
Éhség a Cserkeszeknél. 
Az 1846-dik évben megverte Isten Cserkeszországot. Ama 

hegyi patakok és folyók, mellyek máskor tenyészetet adtak a 
gazdag virágéletnek és sebes estükben áldással önték el partjai
kat, most teherbe ejt
ve a fellegszakadások 
rohanó özöne által, a 
növeltetve a kaukaz 
olvadó jéggerinczeitöl, 
irtózatos rombolás köz
ben söpörtek végig a 
szép Avarián, sivatag
gá tették az ubichok 
földét, sár és fóvény-
halommal önték el a 
gyönyörű Kabarta völ
gyeit. Ott feküdt az 
áldás : ezer meg ezer 
munkáskéz gyümöl
cse ; a fákat gyökeres
től tépte ki az iszo
nyú vihar; a szöllö 
veny igéit eliszapolta az 
ár, vagy megfagyasz
totta a rombolást kö
vető fagy. Szóval az. 
egész tartomány , az 
egész szép Cserkeszfóld 
ollyan képet mutatott, 
mint a tiz csapástól 
látogatott Egyiptom. 

A természet nem 
lelte helyét : a vihar
rongálta fák alig vol
tak képesek rügyre^ 
vergődni; a madarak 
más vidékre költöztek, 
a mindenüktől meg
fosztott lakosok két
ségbeesve tekintettek 
a csapásra; még a szél 
is sirva kereste fel a 
halmokat: csak a sze
rencsétlen ország dé
mona , a cserkeszek
örök ellensége kacza-
gott — a moszkó I 

Parancs lön adva, 
hogy a megrongált ha
di utak helyre állitas
sanak, 8 expeditionalis Napolcou hrrrzrg. (Ék-Uviri-át j,»vC uáunwkbM ko/IinOjük.) 

hadtömegek nyomultak az elpusztult ország belsejébe; mellyek 
nem emberekre, hanem azok élelmére vadásztak, — felégetvén 
a csűröket, szekerekre rakván minden emészthetöt s magok 

előtt hajtva azon nyá
jakat, mellyeket élnem 
sepert volt a vihar. 

A legvadabb álla
tot , mellyet sem a 
fegyver ereje, sem em
beri mesterségek meg 
nem szelidithettek, ka
litba zárják és éhezte
tik mind addig, mig 
megszelídül; az éhség 
a legnagyobb mester 
. . .jól tudta ezt a mosz
kó. Hadvezérei gyak
ran az ország beljébe 
nyomultak; töltött er
szénnyel csaknem a ve
zér szivéig, — nem ért 
semmit. 

De most midőn a 
csapás fölülről jön, mi
dőn a hódításnak a ter
mészet láttatik segéd
kezet nyújtani : most 
látták elérkezettnek az 
időt, midőn az Elborús 
hegyének hóboritotta 
ormára hamut lehet 
hinteni; midőn a Kau
kaz tüskés gerinczeit 
le lehet simítani, s az 
orditó oroszlánt a ha
talmas cserkesz nem
zetet lábhoz lehet fek
tetni. ^JF 

A tengerpart os
tromzár alá vettetett. 
Acsernomori kozákok 
és Kaukazia síkjai fe
lől, egész Georgia é» 
Sírván földjén át kor
don vonatott azon uta
sítással, hogy • » egyet
len szem gabonát se 
boesásson be a cserke
r t k földére. 

A* éhség különösen 



a déli tartományokat az ubichok földét és Imoretit sujtá, s 
ezért gond volt reá, hogy Samyl figyelme keletre fordittatván, 
ez elkeseredett népeknek segédül ne lehessen. 

Hetek multak el és kétségbe esett nyugalommal tűrtek a 
hegyek lakói. Végre megszakadt a türelem fonala s mig a muri-
dák hatalmas hada Samyllal Voronzoff herczeg csapatait törte 
keresztül, az otthon maradtak inség és éhhaláltól űzetve, gyűlést 
hirdettek Dargóba hogy ott a teendők felett tanácskozzanak. 

Irtózatos volt látni az éhség miatt kiaszott anyákat keblei
ken tartott összeaszott csecsemőikkel s körülfogva a gyermekek 
rajától, melly szüntelen kenyér és eledel után ordítozott, A fér
fiak arcza nyugodt volt, de e nyugalom a síréhoz hasonlított, 
melly inti a halandót, hogy alatta halott van. Egykedvűen 
emlité némellyik, hogy már napok óta nem evett. Éhség miatt 
összeroskadt csoportok minden borzadály nélkül beszéltek az 
emberhús élvezetéről és a figyelmes hallgató, testvér-és gyermek-
gyilkolásról hallott szólani. 

A zaj növekedőben volt, a békétlenség gyermekeikről a 
nőkre is ráragadt, csak a férfiak néztek büszkén éa vészteljes 
nyugalommal a közeledő Bersek bey felé, ki méltósággal haladt 
ama mecset tornya felé, mellyröl a próféta szokta osztogatni 
parancsait. 

Bersek bey, Samyl tanítványa, s az ubich nép herczege, 
arczra, termetre igen hasonlít a cserkeszek prófétájához, de 
gyémánt kemény jelleme és hasonlíthatatlan harczi bátorsága 
tették öt a Chán kegyenczévé, a cserkeszfold egyik legszeretet
tebb vezérévé. 

Most is szavára elcsendesült a zaj , elhallgatott a fájdalom 
s az élet szikrája visszatért a szemekbe. 

— Hegyek lakói! — szólt a vezér — tudva van előttünk, 
hogy mig a próféta a halál mezején arat, a ti mezeitek kopáran 
maradtak, s nincs rajtuk az Isten áldása. A chánt moszkók 
ezrei foglalkodtatják, s mig hozzátok jöhetne, ugy lehetnem 
lennétek az élet fiai többé. Azért maga helyett engem külde, 
hogy harczi vagy békés uton, ész vagy fegyver által számotokra 
eleséget szerezzek . . . 

— Harcz, harcz l — kiálta a férfitömeg kivont szablyák és 
lángra gyúlt arczokkal —- halál a moszkónak! 

— Csillapuljatok — szólt méltósággal Bersek be)' — a 
dühösség utja nem az, melly jó tanácshoz vezet. A csaták sorsát 
Allah keze vezeti, s e kéz, melly büntetésül semmivé tevé kezei
tek munkáját, megfoszta barmaitoktól — ki tudja nem hárít e 
akadályt kardjaitok elé, mig itthon összerogyó nejeitek sirba 
fektetik éhen holt gyermekeiteket. A veszély közel; százakat 
látok itt e téren, kik éhség miatt nem képesek felemelni karjai
kat, s kiknek a'holnap késö. Ismeritek Samyl ama mondását: 
„hogy a föld melly ételünket és ruházatunkat adja, nem teszi a 
hazát, hanem teszi a férfiak ama serge, melly azt, ha szükségből 
perezre az elknnek átengedte is : akár mikor vissza foglalni 
képes." Győzzétek le a jelen büszkeségét a jövő reményeért. Az 
oroszlán is leguggol mielőtt martalékát megragadja. Több ezer 
életet menthetünk meg, mint mennyi hazánk védelmében évekig 
elesnék, s a mód melly által ezt tesszük, nem hoz gyalázatot a 
csérkészek nemzetére. Van jogunk követelni az ellentől, hogy 
midőn minket vadaknak, s magát kereszténynek nevezi, legyen 
ember. Van jogunk követelni a moszkótól, Istenünk és az ő Istene 
neVében, hogy ez embertelen, gyalázatos eszközzel ne éljen, s az; 
a hatalmas czár, kinek birodalma déltől északig terjed, győzzön 
le katonái ezreivel, s ne tartsa dicsőségnek lábaihoz csúszott 
ebeket veretni fóbe. 

— En tehát elmegyek a moszkók parancsnokához, s elmon
dom neki azt, mit itt elinondék. Ha szive nem byenáé, melly 
a sírok ásásában gyönyörködik, vagy nem a rókáé, melly ravasz
ságnál egyebet nem ismer — szóval — ha ember, meg fogja 
engedni hogy a tengerparti városokból eleséget szállíthassunk, 
— ha nem . . . akkor legyen meg Allah akarata! . . . 

Az akkori anapai kormányzó nem tartozott a kegyetlen 
emberek közé. Szigorú és pontos mint a halál, s mint minden 
orosz katona , azonban birtokában azon lovagias és emberies 

I érzelmeknek, mellyek az orosz tábornokok nagy részét jellemzik. 
A cserkesz küldöttet rögtön maga elé bocsátá. 

Bersek bey a muridák teljes diszoltönyében s férfias mél
tósággal álla eléje. Fejét kerek ellenzötlen sisak födte, melly 
férfiasan szép arczát egészen látni engedé ; hajfürtei elül kilóg
tak, de hátul födve valának a sisak farkától, melly a nyakon le
nyúlva , azt csaknem a lapoczkákig fedezé. A finom szövetű 
burkán*) és bő ujjú cserkesskán**) felül vas hálót viselt, melly 
termetének tömör, de nem idomtalan kifejezést adott. 

Az orosz tábornok elsö látásra alig titkolhatá azon benyo
mást, mellyet reá a vitéz cserkesz látása tett. Mintegy atyás
kodó leereszkedéssel kérdé : 

— Mi kívánságuk van ami cserkeszeinknek? Mi jót hozasz 
Bersek bey, dísze fajodnak ? 

— Mi nem vagyunk senki cserkeszei, hanem szabad lakói 
a hegyeknek, mint a sas, melly tetszése szerint választja a bér
czen lakását. Ti megirigyeltétek azon földet, melly nekünk 
életet ad, s bár országtok, — mint annyiszor büszkén említi
tek — százszor nagyobb a miénknél, nem hagytok nekünk 
békét itt e parányi földön sem. De nem jöttem hozzád panasz
kodni sem koldulni; azért jöttem, hogy tudtodra adjam azon 
embertelenséget, melly velünk elkövettetik, még pedig bizo
nyosan tudtotokon kivül. . . Tudd meg tehát, hogy Kaukázus 
népeit isten csapásai érték j a föld semmit sem termett, s az ég 
semmi áldást sem hozott számukra. A kiáradt folyók magukkal 
ragadák még nyájainkat is. A mink ezen felül maradt, katonái
tok dúlták fel, s a békés.cserkesz, ki éhségétől űzetve, öltönyein 
sőt fegyverein eledelt cserélni a hegyekről alá jön, katonáitok 
puskatüze által fogadtatik. A tengeri városok piaczaira nem 
bocsáttatunk többé. 

— Igen — szólt a tábornok — ez az én uram, a minden 
oroszok czárjának akarata. 

— De a ti uratok ember — szólt emelkedettebb hangon 
Bersek bey — és ha ember, nem akarhatja ezt! . Előtte bizo
nyosan nincs tudva, hogy a hegyek lakói az éhhalál kínaival 
küszködnek; hogy a csecsemő szájában.elfonnyad a tápla nél
küli annyai kebel s hogy irtózatos Önfentartási Ösztöntől kínoz
tatva, a testvér órul ejti el testvérét! . . Ellenségeink vagytok, 
s ám legyetek azok, de ne éljetek olly fegyverrel, mellyet Isten 
csak maga számára tartott fenn. A lovag, hogy lovát megzabo
lázza, nem fogja éhhel ölni meg; s alábbvalók vagyunk-e mi 
az állatoknál? Mi nem kívánjuk a ti kenyereiteket, csak az 
engedélyt, hogy a magunkéböl vásárolhassunk. Az ártatlanok 
halálhörgése , s a haldoklók kinai a ti álmaitokat fogják hábor
gatni, s bár mit higyjetek, az emberi vér, legyen az bár ellen
ségé, ha nem fegyver által ontatott ki, ott fogszáradni kezeiteken, 
s be kell mutatnotok azt az örökkévaló Istennek. Győzzetek 
le, konczoíjatok fel; de féljetek lelkekkel vivni, mellyek már 
elhagyták a testet, s mellyek nem válnak szolgáitokká a halál 
után sem soha! ***) 

— Szavaid — szólt a tábornok — meghatottak, s bár az 
én felséges uram akarata ellen semmit sem tehetek, hatalmam
ban van hazafiaidnak egy módot nyújtanom, melly őket a beállt 
veszélytől megmentheti. 

— S miben áll e mód? — kérdé Bersek bey. 
— Országtok szélein — szólt a tábornok — több rendű 

váraink és erősítéseink vannak készülőben. Ki a halál elöl me
nekülni akar, annak verejték után is nyereség a kenyér. Mond 
társaidnak, gyűljenek e munkákhoz, s éhök bizonynyal csilla
pítva lesz. 

A cserkesz' vezér megrázkódott, s arcza az utálat kifejezé
sét ölté fel. 

— Allahra mondom, játék ez, melly hasonlít a macskáéhoz, 
midőn az ragadományát el-el ereszti csak azért, hogy kínjaiban 
gyönyörködjék. 

A tábornok megütődve hallá a cserkesz vezér szavait. 

*) Burkának hívjak a cserkeszek selyem szövetű alöltUnyeiket. 
**) Köpeny forma öltöact, melly a mellen két felél töltényekkel van ellátva. 

) Cserkeszek hite Itzerint a megölt ellenség szelleme a győztest más világon 
szolgálni tartozik. 



— Hitemre mondom nbychok fejdelme — szólt komo
lyan — szavaimtól még csak árnyéka is távol volt a tréfának I 

— És én hitemre mondom — szólt tűzzel a bey, — hogy 
nem hiszem, miszerint e világon nemzet volna, melly ajánlato
dat elfogadni ne pirulna! . Ha az ellenünk épített várakat le
rontatni kívánod, ott lesz az utolsó cserkesz gyerek, de várat 
építeni saját hazája ellen, nem fog megjelenni a Kaukázus la
kója soha! . . . 

Az orosz tábornok elgondolkozott. Ugy tetszett mintha a 
cserkesz szavait ö is érteni kezdené. . . 

— Többet fájdalom nem tehetek; ennyi mind az, mire 
hatalmam kiterjed. 

— Legyen tehát Allah akarata; a fél holtak küzdeni fog
nak a falat kenyérért! . . Azonban hogy népemet megismerd, 
ajánlatodat minden hozzátétel nélkül kihirdettetem , — az 
eredményt meglátod. Béke veled f . 

Remény és kétségbeesés között várt a szerencsétlen nép 
Dargó mecsete körül. Az éhség iszonyú pusztítást tön köztük; 
erős férfiak, kik a panaszt szégyennek tartották, szótlanul rogy
tak össze shajtották fejeiket az örök álomra; a nők, gyermekek, 
eröfogyottan hulltak azon gyökerek mellé, mellyeket éhök csilla
pítására, körmeikkel ástak a földből. 

Végre hírnök jött, melly Bersekbey közeledését jelenté. 
Perezre az egész tömeg megelevenült; a halál félelme odahagyta 
a lelkeket s helyette az élet reménye'mosolygott arezon, szem
ben, mint utolsó csillag, melly vihar közeledtekor a hajóst Isten 
jelenlétével biztatja. 

A bey arcza nem mutatott sem ijesztőt, sem reményadót, 
hideg és megfejthetlen volt az, mint sirkő, mellyre semmit sem 
írtak az emberek. Fellépett a mecBet torony-erkélyére s szólt, a 
mint következik : 

— Hegyek lakói! . . A moszkók igen kegyelmesek hozzá
tok . . . kit éhség kínoz, szabadon folyamodhatík hozzájok és 
ők lakásaikba fogadják, megvigasztalják kenyérrel, tüzitallal *) 
sőt talán pénzt is adandnak neki. Beláthatjátok azonban, hogy 
a jószívű keresztények mindezt ingyen nem tehetik . . hiszen a 
sasnak is fáradni kell táplálékáért s a föld sem hozza ingyen 
termékeit. . . A moszkók mind e jótéteményekért igen csekély 
dolgot kivannak. . . Tudjátok, hogy az abeházok földének 
azon részén, mellyet ök Kis-Abeháziának neveznek, nehéz kö-
koczkákból nagy épületek rakatnak, mellyeknek ormaira a 
„czár fényes puskái'' szoktak sorba állíttatni, hogy a moskók 
ellenségét halomra döntsék. . . Azt is tudjátok , hogy a moskó 
katonák egyébbel lévén elfoglalva, e várak igen lassan épülhet
nek, mert a moskók szemvakitó aranyaikért sem kapnak mun
kásokat. . . íme, ott a kínálkozó alkalom . . szálljatok le hegyei
tek ormairól; menjetek segíteni e munkánál és csillapítva lesz 
éhetek és szomjatok; ezenfelül aranypénzeket aggathattok öl
tönyeitekre." 

Ezt monda a bey és végig tekintett a tenger-sokaságon. 
Egy lassú moraj keletkezett a férfiak ajkain, nem találva 

szavakat még, csak születve és elhalva, mint lassú menydörgés, 
melly vihar közeledtét jelenti. Bersek bey ismerte e moraj 
értelmét. 

Mi előtt azonban az értelem hanggá vált volna, három 
ember törte át a tömeget, a mecset előtt hagyott puszta térre 
tolakodva. Lapos fövegeik, s kuszált öltözetük mutatá, hogy 
Imerethiböl valók, azon tartományból t. i. melly ez időben leg
nagyobb közlekedésben vala az oroszokkal. 

— Mi a kivánságtok ? kérdé felülről a bey. 
— Gyermekeink éhhalállal küzdenek, nejeink nem képesek 

lábra állani . . . bocsáss minket a moskókhoz. 
El vagytok bocsátva — szólt egyhangúan a bey. 

A három szerencsétlen elindult, de alig tűntek el az első 
ház-sorok között, midőn a visszamaradt lapos kalapu imeriaiak 
közöl néhányan a tömegből gyorsan kiváltak s követték az 
irányt, mellyet a szökevények vettek maguknak. 

*} Palink*. 

Perez múlva visszatértek s három közülök a mecset tornya 
alá állott, valamit rejtegetve mindenik köpenye alatt. 

— Vezér!'— szólt az egyik, mi nem engedhettük orszá
gunk éa családunk meggyaláztatását; a szerencsétlenek roko
naink voltak . . . íme itt hozzuk fejeiket . . . Halál a moszkónak! 

— Halál a moszkónak ! ~- orditá az egész tömeg a sorai 
megingottak, mint a tenger hullámai. 

Most intett Bersek bey, s csendes lön újra minden. 
— Imerethiek! — szólt ö—mit tettetek kegyetlenül, de di

csőn volt téve; rokonaitok vére lemosta a gyalázatot, mit tetteik 
reátok hoztak volna . . . És most szedjétek össze erőtöket férfiak; 
ássatok és főzzetek gyökereket; a reggél útban találand Georgia 
felé. 

* * * 
Gyönyörű csillagos éj borult Cserkeszországra; az ég fénye 

kárpótolni akará a föld nyomorát. 
Áz „alu"*) egyik végső kunyhójában ínségtől környezve 

aludt egy cserkesz család. 
Tuc va van, hogy a cserkeszeknél a vérboszu máig is diva

tozik s e végből a rokonok rendesen összevonulnak s együtt 
laknak, hogy a családjok ellen intézett leseket könyebben kike
rüljék vagy a vett sérelmet megtorolják. 

Ezért nem fog az olvasó csodálkozni, midőn azt mondjuk, 
hogy a kis lakban öt teljes számú család feküdt a öt háznép 
küzdött az éhhalál kínaival. 

Rettentő dolog az az éhség. Ti gazdagok, kiknek arról fo
galmatok sincsen, ott dőzsöltök rakott asztalaitok mellett s ha 
illatos dohány es fűszeres kávétok mellett éhségről olvastok, 
egykedvűen fordítjátok odább e kellemetlen tárgyról a lapot; 
pedig naponkinti hulladékaitokkal gyermeket tarthatnátok meg 
az anyának és anyákat a csecsemőnek. 

Az éhség kínai iszonynak, alig van csapás melly ahoz ha
sonlítható volna. S mi legirtózatosabb, az éhség soha sem jár 
egyedül, legszokottabb kísérője a bélpoklosság, ez iszonyú nya
valya, melly a gyomornak nem enged kielégítést s csaknem 
lehetlenné teszi az egyesek segélyét. Aztán az életerő perczen-
kénti fogyása, a telhetlenség s a pokol vágygyal tölt kinai, 
mellyek lassanként vonják össze a belrészeket, mig végre ólom
lábakon elközelg a felmentő halál. 

Mint mondám tehát, a kis lakban öt szerencsétlen család 
küzdött kínokkal. Egyikök sem aludt, de mindnyájan hallgattak 
s csak a setétben innen-onnan hangzó fájdalmas sóhaj árulá el 
a nyomor életét. 

Egyszerre tompa sikoltás hallatott s utána suttogó hangok. 
Egyik nőéi voltak azok, ki férjének sugá : 

— A gyermek kezei hidegültek, ö nem az életé többé; de 
a másik meleg még, ó Tezir, fussunk az átok e földéről meg
menteni, ha éltünk árán is ez utolsó kincsünket. A moszkók nin
csenek messze s ölj meg bár, de kimondom : inkább leszek rab
szolganő, mint gyilkosa gyermekemnek. 

Senki sem szólt, pedig mindnyájan haliák a nö szavait, 
órákkal előbb talán megfojtották volna érte, de most már oda 
volt a nemzeti büszkeség, a szabadság és honszerelem; érezték 
hogy azon országba léptek be, mellyben minden dicsőség fosz
lánnyá válik : a halál országába. Az ász és sziv kiestek szere
peikből; az uralkodást az ösztön vette át, az első ur az ember 
bölcsője és koporsójánál. 

Némán, örült gyorsasággal szedelőzködtek fel; mintha 
eddig csak arra vártak volna, hogy valaki a büvlánczot meg
oldja. Mindenik érezte, hogy e föld nem az, mellyen uj hatáx-
zatukkal csak perczig is maradhassanak többé. 

A szabadba értek ; olly nyájasan mosolyogtak a csillagok. 
— Boruljatok le és csókoljátok meg a földet, mellyet soha 

nem fogtok látni többé. Az egész csapat ugy tőn mint Tezir 
monda, aztán útra kelt, hogy soha se lássa hazáját többé. Nem 
is látta soha egyik sem. 

A reggel fölviradt s Cserkesz ország fiaiból csuk amaz öt 
hibázott H 

*) Igy nevelik falvaikat a cserkeszek. 



Észrevették ezt a szomszédok s midőn a lakra menve azt 
üresen találták, sejteni kezdek a gyalázatot. Egy szót sem szól
tak, hanem elkezdték a házat bontani; a felkelő nap csak egy 
sírforma halmot látott, melly Cserkeszföld gyalázatát takará. 

* • * 
Még kora reggel futárok jöttek jelenteni Bersek beynek, 

hogy a győzelmes SamyÍJ délre megérkezend. Útját eleség és 
ragadmány követik, tföí ~Jg£ 

Az öröm napja földerült az Ubichok és Dsighettek népének ; 
harmadnap raulva már harczban álltak a moszkóval. Illyen a 
cserkészi 

P. Szatkmáry Károly. 

Az inkcrmaiii csatatérről. 

Hogy a háború napjainkban is csak olly rémületes, mint hajdan 
volt s a béke áldásait jobban megkívánhatja bármi okoskodásnál, tanú
sítja a sok csataleirás, mellyekkel most tele vannak a hírlapok. Illyene-
ket olvasunk még mindig a november 5-ki csatáról Szebasztopol falai 
alatt, hol mintegy 15,000 ember halt és sebesült meg. Tudjuk, hogy az 
angol hírlapoknak mindenütt vannak tudósítóik, hol valami nevezetes 
adja elő magát. Egy illy tudósitó harmadnapra kisétálván a csatamezőre, 
annak, a mit ott látott, nem épen épületes rajzát adja. 

Egy hegyoldalon — igy ír többi között az angol tudósító — leg
sűrűbben feküdtek a holttestek. Az angol testőrök medvebőr-csákói, az 
angol gyalogság vörös és a franczia vadászok rilágos-kék kabátjai jelöl
ték a pontokat, hol legerősebben pusztított a halál. Boldogok valának a 
halottak — a megüvegesedett hideg szem, a sima homlok s a kissé nyílt 
ajkak bizonyiták, milly nyugottan hal meg a csatában, a kit szíven ta
lál a puskagolyó. Az angolok és francziák, kik közül sokat akkor öltek 
meg az oroszok, midőn már sebesülten hevertek a földön, iszonyú halál-
harcz nyomait láttatik arczaikon. Egy része a földet túrta fel s ég felé 
emelt kezeik még mindig marokra szorítva tartották a kitépett füvet. 
Mindazon holtakat, kiknek arczait fájdalom torzitá el, sznronynyal ölték 
meg, kiknek ajkai körül mosoly volt látható, azoknak lövés vetett véget. 
De a szegény sebesültek 1 — nagy része két egész napig hevert elha
gyatva egy helyen, mig a hegyoldal sűrűjében végre rajok-akadtak. Leg
nagyobb számmal voltak köztök jajgató es rángatózó oroszok. Egy része, 
a könnyebb elszálütás végett, rakásra volt hányva egymásra; mások, 
mint vad állatok, meresztették ki szemeiket a bokrokból; ismét mások 
ismeretlen nyelven, de oüy hangon, mellyet lehetetlen volt meg nem 
érteni, rimánkodtak viz és segítség után, majd ég felé emelve csonka 
karjaikat, majd égető sebeikre mutatva. Némelly arczon iszonyú volt az 
elfojtott düh kifejezése. Engesztelhetlen gyűlölséget lovelt lázas pillan
tásuk, B ha sajnálkozva nézte is őket az ember, fel kellé mégis rólok 
tenni, hogy elsütik pisztolyaikat még arra is, a ki megkönyörülve kínai-
kon, enyhítő itallal oltja szomjukat — a mi többször történt meg. 

Az egész begyoldalon franczia és angol hordárokat lehete látni, 
kik nagy bajosan hurczolták nehéz terheiket fölfelé a hegynek hol a sir, 
hol a korház számára. Ezen emberek borzasztó ügyességet szereztek a 
csatatéren. Egyikük ráakad például egy elesett katonára. „Hé! musz
kát találtam 1" — kiáltja társainak. Előlép egy másik, felnyitja az ele
sett szempilláit vagy megrántja lábát s ebből kitudja, élővel vagy ha
lottal van-e dolga. Majd vállat vonít. „Ez oda van s ráér várakozni. 
Menjünk odább!" — szól és mennek. — Más helyen ásóval dolgozik 
egy másik csoport. A sírok 20—25 ölnyire vannak egymástól, minde
gyike 30 láb hossza, 20 láb széless 6 láb mély; mindegyikben 30—40 
holttest mindenféle állásban. A sírásók csevegve állják körül a sirokat s 
találgatják, ki lehet az uj jövevény, kit a szent Mihály lován hoznak fe
léjük. „János káplár lesz a 10-ik ezredből" — szól az egyik. — „Nem a 
— szól a másik — az az én szomszédom a harmadik szakaszból, vörös 
hajáról ismerem meg." — „Pogány egy ember volt — nem egyszer 
feküdtem meg miatta a derest, de most vége van. Az Isten nyugtassa 
meg. O szegény Miska! 15 esztendőt szolgált s nem volt a nagy vüágon 
párja" stb. — Végre megtelik a sir: némelly halott kinyújtott karokkal 
fekszik, mintha czélozna s a ráhányt földből gyakran sokáig néz ki még 
cKY*fZJ i * b vagy kéz. A temető másfél angol mértöld hosszában nyúlik 
el a hegyoldalon. 

— A temetés közben is megtörtént, hogy egyszerre csak egyet 
villámlik a muszka táborban e utána mindjárt bomba csap a temetéssel 
foglalkozók közé. Az illy barbárság hozza azután legnagyobb dühbe az 
ejrvesült sereg katonáit. 

IHI az Iró ? 
Mi könyvírók, kik nemes czélunkra már anyánk méhében 

elválasztattunk, ugy vagyunk alkotva a természettől, hogy 
bennünk az elme soha nyugságot nem talál, hanem valami 
szellemi tárgyon csügni s azzal szüntelen foglalkozni kénysze
rül. A római költészszel: 

Est Deus in nobís, agitante calescimus íllo. 
'(Isten van bennünk, s ösztönzésére hevülünk.) 

fejünk méhkasként zsibong éjjel nappal; és rajokat ereszt, 
rajokat költ télen nyáron. Ujjaink Örökké írásra állnak; mert 
a gondolatok és eszmék társulata hullámzó őzönként tolja fel 
magát bensőnkben, és vágy müveket teremteni; — mellyekkel 
viszont ugy van sorsunk, mint a hegyes tartományokban uta
zóké, kik áthaladván a szemeik előtt álló hegyet, ismét más ujat 
látnak utjokban emelkedni. Élet-elemünk, mellybe lassanként 
besülyedtünk, az ideális világ, és ennek nincsen vége sem határa. 
Földön élvén szellemekkel van mindég dolgunk. Kedvencz 
tárgyunkba lelkünkkel bemerülve, gyakran elfeledkezünk a 
testről, mint ama szentiró János beszéli dicső főnökéről (IV, 31.) 
hogy azt egykor ő emlékeztette a testről is gondoskodni, igy 
kérvén őt : „Mester! egyél." 

Ugy is látszik , mintha mi nem e világiak, vagy csak nem 
e holdalatti világba valók, vagy csak megannyi exoticus plánták 
volnánk a közönséges kerti növények közepettén. Minket nem 
ismer a világ. írót csak irótárs bírálhat meg és becsülhet mél-
tólag : nem avatott képtelen erre. Mert egy az, hogy számunk 
nagyon kevé3. Kivált a vidéki iró, ritka mint a fehér holló; 
csak ugy merülvén fel imitt amott, mint óceánban a kis zöld 
szigetek. Más az, hogy egész életmodorunk és gazdálkodásunk 
— az az : nem-gazdálkodásunk és a világ kozbálványának, a 
gazdagságnak apostoli resignálása s megvetése, — eltér a 
mindennapi emberekéitől; mellyért ők minket, mint különczöket 
lenéznek, bennünk megbotránkoznak, söt kigúnyolnak. Aztán : 
a nagy közönségnek fogalma sincsen a felöl, bogy mennyi sok 
fáradságba kerül, irói magasságra felvergődni és valami szép 
müvet kiállítani a világ elé, kerekes és csinos stíllel. 

De engedelmet! —tán hibázom, és a dolog még sem igy 
áll. Tudják beesülni az irót azok is, kik müveiket keresik, 
házaikhoz beszerzik, szellemi mulatságban gyönyörködnek és az 
olvasásban élvezetet találnak. Ezek száma azonban hazánk szé
les határiban vajmi csekély! Lehetne több is, kellene is lenni 
többnek. Lám, mi Ő nekik dolgozunk olly szívesen, rongáljuk 
testünket az ülő élettel, szemeinket az éji lámpa világánál. Ná
lunk a lélek a test rovására él, és mig a lélek gyarapodik, a test 
viszont soványul és fogyatkozik. Hasonlítunk e részben a szö-
vétnekhez, melly meggyújtatván , nem önmagának hanem má
soknak világol és szolgálatában elfogydogál. Hasonlítunk a 
selyemhernyókhoz, mellyek mások használatára fordítandó 
selyemszálakkal önmagukat befonják és abban lelik halálukat. 

Hogy pedig iróí működésünk nem hiábavaló, és mind szel
lemi nűnd anyagi hasznot hajt a polgári társaságra : azt hin
nünk kell, bár testi szemeinkkel mindenütt nem láthatjuk. Mi 
ápoljuk a szeüemrilágbani hitet, melly világ az anyagiba minden 
lépten nyomon belé nyúlik. Mi kezeljük a lánczot, melly a föl
det menynyel kapcsolatban tartja; és mi vagyunk itt e földön 
az erkölcsnek, felvilágosodásnak és igazságnak , szóval : ax 
Isten országának terjesztői. Következőleg az írók láthatlan ha
talmas tényezők az életben; és igaz ama tudományt becsülő 
reális nemzetnek, az angolnak közmondása : „The knowledge is 
power," a tudomány nagy hatalom ! Azért az irók minden civi
lizált népeknél különböztetett tiszteletben tartatnak ; sőt a népek 
miveltségi fokának csalhat lan mutatója az, hogy íróit és azon 
ácukat, mellyeket ök nyújtanak, millyen mértékben becsüli. Hát 
a hasznos időtöltést és mulatságot, mellyet az olvasmányok 
szereznek, nem Íróknak kell-e köszönnünk ? Ez olly nemes élve
zet , melly minden mást fölülhalad, emberhez legillöbb ; és a 
melly szegény s gazdag, közpolgár és herczeg, férfiak s nők 
előtt egyaránt kedves. 

De iróvá lenni, — akarom mondani, irói pályán jelességre 
jutni, erős feladat; és nem olly könnyű mint gondolnók. Hogy 



azért olvasóink mindnyájan, hajlandók legyenek az írókat sze
retettel bírálni, méltányolni, áruikat becsülni, vagy (ha tetszik) 
őket sajnálni; egyszersmind ezzel édes önmagukat is dicsére
tesen jellemezvén : azért ez egyszer és mindenkorra megkísér
tem rajzát adni annak, hogy könyviró míképen lészen. 

A melly ifjú, — mert írói pályán nő csak kivétel és ritka-
s^gt — a melly ifj 1 1 (mondom) írónak született, e belső hivatá
sát korán kezdi érezni és kitüntetni. Elméje mindent hamar 
felfog és elsajátít. Az iskolai formák sorompóitól nem menekül
hetvén, azokon hol tűrve, hol türhetlenkedve átbujkál classison-
ként. De öt az iskolai tanok, könyvek és előadások ki nem elé
gítik, hanem azokon tul is tanulmányoz, a könyveket mohón 
kapja s csak ugy eszi, az iskolai tanok fölött élczeskedik, gon 
dolkozik, különös kérdéseket támaszt, — mellyért ő némelly 
pedáns tanárok előtt gyűlöletes lesz és azoktól gyakran üldöz
tetik is. Bár mi szakra adja magát, hogy kenyere legyen, maga
san röpkedő lelke előtt titkon mindig az írói pálya lebeg, mint 
egy csábító tündér alak. Annak elérése végett az ó classicai és 
az uj európai főnyelveket betanulja. Ezen eszközöknél fogva 
átbuvárkodja a régi és uj nemzeteknek szépirodalmi s komoly 
tudományi müveiket. Roppant feladatok ezek; és olly kemény 
diók , mellyek fél harapásával megküzdeni kedv és talentom ke
vés ifjúban terem meg. Szerencsétlenségére e búvárnak, ő czélt 
és véget sehol sem ér; mert minél többet tanulmányoz, annál 
inkább növekedik tudás-szomja, mellynek hevítését Ő nem képes 
lecsillapitni soha. FolyváBt könyveket forgat, könyvekkel mu
lat, bennök bányászmódra kincseket ás, minduntalan uj meg uj 
aknákra bukkanik; éa még édes altában is a régi s élő világnak 
ünnepelt íróival társalog. De most immár jó előkészülettel meg-
gazdagulva érezvén magát, ő is írni kezd nyomás alá; elsőbben 
fellépvén időszaki folyóiratok és hírlapok hasábain, egyes czik-
keivel, (s minő kéj, mikor nevét mint íróét legelőször kinyomva 
látja) — utóbb önállásu müvekkel is; mellyeket vajmi könnyű 
elolvasni, de vajmi nehéz létre hozni. írunk, törlünk, toldunk, 
igazítunk, megint törlünk. Tárgyunk képe velünk jár, velünk 
kél, velünk fekszik, velünk ébred, sőt a legszebb gondolatok 
éjjeli álmunkban szülemlenek, A kész müvet pedig még aztán 
boszusan le is kell tisztáznunk vagy tisztáztatnunk, hogy a 
nyomdába felvétessék. De itt van írónak a válságos pont, melly 
az írói pályán megmaradását vagy arról letérését elhatározza, 
— a szerint, mint az olvasó nagy közönségtől müvei kedvesen 
vagy megvetöleg fogadtatnak. Mert- sokan szeretnének lenni 
írók hiúságból és jó kedvökből; sok ifjút bánt az iróicsikland : 
de miután ők is próbáltak felhordani feketét fehérre és jó visz-
hangra nem találtak, megszégyenülve, elkedvetlenedve vissza
lépnek és az irói tollat elhajítják. Kiket pedig müveikkel a kö
zönség tapssal fogad, azok ezáltal még inkább megerősödnek 
pályájokon, azzal holtig szerelembe esnek, abban találják legfőbb 
életörömüket; azért nem tiltanak sem fáradságot sem költségi 
áldozatot, és a szépmüvészetért s tudományért nekik a világnak 
minden kincse és aranya csak hitvány szemét, — a minthogy a 
magyar akadémia gyűléseiben sokszor olvastatnak fel olly érte
kezések, mellyek sok száz meg száz pftnyi költséges utazások és 
vizsgálásoknak megbecsülhétlen eredvényei. A szellemek szerelme 
ez, uraim; melly ha egyszer lángra lobbant, ég az író kebelében 
örök tűzzel, és csak az életfáklyával aluszik ki. — Az írói tö
kélynek végre felteszi koronáját az utazás. 

„Ennyi leüti testi fáradság és resignálás után pedig (ha 
tisztelt olvasóm kérdené) magyar íróra mi jutalom vár; avagy 
mi haszon ösztönzi őt illyen önfeláldozásra?" Felelem : parányi 
haszon, t. i. külföldi írókhoz képest. Mert az a vékony tisztelet
díj, mellyet nyomdászok vagy könyvárusok adnak, írói pályára 
ugyan senkit nem ingerel; az a papír-vesztegést és idömulasz-
tást is alig pótolván ki. Valódi iró ir saját kárával is, ir önzés 
nélkül, ir fél szemmel is, mert kényszerül irni, és nem írnia lehe
tetlen. Csak meg kell őszintén vallani, — benne az írás szenve
dély és valami exaltált kór-állapotja a léleknek; — körülbelül 
olly nemű, minő némelly tengeri csigák finom testében ama 
keménység, melly a drága gyöngyöt adja. Pedig holtig tartó 
szenvedély ez, mellyet a magasuló életkor nem hagy lankasz-
tani, hanem még inkább hevitni látazik. Tisztelettel üdvözlöm 

Fáy Andrási, — és baráti örömmel köszöntöm Bárány Boldizsár 
iskolatársamat a távolban : kikkel, mint tisztes ősz fejekkel még 
e hanyatló évben is találkozom. — De hát mi az írónak jutalma 
Magyarhonban? A hasonlít hat !an nagy német költész Schiller 
egy remek versdarabjában az írót, s névszerint a költészt ugy 
rajzolja, hogy midőn egykor Jupiter a földi javakat a halandók 
között kiosztotta, és erre minden földpolgárt meghívott: a köl
tész, ekkor is írásban elmerülve, későn járt, és a földi javakból 
nem jutott neki semmi, — ki levén mar osztva minden. Jupiter 
megsajnálta szegény fejét, és kárpótlékul adta neki a 
mennyországot. Es most hát megmondom t. olvasómnak, mi a 
magyar írónak jutalma : úgymint a kivívott szép hírnév és be
csület a kedves nemzet előtt életében, — és a classicai görög 
halhatlanság holta után. 

Edvi Illés Pál. 

A papírpénz eredetéről. *) 

Velenczei Marcé Polo , hires utazó volt az első, ki bennünket eu
rópaiakat a papírpénz lényegével megismertetett, — mint a mellyet a 
mongolok, azon korszakban China urai — használtak. 

Persiába szinte a mongolok vitték azt be, hol djaon vagy djaw név 
alatt lón ismeretessé, — melly szó ugy látszik ezen chinai szótól : tshaá 
származott, miután mind kettőnek ugyanazon egy értelme van, nevezete
sen jelent : érezhiányt, továbbá erőszakot, is, mint szintén : vagyonnak, 
birtoknak erőhatalommali elvételét. 

Azon körülmény, hogy a mongolok mind Chinában, mind Pcrsiá-
ban illy papírpénzt használtak, némelly írókat azon gondolatra vezetett, 
mintha annak feltalálói egyedül a mongolok volnának; sőt a tudományos 
kutatásairól világszerte ösmert göttingai tudós, Schlötzer 1797-ben kia
dott munkájában **) a papírpénz feltalálóinak kizárólag a mongolokat 
említi. Azonban e tudós önként eláll e nagyon is merész állitmányától, 
ha olvassa Ganbü atya „Histoire de Tschin-ghis-chán" czimü könyvét. 
Ezen történeti iratokban ugyanis a régi papírpénz készitése módjáról ér
tekezik egy czikk, melly a Sung-íg uralkodása alatt (melly pedig még a 
mongolok uralma előtti) közforgalomban volt, —• s említés tétetik ha
sonlóan bizonyos nemű ujabb utalványokról, meUyek 1264-ben Kia-szü-
taó miniszter által a régiebbek helyébe bocsátattak ki. 

A legrégibb pénzügyi tervezetek a chinai miniszterek által gondol-
tattak ki, hogy az állam felette nagy kiadásait képesek legyenek fedezni. 
Történt ez a Hán nagy ágboli császár 17—fa uralkodása alatt, a keresz
tyén számítás kezdete előtt 119 évvel. Ez időben jött létre Chinában 
az úgynevezett phi-pi vagy bőr-becs. Bizonyos fehér szarvasok bőrei 
voltak ezek, meUyek a császári palota belső kertjében tápláltattak. 
Alakra nézve négyszegletüek, — festményekkel s drága hímzésekkel 
ékítettek voltak, s nagyságuk egy chinai négyzett lábat tett. Minden 
herczeg, vagy országnagy, sőt még a császári család tagjai is, ha a csá
szárnak udvarolni óhajtottak, vagy a császári család benső ünnepélyeire 
meghivattak, vagy a palota asztalainál számukra hely jelöltetett ki, — 
köteleztettek Uly bőrt venni, hogy azzal arezukat, az ég gyermekei meg
jelenésekor elfödhessék. A császári palota minisztere egy illy phi-pi árát 
40 ezer dénárra határozta, melly körülbelül 300 db buszos értékével 
egyenlő. A palotában gyakran még drágábban is adattak el Uly bőrök, 
— még nincs adat, hogy a köznép ércz-pénz helyett elfogadta volna. 

Ma-tuan-lin állítja, hogy a ta-nie évtől kezdve (605—617 Kr. u.) 
a Sui uralkodó ág elcnyésztéig, tehát az általános chinai zavarig, — éa 
nevezetesen midőn e zavarok tetőpontjukat elérték, — mindennemű tár
gyak : apró kerek vas; ruha, sőt még raggatott papirdarabkák is használ
tattak készpénz helyett. 

Hian-tsung császár uralkodása kezdetével (807 év körül) az ércz-
pénz annyira megritkult, hogy a kormány kényszerültnek érzé magát 
egy szigorú parancs kiadására, melly által újonnan megtiltatott bármi 
nemű eszközöknek is érezbőli készítése. Maga a császár a fővárosba ér
kezett kereskedőket és különösen a gazdag családokat, minden érez kész
leteiknek s pénzüknek a nyilvános pénztárban letéteményezéaére kény
szerítette. Hogy pedig üzérkedésük ez által akadályozva ne legyen, 
bizonyos utalványokat kaptak, — meUyek azután mindenütt elfogadtat
tak s fey-tsian vagy repülő pénznek neveztettek. Azonban alig folyt le 
3 év, — már a fővárosban maga a kormány volt kénytelen e papírokat a 
forgalomból kivenni. 

Tkai-tsu, a Sung dynastiának alapitója, megengedte a kereskedők
nek, hogy ezüst értékeiket, sőt áruezikkeiket is különböző császári kincs
tárakba letehessék B letéteményeikről mindenkor papirszel vény eket kap
tak, nevezvén azt : pian-tsian, vagy alkalmas-pénznek. Ezek a legna
gyobb forgalomnak örvendettek mindenütt a Kr. után 997-ben esev pa-

• ) Klaproth Gyula emlékirataiból. 
**) Schlötzer : Kritiach-hiatoritche Nebeutmtden. 159 ét t. II. 



pirók letéteményezett értéke 1,700,000 uncia ezüstöt tett s később 
1021-ben 1,130,900 unciával szaporodott, 

Chu tartományba — melly jelenleg Szu-tsuan- nevet visel — vite
tett be legelőször a papir-pénz, a nélkül azonban, hogy bármi csekély 
letéteményezett tőkével birt volna. Egy bizonyos Tsang-ynng nevü 
mandarin vitte azt be, a már ekkor igen rosz s felette alkalmatlan vas
pénz helyébe. Ezen papír-szelvényeket nevezték : tti-tsi-nek. Tsing-
ttung (Suog ág) uralkodása alatt rögtön követve lön e példa, s készttet
tek is mindjárt illy papirjegyek, nevezvén azokat kiaó-tsü vagy váltó
nak. Ezek minden 3 évben fizethetők voltak, ugy hogy 65 év leforgása 
alatt 22 fizetési határidőnek kellett kitűzve lenni. Minden egyes kiaó-tsü 
1000 dénárt tett s egy uncia tiszta ezüstöt képviselt. Tizenhat leggaz
dagabb család vezette a bank ügyeit, de midőn később képtelenek lőnek 
az összeköttetések igényeit kielégíteni — bukást kiáltottak. A császár 
betiltotta e társaság jegyeit és megfosztá a magánosokat papírpénz ki
bocsát hatási joguktól, — magának tartván azt fel egyedül, s egy bank
nak felállítását el is rendelte Y-ts/ieu-ben. Alig 30 év leforgása alatt 
számtalan hamisítások tapasztaltattak, ugy hogy a kormány a pecsét-
hamisitók ellen, már régebben kihirdetett szigorú büntetést e jegyek 
hamisítóira is alkalmazni elhatározta. Később több illy kiaó-tsü bankok 
állitattak fel több tartományokban és számos javításokkal; mindaz
által egyik tartomány .papirjegyeit, a szomszéd tartománybeliek nem 
köteleztettek elfogadni. 

Kaó-tsung császár uralkodása alatt (1131) fj-t»Aeti-nevü városban 
katona intézetet akart a kormány felállitani, — de miután a szükséges 

{ténzalap csak igen nagy nehézségekkel volt kiteremthető, a terv kivite-
ével megbizott s terhelt mandarinok a hu-pu-n&k vagy a pénzügy 

ministernek, bizonyos állami szelvények kuan-tsü kibocsátásáról tőnek 
előterjesztést, hogy azokkal a hadsereget élelemmel ellátó kereskedők 
fizettethessenek. E szelvények ugyan egy külön pénztárban beválthatók 
voltak, mégis a legnagyobb visszaélésekre s elégedetlenségre szolgáltat
tak alkalmat. _ 

Még Kaó-tsung uralkodása alatt 1160-ban ismét ujabb papirpénz 
lőn kibocsátva, mint hoei-tsü-nek neveztek. Eleinte csak Tse-kiang tar
tományba jöttek forgalomba, mig később egy császári rendelet megjele
nése után az egész birodalomban is elterjedtek. Az ezekhez szükséges 
papír készítésére két város neveztetett ki a császár által. Az első koei-tsű 
1000 dénár értékű volt, de 1163-ban Hiaó—tsung uralkodása alatt adat
tak ki 500,300 és 200 dénár értékűek is. ö t év eltelte alatt már 20 
millió volt forgalomban s 1163. év 11-dik hónapja 14-én az emiitett 
összeg 15 millióval szaporittatott. 

Ly-lsung uralkodása alatt és 1264-ben midőn Kiaó-szti-taó minister 
látná, hogy a koei-tsü jegyek értéke annyira le, s az élelmi czikkek ára 
olly magosra szállt, — e bajon ujabb jegyek becsusztatásával vélt leg-
czélszerübben segíthetni, s bocsátott is ki ge-kuan, vagy ezüst utalvány 
név alatt. Az említett hoei- tsü tizenhét határidő alatt végkép megszünte
tett s ez njonnan kibocsátott jegyekből is azok, mellyek Kiá betűkkel 
voltak ellátva, 3 év leforgása alatt visszaváltattak. Azonban e csalhatat
lan eszköznek hirdetett eljárás ntán sem sikerült a kibocsátott jegyek 
megingatott hitelét szilárdíthatni, sem az élelmi czikkek drágaságát le
szállítani. 

Mig a Sung ágbóli legutolsó császár, China déli részeibe visszavo
nult, — addig a birodalom északi részét egy Niu-lsg-nevü vad nép 
foglalta el, hol azután nj birodalmat is alakítottak, nevezvén azt Kin-
vagy arany országnak. Fejedelmei az arab és persa történetiróknál 
Altun-chnn név alatt említtetnek. A folytonos hábornk, mellyek csaknem 
egész Cbin át elpusztították, s a birodalom legszebb tartományait a legna
gyobb nyomorba sülyeszték — Kin országban is minden erezet rendkívül 
ritkává tőnek s kényszerűek magukat az arany ország elfoglalóit is egy 
a kiaó-tsü tervezete szerinti bank felállítására s papirjegyek kibocsátá
sára. A jegyek értékük szerint két neműek voltak, n. m. nagyok, — ezek 
értéke 1000 dénárt tett, — kisebbek : 100, 200, 300, 700 és 900 dénár 
értékkel. Forgalmi határidő 7 év'volt; melly idő eltelte után ujabb 
jegyekkel cseréltettek ki. Minden tartományban hol bankok voltak fel
állítva, a kormány minden 1000 dénártól 1 ó-tót visszatartott az uj jegyek 
készítési s bejegyzési költségeinek fedezésére. 

A XTII. d. század közepén, midőn a mongolok China uraivá lőnek. 
Kublai-chán vagy Chi-tsu nevü első csáazárjok (Yuan ág) bevette mon-
golai közé a papirpénz használatát 1260—1263. Később 1284-ben írn
ek* -yung nevü mandarinját uj papirpénz kiadhatósi-terv készítésével 
bizta meg, de ki a kivitellel csak 1287-ben lett készen. Ezen jegyeket 
nevezték : paó-lsaó vagy értékes papir-pénznek. 

Az első papirjegyek egy fának héjából, mellyet ők tat-nak 
(moras papyrifera) _neveztck ,— készíttettek s nagyságuk egy chinai 
négyzet lábat tett. Értékük egy uncia tiszta ezüst, vagy egy uncia tiszta 
aranynak tized része volt. 

A mongolóknak Chinábóli kivonulások után, a már maguk közt is 
hitelökben nagyot csökkent papir-jegyek végkép elenyésztek. Ép e kö
rülmény kényszeritéa Jfc'ny-ág császárjait, kik a mongol uralom összedűlte 
után következtek ujabb papirpénz kibocsátására, ahonnét már 1375-ben, 
öt különböző nemű jegyek voltak forgalomban, u. m. 1000 dénár, 500, 
800, 200, 100 rézdarab értékűek a népnek szigorúan megtiltatott arany, 

ezüst vagy más ércznemekkel kereskedést űzni, vagy azokból úgyneve
zett Foe-kat (szenteik tiszteletére öntött képek) készíteni. Azonban e 
tilalom daczára is annyira elveszték e papirjegyek értéküket, hogy tizen
három sor erezet adtak, tizenhét sor papírért. H» 

Ugy látszik, hogy a Ming ág eUő császárai, túlságosan is bele sze
rettek a papirjegyek kabocsáthntásaba, mert már 1448-ban olly kevés 
hitelök volt jegyeiknek, mikép egy 1000 dénáros jegyért csak 3 dénárt 
adtak. A kormány nehezen szenvedte utalványai hitelének illy csökken
tét, szigorú rendeletet bocsátott ki az érezpénz hnsználata ellen, s a népet 
kizárólag utalványaivali kereskedésre szorította. Később 7 évvel még 
szigorúbb parancs jelent meg, s a két fővárosban különösen őrködött a 
rézpénznek közforgalomból! kivétele fölött. E szigorú rendeletek mellett 
is azonban, naponkint szállt alább a papirpénz hitele s lassankint el is 
tűntek azok végkép, — legalább a történet 1455 után, hitelükről sem
mit sem emlit. 

A Ming ág uralkodása megszűntével, trónra lépett Mand-su-
ágbóliak soha sem kisérték meg a papirpénz használatát. 

Tóth Balázs. 

Helynevek magyarázója. 
(Vége.) 

S. Sopron. Németül Oedenburg, deákul Sopronium, igen régi s ha
zánkban egy a legszebb s legnevezetesb királyi városok közöl Sopron 
vármegyében, min Bécstől, mind Pozsonytól 8, Pesthez 28 mfdnyitávol-
ságra. Eredete igen régi s Bonifacius és Ranzanus római gyarmatnak 
gyanítják. Lozius pedig ugy vélekedik, hogy Sopron nevét nem Sempro-
nius Grachustól vevé, hanem Apronianustól, I. Bálint császár pannóniai 
kormányzójától. Oedenburgnak uémetül azért neveztetik, mert N . Károly 
császár ée H l . Henrik elpusztították, s később németekkel ültették be, 
Hogy itt Sopronnál Scarabantia római város és gyarmat vette kezdetét, 
sok római régiségek, pénzek, emlékek bizonyítják. Nem kis díszére szol
gál Sopronnak az, hogy 8 vagyonos helységnek földesura volt. Jelenleg 
feje egy egész katonai s polgári kerületnek. (Fényes geographiaiszótára.) 

Sz. Szemilyuk. Barlang Komárommegye dunántúli részében, a Vér
tesi hegyek nyugoti oldalában, Szőlős falu határán. Nevét a szemhez 
hasonlító közép nyílása külső alakzatától kapta, melly a hegynek majd
nem kellő tetején van, s tiszta időben 4—5 mfdre is ellátszik. E barlang 
belső hosszát irják 30—35 öl hosszúnak, 8—10 öl szélesnek, magasságát 
2—4 ölnek. Tatárjáráskor menedékhely lehetett, a mennyiben hamvadó 
csontok s porló koponyák, mellyek egy évtized előtt is találtattak, és 
talán most is találtatnak, bizonyítják. 

E barlangról a vén előidőkből, a közel nép sok rémeset tud mondám. 
Sok meséje vane honnak! (L. leírása után 1833.Társalkodó,máj.11., sz. 38.) 

T. Tisza, folyó s pedig a négy főfolyó egyike hazánkban. Neveze
tessé teszi a gőzhajózás is, 1846-ik május 23-án Csongrádnál jelent meg 
az első Károly nevü gőzös rajta. Eredete egy az Izza folyammal, mindketten 
Marraarosszigetet keresztül folyák, s sziláján mennek utjokra. A rege 
arany szája mondja rólok : hogy midőn Etele sasszárnyai alatt még a 
hunok bírák e földet, a márjámarosi havasok között két vár volt. Az 
egyiket Tisza, délezeg ifjú bajnok, a másikat Izza, bájoló Özvegy birá. 
Tisza egy pásztorleányba volt szerelmes, de annak vetélytársa lett az 
özvegy, irigység támadt kebelében a szegény pásztorleány iránt, titkon 
elraboltatta s földalatti börtönbe záratá, ezután csellel és hódító kellő
méivel az ifjút igyekezett megnyerni. Tisza nem állhatott ellent a bűvölő 
hatalomnak, meghódolt, feledé az elhaltnak tartott pásztorleányt, Izzat a 
büszke özvegyet nőül vevé. De a csapodár nő, a tündéréé mézes hetek 
lefolytával, hűtelen lett férjéhez, harezmezőre küldte öt, s inig oda járt, 
uj kedvessel szökött meg, amattól örökre válandó. A havasi rémkirály 
előtt nem maradt titokban a dolog. Midőn Tisza a nagy hegyek között 
visszatérne bajtársaival csatából, a havasi rém király eléje áll, elmondja 
neki neje hűtlenségét, s a még életben levő hű pásztorleány sorsát. A 
bajnok kétségbe esik, de nem tud sírni. Erre a rémkirály megszánja, kő
sziklává változtatja át, és elfojtott fájdalmát könyek özönében, vizforrás-
ban engedé folyni. A marmarosi havasok közül ezen forrásokból eredt 
légyen s buzog elé még most is a Tisza. A hütelen özvegy is forrásos 
kősziklává változtatott át, de büntetésből az Izza folyó a Tisza keblébe 
szakad. A mese igy fejeztetik be : a havasi rémkirály börtönéből meg
szabadítja a pásztorleányt, s méltatlan szenvedéseiért Tisza s Izza várával 
megajándékozza. (Magyar- s Erdélyország képekben, Kubinyi Ferenez s 
Vahot Imrétől.) 

U. I ugrár. Kamarai mezőváros Ungmegyében, igen szép vidéken. 
Pesthez 32 mfd. Fekszik azon hegycsoportozatok délre eső oldalán, 
mellyek Ungvármegyét Gallicziától elválasztjáks mellyek e városon innen 
szép rónasággá terülnek szét; kettős halmon, mellyeket az Ungvizének 
egyik mesterséggel készített ága választ el egymástól, mig amásikanyaág 
a keleti dombot kerülvén meg, mind kettő nem messze a várostól ismét 
visszafolyik. (F. G. Sz.) 

Nevét a magyarok bejövetele idejekor kapta : Magár vagy Magyar 
ugyanazon jelentésű Hangár és Ungár nevektől. 

V. Veszprém. A Vasárnapi Újság 26-ik számában, ez igen neveze-



tos magyar püspöki városról Veszprém megyében, Banolder János 
veszprémi püspök s magyar királyné canccllárja — „Gizella" czimü 
müvében egy népregc után közli elnevezését. Bonfinius, ki elégséges 
tudomány nélkül is, minden város és vár nevét magyarázni szerette, 
Weszprém nevét Weissbrnnn német szóból eredeztette, anélkül bogy a 
magyar valaha „Fehér kutvárnak" nevezte volna. Gyarmaty Sándor, kö
vetője, kinek tetszett a szó-gyanitás, azt is kikereste, hogy Weszprim a 
livoniai nyelvben „Weiszbrunnot" jelent. Ezen szószármaztatás Hor
vát István által olly haszontalannak tartatott, mint a magyar Veszett 
prém, vagy Vessz-el-préinrőli álmodozás. E végből, hogy megmutassa 
igaz elncveztetését s ezt megőriztesse, Veszprém vára nevéről tudomá
nyosan értekezett , és azt veszprémi káptalan nagyérdemű tagjainak 
ajánlá tiszteletjeléül. Szerinte Veszprém nevét valóságos kereszt névtől, 
Boleszlnusz lengyel királynak Beszprém nevü fiától nyerte, kinek Judit, 
Geyza vezér leánya, és Sz. István testvére volt édes anyja, ez üldöztet
vén atyjától, s testvérétől, mind addig Magyarországban tartózkodott, 
mig szent István közbenjárására, Konrád német császár lengyel királylyá 
nem tette. Veszprém vára Sz. László király 1082-iki hiteles levelében 
három izben találtatik Beszprém formában. A köznép máig is ugy mon
dogatja Beszprim. E mellett maradjunk tehát, őrizzék e nevezetet hiven 
a veszprémi káptalan nagyérdemű tagjui. 

Róka, János hazánkfia véleménye szerint Veszprém vár Nagy Ká
roly alatt Orcabu nevet viselt, utóbb Hezilo vezér birtokába jött s Hezils-
burgnak hivatott. 

Mások Vespronius romai csiszártól kölcsönzik nevét, mint Sopro
nét Semproniustól. — (Tudományos gyűjtemény 1821 IU. kötet 7. 

Z. Zemplén. Megye, város, vár. A mezőváros Bodrog jobb part
ján esik, Ujhelyhez keletre 2 órányira. Régi vára, mellyről a vármegye 
nevezetét vette elpusztult. 1632. Drugeth János zempléni főispánságba 
utolsó igtattatta még ezen várba be magát. A megyének termékeny 
szántóföldei, sok hires szőllöhegyc, jó rétjei vannak. Asztali bora és apró 
szénája nevezetes. Sertésvásárai híresek. (F. G. Sz.) 

Szirruay szerint a megye és mezőváros szinte Károly király által 
1331. Druget Miklósnak adományozott vártól kapta nevét, melly var 
későbben majd Telekesy Imre által foglaltatott el, majd g. Csáky és 
Van-Dernath nemzetségekre szálott. De a vár hogy honnét kapta ere-
detileo- nevét, igy fejti meg : Zemplén vár ópitői szlávok voltak, kik 
minthogy építkezésüket sik (plena) földön (zem) tették meg — tótul 
mondva ki Zem-planá-n, innen „Zemplana" „Zemplum" majd jobb ki
ejtés és magyar hangzat kedveért Zemplén nevet kapta. 

2 , utolsó betűje lévén az A . B. C-nek megállitom tollamat. 
Berekesztem a helynevek magyarázását. Átnézem & mit irtom. Látom 
csekélység! De hiszen egy sor A. B. C-be nem is lehet sokat előadni. 
A mennyire lehetett, annyira terjeszkedtem ki benne, mindenből kicsit 
kellett adnom. Egy pár megye, város, vár, folyó, hegy, rom, lyuk, for
rás, kut, sziget, hegyfok, a változatosság kedviért mégis fordul elő 
benne. A nao-y Magyarország helyeiből ennyicskét előadni igaz, semmi 
érdem, de igy kell kezdeni, kicsibűi lesz nagy. Jelen A. B. C. ismeret 
tudom Cdak azok előtt lesz kedves, kik mint fiatalok vágyteljesen, most 
kezdik megismerni hónukat, a kedves Magyarhazát — miként én! — 
Ennek titkai, története, rejtelmével most barátkoznak meg — miként 

és kifogyhatlanok velem együtt az irántai szeretetben; öregebbek 
tul lehetnek ezen, igy e lap olvasói közül is sokan többet kivánnának 
már a helynév-magyarázóból mint puszta A. b. cét, könyvet szeretné
nek már belőle látni azt is dus tartalmút, melly kielégítse vágyukat. 
Adja az ég, hogy mielőbb olvassunk egy illyet! Azoknak, kik az irói 
pályán haladnak, ha e kedélyes és tanulságos gyűjtemény öszveszedésé-
ben öszvetett vállakkal fáradoznának, — nem sok idő kellene a nagy 
bánya kiaknászására, és ha kellene is, nem lenne benne rideg a kutatás. 
Eddig, mint kezdetben emlitém, sokan fáradoztak e tárgyban, sokan ki
adták tudományukat, mások rejtekbe zárták ön gyönyörükre — igy Ion 
tökéletlen eddig a magyarázat. Iráuy nem volt! Ha a hazában volt egy 
időszakban 100 búvár, az mindkülön kutatott, külön rakta zsebére akin-
cáet, és minthogy sokan a búvárok közül egy természettel birtak, egy
nemű kincset szedtek, lett aztán sok gyűjtemény, de nem bőnemü, igy 
ha ezeket előszednénk, napvilágra bocsátanánk, meglátnók, hogy A. azt 
szedte a mit B. és B a mit C, hasonlón C, azt mit D . egy két vakarás 
vagy toldás különbséggel! Mennyi időt pazaroltak ezek el! Igaz Ön 
gyönyörükre tették, de ha egy iránylap tudósította volna őket, hogy ev
vel hagyjatok fel, ez már megvan, hanem innét kezdje, a ki akarja közü
letek a tárgyat folytatni, ugy hiszem többre mentünk volna, de máig is 
j„y gyűjtenek sokan ! Éa tálán ez ugy lesz mindig, mig az irodalom na
gyobb pártfogast nem kap, mig kiki eszméit, gyűjteményeit elrakni 
kénytelen lesz, a rideg pártfogolások miatt. Legyen tehát mielőbb min
den szakra több figyelem, legyen mielőbb sok irodalompártfogó. Adja 
kiki elő esméretét nyilván, és az esmreteket pártoljuk egész erővel! 

Ezt óhajtva! Végszóul köszönetemet e lap szerkesztőjének érteke
zésem sziv es közléseért! 

ifj E. S. 

Az örökmozgóny. 
Ez is észvilágunkhoz tartozik. Nem egy ege van szellemünknek. A 

koznépiség' délibábján felülnőtt magas elmék szinte hivők, és nem 
hivők: de csak „Tentanda via est. Én, bár nem avatott, gondoltam va
lamit ; ha többecskét érne, mint a al Postolle' villám fogója — szalma
csutakkal. Népszerű : csak röviden ábrázolom. Készittetik egy kerék, 
fából , nngy mint a vízimalomnál , két ölnyi felézékü (diameter) 
ászkon, tengelyén éllel tetőcsúcsoe (verticalis) lapban fordulható; zö
mök agyát környezi vastag, vasazott fukarika, valami kétláb átmóróü. 
Küllők helyett belé fészkelte tik egyik véggel a fakarikán körül, egy
más után vagy mellett is hogy férjenek, jól megdütve rézsunt, 
más véggel a nagy karimát érve 10—12 karaj, azaz : kemény faía-
poczokból (deszka) jól öszverótt, keresztül néhány 10—12 hüvelyk 
üregű, vassal bélelt, hosszú jó széles, körkör idomú, de két végén tömpe 
szögletre kaJBzuló karikacső; mindenikébe záratik egyegy azt majd
nem betelő, velebiró vasgömb. Es ezek a gép életerei. Két kerék 
is lehet azon agyon. Mogeresztetvén kerekünk , a vasgömbök, a 
görbe csőn, mint lejteken (plánum incUnatum) egyik oldalon, j.éld. jobb
ról, a nagy karima felé ki, majd más oldalon , alólról a függönyön 
(perpendiculum) túl felfordulván, a nagy karima felől kanyarodva 
(messzebb az ászoktól) befelé görgenek az agyhoz : tehát amott na
gyobb sulylyal, a kereket befelé nyomják, — itt feleresztik : azaz forgat
ják ; felül, a kis karikán fel kerülvén a gömbök, ismét jobbra kigör-
diUnck , untalan egymás után : igy a kerék örökké mozoghat. — 
Okait a moztanból, 8 közéletből is érthetni : közértelmü, s magváig 
átlátszó. Kémlelet hiányzik; tőlem ki nem telhetvén, ezt egy lelkes 
valaki, reménylem, kipótolandja. Majd ez határozná meg jobban a mér
téket, és idomot. Nálam csupán képzeletben termett meg 1847. utóján, 
egy álmatlan éjemen gondoltam. írtam iránta s elveszett: azóta csen
desen vártam. Zamboni tudós. Örök mozgonya, kis ingával, vil
lanyoszlop kozt valamint az enyém, e század elején, — három delejjel 
(mágnes) mellyet pataki fiatal tanuló koromban, tréfából gondoltam — 
(1. Varga Márton a Gyönyör. Term. tud.) nem erőműnek valók. Ezen 
uj képzetem, ha sikerülne tahin, — élctbeható, nem egy morganaí 
tünemény. Emberi nemünk jobbjai, ti dicsők! méltassátok nemes 
figyelmetökre. Váljék legalább serkentőül. Idvezlet minden j .'akara
túnak ! Vagyok Tiszabodrog közt. Nagy Gircsben , december 2-dik 
napj. 1854. *) 

Szakmáry Imre h. v. k. lelkész. 

Ipar, gazdászát. 
— Magyarország bortermeszlése. Hogy Magyarország a bortermő 

országok között első rangú helyet foglal el, tudja minden iskolás gyer
mek, de azt még sokan nem sejtik, hogy sokkal magasabb polezra emel
kedhetnék. Van egy bora, mellyet a „borok királyának" neveznek világ

szerte t. i. a tokaji s el van ismerve, hogy jóságra nézve ezt nem múlja 
felül egy ismeretes bor sem, de többi borainknál — pedig mennyi van! 
— még mindig nagyobbra becsülik a franczia borokat, a világ vásárán. 
Mind ennek oka pedig nem a fóld vagy égaljban, hanem a mi szőlőmi-
velésünkben, borkczelésünkben fekszik, mellynek még igen sokat kell 
tökéletesedni, ha dicsérettel akarjuk kiállani a versenyt. Nem egy bölcs 
tanácsot és útmutatást olvastunk már e részben a jeles „Gazdasági La
pokban", mellyeket ajánlunk is szőlőgazdáink komoly figyelmébe. A jó
lét egyik hatalmas forrása a magyar emberre nézve szőlőhegyeiben fek
szik, s esztelenség volna, e forrást bedugdosni. Haladás már is mutatko
zik s a külföldi nagy iparmütárlatok Londonban és Münchenben mind 
jobban ismertették meg borainkat s emelték hitelöket; sok jót várhatni e 
részben a jövő évi párisi iparmütárlat tnl is. De ez csak uj ösztön arra, 
hogy minden áron azon iparkodjunk, nehogy roszabbak legyünk a hí
rünknél. Mert nézzük csak közelebbről a dolgot. A leghatalmasabb bor
termő ország Európában kétségkívül Francziaország. Vájjon többet ter
meszt-e ez, mint Magyarország ? Nem biz az, hanem többet hoz forga
lomba, több bort juttat a kereskedésbe. Világosan mutatják ezt a sta-
tistikai számok. Francziaország területe 9617 négyszög mérföld, lako
sainak száma 36 millió, évenkénti bortermesztése 40 millió akó. Magyar
ország területe (a magyar koronaországokknl együtt) 6100 négyszög 
mérföld, lakosainak száma 15 millió, B mégis közel 30 millió akó bort 
terem évenként. Ezek az arányok eléggé kedvezők, s ezek szerint elég 
bor jutna a kereskedésre is, de mikor mi a termés nagy részét itthon 
szoktuk elkölteni magunk, gondolván, hadd nyeljen száraz kortyokat, a 
kinek nincs. Froncziaorszagban 36 millió emberre csak 40 millió akó jat. 

* ) Legalább rajában szeretnők bemutatni c találmányt, hegy kivibetdaég* 
kitUnjék : különösen fenn kell akadnunk azon a körülményen, hogy a tnztelt 
feltaláló szerint az egyszer a nagy körhöz kigördült golyók ismét vissza gör
düljenek a kerék agyhoz : ez ugy hiszszük azáltal kétségessé rilik, hogy » 
kerék mozgása által központfutó (centrifugai) eró fejlik ki, meBf a golyőkaV 
a mozgás ideje alatt mindig a legszélsőbb pont elfoglaíájám kéirr**eriti» 



• mágis a franczia bor bejárja az egész világot; Magyarországon 15 mil
lió emberre j ut 30 millió akó, tehát csaknem még egyszer annyi, mint a 
francziáknál, s mi alig eresztünk át a határon egy keveset hirmondónak. 
Ollyan formán teszünk, mint az egyszeri marmarosi vig czimborák tet
tek Petőfivel. Tudva levő dolog, hogy ezen kedves költőnk, nagy szomju-
ságában egyszer egy verset talált irni, mellynek ez volt a vége : 

„Mért nem tesz az Isten most csodát? 
Változtatná borrá a Tiszát, 
Hadd lehetnék én meg a Duna, 
Hogy a Tisza belém omlana?" 

A marmarosi szomjúhozok elolvasván e sorokat, nagyon megille
tődtek, s rögtön levelet irtak a költőnek Pestre, mellyben kimondták : 
„ D e biz édes barátom, akkor hiában volnál te a Duna, mert akkor mi a 
Tiszát itt fogjuk, s ki nem eresztjük Mármarosból!" Petőfi nagyot mo
solygott s gondolhatá magában : hiában fogdossátok ti azt, drága bará
tim, megy az, ha egyszer megindult, ha tetszik, ha nem, ha szomjuztok, 
ha nem. Igy leszünk a borkereskedéssel is. — Francziaországon kivül 
Spanyol- és Olaszország termeszt nagy mennyiségű bort; az első min
tegy 8 millió akót. Olaszország, bár égalja igen kedvező, de a hanyag 
mivelésnél fogva, sem mennyiségre, sem minőségre nézve nem elégit ki. 
Borainak csak régi dicsősége maradt fenn s ujabb időkben már Magyar
ország is túlszárnyalta. Már azon figyelem is, mellyet boraink iránt egy 
idő óta a külföldi hirlapok tanusitnak, hol gyakran találkozhatunk ki
merítő s kedvező ismertetésekkel, mutatja, hogy borkereskedésünknek 
nagy jövendője van, hahogy itthon az ipar, szorgalom és értelmesség cser
ben nem hagyja. 

Egyveleg. 
— Andersson, svéd természettudós, ugyanaz, kinek érdekes és ta

nulságos „Utazását \& föld körül"* dr. Hegedűs közléseiből ismerik olva
sóink, jelenleg Dél-Afrika belsejében tesz fölfedezési utazást. Ide 1851. 
indult meg s azóta folyvást küldi a külföldi földirati társaságoknak fon
tos tudósításait olly helyekről, hol még előtte európai ember nem járt. 
Egy folyó évi májusban irt levelében emliti többi között, bogy nagyon 
beletanult a vadászatba is. Saját kezűleg 39 szarvorrut (rhinocerost) s 8 
elefántot lőtt le. Egy sebesült fejér rhinoceros rárohant s ugy összetaposta s 
tépte, hogy kísérői már elveszettnek hitték ; két hétig nem bírta egy tag
ját sem, de lassanként ismét magához tért. Másszor egy elefánt ormánya 
alá került, de közbámulatra épkézláb szabadult meg; ismét más alka
lommal egy sebesült vizi lóval gyűlt meg a baja. A vízi ló feldöntötte a 
vadászok csónakját, az emberek mind megszabadultak, de Anderaeon 
holmije mind a vízben találta sírját. Végre a derék tudós azt irja, bogy 
most ismét friss erőben érzi magát s ismét nagyobb útra készül, mihelyt 
— pénze lesz. — Tehát Afrikában sincs pénz. 

— Keleti nyelvek. A Feketetenger partjain folyó háború ismét az 
ott lakó népek nyelveire vonja a külföldi tudósok figyelmét. Egy része a 
török nyelvvel kezd erősen foglalkozni, másik a még kevéssé ismert tá
volabb népcsaládok nyelvei között iparkodik eligazodni, a mi nem cse
kély feladat ott, hol irodalom nincs. A Kaukázus hegyei közt 70 külön 
nyelvidom van, (s ez egyik oka, hogy ezen hegyi népek a muszka elleni 
harczaikban nem tudnak olly erősen összeforrni, mint kellene); lcgneve-
zetesb a cserkeszek, csecsenczck és lezghiek nyelve, de még ezekre nézve 
ie olly homályban vannak a nyelvtudósok, a melly beillik sötétségnek is. 
Mire fáklyát gyújtanak, majd talán a magyar nyelv is meglátja végre 
köztök valami húgát vagy nénjét, a mi után már olly régen eped euró
pai árvaságában. 

Gőzágyu. A gőzágyu feltalálója, Perkins, késznek nyilatkozott egy 
olly ágyút késziteni az angol kormány számára, mellyből 20 mázsányi 
golyókat fog lehetni 5 angol (több mint egy magyar) mérföldnyi távol
ságra lőni. Azt állítja hogy illy ágyúval, melly egy e czélra külön épí
tendő hajóra volna alkalmazandó, elpusztítja Szebasztopoli, a nélkül, 
hogy a támadók csak egy embert is veszítenének. 

Nemzeti színészet. 
D E C E M B E R . I. Első László és kora. A régen óhajtott mű végre 

színpadra került. Fölösleges volna akár a költő munkáját, akár annak 
azeniélyesitőit magasztalnunk; a dicséret java itt most közönségünket 
illeti. Rég láttunk drámát bérletszünetben adva, szinházat telve drámai 
előadáson és közönséget olly kegyeletes figyelemmel, minővel e darabot 
elejétől végéig kisérte; ámbár az szinte fél tizenegyig tartott. A kiállítás 
nagyszerűségéért köszönetet kell szavaznunk az igazgatóságnak és a ren
dezőségnek, melly e ritka nagy becsű müvet kitüntető figyelme által még 
nagyobbá tenni törekedett. 

II . Farkas vendégszereplése. E héten mutatta be magát ismeretes 
énekesünk Farkas Károly hosszas távolléte után szinpadunkon s aközön-
ség részéről kedvezően fogadtatott, különösen magyar népdalai, mikkel 
Londonban is rendkívüli figyelmet gerjesztett, itt is átalános tetszéshez 
jutottak. — Némethy György szerepléséről jövőre. 

I U . Szabadkai szinház — folyó hó közepén fog megnyittatni. 

T á r o g a t ó . 

x* Ő cs. k. Apostoli Felsége 500 ftal méltóztatott segíteni a bécsi le
vesintézetet, mellyet a közjótékonysági egyletolly czélból állita fehhogya 
legszegényebb népoaztályt minden különbség nélkül legalább egy csésze 
jólkészitett meleg levesben részesítse. Ez intézet akkor kapott lábra, mi
dőn a kolera dühöngött, de a jószívű bécsiek meleg pártfogása mellett 
nem szűnt meg a kolerával, sőt napról napra gyarapszik.—Vajha Buda
pesten is felkarolná például a nemes vállalatairól hosszú évek során isme
retesjótékony nő-egylet, ezen egyszerű, de nagyon szükséges felebaráti 
intézet ügyét. 

— Török szilva. Mult hónapban egy főrangú magyar asszonyság 
Kelet-Indiából egy egész pálma-szilva ágat kapott, s azt, mint érdekes 
természettudományi látványt, nemzeti muzeumunknak a közönség általi 
megtekintés végett átengedé. E napokban a tudós társaság ülésében Ku-
binyi Ágoston, a nemzeti múzeum igazgatója, előadást tartott a datolya
pálma (szilva-pálma, török szilva) felől. A maga országában ezen fa a 
legjótékonyabb növény, gyümölcse táplálékul szolgál, fájából házat épí
tenek, leveleiből bakancsot csinálnak, héjából tányérokat, levélszáraiból 
kötelet, nedvéből szeszes italt, gyümölcséből az arabok mézet sajtolnak 
8 magvait lisztté őrölik tevék számára, vagy pedig megpörkölve kávé 
gyanánt használják. Hogy a pálmák egykor Európában is diszlettek, 
bebizonyitá egy kővé vált pálmafa darabbal, melly a csehországi kőszén
bányákban találtatott. 

x* Zala és Veszprém megyékből örvendetes hírek terjednek a fel
karolt népnevelés érdekében, mellyek a vasárnapi iskolákra is kihatnak. 
A mennyire örvendünk ezen valóban kedves hírnek, szintolly természe
tesnek találjuk, hogy Deák Ferencz szülőföldén - vidékén könnyen át
lássa mindenki, milly becses dolog értelmes okos embernek lenni; az 
pedig tudni való, hogy nem a libák s borjúk mellett, sem a kuczkóban 
vagy utczán, hanem az oskolában szerezhetni meg a kellő tudományt, ha 
t. i. arra való értelmes tanitó áll annak élén, a kiket meg kell becsülni s 
illően jutalmazni fáradozásukat, ha azt akarjuk hogy gyermekeinket jó 
kedvvel és nyugodt megelégedett lélekkel oktassák, mert a nyugodt lelki 
állapot s vidám kedély vajmi szükséges két kereke az oktatói hivatalnak, 
a mellyek lehetetlen hogy ne csikorogjanak ollyan tanítóknál, kikncklha 
megvan is mindennapi száraz kenyerök, de a húsos ételektőli tartózkodás 
— valláskülönbség nélkül — olly általános szokás náluk, hogy egy esz
tendőn át talán 5—6 évi nagyböjtöt is leszolgálnak; e felett ütött kopott 
ruhában, foltozott csizmában járnak; ha pedig mindnyájuk gyermekét 
ÜBSzcvennők, aligha nem lelnénk közöttük több mezítlábast, mint ollyakat, 
kik el vannak látva illő lábbelivel. A Balaton vidékén ugy látszik, komoly 
szándék keletkezett, e csüggesztő állapoton is segíteni. Adja Isten hogy 
minél előbb ne csak onnan, dc széles e hazából vegyük és terjeszthessük 
hirét a néptanítók javult sorsának. 

x* Vidacs István iparos hazánkfia újonnan épült gépgyára, mellyTŐl 
már cmlitést tettünk, jóformán egészen elkészült, s körülbelŐl egy hét 
múlva, gőzgépe is kész lesz, melly egy liszt, s egy gubacs malmot haj-
tand egyéb kötelességei mellett. A ki a Kétnyulutczába vetődik, ha nem 
nézne is a czim után, könnyen rá ismerhet az uj gyárra, a szorgalmas 
kalapács csörömpölés, fűrész, reszelő, s istentudja hány féle szerszám 
ugyanannyiféle zugóbugó zajáról. Ha egészen kész lesz ezen, magyar 
gazdáinkat napról napra czélszerübb és jelesebb gazdasági eszközökkel s 
gépekkel ellátó teljes virágzásnak indult intézet, még vissza térünk bő
vebb ismertetésére. Annyival kiváncsiabbak vagyunk Vidacs gőzmalmára, 
mert bizonyos kútfő után mondhatjuk, hogy azon malom, mellyet mult 
őszön Bánátban állita fel, olly szép lisztet őröl, hogy hozzá foghatót sem 
Temesvárott, sem Becskereken nem képesek előállítani. Ezen gőzma
lom fűtése szalmával történik, és hasonlóképen Vidacs praktikus esze 
jött legelőször azon gondolatra, hogyan kell a szalmatüzet folytonos szol
gálatra tetemes haszonnal alkalmazni. 

x* A pestvárosi mcsterinasok derék fiúk. Van t.i. itt egy városi va
sárnapi rajziskola, mellybe többnyire kézműves inasok járnak tanulni, s 
ugy megszaporodott számuk, hogy nem férnek be az iskolába, s e bajon 
ugy segített ideiglenesen az illető elöljáróság, a Pesti Napló szerint, hogy 
feloszták a sok tanulót a tanítók között, s ezentúl csak minden harmad 
vasárnap részesülhetnek felváltva azon oktatásban, mellyre vasárnapon-
kint olly nagy számmal összesereglettek. Lehetetlen, hogy ez sokáig ma-

!. radjon; mert jól tudják azt Pesten is, másutt is, hogy az ifjúságban fel
ébredt tanulási vágyat minden áron előmozdítani kell, lankasztani nem 
szabad. 

x* Sopronban nov, 29-én víradóra egy polgárt megraboltak, 800 pft. 
készpénzig, ezenfölül váltókat s állampapírokat is vittek el a gonosztevők, 
kiknek nagyobb számmal kellett lenniök, hogy ezen erős zárakkal, inely-
lyeket fel kclle törniök, olly gyorsan elbánhassanak a mint valóban meg
történt. 

x* A Ferenczcsatorna Bezdánig kiható meghosszabbításain egy olly 
jeles zsilip (Schleusse) készül, mellynek remek alkata már idegen fóldi 
épitészek figyelmét is magára vonta, kik méltónak tárták e remek mű 
megtekintése miatt kissé lerándulni Bácskába. 



x* Pesten mult hétfőn hosszú ideig szivárvány látszott észak felöl 
az égen, nézői közöl egy vén obsitos nagyon szerette volna tudni, vájjon 
a muszka ad-e pardont a francziának, vagy ez neki; mert az a szivárvány 
úgymond kapulácziót lejent. 

x* A Duna gőzhajózási társulat hirdeti, hogy Pestről fit!felé 15. de-
czemberig, lefelé pedig csak 10-ig fogad el biztosítással szállítandó jószágot. 

— Megjelent uj könyv : „ A vándor emlékei" irta Kálnoky Dénes. 
2 kötet. Ára 2 pft. A Garay árvák fölsegélésére. Kiadta Müller Gyula. 
— Könnyed modorban irt leírása azon tapasztalatoknak, mellyeket a 
szerző Franczia-, Angol- éa Olaszországban tett utazása alkalmával szer
zett. Jó keletet óhajtunk a könyvnek már csak a jótékony czél iránti 
tekintetből is. 

x* Váratlan bírálat. Egy szcrencsétlcs flótás fel akarván dicsekedni 
az ő műértő urabátyjának szinte felülés fekete fuvolájával, a mint bele 
fúvott, s végig futott a billentyűkön ujjaival, illyen kérdést intézett az 
öreg úrhoz: hogy tetszik uram bátyám? válaszul pedig nyert illyetén sza
vakat : annnk bizony szép hasznát vehetné az ember falu helyen, igen jó 
lenne kulyaütni. 

Trencsin megyében és környékén mult hónapban olly téli zivatar 
dúlongott, hogy több ember a hófuvatagokban lelte sirját. Nevezetesen 
Trencsinben nov. 13-án egy leányt tehetlenül a hóba süppedve, s félig 
megfagyva, 15-én pedig 31 gabonával terhelt szekeret elakadva s nyomo
rult állapotban leltek a czirkaló csendőrök, s a közeihelység lakosai se
gedelmével sikerült őket megmenteni két ló hiján, a mellyek elfagytak. 
Ezen kivül tübb megfagyott halottat találtak Trencsin és Liptó megyék
ben hasonlókép czirkaló csendőrök, nevezetcsen a N. Cserna és Rajecz 
közötti uton két ember egészen megfagyva találtatott megmerevült, s 
tovább haladni képtelen lovaik mellett. 

x* Birly végrendelete. A z elhunyt egyetemi szülész tanár, kinek 
halálát mult számunkban emiitettük, 6 élőgyermeket és közel félmillió 
pftot hagyott, s ugy akarta végrendeletileg, hogy együtt maradjon a tö
meg, minden gyermek évenkint 1000 pft kamatban részesüljön, a többi 
pedig növelje a tőkét 8 év folytán a midőnlegifjabbik leánya 24 éves lesz, 
s csak ekkor osztozhassanak meg a testvérek egyenlően. 

xx A Divatcsarnok teljes szerkesztését tulajdonosa Császár Ferenez, 
a lap korábbi szerkesztője veendi ismét át jövő év kezdetével. 
Friebeisz István visszalépett a művezéri csatatérről. A Hölgyfutár rovatait 
fogja máskép rendezni, a Viszhangrúl pedig az a hir, hogy több humo-
risticai ezikkeket fog adni, s gondos kiadásban fog megjelenni, „javítva" 
nem „javitatlanul," a mint a szedő fiúk összeteremtik a botüijeT. 

x* Szokatlan perre van kilátásunk! A B. Hiradó dec. 6-iki számá
ban Beöthy Zsigmond az ált. p. törv. értelmében tiltakozik az ellen, hogy 
Bucsánszky Alajos nz ő „Koszorú" czimü, gyermek beszélyekből álló 
müvét,tudta és engedménye nélkül második kiadásban utánnyomatta. Az 
illyen ügveket vitató pernek sajtó per a neve, a minőben többen is része
sülhetnének azon böngésző könyvcsinálók közöl, kik más munkáiból a 
nekik tetsző részeket kicsipkedik, s ugy nyomatják ki nevök alatt, mintha 
.Istentudja mennyit izzadt volna üstökük a szép gondolatok miatt, holott 
mások gondolatait sem képesek jól összeszerkeszteni. 

— Megjelent Magyar Mihálynál : Magyarország térképe második 
I * megjavított kiadásban. A pontos és tiszta nyomású müvet mindenkinek 

ajúnljhatjuk, ki az ujabb elrendezés szerinti térképeket óhajtja, melly 
nemben Magyar Mihály térképe ugy szólván egyedül áll s megérdemli 
a pártfogolást. 

xx Véliány hó előtt egy körösi tanárt, Tcodorovics Tömörít ölel
gette csókolgatta össze Fortuna asszony néhány százezer pen.crőftig, 
most meg az a hire, hogy egy pesti iróra, Dobsa Lajosra kacsingat; az 
aranyos hir pedig következő igaz történeten alapszik : Volt Dobsa Lajos
nak, kinek édes anyja franczia származású, egy franczia urabatyja a ki 
kerekszám 150 év előtt halt meg Batariában (Keletindiában), hagyván 
mnga után Ifi, mond tizenhat millió pengőftot, és olly végrendeletet, 
hogy a jövedelmet csak 100 évig az amszterdami árvaház húzza, ezen idő 
elteltével pedig száljon a tőke a törvényes örökösökre, vérszerinti roko
naira. A száz év leteltével azonban ugy eltűnt a végrendelet, hogy majd 
fél század kellé keresésére, de végre mégis feltalálták, pert indítottak, 
megnyerték azt, s talán nemsokára már osztozni is fognak a rokonok, 
kiknek számát 1000-re teszik a közlő német lapok. Ez utolsó szám igaz 
huny kissé nagyocska osztályos atyafinak, dc 10,000,000-nak 50 évi ka
matja, még egyszer annyira rug, 32 millió pfton pedig ha ezerén osztoznak 
is, még is ezerck jutnak egynek egynek. A mi Dobsánk pedig ezeii 
fölül, ha jó kedve kerekedik, még egy ügyes színdarabot is penderíthet a 
milliomos végrendeletből, s igy állván a dolog, épen nem panaszkodhatik, 
hogy miért nem született korábban. Megválik, mi igaz a meséből. 

x* Hej bunda a bunda. Nagy hire hogy az angol kormány Krímben 
hadakozó vitéz honfiúinak karácsonyi ajandokúl 12,000 juhászbundát 
vasároltatott össze Magyarországon, s már el is szálitották Trieszten át. 
E sorok írója tulajdon füleivel hallotta pár nap előtt, hogy egy pesti vál
lalkozónak mintegy 5—6000 báránybőr kucsmára van nagy szüksége, s 
vásárolja össze a mint adják a szűcsök. Talán biz' ezek is Krím felé ipar
kodnak. Előttünk a képe, hogy dörgölik majd két ökölre szemeiket a 
8zebasztopoli muszkák, ha egy szép reggel megpillantják azokat a juhász-
bundás seregeket, túri'süvegesen, guesmásan csakúgy fitymálni a zivata-

taros telet bástyáik közelében. Az angolok pedig szép hü fordításban dú
dolgatják őrtüzeik mellett ezt a régi magyar nótát : „Hej bunda a 
bunda." 

x* Győrből irják, hogy a vasúti munkálatok szépen haladnak, s a 
Kábán már hidveréshez tesznek előkészületeket. A vasútnál dolgozó 
tótnép oly sürüen betegeskedik, hogy számukra külön kórházról gondos
kodott az igazgatóság. A z a hires neves Svastícs hazánkfia, kinek ollyan 
makacs hegedűje van, hogy senkinek sem fogad ollyan szépen szót mint 
gazdájának, Győrött telepedett le. Képzeljük hogy ólálkodnak háza körül 
a Farkasok, midőn megszólal hegedűje. 

— Mult számunkban a pesti füvészkertből hibásan közölte a Tá
rogató, mintha a „Fourrliroya giganteá"-n&k egyetlen példánya lett 
volna, a mellyet a november 13 —14-iki szélvész, meghűlés okozta be
tegségben, sírba döntött. Ugy halljuk most, hogy hűlt tetemei nem okoz
tak olly nagy szomorúságot, mert ez óriás növénynek él és tálén jövőre 
szintén virágozni fog, egy testvére, melly az elhunyttal csaknem egy
korú. Azon kivül egy három éves kisdedet is hagyott hátra maga után 
mellynek azonban még nagyot kell nőni, hogy 150 éves legyen. 

x* Nagybányán az a panasz, hogy a vidék köznépe annyira rabja az 
ivásnak, hogy megevő falatét is elvonja szájától, s inkább rongyoskodik, 
csakhogy gégéjének bőven kijusson az a butitó ital, mellynek pálinka a 
neve. — Okosan gondolkodnak, kik a baj fő okát a nép elhanyagolt ne
velési állapotában keresik, s kétszeresen szomoritó e szerint mit a vasár
napi iskolák állapotáról irnak, azonban hiszszük, hogy a vasárnapi isko
lák ügye, melly országszerte olly viszhangra talált, Nagybányán is meg
találja lelkes embereit, s ha ugy jár el hivatásában, mint kitűzött feladata, 
rövid idő tanúságot teend annak üdvös voltáról a nép javult erkölcsi 
állapota. Egyébiránt legújabb hirck szerint, a kinek lova szánkója, s kedve 
is van hozzá, székiben szánkázhat, annyi hó lepi a vidéket. A gabona ára 
nagyon felhágott, egy köböl búzát 41 — 42 ftra tesznek (talán csak nem 
pengő?) Egressy Gáborról pedig azt írják, hogy az ottani ifjúságból ala
kult társaságot szini előadásokra készíti. Ez sem árt, de még is jobban 
helyén volna ő a pesti nemzeti színpadon. 

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

Pest, december 5-én : Buza 7 ft. 28 kr. —6ft. 24 kr. — Kétszeres 5 ft. 36 kr. 
— 5 ft. 52kr. — Rozs 5 ft. 20 kr.—5 ft. St> kr. — Árpa 3 ft. 12 kr.—3 ft. 28 kr. — 
Zab 2 ft. 16 kr. - 2 f t . 24 kr. — Kukoricza 4 ft. - kr.—4 ft. 48 kr. 

Bécsi börze T á v i r a t i k ö z i é s 
december 2. s. 4. 5. i; 7. 8. 

Statuskötelezvény 6 % . . 
dto. 4 % „ . . 

1834-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-ki „ „ „ 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . 
Dunagózhajózási részvény 

Hamburg 100 bcotallérért 
London 1 font sterlingért 
Paris 300 frankért . . . 

Ezüst 

6 2 % 

1 2 2 % 
1240 
LH"o 

127% 
94 

12.15 
1 4 7 % 

— 

8 8 % f l 

1 3 2 % 
1230 
1790 

1 2 0 % 
9 1 % 

12.3 
145 

2 8 % 

6 2 ' / „ 

1 3 1 % 
1226 

1782% 

127% 
9 3 % 

12.16 
147% 
31 

1 3 0 % 
1223 
1780 
532 
127% 

9 3 % 
12.17 
146% 

3 1 % 

8 2 % 

1 2 9 % 

1790 
532 
1 2 8 % 

94 
12.20 
144 
32 V 9 

123 
1223 

1805 
535 
1 2 7 % 
9 3 % 

12.17 
148% 
3 1 % 

DuiiiiviznllaH december 4 . r> 4' ' 3 " ' 0 f ö l . | 3 . 6 7 " 6 " ' 0 f o l . t « . 6M)"6 ' "Of l f l . 

Szerkesztői nyílt posta. 
CJ" Nem győzvén a hozzánk intézett számos levélre magánúton felelni, 

t. levelezőinket ezentúl e rovat figyelembe vételérc kérjük. 
Kovács Imre urnák II.-M.-Vásárhelyen : A dolog igy .411 : Ön a eholera-utasi-

tásra vonatkozólag irt elsö levelében többi közt ezt int a szerkesztőnek : „ ö n azt 
akarja tudtul adni, hogy praeservativumban nincs bizalma; ezt nem szükség közhírré 
tenni, elég ha ön tudja, legyen meggyőződve, hogy a szenvedő emberiség nem vágyik 
azt tudni, miben van, vagy nincs bizalma stb." Érre mi , sajnálva hogy levelét egész 
terjedelmében nem közölhetjük, kénytelenek voltunk kinyilatkoztatni, hogy az „Uta 
sítást" «ei» mi, hanem a bécsi egészségügyi bizottmány adta ki s hogy önnek egy saját 
33 pkros praeservativuma van. Ujabb levele most megnyugtat az iránt, hogy ön a 
bécsi bizottmányt tiszteli s hogy ön praeservativuma ártatlan jószág s a félénk bete
gekre — ut aliquid habeant — legjobb hatású. Reméljük szent a béke. 

R.A. Bécsben: A „ R e g é t " nem értjük. Ajánljuk a gondos prózai gyakorlatokat. 
ifj. V. Q, P - n : Ön czikke azt magyarázza „mint csalják a zsidók a népet." 

A z illy czikkek csak ingerelnek, a nélkül, hogy segitenének a dolgon. Azon legyünk, 
hogy a nép felvilágosodjék s legalább annyi esze legyen, mint ft zsidónak , 9 oa majd 
ártalmatlanná válik. 

R- K. M. K - den : Az „erdélyi Diogenes" nem adható. Van ollyan Diogenes a 
két országban akármennyi — bár ne volna. 

E. I. P. : Mult számunk már szerkesztve volt, midőn a küldeményt vettük. 
P- J. P—n : „ K ó b o r Is tók 1 ' és a versek még nagyon fiatalok. 
D. J. K - n : A „Beszélgetések iránti ajánlat igen becses, dc a választott tárgy 

olly kényes, hogy kérnünk kell ujabb, sikeresebb kísérleteket. 
G. M. Sz. F—rt : A hosszú czikk, mellyben ön leírja, mikép olvassák a V . Ú j 

ságot falun, igen érdekes volt reánk nézve, de kérdés : az leend-e a közönségre is. 
Talán kivonatban. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 



41-dik szám. H I R D E T É S E K . December 10-kán 1 8 5 4 . 

A ..Vasárnapi Ljság*- julius—decemberi iblyamaból teljes száma pél
dányokkal, postán küldve 1 ft. 3 0 krral. ínég folyvást szolgálhatunk. 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 
a 

Vasárnapi Újság 
1855-dik esztendei első félévi folyamára. 

(Minden lapban legalább egy szép fametszés!) 

Isten kegyelméből végére jár az esztendő, mellynek elején lapjaink első számát megindítók s mi ezennel 

II j félévi folyamra hivjuk fel tisztelt olvasóinkat, 
Lapjaink"eddigi folyama mennyire elégité ki a tisztelt közönséget, annak megítélése nem minket illet; de 

annyit jó lélekkel szabad elmondanunk : hogy a mit ígértünk az év elején, azt az év folytán megtartottuk. 
Lapjaink ez évi folyama legkedveltebb íróink által olly olvasmányokkal láttatot el, mellyek a tisztelt közönség 

tetszését megnyerni nagy részben szerencsések voltak. Érdekes elbeszélések, költői becsű verse: elek, a legnevezetesebb 
emberek életleirásai, hazai és külföldi tájékok rajzai, korszerű és szükséges értekezések, gazdasági czikkek, történeti mun
kák, népsajátságok, természettudományi ismeretek, ujabbkori találmányok, tanulságos és mulattató egyvelegek, adomák és 
közérdekű napi események, változatos összeállításban kerültek olvasóink elé. A szöveg folytán előkerülő képek is a 
legérdekesebbek közül lőnek kiválogatva s több azokból köztisztelet ft hoilíitársaink (Teleki, Széchenyi, Arany, 
Deák) vagy érdekes hazai tárgyak kepeit nyujtá olvasóinknak a leggondosabb kidolgozásban. 

A mit jelen felhívásunkban ígérünk, az e néhány szóval elmondható : 

„Mindenből, a mi lapjainkban jó cs helyeselhető volt. jövőre ínég többet 
Ionunk adni." 

Ugyanis : 
I. Hirdetményeinket egy külön fél ivre fogjuk nyomatni a Tárogató apróbb czikkeivel együtt s az egész ívnyi 

lap csupán az érdekes, önálló és változatos béltartalom számára lesz feltartva, s e szerint a lap hetenkint fél ívvel 
szaporittatik. 

II A föczikkeket ezentúl is ismeretes munkatársaink irandják, s az uj évfolyamot rendes munkatársunk 

JÓKAI MÓR 
egy nagyobbszerü elbeszélésével : az aklllíári fogolynál (Sebastopol ostromából) kezdendjük meg. 

° III. Gondunk leend rá, hogy a legérdekesebb eseményeket, mellyek lapjaink körébe tartoznak, minél elébb 
közölhessük. ^ 

IV. Hazai érdekű képeinket szaporítani fogjuk s e czélra saját kepmetszö-intézetünk működik. 
És mind ez ismeretterjesztő és mulattató müveknek, mellyek együtt h a i ' l l l i u c z k i l e i l C Z ivet fognak kitenni, 

ára nem leend több félévre 1 forint 30 krajczárnál helyben. m e u 7 e t « * » » * • « 3 0 
krajczárral feljebb emel, 2 líCIlgÖ fOFilltra. ugy ,hogy postán küldve sem kerül egy egész héti olvasmány többe 

4 1 2 krajczáruál. 
A mennyit aligha van Magyarországon nemesen gondolkozó ember, a ki lelki élvezetre ki ne adhatna. 
Reméljük, hogy a régi példabeszédet, melly szerint a mi olcsó, az nem jó, e vállalatunk által sikerülend 

némileg megezáfolhatni s teljes bizalommal ajánljuk azt eddigi nagy pártfogónk a magyar olvasó közönség további 
becses figyelmébe. 

A z előfizetési dij e czim alatt : „A Vasárnapi Újság kiadó-hivatalának1-^ bérmentve küldendő, hol a t. közönség 
tetszése szerint az előfizetés egész évre is 3 fttal helyben és 4 tttal postai küldéssel fogadtatik el. 
k j w ^ z p j , A kik egész évre előfizetnek, egy nagyobbszerü históriai müvet fognak postán megküldve kapni, 

melly a* ujabb világháború eseményeit fogja előadni, hat rendbeli kétkét íves füzetekben, mellye
ket mi tisztelt előfizetúiiiknek két hónapos időkőzben küldendünk meg. 

Tiz előfizetett példányra egy ingyenpéldány bérmentve küldetik. 

Landerer és Heckenast, Pákh Albert, 
kiadók (Peaten, egyetemuteza 4. sz. a.) felelőé azerkesztő. 



Megjelent, és minden könyvárusnál s nevezetes!) könyvkötőnél kaphatók : 

A G Y A P T A 
1855-ik évre. 

MÁSODIK ÉVFOLYAM. 
Legnagyobb 8r., 20 nyomott iv, egy csinos aczélmetszvénynyel s közberakott irópapir-levelekkel. 

Ára fűzve 1 H. p. p. 
E naptávnak már megjelenése elsö esztendejében megszerzetté a szerző népszerűsége az átalános részvétet, 

mit már mult évben is a szorgalommal szerkesztett tiszti névtár tetemesen elömozditütt. Azt hiszszük, hogy a szép

irodalmi szöveg tekintetében szerző ez idén is megfelelt a közvárakozásnak és népszerű nevének. A tisztitárra nézve 

pedig bátran elmerjük mondani, hogy az Galgóczi Károly által a lehető legnagyobb pontossággal, tökélylyel és köny-

nyen átlátható világossággal van szerkesztve, s minden ez idén megjelent tisztitárak közt ezt főkép ajánlja az, hogy 

benne, az ez idén olly sok változásokon keresztül ment névjegyzék egész a nyomás előtti napokig pontos figyelemmel 

ki van javitva és egészitve, s dicsekedés nélkül merjük azt ez idén valamennyi közt legtökéletesebbnek s tiszti közle

kedésre leghasználhatóbbnak elmondani. 

T A R T A L O M : 
Kor- tÍ8 egyházi jellemek 1855-ki közönséges esztendőre. Hónaptár. 

Házi orvos. Gazdászat. A tüdő-senyv elhárítása oltás által. A ezukor-
répa eltartása. A z olajpogácsák hasznáról a gazdászatban. Mindig fris 
vaj. Preysz uj gyapjumosó szere. Vadászat. Lovászat. Természettan. A 
viliányosság, mint világosság forrása. A villanyosság és magnetianius me
legítő hutásai. Két csúd vitéz. Nevezetes férfiak : Arthur Garret Cowley 
Wullesley Wellington herczeg. Ira Aldridge. Moore Tamás. Penetházy. 
Három szin, freskokép. Irta Bernát Gáspár. Két fösvény. A magyarok 
történctkönyve. Kvúrtélyos huszár. Eredeti népszínmű dalokkal 3 sza
kaszban. Életregény poharozás közben. Novella, Eszther stb. szerzőiétől. 
A londoni zsebtolvajok. Egy alföldi város. A londoni rakhelyek (Doks). 
Az állatok természeti ösztöne s lakaik építése. A vizi ló. Dupuis-Dclcurt 
jégeső háritója. A tenger alatti távhirlő (telegraph). Természettan. Az 
ember- éa állat-táplálkozás theoriája. Találmányok. Magyarországnak s 
hozzá való tartományainak emlékezetes dolgai. Mesék. Európái államok 
és uralkodók. Az orosz-török háborúban a vele egybeköttetésben levő vi

szonyok közt szereplő egyének betösorozati névjegyzéke. Osztrák biro
dalmi névtár. Magyarország katonai és polgári kormánya. Országos 
vallásügy s közoktatási névtár. Tanodaügyi tiszti névtár. Magyarországi 
helytartósági kerületek. Pestbudai közigazgatási kerület. Soproni köz
igazgatási kerület. Posoni közigazgatási kerület. Kassai közigazgatási 
kerület. Nagy-váradi közigazgatási kerület. Országos pénzügyigazgató
ság Budán. Cs. kir. alladalmi számvevőség Budán. Országos építészeti 
tisztikar. Pest város. Betüsori útmutató. Osztrák birodalmi katonai 
névtár. A z osztrák birodalomban forgalomban lévő pénznemek. Cs. kir. 
osztrák ezüst és részpénzverési táblázat. Az életben gyakrabban előfor
duló külföldi arany, ezüst s közforgalmi azámoló pénzek értéke conventios 
ezüst forint értékre vive. Külföldi mértékek egyhehasonlítása az osztrák 
birodalmi mértékekkel. Vasúti vonalok Magyarországon. Gőzhajózás. 
Személyvonat járása. Gőzhajói menetár. Alladalmi postaközlckedéa. 
Közönségea vásárok Magyar- és Erdélyországban. Bélyegdíj. A közélet
ben legsűrűbben felmerülő bélyegdljak. 

az 1855-dik közönséges évre. 
Elsö évfolyam. 

no Szerkeszté F É 1 T 7 B S 
Nagy 8-rét, 9 nyomott iv, közberakott irópapir-levelekkel. — Ára fűzve 2 4 kr. p. p. 

Fényes Elek köztiszteletben álló és ezen pályán is az 1844--1848-ig az 50—60 ezer példány kelendőséggel birt mezei 
naptárról, ugyancsak 1848 bati „Gazdatiszti naptár" czim alatt legelőször megindított épen illy irányú vállalatról országszerte 
ismert neve azt hisszük, tökéletesen elégséges e naptár hitelének megalapitására, reméljük is, hogy a népszerű modorban szerkesz
tett gazdászati rész, a rövid országos tiszti névtári kivonat s a lehetőleg teljes s legújabban kijavított gazdatiszti névtár a 
közigényietet ki fogják elégiteni. De szolgáljon itt bővebb felvilágosításul az ide iktatott 

T A R T A L O M : 
Magyarországon.—Császári birodalmi ministerck. Cs. k. legfőbb rendőrhatóság. Cs. k. 
legfőbb és semmitö törvényszék. Magyarországi katonai és polgári kormány. Magyar
országi helytartósági kerületek a megyei hatóságokkal együtt. Pestváros tisztikara. 
Pesti betüsori útmutató. Gazdatiszti névtár. Közönséges vásárok. Cselédek bérét, 
árendát s más jövedelmet vagy költséget mutató tábla. Bélyeg illetékek táblázata. 

E naptárakból ha alólirt kiadóknál történi k a megrendelés, minden tiz példányra egy Ingyenpéldány adatik 
L a n d e r e r és H e c k e n a s t ^ k i a d ó k . 

Egyetem-uteza 4-ik sz. a. 

Kor- és egyházi jellemek. Hónaptár, az év 12 hónapjai. A felséges uralkodó 
austriai ház. — Gazdasági értekezések. Fanevelés. Szölömivelésünk és a borkeres
kedés. Cselédrendszer ajánlása. Idöváltozati jegyzetek. Pesti gyümölcsneveldc és 
kertészeti intézet. Némelly gazdasági könyvek ismertetése. Gazdasági gépek. A mező
gazdaságot érdeklő mozgalmak. — Alladalmi postaközlckedés. Vasúti közlekedés 



13 
Vnántmri Lírái) i legfelsőbb *iznbadfltomninl, 
h porom királyi rn N x á n i királyi IrgTrl-oMi 

• ng< < 11 Ij I j . I. 

( 9 - 1 0 ) 

1 8 5 4 c ü k 

évi 
tavaszi 

füvekből 

Dr. BORCIIARDT-Íóle R 
illutos gyógyertyU 

\UVE\Y-SZAPPAN 
r;l i b f pecséte l i 

• r r e d . p a k é i -
~ n.ik 2 4 p k r . 

kii A dr. B O H t I I A H D T féle e». k. ki*. i u b . novrn>szapp..n 
bór rrósiteserr t epcn tartásira, n k e t « é g k ' » a '*»/*»A « ' r . mi Clák létezhetik 

C nemben, sxintagy az otlv igen alkalmatlan st*fU, májfttuk. aapeer'n. y • • • * • . «i . 

, W r M | « ^ M tib. aUra, valamint • bornak t i n t á v á 4* f p t é t e l é r e , * 

' ,pak<tá. ,ka 

40 kr. p.p. 

és ttémk i u « 1 » i fcntartáiár* nézve. 

Dr. SÜIN de BOUTEMARI) 

illatos fogpasztája, j 2 0 kr. p p i 

Ezen f o g s z a p p a n azon rliimrrt crélircrüiégén kivul, B i u f n n l a fogak *» 
f o g b u a r p s r g h m - l a r l a a a t * )<• gbi i toaahb • legártalmatlanabb módon eizkoilt, 
egyéb lényege* jele* tulajdonságainál fogva ii minden c<ldig létrió f o g p o r o k kost 
ewMipl btr t mindinkább nóvekedó kóxeliimeróst n y e r , ugy Hogy azok áluU kik 
axl már egyszer használták, bizonyosan y**s»# u m.ni.j íultmém tUeurttttul mym á« 
f»f i:r<r :'<•*> 

D r . H A R T U \ G - ( é l e c s . k . s z a b . 

CHINA-HÉJ-OLAJ , 
a hájnak épségbcn-tartáía és atépitéaére. 

Dr. 11 ARTl Ata-lcle C M . k. wznb. 

! |NÖVE\YIIAJRE\ŐCS, \ 
t t | w haj n 5 vet i.«méti feléleiztcW cs rn'*ité«*5re. • • • • t i 

dr. llartaBg-felé »zab. hajnA\r**to-<ncerrk bebizonyult jelt, U fajával 
jutdnfot úratknM fog* * n i . v rlónynyrl bírnak a* oly igen magasztalt 

kr, lapugyokér • minden mái egyéb hajolaiak éa baikenócsok folútt. . « izerinl 
m.Dt p nemben legjobb ét legolcsóbb szervi méltán ajárjtáthatr.ak. Mvtbb l-iráiok 
ingyen szolgáltatnak. 

A fentebbi n e r e k n e k 
• t Juli rnklar* Budán Grftnberff Ferencz. udr. 

6i* . Pesten Székely József, ^ ó g y . . ^ \ < > ^ : 
Aradon Tcdeaehi é* Zukotita; Baján Klrnaau Ján.; Be«l lerc*r-Ban\aB Damay 
K.; C'r.cn»o, Icxon S. hnirch lgn és Zachariáeievicz Tam.; i ' . f r v e n k . a Homirno 
Sándor; Drbrrrzenbrn 

Jóaattf, 

nirck lgn. 
C.annk Józ.ef ei K. Vinne Kár. tróryt*.; K w k t i i llor-

(tyógjnii'ráai, 
.1. H. . (•>AiiB\6«ftn Kocianotich Jáoot 

"K » ' ' 

Kprr|«a«a Zwmbery Ifrnácx : K»Hrraomban Birr-
aaorick Jáno* gyógy**.; SyArAII l'nacbuld Kde,, 

Hold > l r » 6 V a » a r l i f í y r . Ilrauu JdneÉ* ál U n i ; K . . M B »i'.wig Ede; tiri-
Min rk .a S w p k o K . N. , Kó»*ra;rn Kuttel Ittván gjogyiirré.r; kolontarott Woltf 
lí-.tr. gyóRy«« ; K . p * « « a r o t t Kok* Jakab; l.lplo • Sz. MlUo-on l 'mh. i J. I.. eaj 
Krivo*. M . ; Lageoon Arnold Jóitef « i S-h.- ..-.-r Antal, Hakon 1>>..\ Sun . MU-
Lolr ion Z»br J II. , W o b a c . o n KorI Anlrát; Maroa • Va»arhrl> rn Ko^*f>» 
I>ome; M r d l a . o n Or. ndi I V. . \ a « : ) . B a n > « n ifj. Hr.mrr Ján. )tyó|cyue.re«i; NnK) 
Brrokrrfkra 1'tttu.I. » . ; X Kanla»nn W. l i - h M. V . N -KILindan Schann.r N. 
Naay.Saombalban Kraielr Jói>ef: Kaaj -Varadon lluiella klályá* o> Jinky Ant.; 
N a a y S z r b r n b r n Zobr.r J. K.j Papaa Mríinuller Jdiaef ém T»«l»open Edo; Per«rlt 
Adl.r Antal W> r%tt Károly; l»o«»onbanWrinitabl Dienea; Hlnm S*omba!ban 
Krktxhmar K. Hor«n \on Kr>mann Anul : Hor.%abrc>rn J ir. rki A M.-rm Sri-
|>rn W. i«rl . ! , . - . . ! Hopr..i iban lt-j|.pr.-. bt . ! . « . . : gyógyír.; Stnbadkan Karka* 
.]"„,.. f. S í n r i l m S-̂ jan J..#.-I; S t r k e a t > b e r » aroll [..-gman Alajoi; Sxolnokon 
S^hefuik l»t»án gvógyaa.; HEombalbrlyrli TVmjwl F., «a Pa«kbofer <;ynla; Srgfa 
\arotl MiwlbackarT B : Trmr»»arol í Jrney ót Solqoir; l j» idrkea Strno Janói 

Vag- l jhr lyen Fr. md V 
Zala l^rrr»*rgrn Aninti 
Jáa. araknál. 

• A fentebbi, a kvzdnncgncl olly jó hirben álló czikkek a fenne vetett 
varosokban aenki mannái nem kaphatók vahídi initnüsc^bcn, mint 
caak az itt mrynoveiott t. cx. lctcteményea araknál. 

Ii'eihrl Arinimiál 

-
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Peitrn, kovetknó Igen dl«zr«en kiállított 
muvrk jelentek meg, mellyek eddig i> már 

mint njhntlékok. kűzkrtlveHHÓffet nyertek. 
* minden könyvkereskedőiben kaphatók : 

i Magyar kallók k « B > > r . A koik^lveWgrt nyert iilrte* minialor-kíadáa. 
ban , gazdagon aranrotott bór i* váiionkótó*. éi aranyé, nóllel; ára 
3 ft. SO kr., faav. i ti. 20 kr. II* emiitilik, bog; !.*;uunr|*ltrbb kői-
tóink, mint VBUlBm.rty. Fetófl, Arany, Tompa, Garay.Ciacior,Liitnyai, 
Gynlay, l>»al,ftb. válogatott lyrirai múvei teaiik exvn Album tartalmát, 
ugy buxuuk, Mbecaéról elegét mondottunk. Kulió kiállitáaáról bátran 
H mondhat jak, bogy k.vci magyar mú lepett még illy Uletraen »rép 
alakban a koiOneeg eW. Ugy htazaiuk, wrllrtndui hölgyeink pipere-aai. 
tálat aiehb ajlmlék nrn duxitbeti. 

srliódler (Fl A tertnenaet kéüj/va, magában foglaló Triuimzel!aul, 
r«l l lagH.r .a lo l . regy-, aa«any-. Mi; é lrtaBB-. nóveny t* á l l a t 

tanokat; a leniióaiet-iimrrrt minden barátainak, különösen • gymna-
liamok c» feltanodik novendákeinek ajánlva. A Ó-dik kiadáa után ma-
gvarr* tettrk J*uo«) Ferenra, tlrnlotlrli IVrrnra ifjabb Scaac 
Karo ly , nagy-kóróai felgymnaaiumi tanárok. Szatno* a ntótrgbr 
ti \ . .mi . .M abrakkal. < -i 11 i* 11. r . . - / • • / , I « - / m . / . t t kónjomalu 
lóldlaui ábrával. Ara 3 ft. 34 kr. F i n o m a n kötve 4 ft. — Meró-
b«n frUilegeinek niixiiak e jele* mú fontoailgára c. baainálhatóaágára 
Ihmií M ax olvaaó ngyelmót, kivált a mai korban, m»dón a termóiietlu-
•tomántok iikolában i* élatoM elió rangu érvényre emelkednek. A 
magyarra áldolgoxá* jelriiégéról ax átdolgozó tanárok Mvei kátteiked-
nrk. -Akiállitáa tróMalmunkban rddig páratlan »»épi«'giin.k mondható. 

T.ir-aUo (a liliom). Itmalatái ió ta>iaaágokban, ebó.1, e.tely, •xuletéti, 
névnapi 6* menyegxói alkatmakkor, táncxvigalomban é» mái lánai ko
rokben, udvariaa bráxcd, illrdelmei vitelét, éa egyéb kéaiuluég meg-
urrzéaére. Tartalma: a táráajgáai mivrluég 6» illetlek ixabályai. Mudok. 
magát a tán^iigban kedveaaé tenni. Minden alkalomra váló üdvóiló-
.rk. Különféle v»xonyokbani levrlcxéaek é. cximxóaek. MuUttató tár-
•ái játékok gyűjteménye. A uinek magyaráxaU é» virágnyelv. Ü-rét 
kótve ára 48 p.kr. 

Klelkrpek. IrrmeaxrlIOnemenyrk. alaxa«i- es »adanx-ka landok . ax 
érettebb ifjú tág Márnára. — Á r . I ft. 13 kr. F inoman k o t v . é i $ 
f i i n e i képpel 3 ft. pp. - Alig ajánlhatunk tannlUgoaabb • egyner-
• mind vonzóbb otvaimányt, mint a növendék ifjúság haunálatára gond
dal éi miiemmel dolgozott jelen beizély-gyűjteményt, mellyet felnót-
tek it gyönyörrel olvaihatnak. — A axiaezrtt képek knlooo«en nagyon 
txépek. 

Pal r - Virginia. Frxnezia regény. Irt.i Brrn.irdin dr M . I'ierrr. Ma
gyarra for<litotta Ara '/Nlxmoiid. Kel arrfrmttatnttrl kótve 51 kr. p. 

Koba (Samu) Magyar dalok gyermekek ixámára, családi korokbea, ele
in tanodában é» kiádedovó-tntéxatekben, etó<zóral \ e y FrrrnrzlAI 
és bizonyítványni nl Kuar«»er M-lol. Fu/v< 21 kr pp.- K k.-lvr. 
kaagzalu éa ixivétyc. dalok ntagy arnruiel nyeljen rt-«il lu pkr. 
W»|.U««úk. — A Üaata joveat^—i >«y t v . . . ki.iU.luvókU k r | u o int.-

zetnek van ajánlva 
C? ( \ br l .ildoiata. Krr. kath. grerrntkek ájtatoi foháirai, irt* Fellner Antal. 

\ 8-rét fuxve. — Ár* 10 pkr.— E gyerm<k-imált*B>v ebjen a váczi mi'lt. 
éa fóti.zt. papság ajánló nyilatkoiata áll. 

t ijula e» Irma kis lórlrnelelk ; Fránkel K után magyarra fonlitva, ma
gyar é* német nyelven 3*> s/lnrs Léppel Nagy 8-rét. Kötve ÍJ pkr 

l'.nv eUrsrk kis gyermekek szamara. Sun.- tVp-rkkr! tr« l k.m.-
•'• í pkr. 

4r<itiyli.ui>n. Kepe* \ . B. < .. o h a s o ea gyakoriali kónyv, j«i gyer
mekek márnára. Több azáx képpel, ixépiráii példányokkal és gyermek
dalokkal. Finoman kótve 1 ft. pp. 

Kzen kivált anyáktól gyermekeik tanítására és haazno* mulattatására 
megkedvelt cinoi konyvn-k a k { . n M. beszelyek. kóllemenyek, 
koriiiondn»<>s t-lvilágoiitó kefékkel teázik unalmát. 

Magyar-nemei k t p r s \ . II. ..!%«-.. k..n\v j . . k«k számára, 
•alne* képekkel. Kötve 28 pkr. 

»» i « 

U 

• 
i 

. n , w a , U T I ; I . , i ,-ui.| . 1 1 . 

. \ erserzeaj Karmi. János; Vr*xpremben llafner M i h : 
Pál; /.ouiborlian M.rbaileviu G ; / .sombolyban Telbuz 

Barráné és Steinnál 
Kolozivártt 4* Maros-Vásárhelyt megjelent 

könyv áranuU kapható : 

KHDKLYI NAPTÁR 
1 8 5 5 - i k U z f i n s é g e s é v r e . 

Erdély t 8 M i k évi janin. S6-án kelt leg
újabb feloiztásával • tkati névtárral O r -
• zágoi éá kOrségi hivatalnokok, ugjvéxlek, 
Ugy vívók, iparoaok és krrv4ke4ók számára 

szerként ! 

K Ő V A K I L Á S Z L Ó . 

- Ára fuzv 2-ik évi folyam. — Ára fuxvc I ft. p . p 
UH 3 - 3 

121 C <i 

16>* 

„A nagy világ képekben" 
riiiiii'i köfhairnn háxikonyv .lónzetési ha
táridejét ojri ig mrghossxabitoni. mi
korra aa e|só füzet már megjelent. A hat 
füzetnek - 4 0 - W iv«a • 200 képpel -
elóBXrtési dija poétán bérmrntrirn küldve 
csak '2 ft. 3<> kr.. belyUn S ft. pp. 

V A M O T IMKE, 
zoldk^rtutcza 14. *». »-

Hirdetmény. 

M e g j e l e n t 
Fényen Elek 

.Orosz török háború' 
cziaó munka. második kötetének 3. 

furetei. 
«. t 

I 

Oszvald (cstvérok 
a Széchényi sétatér kórclében uját házuk 
ban, a jelen évtzakra ajánlják kovrtkeiA 
legjobb • legújabb czikkriket : 

<1.HI. i .it. in Inmpnkal. 

t.iimiiii f f lr i ipükt ' f . 

I li. .1 . i s i , , ! . , ! 

Tlun-ttritekt U< t <<• leKtliiomnbb 
tlirnknt. 

Tiszteli előfizetőinkhez 
A Duna torkolatja 

; t | > n i t i > H ( 4 l l | s * l l l l | > t l i r i i g > - 0 b e n . nyek. - Bajaxedi 
Mindazonelónzr-tett példányokat, melyek 

eddig aiólirottak kónyvnyoudijából el nem 
vitetlek, — hogy azok mielóbb kézhez 
juthassanak — elhatároztuk, póstautján 
bérvaenteaitv. elküldeni; mellyról tiutelt 
rlófixctóínket cxcnnel értceitjuk. 

landerer r» llrrkrnasl 
könyvnyomdája, 

(egji-temiiti'za 1 . . - a ) 

Salzbauer János 
erdélyi 6 . 1819-ik évben átég tanuló volt, 
de bihetóleg még most ii aa, ttxUua hol
létét róvid idón barátjával lltiizka Károly
ival, kit levelével S$t»lt$rn feltalálhat. 

ÁRTALOM: 
Ázsiai hadi seate-
— Ksr.i Ütközet 

- Sannl próféta badmukodéwi. - Bomar-
iund ostroma — Abo él Sveaborg kik<m 
lelóae. — Ausztria fegyveresen m<i;»>áJlja 

<)láhor*xágot. - Ax orosz válaztjegy«k a 
garantiai pontokra. — Ausztria helyzete 
éa politikája a keleti kérdé* mo.tant «tá-

diuruában - Anglia é« Francziaorsaág lia-
jóbada. — Krimi át megtámailják a axoveá-
léga* francziák, angolok é* terokok. Ax 
Alma melletti Utkóiet atspá. 30-án 1864. -
Melléklet . St. Arnaod franczia tábornagy 
arczképe. 

Któfizetésok még Bsiávdég elfogadtatnak 
ax egész 6 füzet ivói álló munkára 1 ft. 8o 
krral pp. — Sót ax I. koUtból i* tetjo* 
példányokkal még izolgálhatunk. 

Nyomtatja e» kiadja l.nndrrer n llt-ckcnnsl, e.'v.-ii'm-utera J. - / un . .hi t . Petten. 
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