. tag. 
19 iv nagy 8-rét. Ára 1 ft. 30 kr. p. p. 

Bérmentesen beküldött 1 forint 
40krajczárért postán bérmentve 

elküldetik. 

Kor- és egyházi jellemek 1855-diki közön
séges évre. 

Hónaptár. 
Leel. 
Jászkunok eredete. 
Jászföld. 
Jászságbani községek. 
Puszták. 
Nagykunság s pusztái. 
Kiskunság pusztáival. 
Jász-kun nép szokásai s ruházata. 
Jász-kunok nádorispánjai 1745-diki meg

váltás óta jelen korszakig. 
Orosz-török háború keletkezető. 
Ill-dik Napóleon franczia császár levele 

I. Miklós orosz czárhoz, s arra felelete 
az orosz czárnak. 

A török nép jelleme, szokása s vallása. 
Naplótöredék egy szegény fia életéből. 
Lánydal. Hozzám jösz-e ? 
A néger rabló. 
Az álbarát. 
A lángész. 
állatveszély, állathaszon, állatkínzás, an

nak okai, vétkessége s következései. 
Földmivelés. 
Trágyázás. 
Baromtenyésztés. 
A lóról. 
Lovakkali bánásmód. 
Lótenyésztés. 
Marhatartás. 
Borjunevelés. 
Adomák. 
Találkák. 
Földünk népfajai. 
Európai államok. 
A földgömb fővárosainak népessége. 
Ázsia. Afrika, Amerika és Australia fővá

rosainak neve, fekvése és népessége. 
Legnevezetesebb rófmértékek összehason

lítása. 
A felséges uralkodó anstriai faáz. 
Birodalmi tanács. 
Az anstriai császári birodalom ministerei 

Bécsben. 
Cs. kir. legfőbb és semmisítő törvényszék 

Bécsben. 
Helytartók s illetőleg kormányzók. 
Magyarország cs. kar. katonai és polgári 

kormányzója. 
Ó cs. kir. fóherczegségének fönséges sze

mélye mellé alkalmazottak tisztikara. 

Ö cs. kir. fbnséges magas személye mellett 
alkalmazott polgári osztály. 

Romai katholika egyház. 
Cs. kir. magyarországi helytartóság 
Magyarország közigazgatási s törvényke

zési felosztása a Pesti kerületben. 
Jászkun-kerület tisztikara. 
Jászkun-keruleti községek elöljáróinak 

névsora. 
Hajdan Jászkunsághoz tartozott községek. 
A budapesti közigazgatási kerület terüle

tére kinevezett ügyvédek. 
Soproni kerület. A jm. *— 
Kassai kerület. 
Nagyváradi kerület. 
Pozsonyi kerület. 
Cs. kir. kerül, álladalmi ügyvédi hivatal. 
Cs. kir. magyarországi pénzügyi igazga

tóság. 
Pestrárosi útmutató. 
Pesten működő ügyvédek s orvosok név

jegyzéke. Tanodák stb. 
Betüsori útmutató. Fürdők, gyógyszertá

rak, gyorsutazási alkalmak, gabonake
reskedők , kávéházak, könyvárusok, 
könyvnyomdák, vendégfogadók stb. stb. 

Postavonalak Magyarországon a szomszéd 
koronaországokkali egybefüggésben. 

Postarend. 
Az élő szarvasmarha hussulyát mutató 

kulcs. 
Mutató tábla, melly szerint, mintán a szar

vasmarha uzekedése napjától kezdve 40 
hétig viseli borját, tudván a gazda mikor 
iiróil.itt meg tehene, azt if megtudhatja, 
mikor fog borja/ui. 

Nevezetesebb városok távolsága Pesttől. 
Bélyegdij s a közéletben legsűrűbben elő

forduló bélyegdijak jegyzéke. 
Levélbélyeg. 
Külföldi mértékek egybehasonlitása az 

osztrák birodalmi mértékekkel. 
Vasúti vonalok Magyarországon. 
Kamatot mutató tábla. 
Cselédek bérét, árendát s más jövedelmet 

vagy költséget mutató tábla. 
A gyors számító, 250 ftos láb szerint ezüst 

pénzből váltó pénzre, és ellenkezőleg : 
váltópénzből ezüst pénzre. 

Gőzhajói menetár. 
Vásárok. 
Jegyzéke az anstriai birodalomban törvé

nyes forgásban levő pénzeknek. 

Figyelmeztetés, E naptárra aláirók példányaikat adandó alka
lommal, Pesten , egyetem-uteza 4-dik szám alatti nyomdánkból 
is átvehetik vagy elvitethetik; de ha ez nem történhetnék : vala
mint a Jász-kunságban, ugy más vidékekben is az aláírási ivben 
kitett mód szerint, példányaikat a tisztelt gyűjtő uraktól meg
kaphatják. 

A kint levő aláírási ivek beküldését előfizetés mellett szívesen elfo
gadjuk, a a példányok elküldését azonnal eszközlendjük. 

Pest, august 30. 1854. 
Landerer és Heckenast. 

http://au-.tr


Életrevaló uj könyv! 
A népnevelés egyik szeren

csésebb szakférfia Majer István, 
jelenleg a pesti nyilvános és ma
gán elemi- s müiskolák igaz
gatójától legújabban olly képes 
Népkflnyvet bocsájtunk világra, 
melly nem csak életrevaló, de jeles 
is a maga nemében. Ebben az 
önismeret-, nevelés-, életbölcseség-, 
háztartás- és gazdászat-mestersé-

gének fófogásai benfoglaltatnak, 8 
pedig igen kedves és czélszerü 
alakban , tudniillik : népszerüleg 
mulattató elbeszélések-, mesék-, 
versek-, levelek- és beszélgeté
sekben, mellyek érdekes 50 ábrá
zolattal vannak felvilágosítva, 
mindamellett ezen harmad fél
száz lapnyi 8-adrétü 8 csinos 
borítékba fűzött könyvnek 

ára csak 36 pengó krajezár. 
Bár e népkönyv páratlanul tartalmas, mégis árát azért szabtuk olly igen kevésre, miután 
fölötte kívánatos, hogy e házi k incse t minden családatya és minden házigazda megsze
rezze; mert ki e könyvhez szabja magát, bizonyosan boldogul. 

A könyvnek czime és tartalma im ez : 

István bácsi 
a 

boldog családatya és okos gazda. 
NÉPKÖNYV, 

mellyben 

a nevelés tudománya, az élet-bölcseség, a szerencse utjai, a boldogság mestersége, 

a kincskeresés titka, 
s mind azon fortélyok benfoglaltatnak, mellyek az embert értelmessé, miveltté, egészségessé, 

erőssé, gazdaggá, megelégedetté, vagyis szerencse fiává tehetik. 

Számos ábrázolattal. 

Szerzé M A J E R I S T V Á N . 
a pesti népiskolák igazgatója 

T A R T A L M A : 

I. RÉSZ. Hol lakik a boldogság, s ki lehet a szerencse gyermeke ? 
A szerencse-vadász. — A puszta. — A falu. — A város. — 

A palota — Ki a szerencse gyermeke ? — Egy dus-gazdag 
grófhéról. — Jó leczke. — A nyomor tükre. — A tenger-mel-

léki élet, és az amerikai rabszolgák. — Szivnyugtató igawágok 
— Boldog István. — Tanulság. — Egy király és pecaenye for-
gatója. — Hazafiúi forró kívánat. 



II. RÉSZ. A bölcseségnek első életszabálya, s a boldogságnak alapja : ismerd tenmagadat. 
István bácsi a lélek képét állitja elő. — Az oktalan állatok. 

— Hogy lehet valaki értelmes? — A jó emlékezet valódi kincs
tár.— A kis Ferkó megnevetteti a hallgatókat. — Hogy lehet az 
emlékezetet kiköszörülni ? — A két feledékeny. — Kinek esze 
nmes, aranyon sem fordíthat valamit. — Valami a szivröl. — 
Gáspár- és Mórnak okoskodása a szabadakaratról. — Az ész 
Istenhez vezeti az embert. — A lelkiösméret. — Adjátok meg 

Istennek mi az Istené. — Adjátok meg a császárnak mi a csá
száré. — A vitéz magyar nemzetnek királyjáhozi példás hűsége. 
— A fejedebnek a földműveseket megbecsülték. — Mátyás ki
rály Gömörben (Garaytól). — József császár mint szántóvető. — 
A miket akartok, hogy miveljenek nektek az emberek, ti is roi-
veljétek nekik. 

III. RESZ. Az ész világánál egészen mind lelki, ugy testi erőinket kiösmerhetjük és 
kimivelhetjük. 

A fejrőL — A szemről. — Az orról. — A szájról. — A 
nyelvnek 10 fénypontja. — A nyelvnek 24 árnyék oldala. — 
Hogyan legjobb a nyelv? — A fogakról. — A fülekről. — A 
hajról. — A hajtánca. — A nyak- és torokról. — A kezekről. — 
A szivröl. — Mi az a himlő ? — A részegeskedésről, kivált a 
pálinkaitalróL — Vakos Lukács története. — A fajtalan életnek 
gyönyörű következése. — Egy uri embernek levele, ki maga 
rosz fát tett a tűzre. — A némabün fertelméről. — Egy félrelé
pés ezer bajt okoz. — A tüdőről. — Halljunk egy pár fulladás
ról. — Az elfulladtakat hogyan lehet fölleveniteni. — A babo

naság, ostobaság és szerencsétlenség együtt jár. — Még valami 
az egészséges levegőről. — István bácsi egyik téli elbeszélése : 
a megfagyottak' fölelevenitéséröl. — A gyomorról és hasról. — 
Legjobb gyomor-erősítő. — Száz esztendős emberek szabályaik 
az éves-ivásban. — Egy emberről ki békákat nyelt. — Némelly 
növények igen mérgesek. — A kiürítésekről. — Az emberi test 
ügyességének bámulatos példái. — Hogy lehet mindig jó és 
szép álomra szert tenni. — Még is bunda a bunda. — Mit kell 
a ruházatról tartani? — Mit tartott István bácsi a czifra ruhá
r ó l ? — Egy dicséretes gazdaisaplpéjf»",>!(. .. <;;íT ^~jC">lÉ 

Egy okos embernek levelei komájához a családi boldogság
ról, mellyek örökségképen István bácsira szálltak, s most látnak 
legelőször napvilágot, l-ső levél arról, hogy e világon a boldog
ságot legbizonyosabban a családi életben megtalálhatni. — 2-dik 
levél: ez előadja mindazt, mi a házaséletnek ajánlatára válik. — 
3-dik levél: ebben a házasság elleni kifogások ugyancsak meg-
czáfoltatnak. — 4-dik levél: ebben a jó nőnek becse bővebben 
rajzoltatván, azon módok felsoroltatnak, mellyek szerint boldog 
házassághoz lehet jutni. — Dobozy Mihály és neje Holzmányi 
Örssé. — Családi boldogságra vezető arany tanácsok. — 5-dik 

IV. RESZ. A családi boldogság titka. 
levél: ebben megmutattatik , hogy a gyermekek a családi bol
dogsághoz tartoznak; valamint sommásan elöadatik, hogy a 
kisdedeknél főkép mire kell vigyázni. — Bölcs emberek útmu
tatása a nevelés dolgában. — Franklin Benjámin az újvilág 
legnagyobb férfia. — Franklinnak figyelemre méltó levele fia
tal emberek számára, kik az élet utjain indulnak. — A szegény 
Rihard, vagy a szerencse utjai. — Annak módja, mikép lehet 
mindig is mindenkinek pénze. — Hogy tehetjük magunkat bol
dogokká? (Franklin irataiból.) — Egy szeles kocsis az újvilág 
utczában. — Egy emberről, ki maga alatt vágta a fát. 

V. RESZ. István bácsi mint családatya és házigazda. 
István bácsi házában a szombat. — István bácsiéknál az ünnep
nap. — A vasárnapi ebéd. — Ünnepen ebédután. — István bá
csi házi-rendje. — István bácsi heti-rendje. 

Két fontos kérdés. — Boldog István, hogy vasárnapokon 
és ünnepeken az időt hiába ne vesztegesse, mikép tette gyümöl
csössé? — Rosz szokások. — Egyik oka korunk bajainak. — 
Egy faorzó-, egy molnár- és a fogadós példáján okuljunk. — 

VI. RESZ. István bácsi mint gazda. 
István bácsi háza és nejének kamarája. — István bácsi 

gazdászati elvei — A föld különféle. A trágya fődolog a gazda
ságban. — A kalász- . kapás-, takarmány-, ipar-növényekről. A 
kertmivelésről. A marhatartásról. — István bácsinak útmutató

ja minden hónapra. — István bácsi néhány behozott újdonsága 
a gazdászat javitására. — Gazdasági eszközök. — Különös ter
mények. 

Toldalékul. UH 

Mutatvány István bácsi mesterfogásaiból : a háziorvosságokból; 
a háztartás, mezőgazdászat, kertészet, állattenyésztés dolgában. 

Végül. 
István bácsi végrendelete vagyis testaraentoma. * 

• Alólirottak ezen jó szellemiig tartalmas, s egyiránt diszes mint rendkivül olcsó népkönywel hazai népnevelé-
sünknek legjobb szolgálatot véltek tenni, s e szent érdeknél ibgva a t. honfiakat ez életrevaló könyvnek buzgó 
terjesztésére egész tisztelettel fölkérik. MVmtsxtm^i'ik(--'<-.;•:• 

10 példányra egy ingyenpéldánynyal szolgálnak. 
Pesten, 1854-ki auguatns-havában. . ? 

Landerer és Heckenast, 
timmu,- .••-̂ î ^^Hbâ l̂ ' -*^tnint kiado-tnlajdonoBok. 

Nyomtatja ée kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-utcra 4. szám, Pesten. 




