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A szent sír. 

Ez előtt hétszáz esztendővel egész Európa harczban, fegy
verben volt, milliók siettek a*csatatérre győzni vagy meghalni. 
S mi volt e lelkesült harczok tárgya? A szent sír. Azon imahely 
Jeruzsálemben, hol az 
Idvezitő földi hamvai 
nyugszanak. E szent 
hely birtokáért viselt 
harczot Európa Ázsiá
val. 

Hétszáz esztendő le
folyta után újra meg
újult a világharcz, Eu
rópa és Ázsia fegyver
ben állanak, csakhogy 
most két részre szakad
va , a keresztyén és a 
moziemin harczol az 
orosz ellen, s a mi fe 
harcz kezdetét megin-
dítá, az ismét a szent 
sír. 

Régóta vita folyt a 
szent hely birtoka fö
lött Franczia- és Orosz
ország, s e szerint a ró
mai és görög katholica 
egyházak között, s eb
ből támadt a nagy ke
leti kérdés, mellynek 
megoldása a kivont 
kardokra van bizva. 

Mellőzve a kérdés 
politikai oldalát, te
kintsük e szent helyet 
tisztán a történettudo
mány szempontjából. 

Ilona császárné, nagy 
Konstantin anyja épit-
teté a szent kereszt fel
találásakor e templo 
mot Jeruzsálemben, 

326 évvel Krisztus születése után a Kalvariahegy mellett. A nagy 
égés után újra felépíttetett az 1808-ban. 

Husvétnapján nyitva áll e'templom mindenki előtt, egyéb

ig V l f c É , kor csak díj mellett lá
togatható. Mellette 14 
görög kolostor épült és 
a katholikus St. Salva-
tor templom a Ferencz-
rendi kolostorral. 1841 -
ben Anglia és Oroszor
szág protestáns püs
pökséget is alapított 
Jeruzsálemben. 

Az Idvezitő sírjához 
minden keresztyénnek 
joga van, azt épen ugy 
nem lehet senkinek ki
zárólagos birtokába 
venni, mint a menny
országot; a nagy hatal
m a s s á g o k érzékeny vi
tája nem eredt egyéb
ből, mint hogy a kele
ten befolyást akartak 
maguknak szerezni. 0 -
roszországczárja, mint 
az egész görög egyház 
főnöke, főúri hatalmat 
kívánt gyakorolni a je
ruzsálemi görög ekklé-
zsiák felett is, s e köve
telését később egész 
Törökország görög né
pességére kiterjeszté. 
Ezért nevezik az oro
szok az ebből támadt 
harczot vallás-báboru-
nak. 



Attila élete. 
S z a b ó K a r o l y-tól 

V-dik czikk. 
Attila itáliai hadjárata. — Aqnileja romlása. — Attila összejövetele 

Leo pápával. 

A 452-dik év tavaszán megindulván Attila roppant tábo
rával Szerem vidékéről, a Száva völgyén nyomult Itália felé. 
Utja közben, száguldó csapatai az adriai tenger mellékén Dal-
matia és Istria városait meghódoltatták, s köziilök Salonát és 
Spalatót lerontották. A>fö hadsereg a krajnai havasok szorosain 
kardcsapás nélkül átkelve, csakhamar elözönlötte Felsö-Italia 
gyönyörű s termékeny rónáit; a római örségek, gyengék lévén 
a nagy erő ellenében, beljebb vonultak Italiába s igy Attila 
ütközet nélkül hatott Aquilejaig; itt talált legelőször ellenál
lásra. 

. Aquileja e korban egész Italiának legnagyobb és legerő
sebb városa s öt századon át a kereskedelem középpontja lévén, 
igen gazdag hely volt. Egy oldalról a tenger, másfelöl egy fo
lyó védelmezte, mellynek vizét a város sánczaiba lehetett eresz
teni. A természet és mesterség által egyiránt meglévén erö-
sitve, mint ma az angolok Gibraltárját, ugy ekkor e várost 
bevehetetlennek tartották. 

Attilának, hogy Italiába mélyebben nyomulhasson, e vá
rost hatalmába kellett keríteni, nehogy, ha illy erősséget háta 
mögött hagy, attól kelljen tartania, hogy az ellenség hazájába 
visszatértekor útját elvághassa. Azért azt megszállván, vívni 
kezdette. Azonban a várvivás tudománya akkor még igen cse
kély lábon állott, az ostromgépek tökéletlen szerkezetűek vol
tak, mellyeket hatásra nézve a mai kor ágyúihoz hasonlítani 
sem.lehet, s igy nincs mit csudálkoznunk, hogy Attila e vár 
nliitt roppant számú táborával minden erőfeszítése s ügyes ren
delkezése mellett is, több hónapig hiában vesztegette idejét. A 
lóra termett kunnak, ki síkon bármi vésznek bátran s örömmel 
szemébe nézett, különben sem igen volt kedve falak ellen har-
czolni. Az őrség és lakosság mindenre elszántan s a fölingerlett 
Attila boszujától méltán rettegve, vitéz kitartással daczolt a 
kun királylyal, mi ennek boszuját még inkább emelte. 

A nyári hőség már érezhető kezde lenni; a kipusztított 
vidék alig táplálhatta a roppant tábort, a kifáradt sereg kedvét 
vesztve, mi Attila táborában hallatlan volt, zúgolódni kezdett, 
s magok a vezérek kételkedtek a város bevehetöségén. Csak 
Attila nem csüggedt hitében, hogy a várost, mellyen példát 
akart mutatni a világnak, miként érezteti a daczolókkal ellen
állhatatlan hatalma erejét, elvégre is kezére keritendi; neki 
Aquileját minden áron be kellett venni. Egy csekély véletlen, 
mellyet más senki sem vett volna figyelembe, alkalmat nyujta 
a lángeszű királynak, hogy seregének bátorságát uj lángra lob
bantván, ez által Aquileja sorsét eldöntse. 

Épen terveibe mélyedve a város falainak állapotát kémlel-
geté, midőn látja, hogy a gólyák egy romladozó toronyról, mel
lyen fészkeltek, gyenge fiaikat hátukra szedve, az erösebbeket 
pedig röptükben vezetve, a távol síkra költözködnek. Attila 
e különös jelenetet néhány pillanatig vizsgálván, kísérőihez for
dult. „Nézzétek" monda „e madarakat, ezek érzik minek kell 
történni; Aquileját lakták s most elhagyják a várost, melly 
veszni fog; a vész előérzetében megszöknek a tornyokról, mel
ly éknek romlása végezve van. Ne hidjétek, hogy e jóslat csal
hatna; vannak állatok, mellyek a jövendő vészt előre megérezik." 
E szavak uj lelket öntöttek a seregbe s megerősítek Attilának 
ugy szólván emberfölötti tekintélyét, mellyet ö a legnehezebb 
körülmények közt is fön tudott tartani. A sereg ujabb vakme
rőbb rohamra száll, az ostrommüvek pusztitóbban dolgoznak s 
végre a falak a hágcsókon föl küzdő kunok hatalmába jutnak. 
A várost köz zsákmányra eresztve Attila földig romboltatta. 
Egy század múlva, mint az akkor élt Jornaiides irja, alig lehe
tett helyére itmcmi. 

E példaadás rémületet gerjesztett az egész vidéken; a né
pes városok üresek lőnek, futott ki merre futhatott, EWtor ala-
piták e menekülök az Adriai tenger nehezen megkc*etíthető zát<>-
nyos szigeteire a híres Velencze városát, mellynek eleinte cse

kély gunyhói idővel a leggyönyörűbb márvány palotákká ala
kultak, melly város egykor .a tenger királynéja, mérhetetlen 
kincsek tára volt s ősrégi palotasoraival, diszes egyházaival 
72 kis szigeten terülve, mintegy a tenger hullámaiból kinöttnek 
látszik. 

Felsö-Italia, a mai lombérdvelenczei királyság, városai : 
Treviso, Brescia, Padua, Cremona, Verona, Mantua, Bergamo 
és Milano egymás után Attila hatalmába jutottak. A legutóbbi 
városban, mellyet akkor Mediolanumnak neveztek, történt Atti
lának egy kis kalandja, mellyet a történetirat méltónak tartott 
följegyezni, mert a király jellemére érdekes világot vet. A mint 
Attila Milano utczáin járkál, szemébe tűnik egy falfestmény, 
mellyen a két császár volt rajzolva arany trónon ülve, fejükön 
koronával, mig a seythák lábaikhoz borulva kegyelemért lát
szottak esdekelni. Attila e képet rögtön levakartatta s helyébe 
magát festette fényes trónon ülve, elébe a császárokat hátukon 
zsákot emelve s az aranyat lábaihoz halomba öntve. 

Már a júliusi hőség beállott, Itália forró levegője veszélyes 
betegségeket okozott a kun seregben; a kipusztított tartomány
ban éhség is kezdett jelentkezni. E helyzetben Attilának vagy 
előre Róma ellen, vagy visszafelé haza kellett vonulni. Serege 
zsáfmánynyal terhelve szivesen fölhagyott volna a Róma elleni 
táborozással, annyival is inkább, mert a kun nép közt azon ba
bonás félelem terjedt el, hogy Attila ha Rómát, e szent várost 
beveszi, a nyugoti góth király Alarikh sorsára jut, ki ez előtt 
50 esztendővel alig élte tul Róma kirablását s azonnal kimúlt 
a világból. De Attila, vezérei előterjesztésére nem hajtva, elha
tározta Róma ellen nyomulni, Aetiust, ki seregeit Közép-Italiá-
ban vonta össze, fölkeresni s yele még egyszer megmérkőzni. Ha
zájába döntő ütközet s Róma megalázása nélkül visszatérni, 
szégyennek tartotta volna. Azért seregeit minden felől össze
vonva, Mantuán alól azon nagy országútra gyűjtötte, melly a 
Pó vizén által Róma felé vezet. 

E közben Rómát általános rémület fogta el. A császár, a 
tanács és nép elvégezte, hogy a hatalmas hóditót meg kell .en
gesztelniük, kérelemmel, ajándékkal s adrtajánlással békét kell 
tőle könyörögniök. Aetiust, az egyetlen igazi rómait, ki még 
kész lett volna roskadozó hazája védelmére fegyverrel lépni föl, 
ki seregeivel Attilát az Apennin hegyláncznál akarta föltartani, 
meg sem kérdezték. A békéért esedező követségbe magát Leo 
pápát küldöttek, két legelőkelőbb római senatorral. 

Attila épen megindítandó volt seregeinek a Pó vizén át
szállítását, midőn a diszes követség hozzá érkezett. A magas 
termetű, nemes arczkifejezésü öreg papi fejedelem, kit hosszú 
ősz haja még tisztesebbé tett, pápai diszöltözetében jelerit meg 
a király előtt s eléje adta a könyörgő Róma esedezését. Attila 
a követséget nyájasan fogadta; büszke lelke, melly inkább só
várgott becsületre mint kincsre, ki lön elégítve; lábamái látta 
Rómát, egykor a világ urát, melly őt mint győzőt elismerte s 
remegve várta szájából az élet- vagy halálitéletet. Most már szé
gyen nélkül haza térhetett s Aetius kardját egy szavával porba 
alázhatta. Megadta azért a békét a magát megalázó Rómának, 
évenkénti adófizetés mellett, s megígérte, hogy odahagyja Ita
liát. Ez történt július 6-dikán, Kr. u. 452-ben. 

Attila útját haza felé Németország keleti részén keresztül, 
vette. A mint Augusta, a mai Augsburg, városa mellett a Lech 
vizén át akart gázoltatni, egy ijesztő alakú s nyomorult öltözetű 
nöelébeveté magát s lovát féken ragadva háromszor kiáltá ünne
pélyes hangon : „Vissza, vissza, vissza Attila!" mi a kunokat 
babonás félelembe ejtette. Csakugyan Attila vég órája nem so
kára közelgett. 

Vl-dik csikk 

Attila halála. — Birodalmának fölbomlása. 

Attila birodalmába visszatérve, a jövő'évre teendő nagy
szerű hadjáratokon gondolkozott, mellyek által világhóditisi 
terveit valósithassa; azonban a végzet szerént ez esztendőt már 
nem érte meg. 

Épen lakodalmát ülte egy Hiltgund vagy Hildegund neve
zetű rajnamelléki burgund vagy frank királyleánynyal, kinek 
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nevét egy egykorú görög történetíró Ildikónak, a régi magyar 
krónikák Míkoltnak irják, midőn halála véletlenül meglepte. Az 
éj a királyi palotában vigalraak közt folyt le, s a más nap az 
egész kun birodalomra nézve gyász nap lön. Midőn ugyanis 
az udvari főemberek a lakodalmat követő nap reggelén Attilát 
nászterméböl sokáig hiában várták, majd ajtaján zörgettek, de 
szavaikra mi feleletet sem kaptak, aggasztó nyugtalanságukban 
végre a zárt ajtót betörték s Attilát' diszágyán vérébe förödve 
s a halott fölött gyönyörű fiatal nejét befátyolozva s zokogva 
találták. Leírhatatlan a dühös csaknem őrjöngő fájdalom kitö
rése, mellytöl e pillanatban a palota viszhangzott. Némellyek 
hajókat tépdelték, mások arczaikat tőrrel hasogatták; mert mint 
egy történetíró mondja „nem női könyeket, de férfiéi vérkü-
nyeket kellett sirni egy illy halálért." 

Miként történt Attilának halála, bizonyossággal meghatá
rozni igen nehéz; ez iránt a csaknem egykorú történetírók sem 
egyeznek meg. Jornandes és utána hazai krónikáink azt állítják, 
hogy Attila a menyegzői lakoma alkalmával bortól nagyon föl
hevülvén, orra vére hanyatt "iéktében elindult s torkára tolulván 
megfojtotta. Sokkal hihetőbb ennél azon tudósítás, melly sze
rint ágyában egy tőrdöfés vetett végett az ellenségeitől rette
gett és gyűlölt király életének. Némellyek szerint maga Hilde-
gund végezte ki őt a király egyik apródjától segittetve. Ezt 
tartja a német hagyomány is, melly szerént Attila, menyasszo
nya Hildegund boszujának áldozatja lett, kinek rokonait az 
előtt megölette. 

Nagyszerű pompával ment végbe a hatalmas király teme
tése. Gyász énekek, vitézi viadalok nem hiányzottak a nagy 
nemzeti tornál. A testet három koporsóba zárták, mellyek kö
zül az első arany, a második ezüst, a harmadik vas volt. A te
metés éjjel történt, a koporsó mellé helyzék a király díszes | 
fegyvereit, becses ékszereit, s hogy azok többé e kincsekre sovár-
gók kezeibe ne juthassanak, a kunok azon szolgákat, kik a sirá-
sás és temetés körül foglalkoztak, legyilkolták. Hol fekszik At
tila sirja, nem tudhatni; XIII. századi történetírónk Kézai azt 
mondja, hogy oda temették öt, hova Attila halála előtt mintegy 
70 évvel a kunok a rómaiak ellen vívott tárnokvölgyi ütközet
ben elesett bajtársaik és vezérök Keve hamvait takarították. 
A halmok, mellyek alatt e hamvak nyugszanak, s.mellyekröl e 
temető környékét százhatomnak nevezték, Fejér megyében Érd 
és Bata helységek határaiban máig is láthatók. 

Attila halálával roppant birodalma, mellyet csak az ö láng
esze s hatalma tarthatott össze, csakhamar fölbomlott. Fiai a 
gazdag Örökségen nem egyezhetve, egymás ellen törtek, a hó
dolt nemzetek föllázadtak s egy vérengző csata, mellyben kun 
kun ellen, testvér testvér ellen vívott, mellyben a Duna habjai 
vértől piroslottak s Attila legidösb fia Ellák 30,000 kunnal 
halva maradt, a birodalom sorsát eldöntötte. Az egymást öl
döklő nemzet a rátoluló idegen népek erejének ellent nem áll
hatott, s vérrel szerzett földjén eddigi alattvalói osztoztak. Attila 
kisebb fiai közül Csaba, híveivel a régi hon felé a Fekete ten
ger mellékére s a Duna torkolatjához vonult, hol egy kisebb 
birodalmat alkotott, mellyet mint Jornandes ez után száz esz
tendővel irta, a kunok saját nyelvökön hunivárnak, azaz kún 
várnak neveztek. Egy más töredék, krónikáink szerint 3000 
fegyveres, a mai székelyek ősei, Attila harmadik fiával Imákkal, 
Erdély keleti bérczei közé vonultak s ott öt század alatt füg-
getleiíségöket híven megőrizték, mígnem nemzetünk ősapái, a 
dicső Árpád vezérlete alatt Attila örökségét verőkkel vissza
váltván, a magyar hazát megalapították. 

Rövid rajza a svábok családéletének, és 
szokásainak. 

L A . U K A G U S Z T Á V T Ó L . 

A svábok a 17. század vége felé, a 18. század elején, és közepén 
jöttek, és hivattak Magyarországba. Elhagyott, de hasznavehető földekkel 
bíró pusztákat, vadirtásokat, és cserjés helyeket vállaltak fel, kiilönneniü 
kötelezettségek, és lerovandó terhek mellett, nieüyeket ide s tova két 
század alatt, fáradhatlan szorgalmuk, iparuk, a tevékenységük által, 

mindenféle gazdálkodásra hasznavehetőkké, virágzókká, » termékenyekké 
alkotáuuk. — A Magyatország különböző részeiben elszórt svábok nem
csak vallásukra, öltözetjükre , dialectusokra, hanem még szokásaikra is 
egyformák. A sopronmegyeit a szatmánuegyeitől, a szatmármegyeit 
a bánátitól, legfeljebb szélesebb, vagy keskenyebb karimájú kalapja 
nyomán lehetne megkülönböztetni. 

Három évig közvetlen összeköttetésben állottam e népfajjal, s annak 
erényeit, gyengéit, hibáit egyaránt, s tökéletesen kiismertem. 

A sváb szorgalmatos, és dolngszerető szinte a tulságig, de csak ma
gának , vagy legfeljebb fajtársának, de annak is csak azon kiszámit ássál, 
hogy munka- vagy segélyszivessége, adundó alkalommal vissza fog pétol
tatni. — Ha a sváb házat, vagy csűrt épit, kútágast, vagy sertésólat 
állit fel, közeleső szomszédjai segitik, sőt—c segélyezés szokás által félig 
meddig törvényesítve—tartoznak is segíteni, de ezen javadalmukra adandó 
alkalmakkor mindegyik egyformán számit, s az mindegyiknek egyformán 
megadatik.— Szerződés, vagy ügyesség igényelte tartozásaikat, zúgolódás 
nélkül és pontosan teljesitik, de azontúl egy szeget sem vernek be örömest, 
s egy pohár vizet sem szolgáltatnak derült arczczal.— Az úrbér idejében 
csak ritkán voltak restautiútk, s akkor többnyire maguknak, vagy mar
hájuknak betegeskedése szülte azokat, de azon felül nehéz volt őket 
egyetlen napra is megnyerni, vagy ha igen, az ollyatén szívességeket 
busásan megfizettették. — Mostanában, munkáskezeket szerezni igen 
nehezen, vagy csak kétszerezett árért lehet sváb falukban. — Az üzérke
déshez sem kedvük, sem hajlamuk, sem ügyességük; dolgozni szeretnek; 
munkálkodásuk sikerét megtakarítják, szükséget ritkán szenvednek, -
legyenek bárminő gazdagok, megmaradnak előhbeni életmódjuk, és szo
kásaik mellett. — A 40—50 ezer forinttal biró sváb épen ugy tejjel, 
kolompérral, és zuppával él, mint a mellyik a legszükségesebb minden
napit képes csak beszerezni. — Vagyonnk és jóllétük minden értékét 
ingatlanokra alapítják, a miért, ha pár száz forintot meggazdálkodhatnak, 
azt ritkán teszik félre, még ritkábban kamatoztatják, hanem vagy örök-
ároni földvásárlásokba, vagy haszonbérlésckbe bocsátkoznak. Minden 
vagyon köztök oszlik meg, nemzettársaik kezeik között marad, mert 
idegent, vagy más nemzetbolit, a lehető legnehezebben, és legritkábban 
fogadnak családjaikba, — s akkor is csak ugy, ha az idegen, szokásaikat, 
nyelvüket, vallásukat önkéntesen, s minden legkisebb erő'tctés nélkül 
eísajátitá. — A gazdálkodásban atyáik rendszerét követik, e tekintetben 
sem az önérdek, sem a polgárosodás szavára nem hallgatnak; — aratnak 
midőn az egész világ kaszál, s a bort épen ollyan roszul, és piszkosan 
kezelik , mint őseik kezelték. 

A sváb vallásos, nemcsak a külső fonnák szigorú megtartásában, 
hanem belsőleg is. Alig van nemzet a világon, mellynek annyi ünnepe 
volna, mint a svábnak. Minden sváb falunak van három, négy ünnepe, 
mellyet csak azon falu lakói szoktak megtartani. Egy véletlenül előfordult 
nagyobb halálozás, p. o. epemirigy, pestis s. eflf. földrengés, vízár stb. 
ünnepet decretál, mellyet azután évről évre megtartanak. A böjtöket, 
szentgyónást, és áldozatot szigorúan megtartja, az ünnepnapokat szigo
rúan megüli, a legcsekélyebb vallásos szertartásoknak igaz, és buzgó 
barátja. Papját mindenek felett tiszteli, de azért egy cseppet sem szereti 
jobban más embertársainál, magánál pedig épen nem. — Különös de igaz, 
hogy a sváb, még a vallásosságban sem ment az önzéstől, és érdekeltség
től. — A vallásos tartozásokat pontosan, és hiány nélkül lerója, saját 
maga, vagy rokona lelkéért miséket szolgáltat, mert szellemi hasznot lát 
belőle, de ingyen, minden kigondolható tiaszoti nélkül, még egyházának 
sem áldozik, s ha a tartozáson felül egy viaszgyertyát kellene adnia, még 
azt is megfizettetné. — Ingyen, papjának sem tesz többet, mint más em
bernek, s attól épen ugy megkéri nem tartozott munkája jutalmát, mint 
a rabbitól. 

A sváb csendes, és békeszerető nép; csekélyebb kivételekkel erényes 
is. Nemtelenebb szenvedélyek soha, vagy csak igen ritkán vesznek erőt, 
természettől gyengébb lelkületükön. — Belső életükben, és csendes tűz
helyeiknél találva fel minden érdeket és boldogságot, másokkal igen 
keveset gondolnak, a miért minden külső súrlódásoktól és czivódásoktól 
mentek, mit némileg biztosit az is, hogy tartozásaikat és kötelezettsé
geiket pontoson teljesitik, jogaikat pedig egybevetett vállakkal, és költsö-
nösen szokták megőrseni. A véletlen, vagy kellemetlen perez ingerétől 
és rohamától elragadtatnak, de ha a hántásokat, vagy sértéseket rögtön 
meg nem torolhatják, feledik azokat, bosznt későbben soha, vagy csak 
ritkán állanak. A másokkal, idegenekkel, más nemzetbeUekkeli egyenet-
lenkedéseket a törvények utján egyenlítik ki, saját bajaikat, és zavaraikat 
azonban a helység vagy község belső administratioja dönti el, saját birá-
ikban, s a tapasztaltabb öregekben , minden esetre, és mindenkor com-
promittálnak. Csak rendkívüli szakadás esetében történik, hogy sváb 
svábot a törvény előtt keres meg. Illyenkor azután a többiek vala
mennyien neheztelnek a komolyabban perlekedőkre. — örökösödési, 
hagyományozási, kiházasitási, cserélési, átváltási stb. eljárásaikban saját 
szokásaik vannak, mellyek firól fira átszállítva, törvényes erőre emeltet
tek. Ezek a fennálló codexhez hasonlítva, számtalanszor nagyon is jog
talan alakban tűnnek fel, de azért minden legkisebb zúgolódás nélkül 
alávetik magukat még ollyanok is, kik ha nyíltan lépnének tel, s a tör
vényhez folyamodnának érdekeik tifiztábahozataláhaii. jelentékeny össze
geket nyernének, és gazdálkodnának meg.— Ételben mértékletesek, inni 



azonban szeretnek. Télben korán reggel főtt bort élveznek, nyáron át a 
munka után, hűvös és bűzös pinczekben oltják szomjukat. Minthogy 
többnyire rósz I >ort, és nagy mértékben isznak, kevéssel és roszul táplál
koznak, teatiercjöket ifjúkori testi kicsapongások által, és többször feles
leg munka által p:izárolják: rövid életűek,* mint illyenek is, korán gyen
gülnek és öregszenek. Többnyire 40 éves korukban szoktak elhalni. 
Nagyobb vétségekkel, és kihágásokkal sem magukat, sem lelkiismeretöket 
nem terhelik. Közfenyitő intézeteinkben, vagy börőtneinkben svábot igen 
ritkán találhatni. Aprómarha, s más csekélyebb lopások a kocsis, és 
szolgalegénység részéről elkövettetnek ; kisebbszerü czivódások, és 
verekedések a közmulató helyeken szinte tapasztalhatók, de nagyobb 
vétségek, millyenek : erőszakos rablások , vagy gyilkosságok, a svábla
kosság krónikáiban hallatlanok. — Legnagyobb erénvtelensóge a sváb
népnek a nemi féktelenség. E tekintetben a szülők volnának főképen bünte
tendők, kik engedékenységükkel, elnézésükkel, sőt ifjabb kori példájukkal, 
legtöbbet eszközöltek ezen undok kihágás előmozdítására. — Különben 
e vétséget érdeklőleg, maga a természet büntette meg őket harmad Ízig
len, ltjaik satnyák, kimerültek, s minden betegségre hajlandók; mint 
illyenek korán öregszenek, s korán elhalnak. A leányok, mihelyest asszo
nyokká lesznek, elhalványulnak és megránezosodnak, harmincz harmincz-
két éves korukban már magtalanok. A 23—24 éves sváb menyecske már 
ugy néz ki, mintha 40—45 éves volna. Katonasorozáskor 100—200 
sváb legény közöl alig válik 10—15 besorozható. 

Belső községéletükben azonban vannak szokások, és intézkedések, 
mellyeket folytonos használat által törvénynyé emeltek, mellyek méltó 
elismerést, sőt közdicséretet érdemelnek. IUyenek nevezetesen: 

Sváb falukban a nyomorékok, bénák, tehetlcnek, őrültek stb. örök-
idökre biztositvák. Ha az illyen szerencsétleneknek szüleik vagy rokonaik 
elhalnak, vagy magok is tehetlenek : azon gazda, ki a z illető telket, vagy 
házat magához váltotta, készpénzen megszerezte, vagy örökölte, mint azon 
telek vagy ház el nem taszítható terhét, tartozik a z ollyan szerencsétlent 
is elfogadni, annak szállásáról, ruházatjárói, és tápiájáról holtáig gon
doskodni. A z illyen szerencsétlenek sorsa felett azután a faluhatóság 
őrszemei virasztanak. 

Ha sváb faluban valamelly gazdát, vagy zsellért tűz, vagy vizveszély 
elpusztít, vagy más természeti szerencsétlenség tönkrejuttat, a lakosság 
tartozik haladéktalanul segélyezést nyújtani készpénzben, termékekben, 
építkezési anyagokban, vagy munkáskezekben, miként a szükség vagy 
veszély igénylik. Mindezeket legkissebb zúgolódás nélkül, jó szívvel tel
jesítik. Az illyen felebaráti szeretet következtében azután, csakhamar 
ismét felépülnek az elhamvadt, vagy viz által elsodort épületek; a sze
rencsétlenség által üldözött táplálhatja magát és családját, nem kénytelen 
elpusztulni, éhezni, vagy koldulni. Sváb koldust ritkán, vagy épen soha 
sem lehet szemlélni. 

Kisebbszerű kicsapongások, és vétségek, millyenek a verekedés, 
egymás hírnevének becsmérelése, istenkáromlások stb. a faluhatóság által 
büntettetnek, még pedig pénzben; az illyen összegek azután legszentebb, 
8 legnemesebb czélokra fordíttatnak. 

A halottaknak, mindenkor szomszédjaik ásnak sirt, azok takarítják 
el. még pedig dijtalanol. 

Éjjelenkint, a lakosság összes számához mérve, 4—8 sőt tizenketten 
is czirkálnak mint őrök a falu utczáin, éber figyelemmel őrködve a nyug
vók vagyona, és személybátorsága felett. Az illyen szolgálatokat minden 
egyes lakos tartozik tenni, s a legkisebb zúgolódás nélkül teszi ia. 

Különös de igaz, hogy a svábnép a mülyen vallásos, épen ollyan 
hajlandó a babonára is. E többször káros hibát közülök, még lelkészeik 
fáradozásai, és józan tanácsai, sem birták egészen kiirtani. Betegségeikben 
csak igen ritkán folyamodnak orvosi segélyhez, hanem holmi temjénfüs
tölésekkel, ráolvasásokkal, növények vagy csontok égetésévelgyógyitatják. 
Holmi természetes, de általok meg nem magyarázható jelenetekből, tüne
ményekből, álmokból stb. is, sok bolondot, és nevetségest magyaráznak. 
Irigylendő oldaluk azonban, hogy bár mi bajban, szerencsétlenségben, 
vagy veszélyben, haladéktalanul vigaszt találnak az üdvezitő vallásban. 

Népszokásaik sokfélék és változatosak. — Nevezetesebbek : 
A tojás haj gálás húsvét másodnapján. 
A boszorkányok tízese böjt első vasárnapján. 
A farsang eltemetése húshagyó kedden. 
Ér ünnep Silvester napján. 
Taeasztáncz Maj. első napján. 
Aratók öröme Júliusban. 
Csendesnap ünnepe Mindszentnapkor stb. 
A svábnép külsőleg tiszta, és meglehetős ízletesen öltözik. Az öreg 

férfiak sötétkék posztó nadrágot, mellényt, és spenczert hordanak. Kerek 
l»pos szőrkalapot fehér zsineggel. Az ifjak sárgazsinóros szürke nadrágot, 
selyem mellényt, fekete posztó spenczert fényes éremgombokkaL Csizmá
jukon sarkantyút. Kerek fekete szőr kalapot, csinált virágokkal ékitettet. 
— Az öregebb asszonyok tengerzöld posztó rokolyát, fekete ujjast, fejőkön 
sötétkék, fehér petytyes babacsin kendőket. Az ifjabbak festett vászon 
ruhákat, elől zöld szalagokkal összefűzött posztó ujjasokat, és színes ken
dőket. A leányok hajaikban többnyire sárga, vagy piros pántlikákat, 
nyakban üveg fehér gyöngyöket, és czipőket bokros zöld szalagokkal. 
Belső tisztaságukról czélszerübbuek tartom hallgatni. 

Mi értelmi fogékonyságukat illeti , meglehetősen korlátozottak. 
Nehezen tanulnak, s hamar felejtenek. A betűk ismeretével, r o s z olvasással, 
és még roszabb számtudással megelégesznek, s gyermekeiket azonnal 
házi belső munkákra fogják; nyáron át pedig, csak hatalommal lehet 
gyermekeiket az oskolába - járásra fogni. — Ha tehetősb gazdák g y e r 
mekeiket oskolába járatják, még pedig azon elhatározással, hogy azokat 
tökéletesen kiművelik, s kitaníttatják, előre megjósolhatni, h o g y azon 
figyermek a szülők által papi pályára van szánva, s mint ollyan rendesen 
meg is felel hivatásának. Papokat rendesen az orgonisták nevelnek, — 
vagy ha a z nem sikerül, a gyermek, atyja pályájára lép, s azt derűs 
kebellel folytatja. ' 

Meg kell még említenem hogy a B v á b o k házai ugyanazon archi-
tectura szerint épitvék; udvaruk, kertjük tágas, és tiszta. Czélszerű pajta 
áll a középen, rendesen zárvonalat képezve az udvar, és kert k ö z ö t t . 
Ló- és tehénistálló ugyanazon fedél alatt áll a laktermekkel, mellyeknek 
ablakai, egyet kivéve, az utczára néznek, és legtöbbször ákáczok lomb
jaitól árnyékoltatnak. 

Legtöbb gondot lovaikra fordítanak, s gyermekeik után azok iránt 
viseltetnek legtöbb előszeretettel. Példabeszéddé vált, hogy a sváb inkább 
megüti anyját, mint valamellyiket lovai közöl. 

Egy orosz Ítélet. 
Alig lehet több húsz esztendejénél, hogy Podolia fővárosá

ban Kamenyieezkben, illyen dolog történt: 
Lakott azon városban egy derék örmény kereskedő, kinek 

neve volt Chrisztofor; háza volt neki, nagy emeletes, épen a pi-
aezra szolgáló, boltja fölött látható volt czimerképen a háromfejű 
sárkány, a kit Szent György meg szokott ölni, szépen vasból 
öntve és kifestve zöldre és veresre. Alant volt a bolt; abban 
árult maga a kereskedő mindenféle jókat, fenn pedig az első 
emeletben lakott Chrisztoforné asszony, a kit legszebb nőnek 
tartottak a városban, a mihez még hozzá tehetjük azt, hogy 
legerényesebb is volt, mert hiszen a nő csak addig is szép, a 
meddig erényes. 

Nagy baj volt azonban a hölgy szépsége Kamenyieczk fia
talságának, kik épen ugy, mint más ország fiatal emberei, nem 
igen szerettek egy pár szép szemet csak úgy messziről nézni; 
már pedig közel jutni hozzá nem lehetett, Próbálgatták elegen, 
mindnek fel kellett hagyni a reménységgel. 

Csupán egy volt közöttük, a ki nem engedte magát vissza 
riasztatni; bizonyos BalaviefF nevü orosz bojár; szép, termetes 
fiatal ember, a ki azt hitte, hogy egy nyalka bajusz előtt el kell 
olvadni minden női állhatatosságnak; s már évek óta üldözé a 
szép menyecskét illetlen ajánlatokkal, leveleket, bokrétákat kül
dözött neki, az utczán megszólitgatá, ablaka alá járt lovát tán-
czoltatni, s több efféle. A nő hiába hányta a tűzbe bokrétáit, 
leveleit, hiába fordult el tőle, ha megszólitá, hiába csapta be 
ablakát, ha meglátta; a gavallér azt hitte, hogy ez mind csak 
kaczérság, s annál dühösebben üldözte az asszonyt. 

Végre egyszer a kereskedöné, hogy valahára végét szakítsa 
ennek az unalmas mulatságnak, azt a cselt gondolta ki, hogy 
odarendelé magához a fiatal bojár úrfit, tudtul adva, hogy ha 
piros szalagot lát az ablakában bizonyos esti órában, rohanjon 
fel a lépcsőkön, nyisson be az ajtón, már akkor vár rá valaki. 

Várt is az úrfira valaki, de nem Chrisztoforné, hanem a 
férje, a derék kereskedő, egy hat láb magas, termetes izmos 
férfi, ki különben igen jó ember volt, de ha megharagították, 
"akkor nem ismerte a tréfát. 

Felesége, a szép Marinka öt állitá az imádó elfogadására; 
ki, a mint a mondott órában megpíllantá az ablakba kiakasztott 
piros szalagot, nagy diadallal rohant fel a lépcsőkön Marinka 
szobájába. 

Épen ebben az időben kellett azon menni Grodisko Zahor-
nak, a ki becsületes oláh napszámos levén, a tenyerében szám
lálgatta a kopekeket, mikből túrót és kaviárt vásárolt, s nem 
tudott eligazodni a bevételen és kiadáson. 

A bűne odavitte a napszámost épen Chrisztofor ablaka alá 
s a mint. ott számlálgatná az ujjain, hogy hármot a négyből 
marad mennyi? egyszerre a felső emeleti ablakból a nyaka 
közé esik valami s leüti a földre. 

Ez a valami pedig semmi sem volt egyéb, mint BalaviefF 



úrfi ö kegyelme, a kivel az történt, hogy Chrisztofor gazda, a 
mint az ajtón belépett, derékon kapta s nehogy újra lefárassza 
a lépcsőkön, kivetette az ablakon. 

Az úrfi bizonyosan nyakét töri ebben az önkénytelen repü-
lésben, ha a szerencsétlen Zahor ott nem számlálja a pénzét; 
így pedig nem a saját csontjait törte össze, hanem a jámbor 
oláhét, annak keze lába, oldalbordája tört; ijedtében majd halál 
fia lett. 

Biró elé került a dolog. 
Grodisko bevádolá a bojárt, hogy az neki a nyaka közé 

repült; a bojár pedig bevádolá Christofort, hogy őt kidobta az 
ablakon, a kereskedő viszont Balavieffet, hogy a felesége szobá
jában találta. 

Illyen bonyolódott eset még nem fordult elő Kamenyieczk 
törvényszékei előtt. Ki itt a bűnös? 

Az világos,hogy Zahornak sok porczikája összetörött, hogy 
Balavieffnek épen nem lett volna szabad az ö nyaka közé esni; 
ámde Balavieff nem jó szántából esett oda, öt Chrisztofor kény
szeri té repülni, Clirisztofornak pedig szinte tökéletes igazsága 
volt azt, a ki háza becsületét elakarta rabolni, kivetni az ab
lakon. 

Sokat izzadt a bírák üstöke, a mig kisüték az ítéletet. De 
nem maradtak vele adósak. Kíszolgáltaták az igazságot a pör
lekedő feleknek. Hangzott pedig az eképen : 

„Mi Durovszky Károly, Kamenyieczk bírája, Starjinszky 
István albiró, Michaszki Bertalan, albiró, és Hyzyjunovszky 
Antal, jegyző — Ítéljük :" 

„Tekintetbe véve azt, hogy a házasság ügyeit érdeklő per
patvarok a lelki törvényszék elé tartoznak, és minket nem illet
nek; tekintetbe véve másodszor azt, hogy ő császári felsége 
I. Pál czárnak 1799-ben kiadott ukáza azt mondja; miszerint 
minden házi gazdának szabadságában áll akármiféle haszonta
lan poriéhát, a mi házán belül van, az ablakon kivetni, miután 
elébb háromszor elkiáltá : „vigyázz 1 vigyázz! vigyázz 1" a melly 
óvatosságot ha elmulasztott 25 rubelnyi büntetés alá esik, s a 
következményekért felelős : 

Minekutána tehát Chrisztofor Miklós kereskedő Balavieff 
Plató Alexievics úrfit haszontalan portékának tekintheté házán 
belül, következőleg fel volt jogosítva azt az ablakon kivetni, föl
téve, hogy elébb háromszorosan elkiáltá : „vigyázz, vigyázz, 
vigyázz!" 

Minthogy azonban fentérintett Chrisztofor Miklós nemcsak 
háromszor nem, de még kétszer sem, söt csak egyszer sem kiál
tott elébb az utczán állóknak, hogy vigyázzanak, s eként az idé
zett ukáz határozata ellen cselekedett : 

Következőleg elitéljük ezennel Chrisztofor Miklóst 25 ru
belnyi birságra a státus javára; ezen felül fizet 2000 rubel fáj
dalompénzt az összetört Gradisko Zahornak, a gyógyítással és 
a perköltségekkel egyetemben, melly summákat hét nap alatt 
tartozik lefizetni. 

Ha Balavieff Plató Alexievics ellen valami keresete van, 
azzal forduljon a lelki törvényszékhez. 

Dátum — s a többi." 
Azt mondják, hogy-a mint a most uralkodó czár ez ítéletet 

meglátta, három napig nem birt magához térni jó kedvéből, 
s ha eszébe jutott, mindig kaczagott rajta. 

De volt is rá oka. 

Könyvismertetés. 
Ilirlapszótár az orosz-török viszály előidézte háborúnak magyarázatára. 
—Betűrendbe szerkesztett segédkönyv hirlnpolvaaók számára. Németből. 

Pest 1854. Edelmann Károly sajátja, 154 lap. Ara 1 ft 20 kr. p. p. 

Örömmel vehetjük észre, hogy irodalmunk mindinkább lé
pést igyekszik tartani az idővel. A most folyó nagy világmoz
galom is feltalálja nálunk magyarázóit, előadóit, s ha e részben 
nagyobbára idegen kutforrásokat látunk is használni, ezt igen 
természetesnek fogjuk találni, ha meggondoljuk, hogy amaz 
események színhelye eddigelé idegen országokban merült fel. A 
jelen munka kiadója valóban nagy szolgálatot tett hirlapolvasó 

közönségünknek s kétszeres elismerést érdemel, hogy a magyar 
kiadás olly gyorsan követé az eredetit, melly csak mult hónap
ban hagyá el a sajtót. Állitani merjük, hogy számításában csa
latkozni nem fog, s olvasó közönségünk óhajtása s szükségei 
irányában helyes tapintattal számított. 

Korszerűségén kivül különösen ajánlja e munkát a szótári 
alak választása.' Mennyi ismeretlen tárgygyal találkozik moat 
még a leggyakorlottabb olvasó is a hírlapokban, mennyi név 
fordul elő majd minden hasábon, mellyeket vagy már elfeledénk, 
vagy csak homályosan, vagy épen nem ismertünk. A „Hirlap. 
szótár" e részben becses felvilágosításokat nyújt. Abczé rendben 
foglaltatik benne mintegy 2000 kisebb nagyobb czikk, mellyek 
között több önálló becscsel is bir, mint p. o. „Anglia," „Ausz
tria," „Dánország," „Franczia-," „Orosz-," „Porosz," „Svéd-," 
„Törökország" ismertetése, ezeknek tettleges részvéte az orosz, 
török viszály eddigi bonyodalmaiban; „Mentzikoff" alatt a vi
szály kezdete, „Miklós czár," ;,III. Napóleon" alatt annak folyta
tása adatik, e két fejedelem nyilt leveleinek közlésével együtt; 
saját külön czimeik alatt előadatnak az eddigi hadmütételek, 
csaták, katonai mozgalmak, a szereplő egyéniségek életírásai; 
várak, erősségek, városok, hegyek, folyók, népségek geogra-
phiai leírásai; ide vonatkozó régibb történeti mozzanatok, Orosz-
és Törökország közötti régibb békekötések; mértékek, pénzne
mek stb., ugy hogy e munka méltán tarthat igényt valódi se
gédkönyv czimére. 

Sajnáljuk, hogy hely szűke miatt egyes czikkeket nem kö
zölhetünk e munkából, világosabb átnézés végett azonban ide 
iktatjuk egy (rövidebb) betű alá foglalt czikkek sorozatát. A G. 
alatt ezeket találjuk : „Galatz," „Galib pasa," „Gallipoli," „Ge-
orgia,'i.„Ghika," „Giafer pasa," „Giurgevo," „Gladova," „Gort-
sakoff," „Gori," „Görögország," „Görög fölkelés," „Görög-sláv 
hetariák," „Gothenburg," „Gottland," „Gretsch Miklós," „Gru-
szá," „Gumri," „Guria," „Guyon," „Gyulai Ferenez grf" stb. Dly 
elrendezéssel találhatni e segédkönyv változatos tartalmát. 

— Egy igen hasznos kis könyvecske jelent meg legköze
lebb Szarvason : „Tanítók és anyák könyve" Riemann után for
dította Szeberényi Lajos. — Tanítókat nevelő intézeteink hiányá
ban, útmutatásul szolgálhat e könyvecske számos tanítónak, mi
ként kezeljék nagy és fontos hivatásukat, mikép kezdjék el a 
gyöngéd gyermekeknél az első ismeretek becsepegtetését, az 
értelmi tehetségek fokonkénti fejlesztése nagy munkáját. Ki ta
nítónak termett, azt józan esze és tapintata ösztönszerűleg he
lyes útra vezérli ugyan, de a helyes útmutatás mennyire meg 
könnyítheti fáradságos munkáját ennek is, mennyire tökélete
sítheti eljárási módját, mennyire nevelheti kedvét, örömét, hi-
vataláhozi vonzalmát! —nem szükség bővebben magyarázni. S 
azért méltánylandó a fordító igyekezete, hogy ezen a külföldön 
elismert müvecskét átültette irodalmunkba. Annál inkább 
ajánlja ezt azon körülmény, hogy anyák, kik magok akarják gyer
mekeik első oktatását kezdeni, szintén biztos vezérfonalul hasz
nálhatják. Kívánatos, hogy az illy közhasznú és olcsó röpiratok, 
minél nagyobb számban találjanak magyar fordítókra s a nagy 
közönség között minél inkább terjedjenek. 

Tárogató. 
— Mióta a londoni nagy iparmütárlat 1851-ben olly fényes ered

ményeket mutatott fel, e példa dicséretes követésre talált más országok
ban is. Jelenleg a szomszéd Bajorország felé veszik utjokat a legtávolabb 
nemzetek iparmüvei, a müncheni tárlatra, melly a jövő hóban fog meg
nyittatni. A hirlapok közléseiből tudjuk, hogy hazai iparunk is több kül
demény által lesz képviselve. Többi között e napokban indult útnak Be
regszászi pesti zongorakészitő tárából egy zongora, meüyet készítője egy 
ideig közszemlére tevén ki, az itteni avatott müismerök tetszését nagy 
mértékben megnyeré. A zongora külső fája a marmnrosi erdőklwl került, 
ritka szépségű körisfából készült s általában külformája a műnek épen 
olly választékos ízlésű, mint a minő teljes, tiszta és finom lágyságu a 
hangja, örvendhetünk, midőn iparuk illy derék képviselőre akad. 

— Figyelmet érdemel a ponyvairodalom, de szintén azon mérték
ben a ponyvamüvészet is; értjük a rajzoló és festő művészet azon termé-
keit, meUyeket uton útfélén, utczaszélen és sarkon olcsó pénzen árulgatnak. 
Ennek tökéletesítése nagy befolyással lehetne azon számosak, kik o l c só . 



pénzen innen elégítik ki szellemi vágyaikat, ízlésének nemesítésére. A 
ponyvák irodalma és művészete közt jelenleg még azon különbség van, 
hogy mig amaz többnyire boni termék, ez utóbbi rendesen még távolabb
ról származó spekulatió, mit világosan elárulnak a képek alatt olvasható 
czimek. Példának okáért e napokban a nemzeti szinház tájékán kinál-
kozó ponyvamütárlatban egy hatásra számított képet láttunk illy felírás
sal : „ A Dussolok a Hussarok a sicon ftkezetbe elestekér." — Fellehetne 
adni találós mesének. Gyanítani lehet, hogy a szavak eSt jelentenék : „ A 
búsuló huszárok a síkon ütközetben elestekért." Hát még hány illy pél
dát lehetne felhozni! 

— Nagy divatba jön ismét, jótékony czélokra a közönség adakozó 
részvétéhez folyamodni. Ez ellen, főkép na a czél igazán jótékony, álta
lában nem lehetne kifogás; csupán azon fonákságok s azon könnyelmű
ség ellen emelünk szót, mellynél fogva hiúság s bal felfogás köti magát 
gyakran a jótékony czélhoz. Szándékosan nem akarunk világosabban 
szólani, s ezúttal csak annyit jegyzünk meg, hogy a czél nem szentesiti 
az eszközöket s mindenki azon tehetségével igyekezzék egy jótékony ügy 
köré vonni a közönség filléreit, a melly igazán megvan benne s melly 
iránt már előre is bizalommal bírhatunk. Lehet valaki jó színész, dc ha 
énekelni nem tud, ne adjon hangversenyt; lehet valaki jó szabó, de azért 
czizmákat ne varrjon, s lehet valaki ügyes olvasó, de azért még könyvet 
ne irjon — mert ámítása csak boszankodást fog előidézni, ha még egyszer 
olly nagy betűkkel hirdeti is ki, hogy a mit tett, ez vagy amaz jótékony 
czél felsegélésére teszi. Áldozzék mindenki a maga terén s azzal, a mi
vel bir. 

— A mult vásár alatt június 5—8-ik napjain a Magyar Gazdasági 
Egyesület köztelkén közszemléletre kiállított gazdasági eszközök és gé
pek összes száma 73 volt összesen 10 kiállítótól. Albrecht cs k. főherczeg. 
Ó Fensége részéről próbatétel végett egy Marczell-félc kukoriczadaráló 
küldetett be. Gépészeink között legtöbb tárgyat küldött be Vídács Ist
ván u. m. 38-at, továbbá Farkas István 15-öt, Szijj Sámuel 10-et, Tem-
lin Károly 3-at, Edlmeyer Antal 1-et (mind Pestről); Simon Péter 
(Tükrösmajorból) 1-et- végre Benkő- Dániel — 1-et, Korizmics László 
pénzügy tanácsos 2-őt, a pesti ezukorgyár egyesület 1-et. 

— A. jégrerés ellen kölcsönösen biztosító magyar egyesületnél folyó 
évi június 3-ig 483 félbiztositott: 460,390 ft., f. é. jun. 4-től jun. 10-ig 
85 fél biztosított 78,190 ft., összesen 568 fél biztosított 538,580 pengő ft. 

— Nyiregyházán a jégvihar f. h. 4-én a vetéseket tetemesen meg
csapta. Osztrák különféle kerületekből is hasonló szomorú híreket kap
tunk. — Gajdobtón Bács megyében június 5-én borzasztó jégvihar dü
höngött. A kendervetések majdnem egészen oda vannak. Parabut és 
Hadzság helységet is mint hallani, hasonló szerencsétlenség érte. 

— Debreczen, Miskolcz és Kassa közt is lesz vasút! A felföld ösz-
szeölelkezik az alfölddel. Erre nézve az első kezdeményezés már megtör
tént s miután az előleges költségekre szükséges 30,000 pft gyorsan fe
dezve lön, a részvénytársulat most a m. kereskedelmi minisztériumhoz 
folyamodott az előmunkálatok megkezdhetésére szükséges engedelemért. 
E nagyszerű vállalat eszméjét a tavasz elején Bécsben, számos magyar 
földbirtokosok és bécsi bankárok penditették meg, kiknek élén gróf 
Andrásy György és Zsedényi Eduárd hazánkfiainak nevét olvassuk. E 
vasút által közelebb érdcklett megyék : Szepes, Sáros, Abauj, Gömör, 
Torna, Zemplén, Borsod, Heves, Szatinár, Szabolcs — közel két millióra 
menő népséggel B nyers terményeik és nevezetes bányáikkal. A vállalat 
iránt már eddig is olly élénk a részvét, hogy a szükséges részvények 
gyors elkelése az érdekelt vidéken lakó földbirtokosok, városok, testüle
tek és tökepénzesek között kétségbe sem vonható. Adja Isten, hogy ezt 
minél elébb meg Írhassuk. 

— Azon férfin, ki veszélyes betegségében olly nagylelkű hagyományt 
tett a m. akadémia, nemzeti szinház stb. pénzalapja számára, főtiszt. Gru-
ber György cz. kanonok és széki plébános ur nem halt meg, hanem súlyos 
betegségéből felgyógyult. A gondviselés megengedé érnie, hogy tanuja 
lehessen azon tiszteletnek, mellyet nemes bőkezűsége, hazafiúi érzelmei 
országszerte ébresztettek. S most velünk együtt mindenki azt óhajtja, bár 
meg soká viruljanak számára az élet örömei. — A Pesti Naplóból ezen 
örvendetes hircn kivül még azt ís értjük, hogy Gruber György ur sze
rény falusi egyházában, minden szűk jövedelmei mellett, áldásteljesen mű
ködött az egyház falain kivül is. Kaposvár és Pécs között fekszik Szék, 
ho| a tisztelt férfiú éveit tölte. A kik kissé vissza tudnak emlékezni, tud
ják min 
M 

let 
gatott 

siralmas állapotban volt e vidéken a gazdászat és kertészet, 
meg ezer gyümölcsfát láthatni itt, mellyet Gruber ültetett és ne-
lébb még cserje sem tenyészett; láthatni a legszebb virányt, hol 
vizmosások voltak, hogy tornyokat lehetett volna a mélységbe 

tanélkül, hogy a kereszt kilássék belőle, s láthatni a legválo-
wölötíikéket, hol előbb dudva és bojtorján termett. Azonkívül 

derek férfin buzgó pártolója a nemzeti irodalomnak és szorultságba jött 
híveinek mindenkoron és mindenben kész segitője. Sok illy derék falusi 
lelkészt hazánknál 

• ? o r a ! ' fcfái számára Háromszéknek igen kicsiny zugából, 
Cs. J.-ne 1 ft., Szt.Ig.-ne x ft.; C s . Z.-fi k. a. 20 kr., G. L . 30 kr., J. Jo 
20 kr., S. * . 20 kr., L. D. 2 () kr., D. M., 10 kr., öszvesen 4 forint pengő 
juttatnak általam az annyi meleg keblüek önkénytes adománvából ösz-
ezegyült tőkéhez. — Sz. Udvarhely, június 1. 1854. Mihál Antal. 

Egyveleg. 
— Paskiewics orosz marsai, varsói herczeg, ki most az alsódunai 

orosz hadsereg fövezérletét viszi, 1777ben születettMohilewben, Lithvánia 
határán, tehát lengyel eredetű. Legelső hadjárata Kosciusko lengyel 
vezér alatt történt Oroszország ellen, s midőn e hős elhunytával Len
gyelország vége is bekövetkezett, 1792-ben orosz hadiszolgálatba állott. 
1812 és 1813-ban mint tábornok, a Napóleon elleni hadjáratban vett részt. 
Több izben bizonyult be, hogy szerencse fia. Csak néhány példát emli-
tünk. 1814-ben, midőn a francziák elleni szövetséges hadak között, az 
orosz hadsereg egy része is Francziaországba nyomult, Paskiewics Paris
ban volt. Jul. 15-én az orosz sereg hálaünnepet tartott a város egy nyilt 
piaczán s a rajta felállított oltár előtt Ő neki kellett elfoglalnia egy tisz
teleti őrhelyet. Állomásáról az udvarias tábornok egy fiatal nőt pillant 
meg a roppant népsokaság között, a mint egy jó helyért előre tolongott; 
leszáll tehát az emelvényről s parancsot ad segédének, hogy a nőnek he
lyet engedjenek. Ugy történik. Már épen vissza akar az emelvényre térni, 
midőn egy deszka, erős recsegéssel széttörik, s 3 főtiszt 30 lábnyi magas
ságból lezuhan, kikét nehezen megsebesülve azonnal haza kellett vitetni. 
Az eltört deszka épen az volt, mellyen az előtt Paskiewics állott. — Egy 
más hasonló eset. Ez időben a tábornok Paris közelében egy nyári kas
télyban lakott, mellyet Napóleon ajándékozott volt egyik orvosának. 
Egyik ünnepély s vigalom a másikat követte, s estenként vidám esónaki-
zást szokott rendezni Paskiewics a Szajna folyón, azon egyetlen ladikon, 
melly a kastély birtokában volt. Történt egyszer, hogy midőn társaságát, 
éjfél után a folyó túlsó partjára átszállította, egyedül akart visszaevezni, 
azonban ladikja tuskóba ütközött s szétzúzódott, ugy hogy Paskiewics 
úszásban volt kénytelen keresni szabadulást. A nagy árban elfogyott 
ereje és segítség után kiáltozott. Egy a parton lakozó favágó kutyája, 
meghallván a segély kiáltást, ugatása által előhívja gazdáját, s ennek 
sikerül a már már fuldoklót megszabadítani.—A tábornok e két kalandját 
meghallotta Sándor czár ia, s miután bemutattatá magának, annyira meg
nyerte tetszését ezen,—mint ő hivé — a gondviselés által különösen párt
fogolt férfiú, hogy tüstént egy gránátos dandár parancsnokává nevezé 
ki. Későbbi életében is sokszor bebizonyult, hogy szerencse fia, most 
azonban nem akar többé olly fényesen ragyogni az ő csillaga. X I V . Lajos 
franczia király azt szokta mondani : „Nem szereti az öregeket a sze
rencse I" 

— Lóhus. Bécs népsége mindig jobban barátkozik meg a lóhussal. 
Ennek buzgó apostola doctor Wildncr ígnácz, ugyanaz, ki korábbi évek
ben Magyarországon is hires ember volt, ő levén az, ki logelső izben 
magyarázta meg a magyar nemzetnek a váltótörvényt, a miért is az 
országgyűlés indigenatussal ruházta fel. Ujabb időkben egész erejét a 
lóhus elleni balitéletek leküzdésére szentelte s addig irt és beszélt a 
dologról, hogy most 10,000 ember él Bécsben lóhussal, s a nagy város 
majd minden részeiben vannak lóhus-mészárszékek. Vannak még mindig, 
a kik undorodnak ez eledeltől, de más részről a lóhus napról napra több 
hivet nyer, különösen a szegényebb osztályokban, kik olcsó, de jóizü fala
tokat készitnek ezen eddig ok nélkül megvetett eledelekből. 

Heti naptár. 
Hónapi 

és hetinapt. 
Katholíkua 

naptár 
Protestáns 

naptár 
Görög-orosz 1 Hap Nap 

naptár | kelet nyűg. 

Jmiiiis 
Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

A 2 Marcellin 
Jidiána 
Szilver 
Alajos 
Poulin p. 
Jéz. sz. szive 
Kirr. SZ. J:ill. 

Ilecsi börze 
junias 

Státaskötelezvény 6 % 
dto. 4 % 

18S4-ki sorsjegyek 100 ftos 
1839-ki „ 100 ftos 
Bankrészvény darabja . . 
Éjszaki vaspálya oszt. . 
Dunagozbajúzási részvény 
Augsburg 
Hamburg 100 Beotallérért 
London 1 font sterlingért. 
Paris 300 frankért . . " ." 
Cs. kir. arany 
Ezüst 

Dunnvizallás június . . 

A 1 Marcellin 
Gyárfás 
Florent 
Alajos 
Akos 
Zoltán 
Iván 

Jnuius 
6 CIMindsz. 
7Péterut.n. 
8bó j tb .k . 
9 Cyrill 

10 Timotheus 
11 Bertái, ap. 
12 Onuphrius 
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délután 1 óra 
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86 m/t 86% 6 86'/ , . 86 m/t 86% 6 86'/ , . 

122 
— 

122% 
1250 

2137% 
558 
133% 

'98% 

122' j 
1265 

661 
133% 
*8 

226% 
1 2 2 % 
1237 

560 
132% 
9 7 % 

— — 
1242 
2130 
Ő54 
134 
08% 

— 

122% 
1250 

2137% 
558 
133% 

'98% 

122' j 
1265 

661 
133% 
*8 

226% 
1 2 2 % 
1237 

560 
132% 
9 7 % 

I
I

I 

j 
1 

1 
! 

1 

13 
156% 

18 
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38 
31 

— 
33 — 32 32 
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15ő5/a 
38 
31 — — 

9 .7 ' 7 " 6 " ' 0 f ö l . i 3 . 7 ' 5 " 0 " ' 0 f b l . H . 8 ' 0 " 0 ' " 0 f . 

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

Pest, június 13-kán : Buza G ft. 40 kr.—7 ft. 28 kr. — Kétszeres 6 ft. — kr.— 
6 ft, 24 kr. — Rozs 6 ft. 36 kr.—6 ft. 8 kr. — Árpa 2 ft. 40 kr.—3 ft. 12 kr. -
Zab 2 ft. 48 kr.—2ft. 66 kr. — Kukoricza 3 ft. 12 k » . - 3 ft. 52 kr. 

Felelős szerkesztő : Pakh Albert. 
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16-dik szám. H I R D E T É S E K . Június is.Kan 1854. 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
hat hónapi az az: julius-decemberi folyamára. 

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: 
julius hótól december utoljáig postán küldve minden egyéb költség nélkül. . . 1 ft. 30 kr. p. p. 
Budapesten házhoz hordással szintén 1 ft. 30 kr. p. p. 
A kiadó-hivatalból elvitetve 1 ft. p. p. 

Tiz előfizetett példányra egy Ingyen-példány jár. 
Az előfizetési pénzeket bérmentesen beküldetni kérjük. 

Azon t. előfizetők, kik á „Vasárnapi Újság" négy hónapi, az az mártiiis-jiniiusi számait 
birni óhajtják, azokkal postán küldve 1 ftjával, a kiadó-hivatalból elvitetve pedig 40 kr.-
jával p. p. folyvást szolgálhatunk. 
A t. cz. gyüjtö-urak tisztelettel kéretnek a kezeiknél levő előfizetési ivek mielőbbi bekül
désére, hogy a lapok elküldése annál gyorsabban eszközöltethessék. 

A „VASÁRNAPI ÚJSÁG11 KIADÓ-HIVATALA, 
egyetem-uteza, 4. sz. 
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Conraetz Vilmos és Corra 
cs. kir. orsz, .szabadalmaz. WSLW érra-áruk gyára Bécsben, 

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

china-ezüst evő - eszközeit 
M . C O N R A E T Z . 

gyári jegygyei ellátva, 

egész nj alakzatban és jótállás mellett. 

Á r a k t u c z a l s z á m r a , p e n g ő p é n z b e n : 

Kanalak 15 forinttól 19 forintig. 
Villák 12 ft.tól 19 ft.ig. 
Kések 12 ft.tól 14 ft.ig. 
Kávéskanalak 7 ft. 40 kr.tól 9 ft. 30 kr.ig. 
Leveses-kanalak darab számra 5 ft. 30 kr.tól 6 ft. 45 kr.ig. 
Tejszin-meritók darab számra 2 ft. 30 kr.tól 3 ft. 30 krig. 
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Előfizetési felhívás 

Budapesti Viszhang 
czimü 

szépirodalmi és divatlapra. 

Lapunk a fuvarosban olly őlonk részvét
tel találkozott, hogy a vidéki olvasók rész

vétét bátrabban fölkérhetjük. — Irányunk 
melly épen alapja volt a részvétnek, váltó 
zatlán marad, egyszersmind Ígérjük, hogy 
a t. közönség hazafiúi várakozásának meg 
felelni iparkodunk. 

Előfizetési ár helyben házhozhordással 
május 1-tól december végéig, azaz : 8 hóra 
9 pengó forint. 

Helyben, házhoz hordással, májas 1-tól 
september végéig 6 p.ft. 

Postán május .1-tól december végéig 
10 p-ft. 

Postán május 1-tól september végéig 
p.ft. 

Mümellékleteink arcz- és párisi 
divatképek. 

Szilágyi Virgil. 
felclós szerkesztő. 

Lakik : három-dob utcza, 1. az. 

V a s Gereben. 
főmunkatárs. 

Lakik : széna-tér, 1-só szám 

Épen most jelent meg Heckenast 
Gusztávnál Pesten : 

KERTÉSZET KÉZIKÖNYVE 
tüzetes utasítás a 

konyhakertészet, virágmivelés 
és 

u> iim(>l< -(< n> t±ztv> körélten. 
A legújabb kutfók után irta 

G a l g ó c z i K á r o l y . 
1854. 16 iv 8-rét. Fűzve ára 48p. krajezár. 

Bérmentesen beküldött 1 ft.p.ért 
postán bérmentve elküldetik. 

Megjelent a harmadik kötet 
(négy kötet összesen csak 1 pft.) 

MEZEI GAZDA 
uépszerü gyáni-

V E Z É R K Ö N Y V E . 
az uj rendszer kiránatai szerint, azaz : a 
mezei gazdaság minden ágaira kiterjedő 

okszerű utasítás mindon rangú magyaror
szági földbirtokos, gazdatisztek ós földmi-
vesék használatára : de kiváltképen a ma
ya r fóldmiveló nép alsó osztálya számára; 
ülönös figyelembevételével annak, hogy 

tekintve mind az allodialis gazdálkodáson 
történt változásoknt,mind a jobbágyi föld
birtoknak teljes felszabadulását, az uj kö
rülmények szerint, miképen lehet és kell a 
népgazdászatot czélszerüen be
rendezni, lehető legjövedelme
zőbb fokra emelni és csinosítani. 

Irta 

Galgóczi Károly. 
Tartalma a III. kötetnek : Az állat

tenyésztés általánosan. Szarvas
marha-, ló-, juh-, sertés-, apró 
baromfi - , méh - , selyembogár
tenyésztés. 

A z egész munka 4 kötetben, 24 nagy 
nyolezad, tömött, de mind a mellett kony-
nyen olvasható betUvel nyomtatott ivre 
terjed. 

Előfizetési ár, ha a példányok helyból 
a kiadótól az t ló fizető saját költségén hor
datnak el 1 ft. — kr. p . 

Ha a kiadó által postán 
küldetnek szélyel. . . . l f t . SOkr .p . 

Heckenast Gusztáv, 
barát-tér, kalap-utoza 1. sz. 

A zöld vadász. 
REGÉNY. 

Irta 

,Eszther,' ,G ordius i csomó' stb. 
s z e r z ő j e . 

Három kötetben. 

1854. Fűzre. Ára 3 forint pengő. 



RÖMER és HECKENAST 
njon nyitott 

DIVATÁRU-KERESKEDÉSE 
Pesten, váczi-utczn, Lauter-féle házban, 15. sz. a. létezik. 

Egészen ujon felállított raktárukat, melly a hö lgyek részére a 
legdivatosb bel- és külföldi 

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

burkonyok, shawlok s nagy kendőkkel 
e a mostani időszakra is jele3 kelmékkel gazdagon ellátva van, 

a I v a j n t á ii > o JH b s z a b o t t ár m e l l e t t 
17—6—7 a t. cz . közönség figyelmébe ajánljak. 

Müller Gyulánál Pesten épen most jelent meg, 
és kapható minden könyvárasnál: 

A MAGTAR NÉP KÖNYVTÁRA. 
Szerkeszti 

P R I S S E I S S ISTTÁXT. 
Elsó fűzet ára 24 p.kr. 

írták: Dr. Arányi, Brassay. Bernát Ii Gáspár. 
Csengery. Degré . Erdélyi János, Érkövy, Fáy 

András, Tompa. 

Nélkülözüetlen kézikönyv mlndenrendü 
honpolgárnak! 

F r i e b e i s z I s t v á n 

„ÖNÜGYVÉD" 
Gyakorlati tanácsadó jogügyletekben. 

Ára 2 pengő forint. 

E mnnka régóta érzett hiányt pótoland, s nélkülözhetlen ké
zikönyv minden családnál, mert a lehető rövidséggel ugyan , de 
legnagyobb tökélylyel tartalmazza a legújabb törvényekre alapí
tott mindazon útmutatásokat, mellyekkel mindenki, akár a köz
igazgatási , akár a törvénykezési hatóságok előtt folyamatban levő 
ügyért, Önmaga, ügyvéd nélkül kezelheti, — magában foglalja 
egyszersmind minden előjöhető esetekre vonatkozó példánymintá
kat, u. m. : mindennemű folyamodásokat, szerződéseket, nyugtákat 
stb., szóval minden néven nevezendő okmányokat, mellyek a 
mindennapi életben előfordulnak, s minden illy példányminta 
után az iránti útmutatást is : a felvett tárgyban minő bélyeg hasz
náltáé sék. 
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NAGYSZERŰ, Pesten még eddig soha nem létezett 

FEHÉR-RUHATÁR 
található a váczi-ntezában 

az . .Ypsilantihwz" czimzett kereskedésben Pesten, ugyanis : 

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

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

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

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

Nöi-ingek schweitzi mellel és pasztákkal 
(Streif), készitve hollandi vászonból 4 ft. 30 kr., 5 ft., 5 ft. 30 kr., 6 ft., 

6 ft. 30 kr., 7 ft., 8 forintjával. 

Tiszta és minden panint-keveréstöl ment vászonért 
4 ^ ( 7 _ i 2 ) kezesség vállaltatik. 

se 2 - 8 

Megnyitási jelentés. 

LEHOTZKY JÁNOS 
k ö n y v - m ü -

é* 
hangjegy-kereskedése, 

kölcsön-könyvtárral 
Szathniár-Nénietibcn, 

uj k ö n y v - é s miitáriaak m e g n y i t á s á 
v a l a jánl ja magát » t. cz. k ö z ö n s é g 
36—2—3 figyelmébe. 

41 1.1 FORDOK. 1—2 

Az alsó-alapi sés-förddk folyó évi jn-
nius 24-kén a közönség használatára meg
nyittatnak. 

Leginkább vannak javalva : gttrvély-
korban, mindennemű mirigy- és más bel-
és kAldaK'inutokbnii ás krményedések-
ben. máj-, lép- és alhas-dugulasokban, 
köszvény ben, aranyérben, mindennemű 
tliiválkásodasokban. üdült bor-kate-
gekben, lagzsugorodasokban stb. 

A helységben levén a fürdók, clegendó 
lakás kapható. 

A z ivó- és furdú-kúrát igazgatandja 

Dr. Eleméry Ferenez. 

Biztosítás 
a jégverés ellen. 

A j é g v e r é s ellen kölcsönösen bizto
sító magyar egyesület a földnek min
dennemű terméseit jutányos dijak meUett 
biztosítja a jégvihar ellen, és szabályai ér
telmében, nemcsak a legkisebb károkat té
rili meg, de azokat is , mellyek a jégverés
sel ugyanazon idó alatt járó szélvész által 
okoztattak , melly körülménynek semmi 
más fenálló intézetnél helye nincsen. 

Ennélfogva a t. cz . szóló- s földmiveló 
közönség illendően felkéretik: termesztmé-
nyeit a fennevezett honi egyesületnél ezen 
remiin i dühében fel nem tartható elem ellen 
biztosítani, s magát a kártól megmenteni 

Biztositások elfogadtatnak, és minden 
kelló tudósítás a legnagyobb készséggel 
adatik Pesten az igazgatóság- (Nagyhid-
utcza Wcisz ház, 12. sz. alatt 2. emelet) és 
országszerte az egyesületnek minden ügy 
nökségeí által. 
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Épen most hagyták el a sajtót és 
Müller Gyula. 

pesti könyvárus által minden hiteles könyv
kereskedésben megszerezhetők : 

nyire van e fürdőtől, hol folyó évi jun. 1-tól 
hetenkint kétszer Kaszáról a postakocsi 
átutazand; igen meg lévén igy a közle
kedés könnyitve, azt a tisztelt közönség
gel tudatni kötelességemnek ismertem. — 
I. gyógyvíz hatását az orvos urak isme
rik , és szerénytelenek nem vagyunk, ha 
azt ez ország nevezetesebbjei közé soroz-
tatni kérjük. Positiv hatása nyolezvan évtól 
fogva számtalan betegen valósult, mert 
folytonosan szép számú vendég látogatja. 
A vendégek elfogadására nagyobbszámn 
lakok készen állnak. Az élelmezésről az nj 
vendéglős j ó l gondoskodni Ígérkezik. Biz
tos megrendeléseket bérmentesen elfogad 
az alőlirt 

Szobránczi fürdő, máj. 13. 1864. 

furdő-felügyelö. 
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Lauipel Róbert 
könyvkereskedésében, Pesten a városház
téren, épen most jelent meg, és Aradon Bet-
telheim testvérek, Baján Sc»ö«,Debreczen-
ben Telegiti, Esztergomban Stumpf, Szege
den Baka és Burger, Veszprémben Kraust 
Hermán könyvkereskedóknél,valamint min
den hiteles könyvárusnál Magyarországban 

kapható 

T m ? & ,"^scl''A KOZSEG BIRAJA 
Kiadta FRIBEISZ I S T V Á N . Ára 1 ft. 20 kr. p. 

C Z U C Z O R 

Népies költeményei 
Kiadta F R I E B E I S Z I S T V Á N . 

Ára 1 ft. pengó. 

Életszabályok 
világba lépő leánykák i 

számára. - X ü t t 
Francziából B E L L A A G I I JÓZSEF . 

Kiadták 
C S Á S Z Á R és FRIEBEISZ. 

Ára 30 kr.. pengó. 
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A szobránczi líirdö 
közelebb jött a nagy világhoz : a tiszai 
gőzhajó-állomás Csap, Ungvárhoz öt mér
földnyíre áll, a szobránczi cs. k. posta
állomás pedig csak egy negyed mérföld

vagy 

E l j á r á s o k 
törvénykezési kiküldőtIségekben 

és 

okiratok elemzése. 
Irta 

UVOitOK G Y Ö R G Y , 
somogy-megyei hites ügyvéd. 

6 ives munka. 
Ára csinosan fűzve 40 krajezár p. pénzben. 

(Ezen öszvegnek bérmentesen leendó be
küldése folytán, én is bérmentesen fogom 
bármclly tetsző czim alatt ezt megküldeni.) 

Ezen munkácska magában foglalja 
mindazt, mi a községek és helységek 
bíráinak szükséges lehet. A minden 
előfordulható esetekre készített ki
merítő mintázatok és okiratok fölös
legessé tesznek minden ezt tárgyazó 
terjedelmesb munkákat, feltalálhatók 
levén benne tüstint bármelly eljárás
ban megkívántató felvilágosítások é» 
utasítások. 'J j 

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




