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Az avar vezér.
Regényes rajzok a mostani orosz-törült harczból.

Van egy bol
dog ország, —
mellynek földjén
ellenség még nem
pihent soha, ha
csak halott for
mában nem. Az
idegenek ezt az
országot nevezik
Circassiának , a
mirola bennlakók
nem tudnak sem
mit, mert ök ma
gukat nem igy
nevezik.
A földképeken
szépen határok tit
is vontak szá
mukra, ki is fes
tették azokatmindenféle szinexkel,
kerületekre osz
tották; eddig tart
az egyik, addig a
másik. Azonban
mindez nem á r 
tott nekik sem
mit, és ük nem
tudnak
arról,
hogy hová festet-,
ték számukra a
mappákon a ha
tárt.
•Ha én valami
gazdag
nemzet
bölcse volnék, azt
mondanám, hogy
ez az ország szá
nalomra méltó,
mert
nincsenek
sem vasutai, sem
kristálypalotái, s
mert fővárosában
nem laknak olylyan gazdag em-
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berek, a kik mil
liomokat vesznek
b e , s palotákat
építenek ,
mert
nincsenek
már
ványból és érczböl emelt törté
neti emlékeik, s
fö-fö
embereik
nem ülnek az eu
rópai hatalmassá
gok udvaraiban;
minthogy azon
ban szerencsémre
a magyar nép
együgyű mesélgetője vagyok ,
hozzám fér, hogy
ezt a kis cserkesz
földet igen bol
dog
országnak
találjam, hölgyei
nek szép szemei
ért s férfiainak
bátor szivéért! ;
egyebet tőlünk is
bajosan irigyel
hetne valaki.
Édes szerelem
ben , diadalmas
harezban
folyik
le az élet, a j ö 
vendő
gondja
nem nyomja senki
vállát; az apa
nem hagy fiára'
egyebet kardjá
nál, a testvérek
nem vesznek öszsze az osztályon :
minden leány hős
férjet kap, kinek
hazához nem visz
sem
zongorát,
sem
ékszereket,

hanem szelid nyájas arczot, hü szivet, munkás kezeket s nem
háborgatják őket a fain világnak keresve keresett bajai.
Egyik törzsökét e népnek hívják avaroknak. Talán ök ké
pezek azt a höB törzsökfát, mellyröl az avarnép elszármazott, a
kikről alig is tudnak többet, mint, hogy elmentek és nem jöttek
vissza többé. Talán még most is várják őket, s van az esztendő
nek ollyau napja, a miikor minden háznál asztalt terítenek üre
sen hagyott székeket rakva mellé, az ezernyi-ezer esztendő előtt
eltávozott testvérek számára . . . .
Az avar népliij egyikét képezi a kaukázusi hét nemzetség
nek, melly szent hetes szám valamennyi ősmagyar hagyomány
ban előfordul, s az avar faj ismét hét családra oszlik széllyel,
mellyek között emberek emlékezete óta legtekintélyesebb volt
az Andi család. Az öregeknél itt volt a legtöbb bölcseség, azért
a legtávolabb vidékek lakói is gyakran eljártak hozzájuk taná
csot kérni s viszályaikban közbirákul őket hivták fel; az ö leá
nyaik voltak a legszebbek az egész avar faj között s szerencsé
jének tarthatta a szomszéd kazikumuk nemzetbeli előkelő le
gény, ha egy közrendű Andi leánya kezét megnyerheté. Az ő
paripáik voltak a legjobb futók s a harczban megállók, náluk
maradt meg legtöbb történeti emléke a fajnak, hires kopjak,
kardok, a mik hétszáz esztendő előtt mint diadaljelek jutottak
az ősapák kezeibe, a azóta hétszer hót ivadékot kiszolgáltak, még
most is megvannak a fiak birtokában, s bizonyságot tehet róla
az ellenség, ha ollyan jól fognak-e most is mint az előtt ?
A kies Nilár völgyében fekszik az Andi család főlakhelye,
Karasszó helység : várnak is beillik. Sebes rohanásu hegyi
folyam zuhog el mellette két felöl, s csak a tömött szikla,
mellyre a házak épültek, őrizi azokat, hogy a rohanó viz rég el
nem söpörte onnan. Két felöl nagy meredek bérezek emelked
nek körülötte, miken csak egy szűk hegyszakadékon át van be
járás az avar földre, ollyan keskeny uton; hogy két lovas alig
mehet el egymás mellett, ezt a bejárást őrzi a Karasszó erös
helye, mert ha nekik tetszik kétfelöl elzárni zsilipekkel a mel
lettük elfolyó patakot; az egy nap alatt ugy megárad, hogv el
rekeszti az egéBz szük hegyi utat, s oda senki be nem miket.
E sok tekintetben nevezetes falu elöljárója volt a jelen szá
zad negyedik évtizedében Merisz bég, ki lehetett akkor mir*-<ry
ötven éves. Két fia közül egyikét hiták Balkár bégnek, má '
Gyáma bégnek. Ez husz, amaz huszonkét éves volt körülb,
Balkár bég háza volt a legszebb, legnagyobb az egész Nilá
völgyében, köröskörül kígyósán faragott oszlopok tartották te
tejét, mellyen köröskörül lehetett járjni, s mellyre vén vadszöllök venyigéi kapaszkodtak fel, piros zománezos leveleikkel szét
terjengve az ablakok körül. A ház párkányzata czifrán ki volt
rakva agy arás vadkan fejekkel, szarvas ágbogokkal, miket va
dászaton ejtettek el.
Csinos kamarákra volt elosztva a kisded fakastély. Mind
járt a belépésnél a tüzhelyes konyha, réz és faedényeivel, tul
rajta a tágas étkező terem, alacsony lábatlan bőrszékekkel, fel
aggatott ivó kürtökkel, kupákkal, s a hosszú gerendákról alá
csüngő négylábú kecskebőr tömlőkkel, mik piros füstölt hus
s szalonna-oldalok közül barnállottak elő, feszülésig töltve
levén tejből készült erős szeszitallal. Innen nyíltak két felé a
családtagok elkülönzött szobái, egy a férfiaknak, a másik a nők
számára. A z utóbbi szoba drága szőnyegekkel volt bevonva,
mik anyáról anyára maradtak a családnál, söt még a kereveten
egy lantforma koboz is látszott, kilencz ezüst húrral, annak
bizonyságán!, hogy valamellyik ősanyja az Andi családnak, fia
tal korában énekhez is értett. A férfi szobában egészen más
nemű fényűzést lehetett szemlélni; czifra párduezbőrök, medve
takarók voltak leterítve a falak mentében; szerte a falakon
egész caoportozatok összerakva nyilakból, fejszékből, s hajító
kopjákból, rézszegekkel kivert börpaizs alatt keresztbefektetett
lobogós zászlók, félholdas lófarkak,szeges buzogányok és sarlóforma kardok. És minden fegyvernek megvolt a maga törté
nete. Sokat értek azok viselőik kezében I Ha ugy pénzzel megle
hetne venni azéletet, mennyi aranynyal ezüsttel felérne ez a sok
vas darab, a mi annyi éltet elvett ingyen.
A föajtó felett függ csupán egyedül egy hüvelytelen egye
nes kard, mellyre szent képek s latin mondások vannak kiverve

aranynyal. Ezt a kardot meglátni messze földről eljönnek a
frank utazók, mert azt hétszáz évvel ezelőtt vevé el frank ke
resztes hőstől az Andi család egyik öse, ki Szelahaddin szultán
alatt harczolt, s azóta minden ivadék becsületére szolgált annak
a kardnak, s nem jutott az idegen kézre soha. Oh sok pénzt
Ígértek már azért az Andi családfőknek! ha áruba bocsátnák,
tán az egész Nilár völgyön minden tehenet és juhot megvásá
rolhatnának rajta.
De nem adják azt ollyan könnyen, csak az ellenség kap
néha belőle, az is csak az éléből s vérével szokott érte meg
fizetni.
Mert ellenségük van az avaroknak, majd egyik majd má
sik szomszéd. Hisz a mióta a Bábel tornyánál összezavarodtunk,
azóta haragszik egyik ember a másikra, s szereti pusztítani azt,
a ki nem az ö nyelvét beszéli.
Egyszer a tatárok,másszor az osszetek, majd meg a Kabarda
lakók verekedtek az avar fajokkal, mind megbánták szépen s
iparkodtak jó barátok lenni.
De jött nem sokára egy mindannyinál félelmesebb ellen,
hideg észak országából, hideg haraggal, hideg kitartással; a kik
nem ugy rohantak rögtön, mint más ellenség szokott, hanem
lépést lépésre tettek s minden lépés után megerősítek magu
kat, és senki sem bírta őket többé onnan elmozdítani, a hova
egyszer lábaikat letették. . . . a moszkák, a moszkák!
(Folytatjuk.)
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Gvadeluphoz közel van egy kis sziget, Szent-Mártonnak
hivják, hol a hollandok és francziák egyszerre települtek meg,
1648 körül. Amazok a keleti, lapályosb de kopárabb részt fog
lalák el; ezek az északit, telvét, bármi termelésre alkalmas szük
völgyek- és emelkedő rónákkal.
Ez osztály folytán a francziák a földmivelésnek adák ma
gokat, mig szomszédaik kizárólag lábbeli gyártással foglalkoz
ta
Férfiak, nök, gyermekek, fehérek, négerek s félmulattok a
ollandi területen mindnyájan bőrt cserzettek, metéltek vagy
arrtak. Ennek folytán a szent-mártoni saruk olly hírre kaptak,
mint a rochellei szalonna, a cherburgi lőpor, az irlandi sózott
hus, a nantesi és cognaci pálinka. Szent-Márton saruza fel min
den felsaruzható lábat, a szélesség tizedik fokától a harminczaflíkíg.
A fra" zia rész meg manikot (Iatropha manihot), dohányt,
pamutot, k ' termeié, s becserélte európai czifckekért.
Egyéb V .i mind a két fél jó szomszédságban éle. Vigságban meglá. atá, bajban segélé egymást. Egyik megosztá do
hányát s jó kecvét, a másik sörét és jó tanácsait. Nem volt mit
irigyleni egymástól, következőleg min összezördülni. A dolog
ez állásában még azon háborúk sem tettek legkisebb változást,
mik Európát felforgatták , s a franczia gyarmatokat elpusztiták.
Tudván, hogy az a rcsz, mit egymásnak okozhatnak, nem lehet
javára anya-honuknak, hollandok és francziák csak olly testvé
riesen éltek együtt, mindenik a maga lobogója alatt; maradtak
fajban különbözők, érzületben egyek.
1

Ez egyetértés folytán a népesség mihamar sürüdni, a jóllét
terjedezni kezdett.. A csizmadiáknak dereglyéik voltak saruik
elhordása végett a szomszéd szigetek piaczaira, a földmivelök
öszvéreket szereztek, dohányuk- és kávéjukat a révhelyre szál
lítani. Kellő asztali készlet jött a tökkulacs helyére, s bordeauxi
bor válta fel az uikut. *) A- hollandok florenczi szövetekben
mentek prédikáczióra, a francziák toursi nehéz selyemruhában
akartak misére menni. Ezzel lőn vége a jó szomszédságnak. Mig
gyöngék és szegények valának, kezet nyújtottak egymásnak;
mint erősek és gazdagok, féltékenykedni kezdtek egymásközött.
Minden kis hiúság ugy növekedik, mint a r ^ k a , nem0

* ) Amerikai szoszeiit.il.

zeti dölyffé válandó. Eddigelé csak fbldészek s csizmadiák vol
tak, lőnek francziák és hollandok.
De még minden a maga utján mene. A területek határai
jól megvoltak állapítva, az iparágak különbözők; a két népecske duzzoghatott egymásra, a béke veszélyeztetése nélkül. De
egy tiszt megérkezése, kit a gvadelupi kormány küldött ki, egy
szerre megváltoztatá ez állapotot.
Kihirdeté a két korona közti háború üzenetét.
Ezt hallván, hollandok és francziák összegyűltek, a legtekintélyesb lakosok tanácsot képezvén. Mindnyájok első kiáltása
a leveretés kiáltása volt. Háborúi Miért a háború?
— Francziaország nagyravágyása okozta, jegyzé meg egy
keleti lakos.
— Hollandia roszlelküsége, válaszolá egy éjszaki lakos.
— Francziaország Európa ura akar lenni.
— Hollandia meg a tengereké.
— De majd a határai közé szorítják ö kelmét.
— Posványaiba fulasztják.
— Le Francziaországgal!
— Le Hollandiával!
Hiába akarták a legokosabbak magokat közbevetni; 'min
den duzzogó apró méreg, minden bántott érdek lángra lobbant.
Azon kérdéssel kezdték : minek a háború, végül azt kérdek,
minek a béke. Hiszen nem volna-e szégyen Üzent-Márton lako
saira nézve, nyugton maradni, mig az egész világ verekszik !
— Nem volt-e neki csak olly joga a maga részéhez a ka
tonai dicsőségből, mint Martinique-, Gvadelup- és Cayennenek? Bárki beszéljen, Szent-Márton ugyancsak megérdemlé a
megmérközést 1 Szent-Mártonban sem bátor férfiak-, sem jó pus
kákban nem volt hiány; Szent-Mártonban olly alkalmasan öldö
kölhették egymást az emberek, mint bárhol a földtekén 1
És míg a nemzeti kevélység mind ezt fenharsogtatá, a sze
mélyes érdek halkan ezt toldotta hozzá, hogy a diadalmas népé
lesz az egész sziget, s a másik kizsákmánylásából meggazdagul:
egy ígérkező örökösödés volt ez, csupán megnyitni kellett, mint
a törvény emberei mondják, azaz : a birtokos társaktól megme
nekedni.
E gondolat annyira felgyujtá e két nép bátorságát, hogy,
majdnem egyhangúlag határozatba ment : éjszak és kelet, min
denik hazájáért verekszik. Az ellenségeskedés három nap mu^a
veendvén kezdetét.
Egyelőre a francziák — az ö területökön tartatván a gyü,
lés — megakartak felelni vendégszereteti kötelességeiknek. A
franczia deliség megkívánta, hogy szomszédaikat jóltartsák, mi
előtt kiirtanák. Tehát nagyszerű közünnepélyek és vigalmak
valának. Egyik fél sem volt olly szives soha. Ugy bántak egy
mással , mint szomszédokkal, kik elvégre megszabadulnak egy
mástól. Minden hollandi jegyzékbe vette félszemmel házigazdája
ültetvényét; minden franczia az utat kérdezé vendégétől laká
hoz. Mint a hitelezők, kik holnapra egy lezárolásra készülnek.
Azonban, mielőtt elváltak, összegyűltek a helység közte
rén. Hollandok és francziák még egyszer utoljára együtt akar
tak lenni barátilag.
Volt az utóbbiak közt egy gyarmatos, Perrot nevü, eszes
és iparos ember, ki, miután füvészinas, kórházi betegápoló,
csontváz-kikészitö volt, sebésznek állt a gyarmatok számára, s
elvégre Szent-Mártonban települt meg, hol professiójához a csiz
madiaság- és fóldészetet csatolta. Az egész világ szerette Perrotot, mert soha sem állt útjába senkinek; jókedvű, szolgálatra
kész, munkás, szerényen meghúzta magát; egyike azon, mond
hatnók, híg természeteknek, mik, mint a viz a legkisebb hasa
déknak is hasznát veszik, s elmennek mindenütt a nélkül, hogy
valamit Összezilálnának.
Látván, mint lobbannak harczra a szellemek, egy igével
sem monda ellent, s úszott a közáradattal. De mikor a hollan
dok s francziák összejöttek, el-elment egyikhez is másikhoz is;
ezeket megszólítva, vegyék meg földeit; megkínálva azokat
saru-tárával. Ezek is, azok is kisé elálmélkodtak, tudván, hogy
Perrot nem képes helyes ok nélkül cselekedni valamit. S aztán,
olly jutányos áron kínálta mind ezt, hogy a vevők megszeppen
tek, s minél jobban szeppentek meg, annál leeb szállitá árait a

sebész. Ennek folytán kérdezősködni kezdtek egymás között, s
mivel mind a két táborban ejte egykét meghitt szót. : mind a
két részen eljárt a nyelv.
— Tudjátok-e miért akarja Perrot sarukereskedését nektek
eladni ? mondák a francziák a hollandoknak; a háború miatt.
Látjátok, meggondolta magát. Ha ti fiztok el minket SzentMártonból, bizonyosan elveszti boltját, ellenben ha ti űzettek el,
több sarut lelünk nálatok, hogysem sokáig elhasználhassuk;
végre, ha döntetlenül marad a dolog, annál kevesebb e m b e T
marad fölsaruzandó, minél több halott leend. Mindenik esetben
tehát a csizmadiák nem várhatnak egyebet, mint hogy tönk le
jutnak, s ime ezért akarja magát Perrot mint okos ember, a se
bészetre adni, melly, kell hogy aranybányává váljék számára.
Ugy hát tudjátok meg ti is : miért bocsátá nektek áruba
ültetvényeit, válaszolák a hollandok; a háború miatt. Jól tudja
ö, ha mi elűzünk benneteket Szent-Mártonból, elveszti azokat, s
ellenben, ha ti űztök el, területetek felényivel megszaporodik, s
a telkek*) becse aránylag csökkenni fog. Végre ha a háborúsko
dás döntő eredmény nélkül folyand, aratásotok elpusztul, s a
földek ugaron maradnak. Igy vagy ugy a földészek nem vár
hatnak egyebet a tönkrcjutásnál, s csak a sebészeké lesz a'világ.
A kettős ok, minélfogva Perrot mindenét áruba bocsátá,
szájról szájra ment, vizsgálták, fejtegették, s mindenki lelt
benne tárgyat elmélkedni.
A mi az ö saru-boltjára s telkére nézve állt, állt az minden
csizmadiára és íoldészre azaz : az egéjsz világra nézve! Ha a
háború e két iparágat tönkrejuttatja okvetlenül, mi lesz azok
ból, kik belőle élnek ?
A hollandokat először érte e gondolat, mert tudjuk, hogy
e népet a józanész képzelmével áldotta meg a természet. Észre
kezdek venni amúgy szép csendesen, hogy ha a Perrot eltökélése okos, attól tarthatni, nehogy az övék balga legyen. A
francziák P m mondtak ellenkezőt. Hozzá tevék : hogy SzentMártont i.cm azért gyarmatositák, hogy egy sebész úrrá le
gyen; s ebben valamennyin megegyeztek; aztán, folytaták, egy
gonosajta pillantással ezekre, pamutot, kávét s dohányt csak az
é l ö k n é K
lehet árulni: mire a földmivelök szintolly gonoszul azt
feleik, hogy csizmára sincs a halottaknak szüksége.
jdáig jutva, a szellemeknek közeledni kellett egymáshoz.
* .iípmberi lelkesedés mindig az orosz hegyekbeli szekérhez ha
kniit : ha egy-egy emelkedőn át a tetőre ért, a túlsó oldalon
xk kell mennie. A harczi lelkesedés növekedő haladása elérte
'véghatárát: a hanyatló haladásnak kellett kezdődni. Miután
mindenik meghozta a maga esüggedését, meghozta ellenvetését.
Minek áldozni föl a béke tapasztalt előnyeit a háború bizony
talan nyereményeinek V Micsoda befolyása lehet a Szent-Már
tonban vívott csatáknak Hollandia vagy Francziaország' sor
sára? Ha a nagyok és erősek döntik el csupán a vitályr. miért
nyomorgatják egymást a gyöngék s kicsinyek ?
Majd, mintha okot keresnének, mi ellen a boszuságot, melly
megmaradt, fordítsák, Perrot ellen intézek azt. Ö minden hasz
not várhatott a háborútól, kívánta kétségtelenül, csupán ma
gánérdekére gondol! De a francziák és hollandok kijátszák
önzését, olly baráti egyetértésben éltek továbbra is mint va
laha, és hogy azt bebizonyítsák egymásnak, még e gyűlés foly
tán egy semlegességi kötélyt szerkesztettek.
Perrot hagyta, hadd tegyenek mindent, a nélkül, hogy egy
szót szóljon, mindaddig , mig e kötélyt a két nemzetbeli legtekintélyesb lakosok aláirák. Akkor leemelve süvegét :
— Hála Istennek 1 úgymond őszinte örvendezéssel; remé
nyem betölt. A mit imént csináltok, hiába nógattalak volna rá,
mert az emberek nagy része cBak önmagának hiszen; azért nem
kell a jó végzeményeket tanácslom : azon legyünk, hadd jöjje •
nek létre magoktól. Bárcsak megemlékeznétek arra a mi ma
történt, s jövőre forditnátok javatokra.
i

;

Perrot óhajtása teljesedésbe ment. A szent-mártoni két
népség közt megesküdött semlegesség folyvást tVitnnaradt, s
mindketten gyűlölség s versenygés nélkül éltek szomarfdüag
egész korunkig.
HP
*) A földbirtok egyenlő részletekben osztatott fel településkor a lakosok között.

fekvő, a hasonnevű uradalomhoz tartozó Kricoszud (görbe íté
let) nevű falura különösen figyeltneztetett azon megyéből való
Esztergomtól egy óra járásnyira lefelé a Duna mentiben van egy
útitársam. K különben hegyes völgyes vidékre telepitett hely
hegy, mellynek csúcsán egy kereszt áll, e hegy neve „Szamárhegy".
ség
lakói, mind a mellett is, hogy határuk fölötte sovány, mint
Elneveztetési történece következő :
útitársam
monda, meglehetősen bírják magokat, s jövedelmök
Midőn a tűrök járom szép hazánk vidékeit s fővárosát nyomta.
Esztergom tájékán egy maroknyi magyar sereg családostul ezen legnagyobb részét a máktermesztésből és gyümölestenyésztéshegysor közti völgyben magát vitézid tartotta, s a törökökkel majdnem
!><)! veszik. De van is gondjok a faültetésre és nemesítésre!
naponkint a fent nevezett hegy szorosánál Ütközött, a véres csaták em Azon kivül t. i., hogy minden gazdaember maga is szorgalma
lékéül még maiglan is a hegy tövén levő csárdát ,,Basarcznak" (Basasan ülteti és nemesíti fáit : a krivoszudi község pásztorul csak
hareznak) nevezik. A sok csatában a magyar gyengült, a török pedig
dühösödvén, hogy illy maroknyi népen nem győz, napról napra összébb olly egyént fogad fel, ki a gyümölcsfaoltáshoz jól ért. Felfoazoritotta a kört, mellyen ezen vitéz csapat tanyázott, s a szegények már gadtatásakor kötelességévé tétetik a pásztornak, hogy a határ
már kifáradtak, marháikból kitogytak s annyira megszorultak, hogy a nök, ban mindenfelé oltogasson, s midőn szolgálati esztendeje kitelt:
mig férjeik a törökökkel harczoltak, kénytelenek voltak az ekét húzni s tartozik kimutatni, milly sükerrel teljesítette kötelessége ezen
szántani. Vezérök, ki a begy csúcsáról a törökök mozdulásaira figyelt, részét ? s nem is kapja ki megalkudott bére egy részét mindad
látván a völgyben szegény nemzetét kínlódni, felfohászkodott Istenhez,
dig, mig önkeze által nemesitett bizonyos számú oltványokat
s a hegy köuyörületességéhez folyamodván, ezen szókra fakadt : ..Szólj
ki nem jelöl. A gazdák, kiknek földein nemesített, minden
már hegy, s mond meg milly nagy sanyaruságunk". Környezete, ki ezen
megfogant oltványért néhány garassal külön jutalmazzák meg
szivreható buzgó szókat hallá, „Szó már hegy'*-nek keresztelte. A z ülök
őtet illyenkor.
eltörülték a nemzet akkori fájdalmát, a hegy keresztelése is feledékeny

Helynevek Jiiagynrázójji.

ségbe jött s a köznép most már csak röviden „Szamárhegynek" nevezi.

Illy okosan, illy utánzásra inéltólag cselekesznek a derék
krivoszudiak! s mint természetes is, nincs az egész Vágvize
mentében helység, mellynek annyi és olly szép gyümölcse
volna, mint ö nekik.
_
Hogy e dicséretes szokás több más községnél is divatba
jöjjön, ahoz semmi sem kell egyéb jóakaratnál! E jóakarat pe
dig sem pénzbe, sem fáradságba, sem idő vesztésbe nem kerül;
inert a pásztor, kire annak megtestesitése bizatnék, azon időt,
mellyet a faoltásra vagy szemzésre forditna, különben is elhe
ráülte lésről.
verészi! S minő szép volna, ha 5 —10 esztendő múlva, a helység
A közelebb inult júniusban néhány dunántúli megyét utaz körül, egészen észrevétlenül, szép gyümölcsös erdő kelet
ván keresztül : örömmel tapasztalam, hogy nemcsak az utak keznék !
készítése vagy javítása és folytonos fentartása van több vidé
Azonban, hogy a pásztor nemesíthessen, előbb ki kellene
ken munkába véve; de több helyütt megkezdték már a felár ültetni a vadonezokat, vagyis a fiatal vadfákat.
kolt utak mindkét oldalát fákkal is kiültetni.
Ott, hol hegyes, vagy különben erdős a határ, könnyen
Sokszor volt már szó a faültetésről hazánkban; s igy, mi lehetne segítni az ültetésen is azáltal, hogy szinte a pásztorra
dőn e tárgyat itt ismét szóba hozom, igen jól tudom, hogy bizatnék a vadonezoknak legalább kiásatása, avagy elültetése
semmi ujat nem mondok. Gyakran ajánlották azt hírneves, is; de hiszen van minden helységben számos olly legényke, ki
igen jó gazdák szóval is, írással is, nemcsak, de példával is. késő öszszel, minden házi vagy mezei munkamulasztás nélkül,
Azonban mind hiába! A legtöbb ember vállvonitva monda : végezhetné a vadonezok kiásását és kiültetését. — Róna s álta
„Atyáink nem ültettek, minek ültetnénk hát mi is Vök el tudtak lában erdötlen vidéken, hol fa nincs, következőleg vadgyü
a nélkül lenni, ellehetünk mi is."
mölcsfa csemeték sem kaphatók illy könnyű szerrel: magról
Igy szokott felelni a tudatlanság, melly ellen, egy hires kellene növelni a vadonezokat; mi egyébiránt szinte nem ke
német író szerint, magok az istenek is hiába küzdenek; és a rülne nagy munkába és költségbe, főleg, ha némi csekély fálustaság, e termékeny anyja a nyomornak; a legtöbbeknél pedig radsági díj mellett, az a falu mesterének vagy jegyzőjének té
mind a kettő; és hagyják üresen házuk és helységök körül a tetnék kötelességévé.
többnyire haszontalanul heverő tért, melly fával beültetve,
Nem tudom, egyéb kényszeritési módokat lehetne-e na
nemcsak kellemes és jótékony árnyékkal kedveskednék , hanem gyobb sükerrel alkalmazni; de azt tudom, hogy részint némi
tüzelő gályákat avagy gyümölcsöt is adna, következőleg kézzel — hacsak erkölcsi — büntetés által is, részint a szorgalmasab
fogható hasznot hajtana.
bak számára kitüzendett csekély jutalmak által sokat lehetne
Azt hisszük a legtöbben, s talán nem is tévedünk e hitünk e részben, kivált a fiatalabb nemzedék által kivinni, mellynél a
ben , hogy a falusi néppel közvetlen érintkezésben levő lelkész legvastagabb önzés azon kifogása sem állhat meg, hogy „ö
urak és jegyzők tehetnének e részben legtöbbet. Es csakugyan nem éli meg fáradsága gyümölcsét!" mivel ha sühederkorában
vannak dicséretre méltó egyes, ritka példák, mellyek a folyto szorittatik faültetésre és nemesítésre : igen is biztos kilátása
nos oktatás, férfias kitürés, méginkább pedig a nemes példaadás van arra, hogy legszebb férfikorában nemcsak látni, de élvezni
is fogja mulatságos fáradozásának gazdag gyümölcsét.
által, e részben a legszebb sükert mutatják. De a mellett, hogy
sok lelkész és jegyző maga sem ért s nem is tesz semmit: hány
Láttam én Lncca vidékén, Olaszországban, 80 éves ag
nak feneklik meg türelme, hánynak akad fenn legjobb szán gastyánt, ki olajfa-ligetében a kiveszett fák helyett fiatal cse
déka zátonyán a megrögzött előítéletes tunyaság és buta metéket ültetett. Kérdésemre, hogy mit vesződik illy öreg k o 
ságnak.
rában olly fiatal fák ültetésével? a tiszteletre méltó ösz igy
Azonban nem kell kétségbe esnünk. Bár lassan , de a nép válaszolt : „Még az is meglehet, uram, hogy magam is szedhe
millióinak felvilágosodása, rendszeres nevelés nélkül is, egyre tem gyümölcsét; de ha elébb megtalálnék halni, van fiam,
halad, naponkint terjed. Sokára, de végre még is eljut a műve vannak unokáim; s végre, ha azok nem volnának is, vannak
letlen falusi gazda józan esze is oda, hogy saját hasznát belátva: emberek, s igy semmikép sem vesz kárba fáradságom."
utánozni iparkodjék a jót, mit másoknál tapasztal. Azt mindaz
Vajha az olasz földmivelö e nemes gondolkodását átolt
által hajlandó vagyok hinni, hogy a faültetésre nézve, mellynél
hatnám hazám minden gazdájába!
minden év visszahozhatatlan veszteség, némi kényszerítéssel ha
De talán a haszon kézzelfoghatósága legékesebb ösztönül
marább lehetne czélt érni a legtöbb helyütt. Az illy kényszerí szolgálhatna a faültetés és nemesítés általánosb behozására
tés módjai fölötte különbözők lehetnek, s legjobb is volna annak köznépünknél is? Hiába! olly korban élünk, mellyben a polgámeghatározását a falu elöljáróira bízni.
risodás terjedése szükségeket teremt, mellyeket apáink nem isEgyet, mellyben én a józan észnek ritka nyilatkozatát lá merének. S e szükségek pótlására új, eddig szinte nem ismert
tom, nem lesz talán fölösleges itt megemlítnem.
forrásokról kell gondoskodniuk földmivelö gazdáinknak is. E
Midőn 1845-ben a Vág völgyét beutazám, Beczkón felül források egyike a szép és nemes gyümölcstermesztésében önA keresztről azt mondják, hogy midó'u Buda várát a töröktől viszszavették, egy vitéz a hírrel az esztergáim várkapitányhoz küldetett, ki
eltévesztvén az utat, a hegy csúcsára ért, s minthogy már sötét volt,
nem tudván milly veszélyes helyen jár, lovát sarkantyúzta s egyene
sen a Dunába ugrott vele, mellyből azonban szerencsésen kiúszván, meg
mentése jeléül e keresztet esináltatá.
Igy szól az esztergomi népmonda.
N—k.

ként kínálkozik. Iparkodjunk tehát azt megnyitni mentülelébb.
Egykét példa a falu értelmesebbeinél, hatással lehetne a többi
lakosokra, s ezek példája viszont hatással a közel fekvő közsé
gekre, ha t. i. azon értelmesek nemcsupán magán használatra
űznék a gyümölcstenyésztést, hanem pénzelnének is abból?
Másutt, hol a végtelen pusztaságon nincs tüzelöfája az em
bereknek, illyet, sőt építési fák ültetését lehetne és kellene velök megkedveltetni. Az elsőre nézve szép sükerrel használtat
hatnék az ákácz és szeder, a másikra a fenyü-ültetés, melly —
mint értesülve vagyok — Szabadka vidékén M * ur által a
legszebb sükerrel lett megkísértve.
A faültetés ösztönének gerjesztésekor arra is figyelemmel
kéne lennünk, hogy az lehetőleg czélirányosan történjék.
Valamint örömmel szemlélem mindig azon ritka jelenetet,
melly némely faluban már otthonos, t. i. hogy a házak elejét és
udvarát az alma- és körtvefák különböző nemei árnyékozzák
be; ép olly szomorúan hat reém az, ha faluhosszat nem látha
tok egyebet a hamar növő és szaporodó, de árnyék tekintetében
is nagyon szegény ákáczfánál. Bizonyára benn a falukban in
kább helyén volna a gyümölcsfa, mellynek majd minden neme
ott, hol az ákácz, szinte díszük, mint erről Dr. Entz urnák a
Rákos elegyengetett homokbuczkáin pár év előtt alapított
kertje Pest mellett, mindenkit elégségesen meggyőzhet. Igaz,
hogy inkább ákácz, mint semmi fa; de miután kissé több gond
dal, mint mennyit az ákácz megkíván, gyümölcsfát is lehetne
ültetni : vájjon miért nem ajánlanék inkább ezt? Tüzelöfának,
söt gazdasági szerszámoknak is, igen j ó az ákácz; gyökeréről
rendkívüli szaporasága pedig különösen ajánlatossá teszi azt a
futóhomokkal borított helyeken; hagyjuk tehát ezt oda, s
legalább házunk közelében ültessünk inkább gyümölcsfákat;
ott azok szem előtt lévén, kellő gond is könnyebben fordittathatik mind tenyészésökre, mind idővel termésökre is.
Hogy az ültetésnél mulaszthatlanul szükséges az oltatás
és felügyelés, arról fónnebb emiitett utamban győződtem meg.
Egész mérföldek hosszában ki volt ültetve az ut; de ho
gyan! Száz fából (a Balaton éjszaki és déli partjain tapasztalam
ezt) alig foganzott meg öt! S nem azért, mintha az idő talán
nem kedvezett volna, hanem egyenesen azok értetlensége miatt,
kik ültetek. Fájt a lelkem, midőn láttam, mint erőködött egynémelly fácska lombot hajtani, s mint rágták le azt az ágakon
hagyott hernyók? Mert a legtöbb illy fácska csak ugy ültettet
vén ki, a mint elébbi helyéről kiásatott: nemcsak koronájának
ágai megnyesve nem voltak, de még a hernyófészkek sem tisz
títtattak le azokról!
Hlyeién eljárással kár az ültetéshez fogni, mert nem szol
gál egyébre, mint hasztalan idő és munkavesztegetésre, azonkí
vül pedig czél nélkül fogyasztja a fát, s ezáltal csökkenti a faszaporodást; miután az igy kiültetett fácska mulhatlanul elvész,
mig előbbi helyén meghagyatva, felnőtt volna. Pedig ha valaha,
és valahol, ugy nálunk már jelenleg is alig lehetne valamit
földnépünk figyelmébe inkább ajánlani, mint az erdőpusztitástól való ovakodást, és erdeink gyarapítását; minthogy a gőz
erőmüvek alkalmazása nálunk is naponkint jobban terjedvén,
mig a kőszén használata is hasonló arányba nem jövend : min
dig nagyobb és nagyobb mennyiségű fa kerül fogyasztásba.
A faültetésnél tehát nem elég a csemetét régi helyéből
akárhogy kivenni, s aztán ugy, a mint kivettük, más helyütt is
mét gödörbe állítani, a többit pedig, a jó Istenre bízni! Mind a
fácska kivétele, mind a gödör megásása, mind végre a csemete
elültetése némi gondot, némi ügyességet és vigyázatot igényel,
melly, ha mellőztetik, hiába dolgoztunk; ha pedig megtartatik,
munkánk helyén vidoran fog újra fölélni a kiültetett csemete.
Első gond és vigyázat, a fa kiásatásánál kívántatik meg, s
mindössze is annyiból áll, hogy az ásás a fatövétől egy-két
lábnyi távolságra kezdessék meg, s az ásó — melly, ha élénél
kerekded s nem csúcsos, annál jobb — körül közeledjék a fa
tövéhez, hogy ezáltal lehetőleg kiméivé légyen annak nemcsak
a tővel jobbadán egy irányban lemenő, s igy rendszerint közé
pen levő fő gyökere, de lehetőleg kiméivé a szétágazó gyöke
rek is, minden vékony rostjaikkal együtt. A fa magasságához
képest, valamint a fő gyökeret, ugy a szétágazó gyökereket és

rostokat is, a tőtől 1 — 1' j lábnyira már az ásóval ellehet vag
dalni ; hanem arra különösen kell vigyázni, hogy a fa helyéből
erővel ki ne rántassék, nehogy ezáltal gyökerei kettészakadoz
zanak, rostjai pedig széttépessenek; hanem ezek is, azok is, óva
tos kiemelés által a lehetőségig kiméltessenek.
A gödör körül is, mellybe a fát kiültetni akarjuk, kell
legalább annyi gonddal lennünk, hogy az, kivált agyagos, köves
helyeken, 2—3 lábnyi mélységű, s kerekdedségében ugyan olly
szélességű is legyen, hogy igy az abba helyezendő fácska gyö
kereivel jól megférjen, azonkívül pedig legalább is olly mélyen
menjen, a milly mélyen áUott elébbi helyén. — A z idő enged
vén, igen tanácsos az illy gödröket, ha tavaszszal ültetünk,
már öszszel megásni és elkészíteni; s a gödörből kiásott földet
mindenesetre ugy kell elhelyezni, hogy párkánya egyik felén a
gödör felső részéből kihányt föld rakassék halomba, mig a gödör mélyéből
kiszedett föld annak másik oldalára
szóratik.
Az ültetésnél végre mulhatlanul
szükséges majd minden fánál ,*) hogy
mind gyökereit, mind koronája ágait
megnyesstik, mégpedig nem baltával,
szekerczénel, hanem a gyöngébb ága
kat a legélesebb késsel, a vastagabbakat
fürészszél : kisimítván aztán a fürész
helyét éles késünkkel. Mennyire kelljen
viszszanyesni akár a gyökereket, akár
az ágakat? meghatározni általában nem
lehet; az már az ültető belátásától, az
elültetendő fácska nagyságától, ágai és
gyökerei gazdagságától függ. Szabály
gyanánt e nyesésnél csak az áll, hogy .
3
lepusztítni a törzsről minden ágat ép
(nyesctlenul)
olly káros, mint épen nem nyesni meg
a csemetét; a vágás továbbá az ágon és
gyökéren rézsut, s az ágon különösen,
mindigarügyek fölött fölfelé történjék,
mint azt az itteni rajz mutatja, mellyen
az a és 6 betűk a fácska koronáját; a c
a föld színét, meddig a földben áll, a c
és i/ pedig a fő gyökeret mutatják, mig
az ágakon és gyökereken láthatd vonal
kák a nyesés helyét jelölik.
Nem
levén szándékom kimerítő
oktatást irni a faültetésről: befejezem
e figyelmeztető eszméket azon óhajtás
sal : vajha akadnának lelkes honfiak a
földmivelő nép közelében, kik e szép
tárgyat folyvást buzgó figyelemmel ki
sérnék.
Császár.
(megnyesve)

JWIIj ennek kell lenni egy iakolatanitónak ?
Egy

4 0 évig szolgélt

tanitó" cmléldrataiból.

A tanítónak nincsen szüksége érzékekre; nem szükség neki meg
hallani, mint dicsérik őt; nem szükség neki látni, hogy minő vétkes uton
szereznek mások pénzt, mig ő homlokának vérea verítékével eszi száraz
kenyerét; nem szükség neki érezni, milly kevésre becsülik; nem ízlelni
meg rosszul készített étkeit, ós főleg nem élvezni az élet örömeit; SM is jó
reá nézve, ha szaglással nem bir.
- Lelkiismeretre sincs s z ü k s é g . . - , hogy azon gyermekektől is, kik
iskolába nem járnak, az iskolapénzt minden B z é g y e n nélkül fölvehesse.
Ellenben nagy szüksége van jó emlékező tehetségre, hogy emléké
ben tartsa, miként minő pénztárakból s mióta kapja fizetési hátralékát;
item jó gyomra legyen, hogy mindent megemészthessen.
Egy jó iskoíatanitónak jeles ügyvédnek kell lenni, azon sok peres
ügyekért, mellyeket folytatnia keU, vagy mellyekre legahibb okot szol
gáltatott ; csudaorvos is legyen, hogy betegségeit minden gyógyszer
nélkül, mellynek ára zsebéből különben is ki nem kerülne, maga orvosol
hassa.
* ) Némely fa, mint a fenyü, gesztenye, stb. nem szenvedi meg a nyesést; más
fajok, mint péld. a dió, nem szereti.

Egy jó iskolatarútónak meleg vérrel kell birnia, hogy az iskola fű
tésére ne legyen szüksége fára.
Egy jó iskolatanitó, jó éji Gr legyen, hogy nyilt kertelt, istálóit stb.
stb. a tolvajoktól megőrizhesse; azonkívül jártas testgyakurlatokban is,
hogy a háztetőről a szobába lecsepegő esővizet felfogja, és az épületekről
lezuhanó kődarabokat kikerülje.
Egy jó iskolatanitó ollyan legyen mint a teve, hogy sokáig birja
kitartani az éhséget, és nagy hordereje legyen, s hogy sokat vegyen be
magában ha valahová vendégnek hivatik.
Egy iskolatanltó legyen j ó ozukrász, hogy mindig tele legyen zsebe
csemegékkel, hogy a gyermekek fájdalmát megveretésök után enyhítse,
nehogy megmondják szülőiknek.
Egy jó iskolatanitó ezermester legyen, ki a gyermekeket akkor is
sokra tanitsa, ha iskolába nem járnak.
Egy jó tanítónak mindig rongyoson kell járni, nehogy a fiatalság
elceábittassék — szinte tanítóvá lenni.
Egy jó iskolatanitó derék hadfi legyen, hogy minden megtámadá
sok és megrohanások ellen védhesse magát, ezen okból azon régi bölcs
intézményt újra életbe kell léptetni, kiszolgált agyaltisztekből és kato
nákból kell tanítókat tenni, a mi által egy más czél is éretik cl, az t. i.
hogy ezen embereknek minden jelentékeny költség nélkül, nyugalmas
állapot szereztetik. Lám, az öregek sem voltak bolondok.
Végtére szükséges a tanítónak bizonyos finom tapintat, mellyet
azonban csak hivataloakodása folyamában gyakorlat által szerez meg
magának — és fiatal kezdőktől tehát még kívánni nem lehet — értem
ezen tapintat alatt a tehetséget, mindig a maga foltját találni, mert a vi
lágon már igen sok baj történt a miatt, hogy az iskolatanitó nem a va
lódi foltot találta.
Ki ezen elősorolt sajátságokkal bir, az minden tétova nélkül iskolatanitóknak tétethetik; azonban kezdetben neki csak sovány állomást kell
adni, mert kidönben igen könnyen elbizakodik. További előmozdításával
sem kell igen sietni, miután a türelem minden jó iskolatanitónak egyik
fő sajátsága.
A mi továbbá egy kinevezendő tanítónak tehetségeit és ügyessé
geit a tanszobában leendő működésére vonatkozólag illeti, nem kell eze
ket nagyra verni fel.
Argay.

Tűzvész gyermekek állal.
Egy sajóvidéki levelet közöl a „Pesti napló" telve szomorú tanul
sággal, mennyire hátra vagyunk még épen ollyan mindennapi szükségek
fedezésében, mellyek bármelly ország jóllétéhez, felvirágzásához olly
szükségesek, mint rendes étkezéshez a mindennapi kenyér, mint a mező
virulásához a májusi meleg eső.
Három helységet említ, az érintett levél, mellyek rövid idő folytán
nagy részben porrá égtek Sajó völgyén : Kazincz, Királyt,, Runya. Es kit
átkoznak veszteségök fölötti keservökben, a földönfutóvá lett leégettek ?
talán bőszült ellenség, istentelen rablók, vagy eszeveszett gonosz indu
latú gyújtogatok perzselték fel a hangya-szorgalommal szerzett és tata
rozott szerény földxnives lakokat'; Nem, nem. A kikről igy szól az Üdvezitö : Bocsássátok őket hozzám , mert övék a mennyeknek országa,
kisdedek, magokra hagyott kisded gyermekek, játszva adtak koldusbotot
sok családatya kezébe.
Azt mondja az idézett levél, hogy Királyiban „gyufásdit" játszó
paraszt gyermekek gyújtották fel Sontag Bertalan lomon színét, Kunyán
pedig, egy iskolába még nem járó, de csavarogni nagyon is képes gyerek
igy szóla pajtásaihoz : legyetek ti disznók, menjetek be az ólba, majd én
megperzsellek; e az egymás hátán bemászó gyermekekre zárva az ól ajta
ját, zsebéből kivett gyufával rajok gynjtá azt. A bezárt gyermekeket
nagy bajjal sikerült kimenteni az égő disznóólból, de a falunak felé
porrá tgett.
Nem esmérjük a gyufásdi játékot, valami kedvenc/, uj találmánya
lehet ez a csavarogva serdülő zsenge ivadéknak; de ugy hisszük, hogy
lehetetlen volna, gyermekeknek gyufával Uly vészhozó játékot űzni, ha a
gyufákra illő gond fordíttatnék.
Kern indítunk irtó háborút a gyufák ellen, 3 korántsem óhajtjuk
azt a csiholó időtöltést vissza, midőn a kocsisember, ha ráakart gyújtani,
• kissé révült volt a taplója, kénytelen volt megállitani lovait, s órane
gyedig is eüonlódott és káromkodott, és mire kiütött, őszi saras időben
ugy beszállásolták magokat a kerekek a lágy útba, hogy volt dolga az
ostornak mig kiindítottuk a szegény párák a lesüppedt szekeret; hanem
azt a kettőt mindenek felett szükségesnek tartjuk és ajánljuk, hogy min
den háztartásban gyermekek által elérhetlen helyen tartassanak n gyu
fák, és hogy tiltva legyen pénzért is gyufát adni gyermekeknek; mert
híjában zárnák otthon gyermekek elől a gyufát, ha elmehetnek a szatócs
hoz s egy krajezárért annyit vehetnek, hogy akár egy vármegyét porrá
gyufásdizhatnak vele.

ne lehetne ezt is hozzá tenni : e helységben (p, o. 10 pft. büntetés alattj
tilos yerniekeknek
gyufát eladni." H a a meglett emberek gondatlansá
gától tartunk és óvakodunk, a józan ész azt tanácsolja, hogy sokkal in
kább óvakodjunk a gyermekek gondatlanságából származható ve
szély ellen.
Legszomoritóbb a snjóvölgyi levélnek azon része, mellyben azt
mondja, hogy van mindenük, csak kisdedovó intézet nincs egész Sajó
mentében. Ez valóban fájdalmas, annyival fájdalmasabb, mert azon ezer
meg ezerszer elmondott, de mai napig sem orvosolt bajról tesz tanúságot,
hogy a kisdedek hazánk legnagyobb részében sokkal gondatlanabbüj el
vannak hagyva, mint a helységbeli borjuk, csikók, libák, mellyeknek
közönségesen meg van az ő pásztoruk, — a ki vigyáz rajok, hogy vesze
delem ne érje őket. — E tárgyra még visszatérünk.
D.
n

Egyveleg.
?* Megbűvölt gyermek. Egy amerikai lap mult julius 12-én követ
kező rendkivüü, mondhatni páratlan esetet kőzöl, komolyan állítva an
nak valóságát. A Csendes t e D g e r közelében Copperas öböl mellett egy
Irlandböl kivándorlott 0 Mara nevü embernek mintegy 13 éves nagyon
gyenge testalkatú leánykája volt. Mintegy í i hónap előtt, napról napra
halványabb lett és szembetűnően soványodott az eddigelé p i r o B szinü, s
mindenkép egészséges gyermek, s télen át valóságos csontvázzá aszott
össze. A kikelett megérkeztével lábbadozni kezdett, s naponta bizonyos
órában eltűnt a háztól, és mindenkor nagyon éhesen tért vissza, holott
soha sem távozott egy jókora darab irósvajas kenyér nélkül. Legfeltű
nőbb az volt, hogy semmikép sem lehííe a gyermeket rábírni, hogy
otthon hust vagy főzeléket egyék. Rfjndes távozása végre a szomszéd
ságnak i s feltűnt, minek az lett a következése, hogy az apa titkon rále
sett kis leányára. A gyermek sietve/íparkodott az öböl fele, • meglehetős
távolságban végre leült egy kelyerf, és mozdulatlan maradt vajas kenye
rével kis ideig, midőn a lesben álló atya rémülettel vette észre, hogy egy
hét ós fél láb hosszú fekete k i g » h Í T t e l e n ott termett, & fejét a kis leány
ölébe tevé, és az falatonkint duogatta a vajaskenyeret szájába, s vala
hányszor ő is szájába vett e j y falatkát, olly dühösen kezdett sziszegni
a borzasztó kenyerestárs, hojly a kis leány ijedten kivette szájából az
eledelt, s telhetetlen zsarnokinak adta azt. A z apa nem mert mozdulni,
nehogy megriasztva gyermekén álljon boszút az undok állat. De aka
ratlan sóhajtásától megrezzenve elillant a kigyó s a kis leány azonnal
haza sietett még egy darab vajas kenyérért, s ismét visszatért. A z atya
most töltött fegyverrel állott lesbe, s a mint a leányka előbbi helyere
telepedett a közelgető kigyót ugy főbe lőtte, hogy az irtózatos kanyar
gások kőzött nem sokára megszűnt élni. Ugyanazon pillanatban elájult
a gyermek is, s mire felélesztették iszonyú görcsös vonaglásokba esett,
mellyek mindenkép hasonlók valának a meglőtt fekete kigyóéihoz, és
ugyanazon pillanatban, midőn a kigyó megszűnt élni, a szerencsétlen
gyermek is kiadta lelket.
A szerencsétlen atya előadásából az tűnik k i , hogy a szegény
gyermek nagy idő óta semmiféle eledelt nem evett otthon, es nem része
sült egyéb táplálékban azon csekély maradéknál, mellyet a kigyó hagyott
neki néha néha.
xx
x* Szemesnek áll a győzelem, szelesnek hajótörés. A keleti esemé
nyeket naponta taglaló lapokban, többek közt az említetik, hogy azon
muszka térképeken, mellyek az egyesült tengeri hadvezérek kezébe ke
rültek, Krimm partjain mindenütt ellenkezőkép voltak a kijelölések,
ollyformán, hogy ha minden elővizsgálat nélkül a térképek szerint indul
tak volna a hajók, szépen neki rohantak volna a viz alatt lappangó szik
láknak, a járható vizeket pedig nagy gonddal kikerülték volna mint ve
szedelmes szirtes helyeket. Vájjon tudatlanságból csinálták-e illy hibá
san észak tudósai a legújabb kiadású tengeri térképeket, avagy tréfából,
ennek eltalálását a t. olvasóra bízzuk.

— Kern irigylendő•postahivatal.Egy ntazó angol, szerencsés volt
Dahomey-bcn azon afrikai szerencsén királynál látogatást tenni, ki
25,000 asszonyból álló hadseregéről, és rabszolga-kereskedéséről, mellyet
nagyban üz, ismeretes. „Parancsoló, kevély, komoly magatartású s okos
kinézésű férfit találtam, — úgymond az angol, — ő felségében, na
gyon természetes öltözetben ült asszonyai és miniszterei közepett, midőn
elfogadá tisztelgésemet. Sok érdekeltséggel kérdezősködött, Libéria sze
recsen köztársaságról s annak elnökéről Róbertről. — Én chnondtam
neki a mit tudtam Libériáról és Róbert úrról, s midőn a civilisált világ
haladására tértem át, nagy áhítattal hallgatá szavaimat. — Ezen figyelmes
hallgatásban egy hírnök háboritá meg azon örvendetes hírrel, hogy hős
asszonyai bizonyos ostromlott várost bevettek, s annak lakosait biztositák a rabszolgavásár számára. — E hir úgymond nagy örömérc leend
apámnak. Küldjetek ide egy szolgát. A szolga belépett, és alázatosan
hallgatá ö felsége szavaira, kinek egy intésére, valami dnrva fabárddal
Szükségesnek és czélszerünek tartjuk tehát minden helységköny villám sebesen lecsapta fejét egyik miniszter. Alig történt ez, ismét meg
vébe iktatni azon egyszerű határozatot : Hogy gyufát csak felnőtt em szólalt ő fsge, valamit — úgymond — elfeledtem, hívjatok még egy
bereknek szabad eladni, s akár kereskedő akár házaló hágja át ezen ha szolgát, ez is belépett mint az előbbi, s ennek is ugyanaz a miniszter
csaptaié fejét, mihelyt a király üzenetét átvette.En — úgymond az angol
tározatot, arra bizonyos bírságot rendelni. — Ha minden falu végen ott
állhat a tábla, mellyre rá van írva, hogy : „tilalmas a dohányzás" miért' — borzadva kérdem, miért cselekszi ezen embertelenséget ? mire ő fsge

igy felelt : „Hát nem tudod, hogy apám rég a lelkek országában van '< .- múlva egész meglepetéssel hallottuk azt a Győrből Pestre érkezett derék
más uton nem adhatom tudtára azon örvendetes hírt, melly neki sokkal
Farkasék zenekarától. Ezen jeles zenész társaság már elindult Debreczen
nagyobban fog tetszeni mint énnekem magamnak." — Ez csakugyan a
N. Várad, Arad. stb. alföldi hazánkfiai kedvderitésére, s mi bátran állít
legfurcsább és legkevésbbé óhajtott postalegénykedés ég és föld között. juk, hogy nemcsak igazolni fogják több év óta megalapított jó hirüket,
de meg is fogják lepni pontos és jeles játékukkal a közönséget, minde
xx.
nütt hol fellépcndnek.
00 Elhunyt kedves költőnk Garay János mintegy 50 válogatott
Tárogató.
költeménye jelent meg német nyelven, fordította Kertbeny, kiadja Szám
vald Gyula. A tiszta haszon az özvegy és árvák javára van szánva.
— Bécs, oct. 4. Ö ca. kir. A p . Felsége következő sajátkezű iratot
x* Sárközy Ferenez a pestiek kedvencz zenésze és jeles társasága,
méltóztatott belügyminiszteréhez intézni : „Kedves Bach bárót Legna
mint magán uton hallottuk, Pozsonyban működik jelenleg, s e szerint té
gyobb megelégedéssel láttam a f. é. jun. 26-dikai nyilt parancsban meg
vednek, kik azt hirdetik, hogy ismét Erdélynek vette mü utazását. Akár
rendelt kölcsönre történt aláírásoknak elém terjesztett eredményeiből,
mellyik részén járnak édes hazánknak, hiszszűk, hogy lesz elég panasz
hogy hü alattvalóim bebizonyított hazaszeretetéhez intézett felhívásom
hely szűkéről.
nak birodalmam minden koronaországaiban készség- s bizodalomteljesen
1 j munkák : Heckenast Guszttávnál megjelentek e hét folytán
megfeleltek, s hogy alattvalóim minden osztályai munkás vállvetéssel
„Toldi estéje, hős költemény, Arany Jánostól," mielőtt e remekmüvet
versenyeztek egymással, a kölcsönbeni élénk részvét által a közjót ha
irodalmi rovatunk tüzetesebben megismertetné, figyelmeztetjük arra,
talmasan előmozdítani s az általa irányba vett nagy jeléntékü czéloknak, melyekre a sünét nélkül különös gondoskodásomat forditandom, elé mint irodalmunk legbecsesebb gyöngyére, olvasó közönségünket. Emich
Gusztávnál : Hellén és római remekírók könyvtára, kiadják többen, Pla
rését lehetővé tenni. Szivem késztet, hü alattvalóimnak, bizalomteljes
tón munkái, első kötet két füzete, fordította Hunfalvi Pál. Müller Gyu
odaadásuk s ragaszkodásuk ezen szép bizonyságaért, a birodalom jóllé
lánál, Müller Gyula nagy naptára 1855. évre, szerkeszté Friebeisz Ist
tére irányzott törekvésem munkás támogatásaért, s az olly sikerdusan
tanúsított honszerelmökért legélénkebb köszönetemet, valamint a kölcsön ván. 25,000 idegen szót magyarázó kézikönyv Forstingertól. Herz. Jó
zsefnél : Kertészeti füzetek dr. Entz Ferencztől, H l . füzet. Ez utóbbi
kivitelével megbízva volt hatóságoknak legteljesebb megelégedésemet
kifejezni. E végből megbízom önt, hogy ezen kéziratomat köztudomásra műnek egy magyar gazda asztaláról sem szabadna hiányznni. Legköze
lebbi számunk a tisztelt praktikus szerző pesti gazdászati iskolájáról fog
juttassa. Schönbrunn, oct. 2. 1854. Ferenez József m. p.
P. N.
ismertetéseket hozni.
x* Saphir M. G. lovas-berényi eredetű ismeretes iró-és szerkesztőnek
Bécsben a magas kormány irói nyugdijat rendelt. Ezen rendkívüli kitün
T á v i r a t i
k ö z l é s
Becsi börze
tetés — német lapok megjegyzése szerint — első, mellyben ausztriai iró
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részesült.
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Statuskötelezvény 6 % . .
85%,
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x* Bécs és Pest között, a Duna vízállás sekélysége miatt a gőzha
dto.
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jók járása ideiglenesen megszűnt.
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1834-ki sorsjegyek 100 ftos
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133%
1839-ki
„
.
.
133
x* A Győr és Bruck között tervezett vaspályához egész télen át
132%
133
1265
Bankrészvény darabja . .
naponként 1000 munkás szükséges a földhányások és hídépítésekhez. Kik
1772%
1770
1762%
e tartós munkában részt akarnak venni, jelentsék magokat Győrött a vas Éjszaki vaspálya oszt. . . 1737% 1736%
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Danagőzhajózási részvény
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úti irodában.
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Augsburg
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00 Mult évben épen illyen időtájban törtónt a „Komlókertben",
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Hamburg 100 bcotallérért
85%
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86%
86%
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11.17
London 1 font sterlingért
11.17
11.25
11.27
11.22
11.22
hogy egy divatosan öltözött izraelita olly igen szivére venné Patikáriu136
137*/,
137%
137
136
136%
sék kedves zenéjét, miszerint legalább is 60 mond hatvan pengő forintot Paris 800 frankért . . .
Cs. kir. arany
23%
21
21%
adott, néhány egymásra siirün következő rátában, kedvelt zenészeinknek. Ezüst
Es a közönség nagy része hajlandó vala azt hinni, hogy ezen bőkezű ur
Dunavizallas september
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mindenesetre legalább is ti. Rotschild, e napokban azonban kisült, hogy
ama könnyelmű legényke korántsem ő méltósága lehete, mert a báró ur,
nem régiben olly fényes tanúságot tön szerény takarékosságáról, — adván
Jelenleg:! gabona-ár.
Patikáriuséknok egy pftot — hogy azt a tavali pazarlást még a rágalom
Anstriai mérők. — (Pengő pénzben.)
se volna képes ő msga nyakába varrni. A z nem párisi, az csak ollyan
Pest, október 8-kán : Buza 5 ft. 50 kr.—6 ft. 56 kr. — Kétszeres 4 ft. 42 kr
közönséges pesti — bankár lehetett, igy szerzik a miilókat I
— 5 ft. 20 kr. — Rozs 1 ft. 40 kr.—5 ft. 20 kr. — Árpa 2 ft. 52 kr.—3 ft. 28 kr. —
00 Minthogy a zenénél vagyunk, szükségesnek tartjnk mcgemliteni,
Zab 1 ft. 54 kr.—2ft. 4 kr. — Kukoricza 3 ft. 9 k r . - 3 ft. 28 kr.
hogy minapi vágyunk beteljesedett. Azt óhajtottuk nem régiben, hogy
bárcsak valaki azt az Omer basa indulót hegedűre tenné, és néhány nap
Felelős szerkesztő : Pákh Albert.
é
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32-dik szám.

Előfizetési

fölhívás.

108

Október 8-kán 1 8 5 4 .
h. t . t. főiskolában költé
szeti és szónoklati oastá
lyok ny. r. tanitója 42 kr.

l - «

Landerer és Heckenastnál
Pesten, egyetem utcza 4. szám alatt

Folyó évi október l-jével a „VASÁRNAPI ÚJSÁGRA" uj
kapható s minden könyvárus által
előfizetést nyitunk. Előfizetési ár évnegyedre azaz : október, megszerezhető következő iskolai
november és december hónapokra postán küldve 48 kr.jpp.
könyvek :
Tatai András,
A jnlins-decemberi folyamból a még jelentkezhető tisz
kecskeméti ref. főiskolában mér- és ter
telt előfizetőknek teljes számú példányokkal még foly^Pt szol amészettan
ny. rend. professora munkái,
gálhatunk. Előfizetési ár postán küldve 1 ft. 30 kr. pp. A
úgymint:
pénzesleveleket bérmentesítve és e czim alatt : j,A Vasárnapi Új Kiérni mértan : í . rész Számtan, kemény
táblába kötve
1 ft. 6 kr.
ság kiadó hivatalának Pesten" küldetni kérjük.
„
„ I I . rész Tértan, (hét idomtáblával)
1 ft. 16 kr.
I H . rész Háromszög és knpszelettan (két idomtáblá
val)
46 kr.
jogosieottak
számára
—
minden
érdeklctt
64
.
(2-8)
Deák arammnticn, első folyamat az első
jogainak
megóvása
mellett,
mi
módon
és
Épen most jelent meg
grammulica
iskola s z á 
melly kútfőktől eszközlendő lehető gyors
lleekennst Gusztáv kúidó-könyvárusnál
mára
46 kr.
kiszolgáltatását, nemkülönben
Pesten :
„
„ nyelvtani gyakorlatokkal,
C'ornelúu Nepos jeles had
a moratórium megszüntetését
vezérek életluirásával, és
tárgyazó határozatok állapittatnak meg^
Phaedrus Aesopusi meséi
Magyarázta :
vel második folyamat
62 kr.
MÉSZÁROS K Á R O L Y .
Gftrog nyelvtan, gyakorló résszel és g ö 
Az 1864. Január 16. kelt
Fűzve ára 24 kr. p.p.
rög-magyar szótárral, kez
császári nyiltparancs alapján,
dők számára
46 kr.
Bérmentesen beküldött

Landerer és Heckenast.
a Vasárnapi Újság kiadói.

Foldtehermentesitési

RENDSZER
melly által

30 kr. p.p. postán bérmentve le

Magyarországra nézve. - küldetik.

kitudott úrbéri- és tized-kárpótlásnak a

„

„
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Nevelőnek ajánlkozás.
Ajánlkozó, ki tanításban és nevelésben
éveket töltött, dicséretes bizonyítványokat
mutathat, és protestáns magyar úrfi. v a g y
leány-gyermekeket tanítani jelentkezik.
Beszél magyarul, g ö r ö g ü l , deákul és n é 
metül is : bérmentesen tudakozni lehet
Pataky József urnái, kétnyul-utczában 5.
szám alatti házban Pesten.
109
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Landerer ós Heckenastnál
Pesten, egyetem utcza 4. sz. a. megjelent
és minden könyvárus s könyvkötőnél
kaphatók :

JzWzkun nép napiam 1866. évre,
szerkesaté Imrik József, boltiár kemény táblába kötve
1 ft. — kr.
borítékba fiizve
48 >
Vasgereben kis k é p e s n a p t a r a
1855. é v r e , szines borítékba
fűzve
12 .
K ö z h a s z n ú buzi naptár 1855.
Továbbá:
évre, G iv, borítékba fűzre, a
legolcsóbb minden naptárak
Romai régiségtan (Arehaeologia), irta
közt
»
Bélák József a kecskeméti
6

74

Hirdetmény.

Megjelent
Fényes Elek

.Orosz törők háború*
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Épen most jelent meg Heckenatt
Gusztávnál Pesten és I M c l m a n n
K á r o l y pesti könyvárusnál
kapható :

A magyar nemzet

czimü munkájának V I . füzete, cs evvel az
1. kötet be vagyon végezve.— A 2. kötetnek is — melly azinte 6 füzetből álland —
1. füzete már sajtó alatt van, és még e hó
végével megjelenik; előfizetési i r úgymint
az 1. kötetre 1 ft. 80 kr. A z 1. kötetből
még mindig szolgálhatunk teljes példá
JÓKAI MÓRTÓL.
nyokkal.
856 lap, nagy 8-rét.
Landerer és Heckenast
kiadók. Pesten, egyetemnteza 4. sz. a. Fűzve ára 1 forint p. pénzben.

TÖRTÉNETE.

Már szombaton
jövő november 4-én fog

NAGY JÓSZÁG- ÉS PÉNZSORSJA
első húzása megtörténni.

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

azaz

Császári királyi legfelsőbb s z a b a d a l o m m a l ,
» p o r o s z királyi és szász királyi legfelsőbb
engedélyijei.

I

Dr. BORCHARDT-féle j Tra egy

1854-dik
évi
tavaszi
füvekből

i l l a t o s gyógyerejü
cvóffvereiü
illatos

1-S

és

then
bepecsételt

4

107,000

ftot,

mellyek a következő nyerőszámokra vannak felosztva, úgymint

:

\0VE\ Y-SZAPIM\4ÉÉ

Í:

1500
2000
1500
2
0
0
0
A dr. B O R C H A R D T - f é l e cs. k. kiz. szab. n o v é n y s z a p p a n kitűnő j ó szer a
bór erősítésére s épen tartására; az kétségkivul a legjobb szer, mi csak létezhetik
12000
1500
2000
e nemben, szintngy az olly igen alkalmatlan sseptó, májfoltok, napégetés, pörtenét, csu
csoré*, bórhólyageta stb. ellen, valamint a bőrnek tisztává és gyengéddé tételére, s
10000
1400
1800
annak eiós. frit és élénk nmbeni fentartására nézve.
5000
1300
1G00
Dr. SUIIV de BOUTEMARD
Egy sorsjegy ára az I. vagy II. osztályból 3
'ipakétáeska j
6 ft,, a IV. osztályból 1 0 ft. p. p.
! 4 0 kr. p.p.

2UO0OU

25000

4000
3000
3000
2500
2500

1300
1200
1200
1100
1100

1000
1000
1000
1000
1000

ft., a III. osztályból

illatos riuijiiiszlája.

Ki e sorsjátéknak két illy közönséges sorsjegyével bir, az azon
Ezen f o g s z a p p a n azon elismert czélszerttségén kivtil. miszerint a f o g a k és különös kedvezményben részesül, hogy azokkal négyszer játszik, ugyanis :
f o g h u s é p s é g b e n - tartását n legbiztosabb s legártalmatlanabb módon eszközli,
egyszer az előhúzásban, egyszer az ezüstsorsjegy különhuzásában és
egyéb lényeges jeles tulajdonságainál fogva is minden eddig létező f o g p o r o k közt
elsőséggel bir s mindinkább növekedő közelismerést nyer, ugy hogy azok által, kik kétszer a fő- és zárhuzásban, mellyben a 200,000 v. ft. nagy nyerőszám
huzatik ki.
azt már egyszer használták, bizonyosan jövőre m menetig kuLmoi elittereleltei újra be
fog ssereitetui.
Bécs, 1854 évi októberben.

Dr. HARTUNG-íélc cs. k. szab.

|~sr"?

CHINA-HEJ-0LAJ.!

P l S R I K S l ' T T I ti. II..
cs. k. szab. nagykereskedő.

Pesten illyféle sorsjegyek kaphatók L F E F F .11. illatszerárusnál a Kristóftéren, valamint több más kereskedésekben is

a hajnak épségben-tartása és szépítésére.

D r . IIARTl i\G-lele et*. k. szab.

•M

§ [MVENY-IIAJMMCSJ I
a l i a j n ö v e t i s m é t i felélesztése és erősítésére. M M M
dr. Hnrtung-felé szab. h n j n o v e s z t ó - s z e r e k b e b i z o n y u l t jelei I„i„j,i,
jutányos áraiknál fogva n a g y c l ó n y i i y e l birnak az oly igen magasztalt
tcakasszar, lapugyökér s minden más egyéb hajolajak és knikenőcsök fbiött, s c sxei
mint e nemben legjobb és l e g o l c s ó b b szerek méltán ajánlathatnak; bővebb leírások
ingyen szolgáltatnak.

« Í ^ S S . Bndán Grünbcrg Fcrencz,
Pesten Székely József,

u d

v.

g

yógy.
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Geibel Annin

pesti könyvárusnál (Kristóftér)
kapható :

TELJES

DISZITNÉOTIKÖOTf
vagy
gyűjteménye n legkülönfélébb
diszitméiiyeknrk legújabb
Izlrsbru.
Segédkönyv minden képező művé
szek, különösen pedig rajzolók , fejté
nek, építők, kőnyomok, arany- és ezüst
művesek, vétők, bronzotok, bádogosok,
mintavésSk, stb. fzámára 72 táblák ám
3 pft-

Ajánlkozás.

Nyomtatja

és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4 . s z á m ,

GYULA,

pesti könyvárusnál épen most jelent
meg,
és kapható minden hiteles
könyvkereskedésben :

szerész né) és
gyógyszerész továbbá
A r a d o n Tcdeschi éa Zukovits; Bnjnn Klcnantz J á n . ; B c s z t e r c z e - B á n y á n Damay
K . Czernov iezon Schnirch Ign. és Zacbariásievicz Tam.; C s e r v e n k á n Dominics
Sándor; Debrerze nbt-n Csanak József és R . Vincze Kár. g y ó g y s z . ; E s z é k e n Ilorning József, gyógyszerész : K p i r j t - . c n Zsembery I g n á c z ; E s z t e r g o m b a n Bierbreuer J. B . ; Gyöngyösön Kocianovich János g y ó g y s z . ; G y ő r ö t t Unschnld E d e ;
Hóld-Mezo-Vásarhelyen Braun József és társa; K a s s á n Eschwig E d e ; Kézsntarkon Szopko K. N . ; Kőszegen Küttel István gyógyszerész; Kolosvarott Wolff
testv. g y ó g y s z . ; Kaposvárott Kohn Jakab; Lipto - S z . Miklóson Fischer J. L. és
Krivoss M . ; Lúgoson Arnold József ós Schiessler Antal; Makón Dobsa Sám.; Mis
k o l c i o n Zahr J. B . ; Mohácson Kögl András; Maros-Vásárhelyen Fogarasy
eredeti indulója.
D ö m e ; Médiáson Orendi 1. F . : Nagy-Bányán ifi. Bremcr Ján. gyógyszerész; Nagy
zongorára
Bcrskereken Fvrra J. D.; Y-Kunizsnii Weliseh M. V . ; \ -Kikindaii Schannér N.:
Kagy-Szombatban Keszely József; N a g ) ' - V á r a d o n Huzella Mátyás és Janky Anl.;
szerzetté saját neje.
Nagy-Szebenben Zöhrer j . F . ; l'npan Bermüller József és Tschepcn E d e ; Pécsett
Ára 2 0 pkr.
Adler Antal és Berger Károly; P o z s o n b a n W e i n s t a b l Dicnes; Rima Szombatban
Krátschmar K . ; R o z s n y ó n Feymann Antal. Rózsahegyen Jureczki A. Herm.; Sel Kolozsvárott Rarrane é.t Stein bizottmá
lyén Weigel József: Sopronban Rupprcrht József g y ó g y s z . ; Szabadkán Farkas nya, Pesten Treichlingrr. R ó z s a v ö l g y i
és Wagner hangmúámeoknál.
József; Szegeden Sujan József; Székes-Fehérvnrott Legman Alajos; Szolnokon
Scheftsik István gyógysz.; Szombathelyen Tempel F., és Pachhofer Gyula; Segesvarott MisseJbacher í B . ; Temesvárott Jeney és Solqair; Újvidéken Sterio János;
106
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Y a g - l j h e l y e a Freund V . ; Verscczen Karnáp János; Veszprémben Hafner Mih.;
Zala Egersztgtm Anisits Fái; Zomborban Michailovits G . ; Zsombolyban Telbisz
Egy kitanult gazdatiszt, a legjobb bizo
Ján. uraknál.
nyítványokkal ellátva, hasonló állomásra
fjfág'Á. fentebbi, a közönségnél olly j ó hírben álló czikkek a fennevezett ajánlkozik; — értesítést nyerhetni szemé
lyesen Pesten Dorottya-utcza 10. szám,
városokban senki másnál nem kaphatók valódi minőségben, mint
2. emelet, 14. sz. ajtó reggeli 9 óráig, hová
csak az itt megnevezett t. cz. letéteményes uraknál.
68 (6—10) • bérmentes levelek is intézendók.
;
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MÜLIáBR

Fiityliiizi beszédek
az év minden vasárnapjai s ünnepeire,
és néhány alkalmiak, elhirhedett né
met s franczia hitszónokok nyomán
XVI. \ l i l . l t JÁNOS és G Y Ö R G Y
által.
I. k ö t e t . Advent l-ső vasárnapjától
Húsvét napjáig. Á r a ' l ft.
20 kr. p .
I I . k ö t e t . Ünnepi rész, függelékkel.
Ára 1 ft. 40 kr. p .
H l . k ö t e t . Ilus vét után l-ső vasár
naptólpünkösd után X X I V .
vasárnapig. Ara 2 ft. p .

76
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A KARTHAISI
irta

b á r ó E ö t v ö s József.
Harmadik javított kiadás, 4 részben
csak 2 ft. pengő.
C í f E z e n klassikus és ritka olcsóságn
regény 3-dik kiadásának fenmaradt csekély számú példányait
átvévén, a megrendeléseket hoz
zám kérem intézni.
Pesten, Kristóftér
Geibel Ármin,
könyvárus.

Pesten.

