
192 

utasok tömege közül. Van valami sajátságos ide
genszerű a külföldi emberben, mely azonnal 
elárulja, hogy nyugot felé van hazája. Egy-egy 
merész alkotású tourista-kalap, mely nap és eső 
ellen egyaránt véd s főleg a vasúti waggonban ké
nyelmes hálósipka gyanánt szolgál; egy-egy szíjra 
csatolt és oldalvást lecsüngő plaid vagy esőkö
peny; vagy épenséggel egy vörös kötésű „Baede-
cker"és,,Murray", vagy egyéb utazási segédkönyv 
— mindmegannyi biztos ismertető jelét képezik a 
nem magyarországi utasnak. A magyar ember,fő
leg ha családostul utazik, lehetőleg még több 
podgyászt czipel magával, mint a kényelmet és 
komfortot hajhászó angol, — de nem bir annyi 
routine-nal és ügyességgel annak kezelésében, s ez 
utazás közben nagy dolog. 

A kék és veres fövegü hordársereg, mely a 
gőzhajó-állomás csarnoka előtt összegyülekezett, 
újkori Montecchi és Capulettik gyanánt áll egy
mással szemben. A vidéki utasnak meggyül velük 
baja. öten-hatan esnek málnáira, s mire szóhoz 
jöhet, az egyik bőröndjét, a másik uti táskáját, a 
harmadik felöltőjét ragadta meg, úgyhogy a zak
latott ember nem tud hová lenni ennyi szolgálat
készség miatt. Végre a „Nemzeti szálloda"-ba ve
zetteti magát, gyalog, három hordár kíséretében. 
Hanem urambátyám mindinkább komolyabb képet 
kezd vágni útközben. Tán rájött már, hogy ennyi 
költségért fogadhatott volna bérkocsit is. 

Az érkezők közül két fiatal, takaros paraszt
leány válik ki, egymás karjába fonódva, s a sze
rény holmit egy hordár gondjára bizva, ki most 
útmutató gyanánt is szerepel. Hogy csillognak az 
üdeségtől majdnem kicsattanó arcz 
keretében a bámuló szemek! Nem 
kell nagy emberismeret annak ki
találására, hogy e falusi leányok 
most látják életükben először a fő
várost. Nem tudnak min bámulni 
és álmélkodni előbb. Azokon a 
rengeteg magas házakon-e, me
lyeknek mindegyikébe beleférne fa-
lujok temploma tornyostul együtt, 
vagy azon az „isten csodája" hi-
don-e, mely csak ugy a „levegő
ben" csüng. Dehogy lépnének rá, 
bizony még „leszakadhatna" alat
tuk. Aztán mennyi temérdek „ura
ság" lakhatik ezen a Pesten, hogy 
annyi urasági hintó áll ós hajtat 
az utczákon. A bohók nem ismerik 
még a bérkocsit. Majd a rakpart 
mentén sűrűen hullámzó elegáns 
férfi- és hölgyközönség vonja ma
gára bámulatukat. Nem győznek 
csodálkozni a „czifra dámákon", 
s a „kényes urakon", és megvall
ják egymásnak, hogy ennyi „népet" 
nem láttak még bucsu alkalmával 
sem otthon. Szegény naiv leányok. 
Mit tudtok ti arról, hogy e sok fény 
s pompa jobbadára csak nagyvárosi 
máz, mely alatt oly gyakran nem 
rejlik egyéb nyomor, bűn és erkölcstelenségnél. Az 
a „kényes ur" például, kit csak az imént bámul
tatok meg kerékkötő vastagságú óraláncza és 
csillogó gyűrűi miatt — közönséges uzsorás, kit a 
tönkretett családok egész sora átkoz. S az a fé
nyes öltÖzékü nő, kinek semmitmondó bókjai által 
láthatólag oly unalmat okoz? Hm, jó falusi leány
zók, e fényes női öltözék minden egyes részének 
külön történetkéje van. A ruhának ugy, mint a 
karperecznek, a czipőknek ugy, mint a brüsszeli 
csipkével dúsan diszitett kalapnak. 

E közben az utasok utolsói is elhagyták már 
a hajót. De nem. Imitt jő még egy csapat vig ma- j 
gyár legény, szabadságra bocsátott katonák, a kik 
dalolva üdvözlik hazájuk fővárosát. „Messze jár- | 
tam, másutt is volt jó dolgom; hej, de szivem csak 
azt mondja, jobb otthon." Bizonyára valahonnét 
Ausztriából, vagy Csehországból érkeznek a jó 
fiuk, mert ugyancsak örömmel tapossák megint a 
hazai földet. Aztán az anyaföld viszontlátásának 
tiszteletére takarosan is kinyalták magukat. A 
káplár urakon csak ugy feszeng az „extra-mundur" 
B a fehér kesztyűs kéz egy vácziutczai dandyt 
megszégyenítő ügyességgel forgatja a könnyű 
sétabotot. A legénység közül, ki a hogyan szerét 
tehette, felvirágozta vagy fölpántlikázta magát. Az 
ember szinte hajlandó bizonyos dualisztikus viszo
nyokra gondolni, melyek e sugár magyar fiuk és 
több rendbeli „Nánik" és „Kádik" között amott 
„Operencziában" vagy Csehországban fűződtek. 

Az aldunasor palotái mentén, a lánczhidtér-
töl a plébániatérig, folyvást nagy közönség kering 
fői s alá. Tán nem csalódunk, ha azt állitjuk, 

i hogy e sokaság csak felerészben áll olyanokból, 
kiket az üde esti levegő s a naplenyugvás elra
gadó látványa csal ki ide a Duna tükrének közyet-
fen szomszédságába. Hölgyeinknek itt, hol nincs 
por és kellemetlen kocsiközlekedés, alkalmas hely 
kínálkozik öltözékeik bemutatására s ez utóvégre 
is komolyan latba eső körülmény. Aztán a férfivi
lág tagadhatlanul eléggé distingvált. Magasabb 
rangú államhivatalnokok, részvénytársulati tiszt
viselők, ügyvédek és orvosok, kereskedők és hason 
állású emberek, kiknek foglalkozása nem igen 
enged időt egy-egy délutáni vagy esti kirándu
lásra a városligetbe vagy Margit-szigetre, — leg
alább a dunaparton keresnek egy kis üdülést a 
napi foglalkozás után. Nem hiányzik az elmarad-
hatlan egyenruha sem a piros csikós nadrág és 
aranygallértól kezdve, le egészen a szerény egy 
„csillagos" kabátig, melynek oldalán azonban — 
a csillaghiányt kipótlandó — annál zajosabban 
csörtet a kard. A ,jeunesse d'orée", az élvet és 
örömet hajhászó fiatalság, jobbadára a Corso-ká-
véház mellett foglal stratégiai állást, hogy szem
üvegeinek kereszttüze közé juttassa e kávéház 
női közönségét. Vezetéknévről senki sem ismeri e 
dolnőket, kik hosszú uszályu selyem és bársony
ruháikkal estenként végig söprik itt a járdát. Mi
nek is? Mikor a „Klementine" „Valerie", „Lud
milla", „Helén", „Bella" név egymagában sokkal 
jellemzőbb és kifejezőbb. 

Páh, hagyjuk el e helyet fiatal uracsai és csak 
keresztnévről ismeretes hölgyeivel, és menjünk a 
dunasor mentén tovább, a lépcsőzetes rakpartra, 
hol egészségesebb és erőteljesebb életen akad meg 

hol megvilágitva az arcz utolsó redójéig a pattogó 
fahasábok lángja által, hol megint elveszve az 
árnyékban, egymásba fonódva lassú lejtéssel mo-
zoo1 körben a központot képező bogrács körül. A 
zenész, ki guzslájából oly mélabús hangokat csal 
ki, keresztbe font lábakkal a hajó tetőzetén ül, és 
csak hangszerének látszik élni. Hanem aztán meg 
is becsülik művészetéért. Időközönként kialvó 
pipáját mások tömik meg, és látják el parázszsal, 
mig a borból egy egész kulacscsal áll rendelke
zésére. 

Kevésbbé zajos élet foly a sótér irányában 
kikötött lápokon, melyek épületfa és cserépedény
árukkal vannak megterhelve. A pár szál deszká
ból rögtönzött sátor alatt szintén tűz lobog az 
agyagból készült tűzhelyen, hanem a felvidéki 
tót tutajosok megelégednek a szalonna-piritás 
munkájával, és daróczköpenyeikbe burkolva, szót
lanul költik el frugalis vacsorájukat. Mennyi 
ellentét a két különböző nemzetiség között ily 
csekélységekre nézve is. Egyébiránt a parton, hol 
kecskeméti és körösi magyar gazdák ütöttek tanyát 
szárnyas jószággal telt kocsijaikkal, sem nagy 
már a zaj. Itt-ott békés pipaszó mellett elbeszélget 
u°yan még egy pár idősebb gazda egy kulacs bor 
mellett a világ folyásáról, hanem hát előre látható, 
hogy nem soká követni fogják társaik példáját, 
kik a kocsi alatt szalmából és gyékényből puha 
ágyat rögtönöztek maguknak, és subájukba ta
karva az igazak álmát aluszszák már. 

És lassanként az egész part mentén beáll az 
éj csendje. Elhangzott a zsivaj, dal és zene, s most 
már csak a part kőfalain megtörő hullámok egy

hangú locsogása az, a mi a fület 
megüti. Ej van, nesztelen, rejté
lyes, álomba ringató éj. 

Borostyám Nándor. 

Kairói nászünnepély. (Bikák leölése.) 

az életképiró szeme. Az est teljesen beállt mái*, s a 
part hosszában,mint elnyúló tüzkigyó.csillámlikföl 
a gázlámpák hosszúsorn. A part mellett horgonyzó 
hajókon még mozgalom és élénkség uralkodik min
denütt, íme, most köt ki egy nagy dereglye, mely
nek színig megtöltött belseje aligha nem zöldség
féléket rejt, mert egy sereg kofa türelmetlenül 
várja a gazda partraszállását. Valószínűleg meg 
akarnak alkudni a szállitmány fölött, hogy másnap 
aztán kétszeres áron bocsássák áruba a főváros 
piaczain. Egy nagy teherhajóba még sok szállítani 
való van. Legalább ezt gyanittatja a parton föl
halmozott zsákok nagy mennyisége. Husz-harmincz 
athlétai munkás szaporán eszközli a berakást, köny-
nyeden bánva el a mázsás zsákokkal. A halász
dereglyék mo8t telnek meg ízletes tartalmukkal, 
mely holnap szét fog vándorolni a nagy vendéglők 
s a tehetősb magánházak konyháiba. Kettesével
hármasával érkeznek alulról a ladikok, melyek
nek telt hálói a mai „fogás" sikeres eredményéről 
tanúskodnak. A halászmester megelégedetten dör
zsöli kezeit, gondosan zár és retesz alá téve a 
bárka fedelének ajtaját, mig emberei a fáradságos 
napi munkát kiheverendők, a szomszéd bormérést 
sietnek fölkeresni. Lejebb vigan vannak pár hajó 
fedélzetén. A bogrács alatt lobogó tűz fénye, a a 
guzsla és czithera hangjai közelebb csalnak a Du
nához, a part közvetlen szélére. Egy nagy drávai 
tölgyfahajó orrán pajkos kurjantások között járja 
a szerb legénység a nemzeti „kólót." Sajátságosan 
vonzó kép az éji homályban. Az ember alig veheti 
le szemét róla, s ugy szeretné megörökítve látni 
vásznon. Tíz-tizenkét marczonn, barna férfialak, 

A kairói menyegző. 
Sajátságos és festői jelenetnek 

volt szemtanuja f. évi január 20-án 
a kairói El Minieh palota előtt 
elterülő nagy piacz, Méhemet 
Theufik pashának, a Khedive leg-
idősb fiának egy török herczegnő-
vel történt összekelése alkalmával. 
A nászünnepély, melyről keleti le
velezőnk Sz. Török János is meg
emlékezett kairói levelében, január 
17-kén kezdődött s egy álló hétig 
tartott. Jan. 20-dikán terjedelmes 
szabad téren, közvetlenül a czita-
della lábainál, alig néhány porcz-
nyi idő alatt ötven bikát öltek le, 
majdnem a fényes palota bejárata 
előtt. A szomszéd házak erkélyei 
és tetői roppant számú nőkkel vol
tak lepve, kiknek arczát a köznép 
fürkésző szemei elől a feredse bő 
redői gondosan elrejtették. Az
után roppant népsokaság jelenlé

tében és trombiták harsogása közt a Khedive, 
a titkos tanács, a miniszterek, ulemák és nagy-
seikhek, a herczegek, a monyasszony anyja, a 
menyasszony maga és kisérete, a vőlegény, a 
Khedive nejei és ezek kisérete, s végül a Khedive 
legidősb leánya, a palota előtti térről fényes 
menetben, drága kocsikkal, czifrábbnál czifrább 
libériákba öltözött gyalogosok, eunuchok stb. által 
kisértetve, két sor katona közt elvonultak. A menet 
alatt a katonai zenekarok szakadatlanul játszódtak. 
Ez közvetlenül a házassági szerződés aláirása után 
történt. Estére az egész palota fényesen ki volt 
világítva és az egész városnak impozáns kinézése 
volt. A föláldozott bikákat megsütötték 8 az al
király által rendezett nópünnepen a nép közt ki
osztották. 

Egyveleg. 
® (Csinált virágok.) Ámbár elismert dolog, 

hogy ez idő szerint a párisiakkal senki sem verse
nyezhet a csinált virágok készítésében, a talál
mány dicsősége még sem őket, hanem az olaszokat 
illeti, s az első virággyárt csak 1738-ban alapítot
ták Parisban. A gyárt eleinte Seguin botanista 
igazgatta, s itt használtak először szines ezüst le
veleket, miután viseltes selyemdarabokat már az 
előtt alkalmaztak, de a papirlevelek még nem jöt
tek használatba. Most évenként több mint 30 millió 
csinált virágot visznek ki Parisból s az üzlet 12,000 
embert foglalkodtat, kik közül 10,000 nő. A férfiak 
1 frt 70—80 krt, a nők 1 frt 50 krt keresnek nap
jában. 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Félévre 5 ft. 
8 * ~ Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Félévre 2 ft. 50 kr. - * 6 

S » - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr 9 -
Belyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

L i e b i g - J u s z t u s . 

A természettudományok óriási elöhala-
dása e század alatt csaknem legnagyobb 
mérvű a vegytan és a vele rokon tudomá
nyok terén. Ez uj tudomány nagyszámú 
elsőrangú tehetséget mutat föl csak e szá
zadban is, s ezek sorában, ha nem legna
gyobb, mindenesetre legismertebb s legszé
lesebb hatású volt Liebig Jusztus, kinek 
haláláról a múlt héten értesült a világ. 
Halála nemcsak hazájában s a maga nemze
tében, hanem az egész világon veszteség 
hire gyanánt fog tekintetni, 
mert a tudomány kozmopo-
litikus birodalmában egyik 
nagy hatalmasság lépett le 
benne a szereplés szinteréről. 
Hatása azonban megmaradt; 
irodalmi működése, tanári 
előadásai, társadalmi érintke
zése a vegytan terén annyit 
adott a tudomány férfiainak 
és az életnek, hogy ez ado
mányok még sokáig hathatós 
tényezők gyanánt fognak sze
repelni. 

Liebig 1803-ban május 
12-kén Darmstadtban szüle
tett s tanulmányait szülővá
rosában kezdte meg. Már 15 
éves korában a heppenheimi 
gyógyszertárbanmegismerke
dett a vegytan gyakorlati ré
szével s 1819-ben Bonnban, ké
sőbb az erlangeni egyetemen 
kitűnő sikerrel végezte elmé
leti tanulmányait. 1822. őszén 
államsegély lyelPárisba ment, 
hol az alig 20 éves ifjú tudós 
már egy Humboldt és Gray 
Lussac barátságát képes volt 
megnyerni, s egy a durrsav-
ról tartott értekezése átalá-
nos figyelmet költött. Hum
boldt ajánlatára Liebig 1824. 
őszén Gieszenben a vegytan 
rendkívüli tanárává nevezte
tett ki, s 1826-ban rendes 
tanárrá lett. Ez évtől fogva Liebig élete a 
tanszék, vegytani laboratórium és a tudo
mányos irodalom között volt megoszolva. 
- 1845-ben a hesseni nagyfejedelem II. 
Lajos a nélkül, hogy Liebig kérte volna, 

öt tekintenünk, s a tudomány története a 
szerves vegytan megalkotójának nevezi. 

Liebig volt ugyanis, ki egyszerű, de 
geniális találmánya által először volt képes 
a szerves testeket vegyelemzés alá venni, s 
az általa kimutatott mód még ma is csak
nem egyedüli s legbiztosabb eljárásul szol
gál a szerves vegytan minden ágában. 
Liebig ennélfogva méltán tekinthető e tan 
megalapítójának. Azonban a vegytannak 

(1803—1873.) 

tisztán tudományosságának elismeréséül 
bárói ranggal ajándékozta meg, a mi még a 
mi korunkban is páratlan dolog s az iroda
lomtörténetben is, Leibnitz esetét kivéve, 
alig fordul elő. 1853-ban — több más meghi-
vást elutasítván -— a müncheni egyetemhez 
ment, hol holta napjáig kitűnő tiszteletben 
részesült, s többek közt 1860-ban a tudomá
nyos akadémia elnöke s az országos tudo
mányos gyűjtemények főigazgatója lett. 
Utolsó éveit is a megszokott környezetben alig van egy más ága is, hol ö nagy fontos

ságú fölfedezéseket vagy ja
vításokat ne tett volna. A 

. vegytani műtermek Gieszen
ben s Münchenben, melyeket 
ö rendezett be, korukban a 
legnevezetesebbek voltak, a 
taneszközök között nem egy 
p. o. a Liebig-féle hűtő, az ő 
fölfedezése. Ö választotta 
először külön a kobaltot a 
nickeltöl, ö határozta meg 
az élenyt a pyrogallsavban 
s fedezte föl a kéksavat az 
orvosszerekben. A szerves 
vegytanban tett fölfedezései 
között nevezetes a melamin 
és ammelin, az első mester
ségesen létrehozott légeny-
savaljak előállítása, s azon 
csodálatos fölfedezése, midőn 
a tejczukorból oxydatió segít
ségével borsavat állított elő. 

Mindezeknél még tán fon-
tosabb Liebig tudományos 
működése a vegytan alkal
mazásában a gyakorlati élet 
szükségeire. Mindenki ismeri 
a fölfedező nevéről nevezett 
Liebig-féle hús- és tej-kivo-
natot, melyek különösen a 
hajósok s lábbadozó betegek 
számára nagy fontossággal 
birnak. Liebig a konyhá-
szatról és kertészetről külön 
vegytani munkákat irt. A 
forrás, rothadás tüneményeit 

s eröteljességben töltötte s alig egy heti I először magyarázta meg tudományosan. 

LIEBIG JUSZTUS. 

betegség után hunyt el e hó 18-án. 
Liebig tudományos működése a vegytan 

körében volt összpontosulva, s ez uj tudo
mány egyik legjelesebb művelőjének lehet 

Nagy fontosságú Liebig tudományos mű
ködése a mezőgazdászat javítása érdeké
ben is. A mezőgazdasági vegytan s ez 
által az intensiv gazdászat, mely nemcsak 
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a nemzetgazdászatban, de a társadalmi élet 
fejleményében is korszakot alkotó volt, egé
szen Liebig érdeme. A mezőgazdasági vegy
tan á l ta la megalapí tot t alapelvei szerint le
hetet t egyedül korunkban a kisebb földbir
tokot is°ugy rendezni be , hogy az a nagyobb 
életszükségleteknek is megfelelhessen;ezál
tal jött be a rég i fé lnomád rabló-gazdászat he
lyet t , mely még hazánk nagy részében je
lenleg is ura lkodik , a nemzetgazdászat és 
te rmészet - tudományokon alaputó uj rend
szer, mely nemcsak anyagi lag je lentékeny, 
de a földművelők szellemi életére is döntő 
befolyása van. Liebig ezen általa megalapí
to t t mezőgazdasági vegytanról több müvet 
i r t , melyek mindannvia több k iadásban 
messze elterjedt. Kzek közül a következőket 
kell kiemelnünk: „Die organische Chemie 
in ilirer Anwendung auf Agr iku l tu r . " (,«A 
szerves vegytan aföldmivelésre alkalmazva." 
Braunsehweig, 1840; Vl I I - ik kiadás 1868.) 
. .DieThierchemieoder org. Chemie in ihrer 
AmvendungaufPhy.siologieundPhatologie." 
(„Az állatvegytan. ' vagy szerves vegytan a 
phvsiologiára és pathologiára alkalmazva." 
184i>; I l l i k kiadás 1846.) „Grundsatze 
der Agr iku l tu rchemie . " („A földmivelési 
vegytan alapelvei." 1855.) „Theorie und 
Prax is der Landwirthschaft"(„Amezögazda-
ság elmélete és gyakor la ta ." 1856.) 

Nem sorolhatjuk itt elő részletesen Lie
big összes nagy kiterjedésű irodalmi műkö
dését. A fentebb emii te t t müveken kivitl 
még csak egy pár irodalmi vál la la tá t akar 
j uk megemliteni . Liebig 1832-töl fagví 
„Annalen der Chemie und Pharmacie" („A 
Vegytan és gyógyászat évkönyvei") czim 
alatt r'ry tudományos folyóiratot adott ki; 
egy másik nagvobbszerü vállalata, midőn a 
vegytan kézi szótárát adta ki kilencz vastag 
kötetben (1837—64.) Kisebb mérvű, de a 
nagvközönségelöt tsokkal ismertebb műve a 
„Vegytani levelek." E hírneves mű, mely 
minden európai nyelvre s igy magyar ra is 
lefordít tatott , nemcsak a vegytan, hanem az 
egész természet tudomány vázlatát adja né
piesen s a gyakor la t i életre alkalmazva. E 
mű a múl t évtizedekben legtöbbet te t t a ter
mészettudományok népszerűsítésére, s ha 
Liebig csak ez egvet irja is , avagy t isz tán 
csak i mezőgazdasági vegytan megalapí tá
sát lehetne neki'köszönnünk, neve halhat lan 
marad . 

A nagyérdemű tudós irodalmi és tudo
mányos működésén kivül mint a tudomá
nyos akadémia elnöke és min t egyetemi 
tanár is ki tűnt . Hal lgatói élte végnapjáig 
folyton nagy számmal voltak s köztük több 
nö i*, kiket nemcsak a világhirü név, hanem 
Liebig élénk elöadásmodora is képes vol t 
vonzani. I ly fáradhatlan működésben töl
tötte Liebig napjait s m á r életében büszkél
kedet t vele a müncheni egyetem, m á r éle
tében kora első vegy tudósának s Németor
szág egyik legjelesebb tudományos férfiának 
ta r to t t a öt mindenki . 

Ha képes vagy lemondani: 
Teljesül csak vágyad, 
Legszebb az a korona, mit 
Önmegtagadás ad. 

Nem tudom, a tónak partján 
Mért búg a kis gerle; 
Talán őt is ugy mint engem 
Tépi sziv-keserve? 

Eltávozott hü kedvesed, 
Kejtsd el fáklya fényed'; 
Az ég végez, azt som kérdi: 
Tetszik-e ez néked! 

Mondok egy szót : Mint a bimbó 
Bontsd ki magad' s élvezz; 
Mert ő tavasz királynője, 
S csak öt napot élvez. 

Ne foszszon meg örömödtől 
Tudás- büszkesége, 
Jöjj csaplár, mert a szerencse 
Ostobához tér be. 

„Menj, igyál bort, élvezz, dőzsölj 
Hagyd a kétszinséget," 
Ki az, a ki szebb tanokra 
Oktathatna téged? 

Zöld ligetben kis fülmile 
Oktat szerelemre, 
S Hafiznál a költészetben 
Jobb tanár ki lenne ? 

(L'ersából.) Erődi Béla. 

Hafiz dalaiból. 
Barátomnak falujából 
Tavaszi szél fával, 
Megtölti e szellő szivem 
Szerelemmel, búval. 

Ha birsz aranyt, mint a rózsa 
örömet végy rajta, 
Mert Kroezust is pénzszomjuság 
Taszította bajba. 

Borom tiszta, mint az arany 
S bár gyalázza szófi, 
Ne engedd oh Isten .neki 
Ezt bűnül felróni. 

Választások előtt. 
Rajz egy protestáns lelkész emlékeiből. 

I r ta BAKSAY SÁNDOR 

(Folytatás.) 

A kikötőnél ta lá lkoztunk s egyesül tünk 
a többi községek deputá tusa iva l . Mert a 
többi községek csak két-három d e p u t á t u s t 
küldöt tek, a mi a r ra mu ta t , hogy hiányzik 
mindenü t t az erélyes vezető, k i le lket ön-
tene a tehete t len tömegbe. Lelkész t á r sa im, 
ugy látszik, nem igen bírják a nép bizodal
mát , m e r t egy sem volt je len közülök. Az 
mégis erős mellöztetés, mikor a lelkészt i ly 
fontos dologból kihagyják. A küldöt t ségek 
vezetőivel rövid értekezletet t a r to t t am, mely
ben az én előterjesztett ünnepély -p rog ram -
mom ellenvetés nélkül elfogadtatott , s egy
szersmind megbízat tam az egésznek intézé
sével, a szónoklatok tar tásával . Hisz ezt 
előre tud tam. Ezek a jó u rak csak az éljen-
zéshez ér tenek, de hogy egy bimembris 
periódusból álló beszédet nyilvános helyen 
elmondjanak, a r r a egyik sem szer. — Kiol
do t tam a nagy kendőt , melybe szegény kis 
feleségem gondosan elhelyezte hosszú ati l
lámat . (Oh g o n d ! bocsáss meg, te jó lélek! 
két fehér zsebkendő is volt benne.) Felöl
tö t tem s ugy i n d u l t a m a tömeg élén. Balo
mon a bíró, a k inek lelátszot t a képéről, hogy 
jobb szeretne most is kukoriczát kapálni , 
me r t nagyon izzadt abba a menykö kék 
mandliba flanel-bélléssel; előttem a zászlóval 
Miska, a ki a sok bor tó l végkép kijózano
dott. Komolyan visel te magát , ugy hogy 
máig sem t u d o m magamnak megmagyarázni , 
melyik magaviselete volt a te t te tés : a mos
tani-e vagy a későbbi? 

A hídfőnél nagy és szép közönség volt. 
Urak sokan, m i n d diszmagyarban, még del
nők is gazdagon öltözve. A megye egész 
arisztokracziája. Egyet-ket tő t ismertem kö
zülök min t i n k a r n á t u s kormánypár t i t , de 
azért je lenlé tüket könnyen megmagyaráztam 
magamnak. Ök Hóhegyiben nem a gyűlölt 
baloldali je löl tet , hanem a koszorús költőt 
jöttek üdvözölni. Meg is dicsértem magam
ban ezt az emelkedet t elfogulatlanságot. 
Pedig csalódtam. 

A gőzhajó nagyot kanyarodva k e r ü l t a 
parthoz. A dísz-zászló előre jelezte, hogy 
vá r t és nagy vendéget hoz. Alig hogy kikö
tö t t , ki lépet t rajta nagy meglepetésemre — 
nem Hóhegyi, hanem gróf T ú r i miniszter . 
Most m á r világos le t t előttem minden. 
Ahán! há t ezért van i t t a sok sima udva-
roncz. De egyszersmind rögtön á t l á t t am 
véletlen jövetele okát is. Az e l lenpár t kap
kod fühöz-fához, jelöl tet nem talá l , a kivel 
diadalra vergődhetnék; azér t szemelte ki 
Túr i grófot, a kinek szintén jó l esnék valami 
könnyen jö t t mandá tum, mer t ha i t t meg 
nem akad ö exczellencziája, bizony kiszorul 
az országból. Hanem mégis kímélet lenség a 
p á r t részéről, világos bukás ra jelölni k i a 
miniszter t . É n az egész v i lágér t föl nem 
használnám egy Hóhegyi nevét, ha győzel
münkrő l biztos nem volnék. Es mindezt mi
lyen t i tokban főzték ki . É n m á r csak be 
vagyok avatva minden poli t ikai machiná-
cziókba, de Túr i miniszter jelöl tségét mind 
e pi l lanat ig meg sem á lmodtam. Hanem azért 
ébren ta lá l tak . 

Kilépésekor fölharsant az éljen, melyben 
nem csekély része volt a mi választóinknak. 
Ebben nem látok semmit ; ők nem az ellen
p á r t jelöltjét él jenezték,hanem a minisztert , 
s nekem semmi személyes okom sincs a mi
niszterre neheztelni . 

A főispán üdvözlő beszéddel fogadta ö 
exeziáját. Ha a k o r m á n y p á r t emberei mind 
igy t u d n a k beszélni, nem csudálom, hogy 
nehezen ta r tha t ják maguka t . Soha nyomo
ru l t abb szónokot min t a mi főispánunk. 
Beszéde a l ig t a r t o t t há rom perczig. 

No de a főispánoktól nem vá r az ember 
ékes szólást. Föispánsághoz nem kell egyéb, 
min t fényes név. De m á r a miniszternek 
csak kellő ha tá ly lya l és elegancziával kel
lene beszélni tudn i . Azonban azt látom, 
hogy ö exczellencziája sem a Demosthenes 
csillagzata a la t t született . Semmi érez a 
hangjában, semmi moduláczió, semmi akczió, 
semmi lélek. S min tha csak a kölcsönt adná 
vissza — egy szó kamat nélkül , — ö sem 
tudja tovább nyúj tani há rom percznél . Bol
dog is ten! ha én szónokolnék igy, esztendő 
mú lva Ocsúszegen szedném föl magamat . 

Va lami u g y nógato t t belől. Lépj elő, 
rázd föl ezt a szunnyadó tömeget, mutasd 
meg, hogy az egyszerű protes táns pap keb
lében minő tűz ég, s ajkán minő ha t a lomu l . . . 

Az u r i tömeg megmozdul t , s kétfelé 
válva u ta t nyi to t t a miniszternek, ki jobbra
balra nyájasan köszöntgetve, lassú léptekkel 
közelgett felénk. Lá t ta zászlainkat, a la t ta az 
erőteljes, független érzettől sugárzó szemű 
ünnepi népet , végre ra j tam akadt meg tekin
tete, k i egyszerű ruhámban szerényen állot
t am a sereg élén. Szemeink találkoztak. 
Soha ember t igy meg nem szeret tem első 
látásra. Homlokán erő, szellem és mél tóság 
csudálatos harmóniá t képez ajka megnyerő 
szelíd mosolyával . Ha lvánv arcza szaka-
datlan munkáró l t anúskodik . . . vajha jobb 
ügy szolgála tában! 

És ezt az ember t mos t a mi vármegyei 
poli t ikusaink, — ezt akarják k i tenni a bi
zonyos b u k á s n a k ! H a m á r nem bírják elvi
selni, hogy Hóhegyi ellenjelölt né lkül vá
lasztassák m e g : m é r t épen a legnagyobb em
berüket nézték ki i ly mél ta t lan szerepre? 
Kitel ik tőlük, hogy minke t is ugy tünte tnek 
föl előtte min t az ö pár th ive i t . De m á r ab
ból nem lesz semmi. É n ellenfele vagyok 
neki, de becsületes ellenfele. 'Hívebb mint 
hivei. Lega lább nem hagyom csalódásban. 
Lássák egyszersmind , hogy az egyszerű 
protes táns lelkészek között még az ifjabbak 
is minő készséggel b í rnak a szónoklatban. 

Előreléptem. 
— Kegyelmes u r a m ! 
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A miniszter megállapodott . Hangom 
reszketet t a min t mögöttem és körülöttem 
hal lot tam a su t togás t : Ki ez? Mi ez? 

— E környéknek egyszerű, de romlat
lan le lkű népe, névszerént Szilvás, Retkesd 
és Apátháza választó polgársága fölhasz
nálja e véletlen alkalmat, hódolatát exczel-
lencziádnak bemuta thatn i 

Hangom ércze betöltötte az egész teret . 
Még a gőzhajó népe is ki tódul t a födél-
zetre 

A miniszter arczán a meglepetés és 
megelégedés vonásai egymás után vál tot ták 
föl egymást . Élesen figyelte minden szava
mat, — néha kegyesen ból intot t is . . . 

— Bár, — min t . . (e szavakkal végzem, 
erősen hangsúlyozva azon helyeket, me
lyekke l czélom volt netaláni csalódásait el
oszlatni) min t exczellencziád tudni fogja az 
angol államférfi emlékezetes szavait: „Ha 
nincs ellenzék, csinálni ke l l" : a közügyek 
i r án t annyi érdekeltséget tanúsí tó honfiak 
milliói ez idő szerint két nagy p á r t r a van
nak is oszolva, s bár azok, kiknek érzelmét TS 
rövid, de meleg szavakban tolmácsolni szeren
csém van, az ellenzékhez tortoznak is: mind
azonáltal , meg lévén győződve arról, hogy 
csak u tunk különböző, de czélunk egy, s ez 
a haza üdve, ezen meggyőződés folytán 
tantor ithatlan hűséggel u/yan elveink iránt, 
de meleg szeretettel exeziád becses sze
mélye, fáradhatlan tevékenysége, hazájához 
muta to t t hivsége, kormányzat i bölcsessége 
i ránt , s á tha tva azon áldások érzésétől, me
lyeket exeziád működése a hazára eddig is 
árasztot t , s ezután is árasztani fog, lelke
sedve kiált juk exeziádnak : Éljen! 

„Éljen! éljen!" hangzot t a tömeg ri
adása, melyet a házsorok s a t ú lpa r t erdei 
megkettőztet tek. Az urak rázták kalpagjai-
kat, a nők kendőiket, a miniszter meghajtja 
m a g á t . . . Látszott rajta, hogy tetszik neki 
protestáns őszinteségem . . . . Kezét nyújtja 
fe lém: — Ajándékozzon meg becses ne
vével. 

De oh fátum, fátum, fátum . . . . Al ig 
b i r tam kimondani nevemet : „Varsádi Már
ton, szilvási lelkész," midőn ő exczellencziája 
min t egy á rnyék emberfölötti magasságra 
emelkedik előttem, s az én embereim leír
hatat lan r iadással ordít ják: „Él jenHóhegyi ! 
Éljen a ba lpá r t ! Veszszen a jobbpár t , vesz-
szen a kormány!" 

A marhák, a tu lkok! E g y gyermek is 
megértet te volna beszédem czélzatát. Mikor 
én olyan világosan kifejeztem, mondha tnám 
szájukba rág tam „azok, laknék érzelmét e 
rövid, de meleg szavakban tolmácsolni sze
rencsémvan, az ellenzékhez tartoznak," a mi t 
épen az ö kedvükér t mondtam ilyen ér the
tően , mer t hiszen egy olyan diplomata, 
m in t a miniszter a burko l tabb kifejezések
ből is megér te t te . Méffis az az alamuszi 
Honi Peti , meg az a nyüzni való Miska és 
egy harmadik bicskás — nyi lván azt hit
t ék , hogy Hóhegyivel van dolgunk, — 
szorul szóra követték az ek jükbe ir t ün-
nepély-programmot . Rohantak a miniszterre 
min t az oroszlán, s mielőt t környezete meg
gáto lha t ta volna, levegőbe kapják min t a 
pelyhet , miközben ordí to t tak veszettül: „Él
j en Hóhegyi, veszszen a k o r m á n y ! " 

A riadal al ig csendesült le, valamelyik 
ügyet len tányérnya ló a főispán kíséretéből 
elkezd demonstrá lni és elkiáltja : „Éljen 
gróf Túr i miniszter ." 

Az én embereim az elébbihez hasonló 
lelkesedéssel viszhangoztatták ezt is. Ezt 
könnyű megfogni. Benne vol tak már az él
jenzésben g éltettek volna bizony akárk i t 
is. Különben is a miniszter sohasem bántot ta 
őket. 

É n azonban megrettentem. Ez igen jó | 
alkalom lehet, az ellenfél előtt arra, hogy j 
embereinket könnyű szerrel elkötelezze. Meg- j 
igértet ik velük,s a magyar akármi bolondot 
igért, megtart ja . A föld alá bújnék szégyen-
létemben, ha szemem lát tára elhorgásznának 
ennyi embert . Mindenki azt hinné, hogy én 
já tszot tam kezükre. Gyorsan kellet t hatá
roznom. 

— Tisztelt választó polgárok! — kiáltani 
harsányan — miközben a miniszter egy in
tésemre illedelmesen lebocsáttatott , — mi
u tán hódolatunkról ö exczellencziáját bizto
sítottuk, térjünk vissza kötelességünkhöz: 
Éljen Hóhegyi Zuá rd ! 

Az éljent háromszáz torok harsogta visz-
sza, mely alkalmat adott a miniszternek ve
lem szót vál tani . 

— Nagytiszteletü ur! — monda — ugy 
látszik , nagytiszteletüséged a megye leg
népszerűbb férfiai közé tartozik, s ugy 
hajtja a sziveket, mint a vizek folyásit. 

— Hizelgek magamnak, kegyelmes u ram! 
s igyekezem enépszerüségemet oda irányozni, 
hogy törzsökös magyar népünkben az ősi 
erények, — a törvények iránti tisztelet, a 
haza atyjai i r án t tartozó kegyelet, a rend 
i rán t i fogékonyság, és vérrel szerzett, kitar
tással biztosított intézményeink s átaIában 
egész a lko tmányunk i ránt i azon meleg ra
gaszkodás, melyet e nép nehéz időkben, — 
anny i szép jelét advánönzet len áldozatkész
ségének, mindenha tanúsí tot t , nemcsak fenn 
maradjon és nagyobb mérveket öltve fejlőd
jék, hanem ujabb erényekkel is erősbüljön, 
s igy az a kapocs, mely a kormányzot takat 
a kormanyzókkal összeköti, gyémánt tartós
ságával, a rany fényével, s aezél edzettségi
vel örök és elévülhetetlen kincse maradjon 
nemzetünknek. 

Ö exczellencziája meghajtotta magát s to
vább ment.Kénytelen volt vele, mert aföispán 
a szó teljes ér te lmében odább vit te.Látszott 
a szeméből, hogy dühös r á m , a mi bizony 
nem csoda, mer t a miniszter ur valainennyi-
őkkel ( összevéve nem beszélt annyit , mint 
én velem. 

Hanem az al ispán ur, az volt mégcsak a 
mulatságos férfiú. Mivel coadjutor curator, 
ennélfogva jogot vesz magának engem leez-
kézni s a min t mellettem elmegy, rám tá
mad dörmögve, hogy mi t lábat lankodik a 
tiszteletes u r i t t a miniszternek, mikor min
den percze ki van szabva. 

— Bocsásson meg, alispán ur — felel
tem szárazon — én alkalmazhatnám a kér
dést önökre. Ha nincs ő exczellencziájánaka 
maga környezetében egy hív embere, a ki 
megsúgná neki minő méltat lan szerepre hív
ták öt, midőn a bizonyos bukás ki látásával 
fölléptették, — nekem kellett e nehéz köte
lességet teljesítenem, a mit, azt hiszem, elég 
gyöngéden teljesítettem. 

Az al ispán u r nagy csudálkozást tette
tet t . Ha igy képezi magát a tet tetésben,még 
sokra viheti . 

— De ki beszél i t t fellépésről ? Hisz ö 
exczellencziájának van már mandátuma a fő
városban, s most az árvíz-károsultak érde
kében tesz köruta t . 

— Jó l tudom, — mondám, — de majd 
az egyiket átadhatja valamelyik mameluk-
nak. Átlátok a szitán. 

Er re a szóra aztán nem volt neki adut t ja . 
TJgy tőn min t a szüklátkörü emberek szok
tak, ha elevenükre tapintanak. Megszökött 
tőlem a szó teljes értelmében, s esak távol
ról l á t t am a min t egy urnák — hihetőleg 
panaszkodott , mert nagyon emelgette a ke
zeit ég felé. 

H á t csak emelgesse. (Folyt, kovetk.) 

Egy orosz utazó Közép-Ázsiában. 
Keletről származott, keleti nép vagyunk,s 

hogy ezt érezzük, irodalmunk ismutatji . Törté
nelmi érzékünk nem engedi, hogy eredetünk tája 
iránti érdeklődésünk és rokonszenvünk teljesen 
kialugyék s Konstantinápoly, a Kaukauzus vidéke, 
Kelet-Ázsia már csuk azért is rnao-uk felé vonják 
szemeinket, mert mindannyit egy velünk közös el
lenség fenyegeti. 

Az oros/.ok szomszédsága s kivált 1849 óta 
ránk irányzott figyelme, előttünk is mindent két
szeres érdekűvé tesz, a mi Oroszország politikai 
terveire vonatkozik, vagy az orosz viszonyokkal 
kapcsolati an van. Már csak ez is megfejti, hogy 
miért megyünk mi is annyiszor Köz p-Ázsiába, 
egyszer egyik, másszor másik nevezetes utazó ka
lauzolása mellett. 

Múltkor Vúmbéryvel, most pedig épon egy 
orosz utazóval, Wereschaginnal indulunk utva, ki
nek tapasztalatai teljesen más, mert egészen orosz, 
szempontokból levén föltüntetve, szintén sok ujat 
és érdekeset foglalnak magukban. 

Az utóbbi szerencsésebb viszonyok és körül
mények közt utazta be Közép-Ázsia homoklepte 
sivatagjait, mint Vámbér;.', mert mig ez kolduló 
dervisnek öltözve s kilétének netaláni fölfedezte
tése esetén biztos életveszélynek kitéve járt-kelt 
a bokharai és kliivai khánságok fanatikus és a 
nélkül is vad népei közt, addig AVereschagin pár 
évvel később, 1867—68-ban Kaní'mann orosz 
tábornok diadalmas hadsergo nyomán jutott el az 
Ural hegységei közt fekvő Oremburgból Samar-
kandh.i, Timurnak hajdan oly fényes fővárosába, 
az Iszlám annyi jeles és nagy becsüléshen állott 
férfiának szülő városába és temetkezési helyére, a 
nioliammedán tudományosság ragyogó központ-
iába, mely 1868.május 14-én a rettegett,,urtiszok" 
hatalmába esett. 

Valóságos kínszenvedés —irja Wereschagin 
— Oremburgból Taskendig, a közép-ázsiai uj orosz 
birtok egyik határszéli városáig európai kénye
lemhez szokott embernek oljutni! Pedig az ut 
meglehetősen jó és járható s esak helylyel-közzel 
borítja futó homok. De M vesződségm-k, ezivako-
dásnak és bosszúságnak vége-hossza nincsen. 
Minden állomásnál öi-sze kell veszni az ottani 
postahivatal főnökével, mig a szükséges jamcsiko-
kat vagyis postalegényeket és fogatokat kicsikar
hatjuk tőlök; egyszer lovak nincsenek, másszor 
meg a kocsik vannak összetörve; most a lószer
számot, majd meg a kerekeket kell előbb kijavít
tatni — szóval, soha sincs semmi jó rendben. 

Megérkezünk valamely állomásra — nincs 
otthon senki; döngetjük a kapukat, kiabálunk — 
nem felel senki. Mit tegyünk ? — várakoznunk 
kell. Végre, ki tudja honnan ? egy kirgiz tápász
kodik elő; term szetesen megkérdi, hogy mit 
akarunk? — Mit? hát lovakat es posta-kocsit! 
— Lovakat? — nincsenek! Ez a legbizonyosabb 
felelet; de rtii nem tágítunk. — De ha nincsenek! 
— Hát mikor lesznek? — Holnap. — Holnap! 
— szomorú kilátás. Pedig a kirgiz többnyire 
hazudik; van ló elég. Legjobb ilyenkor, ha muszka 
tiszt vagy híva álnok gyanánt lépünk föl, 8 
tüzzel-vassal fenyegotünk mindenkit, a kit elől-
hátul találunk. Ha holmi jámbor spiessbürgernek 
mutatjuk magún ,at. elvárhatunk akár Ítéletna
pig, a mig a szükséges tárgyakat kézhez kap
hatjuk, kivéve ha tele erszényt zörgetünk markunk
ban. A pénz Közép-Ázsia sivatagjain is megteszi 
a kellő hatást. 

Megjegyzendő, hogy e vidéken útlevelet 
soha sem kérnek az utastól; de miért is kérnének, 
mikor száz werstnyi (orosz mérföld) kerületben 
sem található egy irni-olvasni tudó ember ? A 
kormány rendeletéből és költségén utazók wors-
tenként minden lóért másfél kopeket fizetnek. A 
hivatalos s/.inezetet nélkülöző magánosoktól va
lamivel többet követelnek. 

Mondottam — irja tovább Wereschagin — 
hogv a pusztai fogatokon mindig akad valami ja-
vitni való: pedig azoknak szerkezete igazán nem 
mondható valami komplikáltnak és a lószerszám 
is a legprimitívebb. Végre készen állunk az in
dulásra, de azért kerántse higyjük, hogy azonnal 
elroboghatunk. A pusztai lov.iu nincsenek a ko
csihoz és kocsirudhoz szoktatva. Mikor befogják 
őket, türelmetlenül kezdik hegyezni füleiket, dü
hösen fújnak, vihognak és reszketnek. De utoljár.i 
is az első ostorcsapás elcsattan. „Ülj le!-' — kiált 
reánk a jamcsik. Persze ijedten rogyunk lo ülé
sünkre. Ekkor a sivatagok vad ménéi fölágaskod
nak, mérgesen rázzák fejőket, félre ugranak (sze
rencse, hogy a kik befogták, elmenekülhettek 
rúgásaik elől!), s egy perez alatt ham éi kötelek 
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Talár postalegény. 

rongyokká s a kocsirúd pozdorjává van téve! Ha 
végre a sivatagon repülünk tova őrült gyorsaság
gal, imádkozzunk, hogy ne kelljen megállani som 
a rendes, sem pedig a rögtönzött állomásokon; 
pedig ez gyakran megtörténik, mert a postalegény 
ur e tekintetben mindig saját szeszélyeit szokta 
követni ; mindegyre meg-megáll , ő som tudná 
megmondani, hogy miért. Aztán meg ezeknek a 
jamcsikoknak, akár kirgizek, akár oroszok, az a 
kiállhatatlan szokásuk van, hogy az ostort minden 
tiz-husz perez a la t t legalább egyszer elejtik; meg 
kell á l l an i , hogy 
fölvehessek; azután 
meg hol a hám sza
kad e l , hol egy 
kötélgöcs oldódik 
ki . J a j nekünk, ha 
nem tudunk kirgi
zül beszélni; vad 
kocsisunk egészen 
megfeledkezik arról, 
hogy lovai voltaké-
pon kocsi elébe van
nak fogva; a jám
bor azt hiszi, hogy 
most is lóháton ül s 
ugy kergeti a sze
gény párákat , ugy 
fészkelődik, ugrál 
és lármázik első ülé
sében, hogy az em
ber azt h inné: meg
bomlott. Gyü, hü, 
esi, esi! — hangzik 
szakadatlanul tor
kából. (Közbevető
leg legyen mondva, 
ez arról győzhet meg 
bennünket , hogy ta
t á r atyánkfiai épen 
oly szavakkal biztat
j ák lovaikat, mint ná
lunk Magyarországon szokás.) 

I lyen kényelmes az utazás Közép-Ázsiában. 
Wereschagin nem győz eleget panaszolni ta tár 
kocsisára, ki útközben mindegyre megállt, utazónk 
nem kis boszuságára; most elejtett ostoráért kel
lett jó messzire visszafutnia, majd meg a pipájá
val gyűlt meg a baja, mely minden félórában 
vagy kiégett , vagy kialudott, mikor aztán két
ségbeejtő lassúsággal verte ki és töltötte meg azt 
újra; hát még a hosszadalmas csiholás! — béka
sóval , kopott 

aczéllal és rósz 
tölgyfataplóval. 

Ennyi vesződség 
közt alig volt 
kedve és ideje az 
orosz utazónak e 
sivatag homok-
buczkákkal és 

termékeny oázok-
kal váltakozó vi
dékek kirgiz la-

kőit mindjárt 
eleinte jól szem
ügyre venni; no 
de később annál 
több módja volt 
velők megismer
kedni. Az itt la
kú kirgizek az 
úgynevezett kis 
hordához tartoz
nak s nagy és kö
zép hordabeli test
véreiktől, kik to
vább északon lak
nak, nem sokat 
különböznek. I t t 
már — i r j a W e -
reschagin — oly
kor-olykor több 
százból álló te
ve-csordákra ta
láltunk, melyek lovaink csengetyüinek hangjára 
bámulva forditották felénk okos fejőket s hosz-
szasan elkísértek komoly tekintetökkel . Tudjuk 
mennyire félénkek a sivatag puszták lakóinak e 
hűséges és megbecsülhetetlen szolgái. Néha meg
esett , hogy igen közel haladtunk el mellet tök: 
i lyenkor szerte futamodtak minden irányban, 
há tuk ra csapott farkkal mint a bőszült bikák. 
Gacsibás, keresztbe lépő lábaikkal igazán furcsa 
futást visznek véghez; esetlen ugrándozásaik lát
tára majd meghaltunk nevettünkben. Első lábaik 

rövidebbek lévén, mint a hátulsók, a tevék, mikor 
futnak, képzelhetetlenül komikus látványt nyúj
tanak. 

Habár a tevék nem dicsekedhetnek is valami 
nagy zenészeti tehetséggel, annyi tagadhatatlan, 
hogy másoknál nagyra tudják becsülni e szép 
természeti adományt : csak énekelni vagy fütyölni 

fogattal is, de jól is lakott vele csakhamar. Fé l ig 
tréfásan, félig boszankodva beszéli el útleírásában, 
hogy az átkozott púposok kocsiját fölfordították, 
összetörték s maga is akarva, nem akarva, kény
telen volt beleharapni a kirgiz puszták futó ho
mokjába. Kocsija kissí könnyű volt a tevéknek, 
mert a?ok csakis olyankor tesznek jobb szolgála 

kell nekik, hogy jó kedvök kerekedjék; még mikor tot a lovaknál, mikor a 
legelésznek is, ha zenehangok ütik meg füleiket, 
azonnal félbe hagyják az evést, fölemelik fejőket s 
oda bámulnak, honnan a zenét hallották. A puszták 

szekér, melynek elébe 
ut pedig kövecses és 

Képek Közép Ázsiából. 
Kirgiz kalauz, 

lakóinak durva kegyetlensége talán semmiben sem 
nyilvánul oly szem bet ünően, mint épen ama rut , bar
bár bánásmódban, melyben e szegény állatokat 
részesitik, noha nélkülök a kirgizek és ta tárok 
csakugyan élni sem tudnának. Kétségtelen, hogy 
a tevéket más népeknél semkimélik szerfölött, de 
másutt legalább orruknál fogva vezetik őket — 
még pedig a szó szoros értelmében. A kirgizek nem 
ugy tesznek, hanem mikor a te ve két éves, átfúrják 
orrezimpáját s e lyukba egy pálezát dugnak és e 

Képek Közép-Ázsiából: Teve-fogat. 

pálezára van erősítve az a kö t é l , melynél fogva 
szegényt ide 8 tova vonszolják. E kötelet gyakran 
oda bogozzák a lovas nyergéhez, ki a karaván élén 
szokott üge tn i ; s ha ilyenkor a szegény pára félre 
talál botlani, vagy járása meglassul, orrezimpáját 
addig ránczigálják, mig a vér egész orrát ellepi. 

E g y jó ké t -pupu teve Közép-Ázsia kirgizei 
közt 120—200 frankot é r ; egy jó , erős ló 120 
frankot, közönséges hátas ló pedig 60 — 80 fran
kot. Wereschagin megunván a lovas kocsin való 
utazást, kedvet kapott megpróbálkozni egy teve

akasztják, igen terhes, az 
döczögős. 

Wereschagin és kísérete Djanekentnél kelt 
á t a Sir-Darián ( J a -
xarosen), hol az át
járót mindig orosz 
katonák őrzik, hogy 
a kirgizek Djane-
kent romjaiból a tég
lát el ne hordhas
sák. E város nagy
szerű romjait Ler-
ché, a szt.-pétervári 
tudományos akadé
mia küldöt t je , kö
zelebbről megvizs

gá l ta , s miként 
mondják, több he
lyen te t t ásatásait 
oly ki tűnő siker ko
ronázta, hogy érde
kes régiségekkel gaz 
dagon megrakodva 
té r t vissza Sz.-Pé-
tervárra. 

A kirgizek több 
romhalmazt szét
hánytak, hogy az ott 
levő pompás égetett 
t ég lá t fölhasználják. 
Sajátságos! Két-há
rom év előtt senki 
sem gyanitá az egész 
tar tományban e tég

lák létezését, melyeket i t t ugy sem igen használtak 
építésre azelőtt. L á t t a k i t t-ott egyes tégladarabo
kat, de ki gondolta volna, hogy e romhalmok még 
többet is tar ta lmaznak? Ped ig a környék nomádjai 
közt ma is él egy régi szájhagyomány, melynek 
állitása szerint hajdanában ezen a helyen roppant 
terjedelmű város állott s mikor valaki kopár rom
halmokról kérdezősködik tőlök, mindenkor hű
ségesen elmondják, hogy „ i t t feküsznek ama 
szerencsétlen városnak romjai, melyet a kigyók 

meget tek. I t t lak
t a k " — meséli 
tovább az érde
kes tradiczió — 
„az ország feje
delmei. Ezek kö
zül az utolsó egy 
szomszéd király 
leányát vette nő
ül, de neje hűte-
len lévén, meg
ölte azt. Az ál
dozat atyja pedig 
bűvész volt és 
hogy leányáért 
boszut állhasson, 
kigyókat bocsá
to t t a városra, 
melyek a kegyet
len királyt népé
vel együt t fölt'al-
dosták. E z a kis 

domb i t t " — 
mondáWerescha-
ginnak egy öreg 
kirgiz, egy sürü 
bokorral benőtt 
halomra mutatva 
— „még most is 
hemzseg a sok 
csúnya kígyótól" 
— Wereschagin 
össze- vissza ás-

kál ta és kutat ta ezt a veszedelmes vakandturást, 
de biz ott nem talált egyetlen egy kigyófiát sem-

Wereschaginnak i t t már több alkalma nyílt 
a kirgizek családi életével közelebbről megismer
kedni ; fölkereste őket füstös kibitkájokban (kuny
hó), elleste szokásaikat, gondolkodásmódjukat, 
megfigyelte foglalkozásaikat. Nem érdektelen, a 
mit a többek közt a kirgizek malmairól és őrlési 
módjáról följegyzett. A kirgizek őrlésre apró kézi 
malmokat használnak, melyek két kerek, la
pos kődarabból vannak összetéve, s szerkezetök 
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tökéletesen olyan, mint a mi falusi kézi malmaink, 
melyeken kukoriczakását, sót, stb. szoktak darálni. 
A liszt, mely abból derczéstől, korpástól kikerül, 
miként könnyen gondolható, nem tartozik a leg
finomabbak közé. Azonban malmoknak e primitiv 
neme csakis a sátorokban lakó nomád népeknél 
van még szokásban, mig a rendes falvakban és 
városokban szintén száraz, vizi avagy szélmalmok 
véfzik az őrlésnek nélkülözhetetlen mesterségét. 
Hodsagendben például Wereschagin egy oly 
maimocska közelében lakott, melynek kerekét egy 
kis csatorna vize hajtotta. E malom a rizs lehéja-
zására szolgált; két vastag és erős fadarab, végo
kon megvasalva s vágó élekkel ellátva, emelkedik 
föl s csapódik le váltogatva; o két fadarabot, he
lyesebben mondva stömpöt, egy fekvő gorenda 
hozza mozgásba, mig magát a gerendát a viz által 
hajtott lapátos kerék forgatja. Nálunk a stömpö-

ségökre, mikor az Angrene kiáradt hullámain 
kell átkelniök. Bakis valóban jó szolgálatokat is 
tet t Wereschaginéknak az utón, ámbor ő kalauz-
sága nem tudta megakadályozni azt, hogy épen 
az emiitett folyó közeléj>en el ne tévedjenek. 
Végre egy kirgiz a folyóhoz igazitván őket, azon 
valóságos életveszélyek között átkeltek s késő 
este Bukába érkeztek. 

Wereschagin az útjában ért nagyobb falvakat 
és városokat, mint Oromburgot, Orskot, Turke-
stant, Csemkendet, Taskendet és Bukat részlete
sen leírja, de azok annyira hasonlítanak egymáshoz, 
annyira föltalálhatók mindenikben a rendetlen 
utczák, romladozó mecsetek, sár, piszok, lézengő 
koldusok és kolduló dervisek, hogy a ki egy ily 
közép-ázsiai helység leírását olvassa, mindnyáját 
ismeri. Az orosz utazó Taskentben, Orosz-Tur-
kesztán fővárosában, az úgynevezett „európai vá-

állandó eső van, igaz, hogy mindig attól tar that
nak, hogy nyakukba omlik a ház, a mi néha ri tkán 
meg is történik, de ha kiderült az idő, pár órai 
tatarozás után a ház ismét szilárd. A középületek, 
bazárok, mecsetek, karavan-szerájok (vendéglők) 
égetett téglából vannak építve. 

A közép-ázsiai iskolákról szintén megemlék' 
szik Wereschagin. Azt irja, hogy Tarkendben, 
valamint Közép-Ázsia más városaiban is a kisebb 
(elemi) iskolák a kisebb mécs ;tek, a felsőbb rendű 
tanodák pedig a nagyobb mecsetek közelében 
emelkednek vagy néha egészen elkülönitve áll
nak. Ez utóbbiak igen terjedelmesek s apró 
czellákra osztott nagy épületekot foglalnak e l ; a 
czellákban tanulók laknak és az épület rendesen 
tágas kerteket foglal magában. Taskendnek hét.fő-
iskolája van (medressze), és azok mindenikében 
bizonyos számú Móllahít tanitanak. Tanitó csak 

Az alagút északi bejárata Geshenennél. Az alagút déli bejárata Airolonál. 

A Reusz völgye Geschenen mellett. 

ket a malomkő helyettesiti ; az imént leirt malom
nál a gabonaszemek egy lyukacskában gyűlnek 
össze, melynek oldalai keményre vannak kirakva 
és ott zúzatnak szét a stömpök által. A molnár, 
miként munkájának lassúságából, valamint mal
mának belső berendezéséből is látható, nem va
lami nagy érdemű iparos, de mestersége még sem 
rósz. A malmok r i tkák lévén az országban, igen 
messziről eljőnek oda rizsét héjaztatnl. Bérül az 
őrölt rizsnek 16-od részét szokta megtartani . 

Wereschagin Hodaagendtől Buka-ig egy orosz 
katonatiszt udvarias útba igazitása szerint a Sis-
Daria jobbpartján utazott , mert i t t az ut biztosabb 
és a vidék is népesebb volt, mint a balparton. 
Azonkivül a tiszt mellé adta vezetőül saját dsigit-
jé t (szolgáját), egy Bakis nevű kirgizt, a kinek 
meghagyta, hogy ne csak gondosan őrködjék az 
utazók biztonsága fölött és engedelmeskedjék pa
rancsaiknak, hanem különösen akkor legyen segit-

Szent-gotthárdi alagút (Svájcz és Olaszország közt). 

rosrész" akssakáljánál fogadott szállást. E körül
ményt csupán a fentebbi török szó kedvéért lát tuk 
jónak megemlíteni, mert Wereschagin azt e két 
török szóból származtatja: ak (magyarul vén, agg) 
és szakái (magyarul szintén szakái), tehát az egész 
szó agg-szakálut, azaz: vénet, elöljárót vagy kor
mányzót je lent ; azon a vidéken legalább ilyen 
értelemben használják. Ez is csak azt bizonyítja, 
hogy az ottani népekkel mi magyarok kozeh ro 
konságban ál lunk. 

Wereschagin azt ir ja: ne higyjük, hogy a 
házak Parisban, Londonban vagy Európa más 
fővárosában épülnének leggyorsabban. Közép-
Ázsiában sokkal gyorsabban megy az. Ugyanis e 
vidéken a nagyobb városokban épen ugy, mint a 
falvakban, a házak mind a legutolsóig agyagos 
sárból készülnek, amely idővel ugy összeáll, hogy 
a házak e száraz égalj alatt épen ugy eltartanak, 

| mintha kőből vagy téglából épültek volna. Ha 

Geschenen falu. 

volna elég, de tanítvány alig akad egy-ket tő ; 
Wereschagin a rengeteg nagy medressziekben (fel
sőbb tanokban) alig talált egyszerre 10—12 ta
nulót együt t . Még a legtudósabb mollah sem igen 
tud egyebet, mint olvasni, a koránt magyarázni s 
a számtalan sok török szent életrajzát és szent 
iratait könyvnélkül elmondani. 

Bukából az orosz utazók már csak félve in
dultak tovább Szamarkand felé, mert a városban 
az a hir volt elterjedve, hogy a bokharai emir 
Szamarkandban van s Oroszország ellen harezra 
készül. Wereschagin nem akar t hitelt adni a hir-
nek, de később csakugyan meggyőződött, hogy 
annak igaza van, mert nem sokára ő is levelet 
kapott hazulról, melyben világosan meg volt írva, 
hocv Oroszország szintén hatalmasan készülődik 
Közép-Ázsia ellen. Sámi Lajos. 
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A szent-gotthárd-hegyi vaspálya. Az erdélyi székely szombatosok. alá állítván, a szombatos rabbi, zsidó módra, újra 
megesketi őket és ugy bocsátja el, áldással. E 
másodszori esketés nélkül nem tekinthetnék ma
gukat házastársaknak. Történik az is, hogy szom
batos leány valódi zsidóhoz megy férjhez. I ly 
esetben a leány keresztyén papjának nem jelente
nek felőle semmit, csak titkon elviszik a leányt a 
vőlegény (zsidó) papjához s ez az eset aránylag 
elég gyakori is. Keresztyén férfihoz azonban a 
szombatos leány soha sem megy férjhez; a férfiak 
sem vesznek keresztyén leányt, ha csak előre nem 
kötelezi magát a szombatos életre; erre azonban 
egy egész próba-évet engednek neki s csak akkor 
veszik át. 

Az áttérés czerimóniái megérdemlik, hogy 
különösön is fölemlittessenek. Az áttérendőnek he
teken át magyarázzák a Mózes törvényeit s ismer
tetik annak külső szertartásait és gyakorlatát ; de 
a valódi t i tkokat csak az áttérés bevégzése után, 
s akkor is csak apródonként tárják föl előtte. Az 
áttéréskor esküt tesz az áttérő, melyben megta
gadja apját, anyját és a Krisztust , s örök hűséget 
fogad a Mózes törvényeinek. De ha később, midőn 
a mysteriumba is bevezettetik, — vagy a szomba
toshoz nőül ment keresztyén leány, a sok sanya
rúsággal járó szombatos élethez szokni nem tudván, 
ha ahhoz kedvetlenséget muta t , — erőszakkal 
maguk közt nem tartják; a nőt, ha el akar válni, 
elválasztják férjétől, eleresztik a szombatosság 
kötelékéből; de az elkü'önözés óráján rettenetes 
esküt tesz és hallatlan átkot mond magára, hogy 
a szombatosság t i tkait soha, senkinek el nem 
árulja, — s hogy eskü és átok mily borzasztó 
lőhet, onnan gondolhatni, mert ily elvált nőtől 
soha nem hallani semmit a szombatosságról, a 
szombatosok életéről s szertartásairó1 , annál ke-
vésbbé t i tkaikról, melyeket, talán ha kínpadra 
vonatnának, sem árulnának el. 

Ha a szombatos leányt kérő keresztyén férfi, 
vagy szombatoshoz menni akaró keresztyén leány, 
a próba-évet botránkozás nélkül kiállják s kedvet 
mutatnak a különös élethez, csak akkor viszik 
végbe az átvételt — a zsidók szertartásai szerint. 

Böjtjük még tovább terjed a zsidókénál, vagy 
is a babonával meghalaüja azt, a mennyiben min
den szerdán külön böjtöt tartana!; a gonosz lel
kekre, z-észint azok megengesztelése, részint ha
talmuk megrontása végett. A böjtnek nagy erőt 
tulajdonítanak nemcsak az isten megengesztelé-
sére, hanem az ördög elűzésére is. Babonájuk azt 
tártja, hogy Isten az ördögöknek a déli és éjféli 
tizenkét óra közeli perczeit szabad tetszésükre 
hagyta , fölhasználniuk gonosz szándékaik kivi
telére, kik egyébkor a szemétdombokon és kereszt-
utakon vannak megkötözve, szemmel tar tván az 
embereket, hogy szabadulásuk pillanataiban vala
kit azonnal nyakon csíphessenek. A gonosz lelkek 
semmiért nem bosszankodnak annyira, mint ha 
valaki pénteken fésülködik, vagy a szemetet a 
följövő nappal szembe önti stb., ezt hát kerülni 
kell, nehogy ok nélkül ingereitessenek. 

Mint a böjtnek, szintoly hatást tulajdoníta
nak az átoknak is; azt hiszik,ha az teljes lélekből 
történik, beteljesedik. Azért nem könnyen vete
mednek rá, hogy valakit megátkozzanak; legin
kább hitök csufolóit vagy tettleges háborgatóit 
illetik átokkal s az ily átok beteljesedéséről nem 
egy adatot (vagy adomát) tudnak beszélni. í g y 
egy P . Sincerus nevű szerzetesről, ki őket a 
fiskusnak feljelentette, azonkívül szombatonként 
erőszakkal munkára hajtotta, mezei dologra kény
szeritette, a min elkeseredvén, azzal átkozták meg: 
hogy a férgek egyék meg! S íme, oly betegségbe 
esett, hogy az átok teljesedett rajta. Mulatságo-* 
sabb e n n d a gagyi Miklósi P á l históriája, a ki 
dulló-segéd (székely terminológia szerint, a szol
gabírói esküdt) volt s a szombatosokat tőle telhe
tőleg mindig sanyargatta, rajtok kegyetlenkedett, 
azonkivül csúfolta, s jelesen: borjuknak nevezte; 
a min megboszankodván a szombatosok, azzal 
átkozták meg, hogy: no, meg ne haljon addig, 
mig csak egy borjut nem szül a világra. Ez abba 
maradt ; hanem egyszer egy szombatnapon, Miklósi 
Pá l uram bemegy Kereszturra, p rsze a korcsmába, 
ott szokása szerint muzsikáltatja s tisztességesen 
le is szíja magát. Czimboráivaí a bor között a 
szombatosok á tká t is előhozva, abból nagy mulat
ságot csináltak maguknak, hogy ha Miklósinak 
csakugyan borja születnék, mit tennének vele. 
Elég a, részegen megy haza Gagyba, lefekszik s 
azt álmodja, hogy csakugyan borja született. — 
Ez alat t az istállóban épen megellet t a borjazó 
tehene, s gondos felesége az uj jövevényt bevit te 
szobájukba, hogy jó melegben legyen ot t ,megköté 
az ágy lábához,s azzal maga is lefeküdt és elaludt. 
Rémálmából ébrodMiklósi; meglátja az ágy lábá-

(Svájczban.) 

A z emberi észnek a természet fölött vivott 
fényes diadalai egymást érik napjainkban.. Al ig 
készült el a csöndes-tengeri vaspálya Észak-
Amerikában, a suezi földszoros átmetszése Afri
kában és a mont-cenisi nagyszerű alagút az Alpo
kon át Franczia- és Olaszország közt , máris 
megint oly hatalmas mű van készülőben, mely a 
fentebbiekkel bát ran mérkőzhetik merészség és 
nagyszerűség tekintetében, ha ugyan fölül nem 
múlja azoka t : értjük a szent-gotthárd-hegyi vas
pályát és alagutat , mely utóbbinak Geschenen és 
Airolo közti egész hossza 14,920 méter, tehát kö
rülbelül két földrajzi mérföld lévén, a mont-cenisi 
nagy alagút hosszát jóval túlhaladja. 

E fontos vaspálya kiépítésének megkezdését 
nem csupán természeti, hanem politikai akadályok 
is sokáig késleltették. Svájczot és Olaszországot 
fogja összekötni, de kezdetben a svájczi kantonok 
féltékenykedése és irigy vetélkedése kicsiben múlt, 
hogy meg nem hiusitá az egész tervet. Egy ik sem 
akarta engedni, hogy egy ily nagyszerű átmeneti 
vaspálya előnyeit a másik élvezhesse; inkább ne 
élvezze egyik sem. Hanem időközben Svájczot 
keletről és nyugotról uj vaspályák kötötték össze 
Italiával és Közép-Európával , s igy aztán a déli 
kantonok végre mégis belenyugodtak, hogy a 
szent-gotthardi pálya kiépülhessen s az épen út
jába eső kantonon átmehessen. Igaz, hogy nem 
jó szántukból tették, hanem Olasz- és Németország, 
mint leginkább érdekelt szomszédállamok, kény-
szeritették erre a nyakas kis köztársaságot. 

A pálya kiépitése tehát elhatároztatott s az 
építést a múlt év közepe táján meg is kezdették. 
Az alagút elkészítését a sz.-gotthardi vaspálya 
társulat igazgatósága Favre franczia mérnökre 
bizta, ki már több fontos vaspályát épített és több 
hosszú alagutat fúratott megbizói teljes megelége
désére. Favre az óriási munkát nyolcz év alatt 
Ígérkezett elkészíteni 47.804,300 frankért. 

Favre az alagút átfúrását kitűnő szerkezetű 
fúró s más roppant erejű gépek segélyével a múlt 
év októberébon a hegy északi oldalán Geschenen 
mellett meg is kezdé, mig a déli oldalán Airolo 
mellett már szept. 13-án elkezdették a leendő 
alagút nyílását kivágni. E nagy mű elkészítése 
folytán, melynél már tökéletesebb gépeket fognak 
használni, mint az eddigi e nemű építkezéseknél, 
nem csupán az erőműtan és a mérnöki tudomány, 
hanem az ásvány- és földtan is tetemes vívmá
nyokra fog szert tenni, mert a Szent-Gotthárd tele 
van igen értékes ásványokkal, és a hegynek az át
fúrás alkalmával megismert belső szerkezete bizo
nyára érdekes fölvilágositásokat nyujtand annak 
mikénti előállása iránt is. 

A mellékelt rajzok mindenekelőtt a leendő 
alagút nyilasaihoz vezetik olvasóinkat Geschenen 
és Airolo mellett. Az építkezési helyeken még 
minden puszta, elhagyatott s még elhagyatot tabb 
látványt nyújtanak a földalatti munkahelyek. Do 
ha elgondoljuk, hogy e jelentékteleneknek látszó 
nyilasok századunk egyik legköltségesebb müvé
nek létrejöttét fogják elősegíteni, a sötét barlan
gokat mindjárt egészen más színben fogjuk ma
gunk előtt szemlélni. Ezek képezik a kapukat 
ama — még most sötét — helyekhez, hol az egyik 
hegyfuró északról délfelé, a szikla kebelébe mind 
előbbre vágja be magá t , mignem utoljára 
összetalálkoznak, oly biztosan mint a halál, mi
ként ez előre ki van számitva. Airolo kedvező 
fek vese daczára is nagyon szegényes, piszkos 
olasz falu, mely csak néhány kő-, vagy lega 'ább 
is nem szalma- és nádfedéllel ellátott házzal di-
csekheíik. Geschenen vagy miként sokan irni 
szeretik, Göschenen néhány hó előtt is csak 
félig romba dőlt, elhagyott és a szent-gotthardi 
átjárás forgalmából élősködő filiál-falueska volt. 
Ma már mindkét helység a bábeli nyelvzavart 
juttatja eszünkbe, mert az alagút-épí tésnél alkal
mazott munkások a legkülönbözőbb nyelvű nem
zeteket képviselik. A havasok leánya, mely Reuss-
patak névvel az „ ö r d ö g hidja" aiatt csörtet alá, 
a magas ,bban fekvő Uri-i völgyben még ártatlan, 
csöndesen lejtő ki8 leánvka. Forrásai a Furka-
jégmezőn erednek s a Szent-Gotthárd a Lucen-
droi-tó vizével adja meg neki a hódolatot, hihető
leg nem is gyanitván azt a borzasztó lármát és 
veszedelmet, melyet a csintalan leánvka széles jó 
kedvében amoda lejebb véghez vinni" szokott. 

— Adalék a hazai történethez. 

I I I . 
A székely szombatosok vallás-gyakorlata, a 

mint azt Pécsy Simon megalkotta s a mint az jó
formán ma is áll *), sajátságos keveréke a zsidó 
és keresztyén szokásoknak, de egészen a mózesi 
hit alapján. Csodálni lehet, hogy oly szellemdús 
s korához képest mindenesetre föl világosuk ember, 
mint Pécsy Simon, nem bírt a móztsi vallás kül
sőségein, melyek csak az izrael nép körülményei
hez, éghajlati s egyéb viszonyaihoz alkalmazva 
birhattak észszerű érvénynyel, gyökeresb átalakí
tást tenni, s azt, ha bevette s bevétette, uj követői 
testi és lelki szükségeihez nem bírta alkalmazni. 
De a hit, kivált a proselytáknál, rendesen rajon
gással j á r s a foglyul vett lelkeket még külsőségei 
bilincseiben is szigorún tartja. S hát ha még, mint 
Pécsynél, egy mellékindok válik mindenek felett 
uralkodóvá: szerelme a szép és bűbájos Eszter 
iránt , kinek kedveért lett zsidóvá, — s egészen 
azzá még sem lehetett. 

Követői , ma kivál t , még kevésbbé azok. 
Szombatos vallásukat szabadon nem követhetvén, 
nyíltan nem vallhatván, kénytelenek valamelyik 
bevett vallás-felekezethez tartozni külsőleg 8 an-
na£ mellőzhetlen szertartásainak alávetni magu-
kat. Nekik mindegy a keresztién felekezetek 
akármelyiké, s magukat, mint már említve volt, 
beosztották a falujokban létező h á r o m : görög 
katholikus, unitárius és református felekezetek 
között, s igy mindeniknek két vallása van: egyik, 
melyet kényszerből követ s szertartásait utálattal 
végzi; másik, melyhez hitteljesen ragaszkodik. 

Ha gyermekük születik, az újszülöttel min
den tekintetben zsidó módra bánnak s csak miután 
rajta, ha fiu volt, a környülmetélés szertartását is 
elvégezték, viszik az illető keresztyén paphoz, a 
környülmetélés után tizenkét nappal. Keresztnevet 
mindig az ó-testamentomból választanak neki, s 
leggyakrabban a Mózes nevet a fiaknak; nincs ház, 
a melyben legalább egy Mózes né lenne. Kereszt
atyáik és anyáik is mindig a szombatosok közül 
valók. De ha a keresztyén pap elől kijöttek, le
imádkozzák a gyermekről a keresztvíz fertőzetét 
s ugy nevelik tovább, mintha semmi sem tör tént 
volna vele. 

Halot taik fejénél, ha mindjárt a két protes
táns felekezet valamelyikéhez tartozik is, gyer
tyákat égetnek mindaddig, mig a koporsót a szo
bából ki nem viszik. A halál után csak 24 óráig 
szenvedik meg a, föld szinén; s bár külsőleg a 
keresztyénekéhez hasonló koporsóba zárják, de 
annak belső elkészítése, a halott felruházása s a 
koporsó felszerelése egészen a zsidók szabályaihoz 
van alkalmazva. A h.-.lott körül gyorsan elvégzik 
a zsidó szertartásokat s csak azok végeztével 
jelentik a halottat az illető keresztyén lelkésznél 
be. A halott temetőbe kisérésénél nem tűr ik a 
keresztyéneket; de a lelkésznek ellent nem áll
hatván, az szükségkép jelen van, s e miatt halotti 
vecscrnyéjüket is hangtalan némasággal végzik 
magukban, ugy hogy a kiséret alatt egymáshoz 
egy szót sem szólanak, sőt egymásra nem is néz
nek. A gyász idejére és szokásaira nézve is egé
szen zsidósak. Halottaik sorsa felől azonban bor
zasztó babonás hiedelmeket táplálnak. Tizennégy 
napra a temetés után, ezt hiszik, megjelenik egy 
angyal a koporsó fejénél, kezében hatalmas do
ronggal s a koporsóban aluvóra rá k iá l t : „ K i 
v a g y ? " Ha bűntelen volt életében a holt, meg
mondja nevét 8 az angyal őt elviszi magával, 
keresztül kasul meghordozza őt a földi világban 
s megmutatja neki a bűnös megholtakat, kik vét
keikből meg nem tisztulván, kényszeríttetnek a 
földön bujdosva gyötrődni, m>g nem egyszer isten 
irgalma feloldozván, bejuthatnak boldog hazá
jukba. Ha a halott is ily bűnös teremtmény volt 
életében : a fejénél álló angyal a doronggal na
gyot sújt a hasára, mire az kikél a koporsóban s 
az angyal őt vándor útjára ereszti. 

Esketési és menyegzői szertartásaik is zsidó
sak. Miután a keresztyén lelkész a maga módja 
szerint megeskette az uj párt — elviszik maguk
kal a szombatos szülők és lakadalmi vendéo-ek, -
nem szombatosokból vendéget nem híván, — az 
arának hosszú haját levágják? körül, mint a fér
fiakét szokás, s akkor vőlegényével valami superlát 

*) A jegyzetek, melyekből a jelen közleményeket 
merrjük. 1855-ból valók. Nem tudjuk, a legújabb időben 
a zsidókat emanczipáló 1868-diki törvény nem hozott az 
alább említendő viszonyokba valami változást. Érdekes 
volna mindenesetre, tudósítást venni a székely szombatosok 
legújabb állapotairól is. 

hoz kötött borjut s félmámorban még, azt hiszi — 
Q hozta világra. Elijed s hogy szégyenét elrejtse 
a világtól, felkel, felöleli a bégő corpus delictit, 
ki- s az ó kútba dobja. Azután jöt t rá, hogy 
hiszen borjadzó volt a tehenük — s hátha azét s 
nem a magáét dobta a kútba. De már későn; s a 
Miklósi Pá l borja örök nevetség tárgya maradt. 

Szertartásaik s babonáik részletesb elbeszé
lése helyett tekintsünk bele szertartáskönyveik 
logbecsesb részébe, énekes könyvükbe- Ezt ma is 
uoy használják, a mint Pécsy Simontól vették, ki 
az ó-testamentomi költészet szellemét, a magyar 
nyelv magvasságával egyesité abban s valóban 
becses adalékokat nyújtott a magyar vallásos köl
tészethez. 

A szombatosok énekeskönyvét irodalmunk
ban előbb Lugossy, majd Kriza tudós nyelvészeink 
ismertették, s méltó elismerést szereztek neki. Mi 
ugy adjuk belőle az it t következő mutatványo
kat , a mint forrásunk azokat magából a bözöd-uj-
falusi szombatosok egyikénél talált kézirati pél
dányból kijegyezte. A tartalom aligha annyi idők 
a la t t is változott, de az át meg átirás által az 
egyes kifejezésekben, sméginkább a helyesírásban 
mindenesetre történt idomulás a korral. 

Szombat-esti (értsd: péntek-esti) énekek. 

I. 
Most kezdődik a szent Szombath, 

Ki t U r h innünk hagyott . . . . 

Kövessük ezt örömmel, 
Lelki gyönyörűséggel, 

Is teni t isztelettel , 
Kedves énekekkel. 

Ü l jük ezt nagy buzgósággal, 
Isteni szolgálattal, 

Lelki nagy igazsággal, 
Imádassál, szép józansággal. 

Tiszta testtel, ruhával, 
Forgódjunk Urnák napján . 

Ártat lanság, vidámság 
Szombathnak légyen neve : 

Igaz lelki tisztaság, 
Szentségnek követése. 

Maüá t minden rostálja, 
Fontra , mértékre adja . . 

I I . 
Már beállott a szent Szombath , 
Gyönyörüsséggel üljük azt, 
Ezen dicsérjük az U r a t ! 

Most azért mi, áldott I s ten , 
Gyülekezünk ez innepen, 
Nagyságos szent Szombathodon, 
Választott nyugvó napodon. 

Segítségedet óhajtjuk, 
Szent vezérlésedet várjuk, 
Csak tőled erőt kívánunk, 
Hogy épüljön nálad dolgunk. 

I I I .* ) 
Ez nevezetes napot 
Minden ugy becsülje: 
Min t szent atyánk tartja, 
Népünk azt ugy ülje. 
Cserében ki helyében 
Vasárnap az minap ke lé : 
De a Szombath méltósága 
A teremtésnek fénye! 

Szemérem és gyalázat 
Az emberi szerzésért: 
Az Istenét elhagyni 
Köl töt t vasárnapért , 
Ki t az Isten bán és utál, 
Törvény megszegéseért, 
Az ő dicsőséges szent neve 
Tékozlásáért 1 

Messiás eljöveteléről való ének. **) 
(Pogácsás innepen.) 

Simon hegyéről szabaditót, mennyei szent 
U r ! Várjuk örömmel Szent Messiásodat! — Bo-

*) Az eredeti Szombatot a keresztyéneknél helyette
sítő vasárnap ünneplése ellen intézett ének. 

**) Pécsi Simontól. 

csásd el szent Ur , Messiásodat, az Izrael népednek 
váltságára! 

Mindenkor , szent U r , híven emlegetjük, 
Szivből áhitatosan egymással beszéljük: hogy mi
kor lészen öiömenapja Messiásodnak! — Bocsásd 
el szent U r Messiásodat, hogy örüljön vélünk ! 

stb. stb. 
Minden versszak refrénje : „Bocsásd el szent 

Ur, Messiásodat" vagy: „Jőj el, Messiás, Ur ha
gyásából, néped vál tságára!" — 

A fényűzésről, restségről és munkás
ságról. 

{Franklin Benjámintól.) 

Bámulatos, hogy e világ dolgait mily visz-
szásan igazgatják. Az ember azt képzelné, hogy 
az egyesek érdekei a közérdeknek helyet adnak; 
de nem igy van, az egyesek sokkal több szorgal
mat, gondot és ügyességet fejtenek ki ügyeik kö
rül, mint a közönség a közügyek iránt, s e miatt 
a közérdeklődés rendesen az egyesek mellett van. 

Parlamentet és tanácskozási gyűléseket hi-
vunk össze, hogy a jelenlevők összes bölcseségét 
hasznunkra fordíthassuk; de ugyanakkor az ösz-
szehivott tagok összes szenvedélyeik, előítéleteik 
és egyéni érdekeik kellemetlen járulékával is bő
ven el vagyunk látva. Néhány furfangos ember e 
.gyarlóságaik fölhasználásával túljár a bölcsesé-
gökön és bolonddá teszi őket ; ha azon tények, 
határozatok és rendeletek után Ítélhetünk, melyek 
az üzletet és kereskedelmet az egész világon sza
bályozzák,, reá jövünk, hogy a nagy emberek gyű
lése a legnagyobb bolondság e földön. 

A fényűzés orvoslásáról még nem gondol
koztam, mert nem vagyok tisztában vele, hogy 
nagy államban lehetséges-e e bajt orvosolni, még 
azzal sem vagyok tisztában, hogy e baj valóban 
olyan nagy-e, mint állítják. 

Tegyük föl, hogy a fényűzés meghatározásá
ban minden haszontalan kiadások benn foglaltat
nak; már most gondoljuk meg, hogy egy nagy 
országban lehetséges-e a törvénynek az ilyen ki
adásokat ellenőrizni? és ez által népünk vájjon 
boldogabb és gazdagabb volna-e? 

Vájjon a munkának és szorgalomnak nem 
hatalmas sarkantyuja-e az a remény, hogy jöhet 
egy nap, midőn a szegényebb sorsuaknak is mód
jukban lesz némi fényűzési czikkeket vásárolni és 
élvezni? 

Vájjon a fényűzés nem hajt-e több hasznot, 
mint a mennyit fölemészt? és e hatalmás inger 
nélkül a természeti hajlamoknál fogva rest és 
gondatlan népek nem volnának-e még restebbek 
és gondatlanabbak? 

E tárgyra vonatkozólag egy tanulságos kö
rülmény ju t eszembe. 

Egy Philadelphia és Cape-May közt közle
kedő hajós valami csekély szolgálatot tet t éret
tünk, a miért nem fogadott el pénzt. Miután nőm 
megtudta, hogy a hajósnak leánya van, egy uj di
vatú fejkötőt küldött neki ajándékba. Három év 
múlva a hajós ismét a házamhoz jöt t egy Cape-
May-i földész útitársával. Fölemlítette a fejkötőt, 
mondta, hogy vele mily nagy örömet csináltunk 
leányának. „De — monda — a gyülekezetünknek 
mégis drágába került az a fej kötő." — „Hogyan? 
— kérdem. — „Midőn leányom a templomba 
ment vele, a többi leányok annyira megszerették 
ós bámulták, hogy mindnyájan elhatározták, hogy 
Philadelphiából ők is hasonlót hozatnak." A fele
ségemmel kiszámítottuk, hogy ez legalább 1000 
forintba bele kerül. 

„Igaz — monda a földész — de a történet 
egy részét kifelejtettem.Én azt hiszem.hogy az a fej
kötő mégis hasznunkra volt, mert ez ju t ta t ta leá
nyainknak legelőbb eszökbe, hogy kötött keztyü-
ket küldjenek a philadelphiai vásárra, hogy le
gyen költségök fejkötőre és szalagra; és tudhatja, 
hogy ezt az iparágat azóta is folytatják és hihe
tőleg ezentúl is folytatni fogják még pedig na
gyobb mérvben, és az ez által nyert pénzt hasz
nosabb czélokra is fordíthatják." 

Nem tagadhatom, hogy ez elbeszélés után 
könnyen kibékültem e csekély fényűzési czikkel, 
mert a csinos fejkötő nemcsak a leányokat te t te 
boldogabbá, de a jó meleg kötött keztyük küldése 
a philadelphiaiaknak is hasznot és örömet szorzott. 

A meggazdagodott emberek közül némelyek 
okosak, mértéket tartanak, nem költenek túlságo
san, szerzeményüket utódjaiknak is megtart ják; 
— de vannak, kik gazdagságokat szeretik fitog
tatni, túlságos kiadásokat tesznek és prédálások 
által tönkre ju tnak . 

Az ilyen könnyelműségeket a törvények nem 
akadályozhatják meg : és a közönségnek ez nincs 
is mindig ártalmára. Egy bolond által elvesztege
tet t forint okosabb ember kezébe kerülhet, a ki 
több hasznát tudja venni. Tehát — az a forint 
nincs elveszve. 

Egy hiú ostoba, ember szép házat épít tet , 
gazdagon bebutorozza, míg a pénze tar t , költsé
gesen él, a számítás és előrelátás hiánya miatt 
néhány év alatt megbukik ; de az építész, kőmű
ves, ács, lakatos, asztalos és a többi becsületes 
iparosok a nála talált munka által családjok fenn
tar tásában és nevelésében segítve voltak; a nap
számosokat is kifizette munkájukért, — és t birtok 
jobb, azaz: gondosabb kezekbe ment át. 

Vannak esetek, midőn a fényűzés bizonyos 
nemei közromlást idézhetnek elő. Pé ldáu l : ha van 
olyan nemzet, mely a húst és ruhaneműjét azért 
szállítja külföldre, hogy árukkal a szeszes italok 
behozatalát fizesse, mig a nép nagy része burgo
nyán tengődik és fehérnemű nélkül vagy rongyo
san j á r ; kérdem, hogy az ilyen nemzet, vájjon 
miben különbözik azon ostobától, a ki családját 
éhezteti és ruháit beiszsza? 

Némely nemzetgazdászok kiszámitot ták, 
hogy ha minden ember huszonnégy órából bár 
csak négy óra hosszat hasznos munkával foglal
koznék, e munka az élet minden kényelmei és 
szükségességei fedezésére elegendő volna, a nyo
mor és szükség az egész világról száműzve volna, 
és a nap többi részét mindenki kellemes nyuga
lomban és mulatságban tölthetné el. 

A szüks 'get és nyomort mi okozza tehát? 
Az, hogy sok férfi és nő foglalkozik oly mun

kával, mely az élet kényeim 'it nem mozdítja elő, s,őt 
még az élet szükségességeit sem fedezi s ezenfelül 
e munkásoknak azokkal, kik nem dolgoznak sommit, 
csak élveznek, és a munkás kezek szerzeményeit 
fogyasztják, mégis mindont meg kell osztaniok. 
Bővebben magyarázom ki magamat. 

A vagyon első elemei a munka által megsze
rezhetők. — Nekem földbirtokom van. Gabonát 
termesztek. E gabonával egy olyan családot táp
lálok, mely nem dolgozik semmit, a gabonámat 
felemésztik, és az év végével nem leszek gazda
gabb mint az év elején voltam. De ha az a család, 
melyet táplálok, ez idő alatt szorgalmasan dolgo
zik, az egyik fon, a másik varr, főz, kapál vagy 
az épitkezéshez téglákat vet stb., a gabonám 
értéke munkájok által megmarad, és az év végével 
mindnyájan jobb ruházatban, jobb szállásban, egy 
szóval sokkal jobb állapotban leszünk. De ha a 
helyet t ,hogy az általam tartott és táplált emberrel 
téglát vetettek, azt arra használom, hogy nekem 
hegedüljön, az általa fogyasztott gabona el van 
veszve, és munkásságának semmi nyoma sem 
marad fenn, melylvel a család jóllétét vagy va
gyonát növelte volna. Tehá t : a muzsikus szegé
nyebbé te t t ; ha csak a családom tagjai a hegedűs 
által okozott hiányt helyre nem pótolják, azáltal, 
hogy többet dolgoznak — vagy kevesebbet esznek. 

Nézz körül a világban, láthatod, hogy hány 
millión vannak, a kik dologtalansásgal foglalkoz
nak, s csak a mások szerzeményéből élnek. 

A kereskedésnek nagy része, melyekért har-
czolunk és egymást pusztitjuk, miből áll? 

A tenger és szárazföldön való utazás veszé
lyeivel daczolva, milliók küzdenek a feleslege
sekért. Mennyi fáradságba kerül egy nagy hajó 
építése és felszerelése; hosy inyenezségünket ki
elégíthessük, thea és kávéért Chin.iba és Arábiába, 
ezukorért Nyugot-Indiába, dohányért Amerikába 
küldjük. Ezeket a tárgyakat pedig nem lehet az 
élet szükségességeinek tekinteni, mert elődeink 
igen kényelmesen megélhettek azok nélkül is. 

Azonbam mégis vigasztalásul szolgál, ha 
meggondoljuk, hogy egészbe véve az emberi nem
ben a munkásság és okosság a restséget és bolond
ságot jóval felül múlja. 

Még egy észrevétel, aztán bevégezem e t á r 
gyat . 

Testünknek majd mindenik tagja igénvel 
valamiféle kiadást. Lábainkra csizma, lábunk 
szárára harisnya, nadrág, testünk többi részére 
más ruházat kel l ; gyomrunknak pedig jó ad ig 
táplálék. Szemünk, bár nagyon szükséges részünk, 
leo-főlebb csak az olcsó szemüveg segítségét kéri, 
melynek megszerzése kiadásainkat nem terheli tul . 

A mások szemei és nyelvök tesznek bennün
ket tönkre. A czifra ruha, drága ház, fényes 
bútorzat, és sok mindenféle oktalan költség a 
mások szemei kielégítéséért történik. 

Sámi Lászlóné, 
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Nemzeti halottak emlékezete. 
Az e czim alatt a„V. U." f. é. 2-ik számában 

megjelent közleményt Hajdú Lajos ur a következő 
adatokkal egésziti ki, melyeket Lörincz József úr
tól vett Sepsi-Magyarosról. Az adatok csaknem 
kivétel nélkül a székely foglyokra vonatkoznak. 
A magyar szabadságért folytatott küzdelem kö
vetkeztében politikai fogságot szenvedett hazafiak 
közül a már emiitetteken kivül elhaltak még: 

1. Szilágyi Sámuel honvéd alezredes, S.-Sz.-
Királyban. 2. Pünkösti Pál őrnagy, Karácsonfal
ván. 3. Domokos Sándor őrnagy, Al-Csernáton-
ban. 4. Andrási János százados, S.-Sz.-Györgyön. 
5. Sárosi Ferencz honvédőrnagy, Bikfalván. 6. 
Jósa Lajos százados, Száraz-Ajtán. 7. Zonda La
jos százados, K.-Vásárhelyt. 8. Cserei Lajos őr
nagy, Nagy-Ajtán. 9. Jánosi József őrnagy, Orosz
házán. 10. Zsombori Sándor székely huszár ezredes, 
talán Pesten. 11. Dohai József székely gyalog 
ezredes, talán Mihályfalván Erdélyben. (Ezek 
josefstadti várfoglyok voltak.) 12. Zathureczki Ist
ván kapitány, Orosztelken, kufsteini fogoly. 13. 
Mircse Ferencz honvédőrnagy, Barátoson; olmützi 
fogoly. 14. Litsken Lajos honvédalezredes, gyula
fejérvári fogoly, meghalt Aradmegyében. 15. Nagy 
Ferencz ref. lelkész Gidófalván; fogsági helyét 
nem tudom. Számosan haltak még meg székely 
katonatisztek, kiket az itélet rangjától s illetmé
nyétől megfosztott, de a kereseti fogság után 
szabadon bocsátották. — Lörincz József ur meg
jegyzi, hogy jó lenne, ha a székely földről értesí
tést közölne valaki, mert a három székely ezrednek 
tisztjei kevés kivétellel mind foglyok voltak. S.-
Szent-Györgyről Csíkszeredából valamelyik szé
kely volt fogolytárs szintén közre 
bocsáthatná az előtte ismert ada
tokat. Záradékul megemliti, hogy 
Bardócz János erdélyi rom. kath. 
és tábori pap is meghalt Baró-
ton, ki tevékenységben páratlan 
volt Erdélyben, sokat hányatott 
mint menekült, s hazatérve mint 
elmezavarodott ínségben volt ha
láláig. 

Ugyancsak e közlemény ki
egészítéséül veszszük még a kö
vetkező tudósítást: 

„A „V. U." f. é. 2. számában 
„Nemzeti halottak emléke" czim 
alatt megnevezett olmützi és jo
sefstadti 435 magyar államfogoly 
névsorozatához számitandó: Tamás 
Bruno, vasmegyei rumi születésű 
8zent-ferencz-rendiáldozár,székes-
fehérvári zárdai alelnök. 1849. 
augusztus 10-kén a fehérvári nép
felkelésben részvéte miatt Hnynau 
által öt évig vasban eltöltendő 
várfogságra ítélteiéit; Olmützben 
egy, és fél évet ki is töltött, azután kegyelem 
utján néhány fogolytársával szabadon bocsátta
tott. Meghalt 1872. márczius 21-én 75 éves korá
ban Csikvárott, hol a helybeli lelkészt helyettesité. 
— Sz.-A.ntal, ápr. 14. 1873. — Hermán Jeremiás, 
zárdafőnök és a boldogultnak elvrokona." 

f num coctus, signum do, funera prodo. (A harang 
az ő hasznairól: a függő harangütő az én hang-
szerverőm, melylyel ha megüttotem, botöltöm a 
léget és behatok a nyilt fülekbe, az éjjel-nappal 
gyorsan tűnő órákat mérlegelem, összegyűjtöm a 
hívek gyülekezetét, jelt adok, a halálozásokat 
tudtul adom.) Johan Risner teutoproneus me fusit 
1636. (Risner János németprónai születésű öntött 
engemet 1636-ban.) — 4. A déli oldalon: „Psalm 
122. laetatus sum, cum dicereter mihi: in domum 
Domini ibimus." (Zsoltár 122. örvendezem, midőn 
mondják, hogy menjünk az isten házába." Habac. 
2 Rom. I. justus ex fide sua vivet. (Habakuk 2-ik 
róm. lev. 1. v. Az igaz ember hitéből él.) — 5. A 
nyugati oldalon, a Rákóczi czimer körzetében:,,Non 
est currentis, neque volentis, sed miserentis Dei." 
(Nem azé a szerencse, ki azután futkos, sem nem 
azé, a ki azután sóvárog, hanem azé, a kinek a kö
nyörülő isten adja azt. (Rákóczi jelmondata.) — 
6. Alsó körirat: Haec campana fusa est in usum 
ecclesiae debrecinensis ex liberalitate illustrissimi 
Georgii Rákóczi, principis Transilyvaniae, par-
tium reg. Hung. part., et sicul. com. Albae Juliae 
anno 1636. (E harang a debreczeni egyház hasz
nálatára méltóságos Rákóczi György, Erdélyor
szág fejedelme, Magyarország részeinek ura, a 
pzékelyek grófja kegyességéből öntetett Gyulafe-
jérvártt 1636-ban.) — E föliratok az uj harangon 
is rajta lesznek; azonkívül e sorok fognak rajta 
helyt foglalni: „Ezen harang 1802-ben a nagy 
tűzvészkor lezuhanván, megrepedt; 1863-ban a 
repedt részek kijavíttattak, később uj repedést 
kapván a régi alakban és feliratokkal ujraöntetett 
1873-ban." 

0 (Seikh Ahdul tevehajtsárnák a felesége meg-

Képek Közép-Ázsiából: Egy malom belseje. 

Egyveleg. 
** (A Rákóczi-harang.) Debreczen egyik ne

vezetessége, a Rákóczi-harang felől a következő
ket közli az ottani lap: A „Rákóczi-harang," mely 
megrepedése következtében újra fog öntetni, 60 
mázsa sulylyal bir; ujraöntetvén, 65 mázsa vagy 
valamivel súlyosabb lesz. E harangot Rákóczi 
György fejedelem, Debreczen város lakosságának 
a hadjáratokban szenvedett terhekért mintegy 
viszonzásul, az 1636-ik évben ajándékozta; a ha
rang a Rákóczi hadjáratokban az ellenségtől el
foglalt ágyukból öntetett. E harangon következő 
föliratok vannak: 1. A felső körirat:, ,Hodie sí vocem 
audiveritis, ne obduretis cor vestrum. P . s. 95." (Ha 
ma szavát hallandjátok, meg ne keményítsétek szi
veteket. 95. zsolt.)— 2. Az északi oldalon: „Lucae 
11. Beati, qui audiunt verbum Dei, et custodiunt 
illud. — Rom. 10. Fides ex auditu, auditus autem 
per verbum Dei." (Lukács evangéliuma 11-ik ré
sze : Boldogok, a kik hallgatják isten igéjét, és 
megtartják azt P41 apostol rómaiakhoz küldött 
levele 10-ik része: A bitnek a hallás, a hallásnak 
pedig isten igéje a forrása.) — 3. A keleti oldalon: 
„Campana de suis usibua: (hexameterekben) Pen-
sile pistillum plectrum mihi, mox ego pulsa, Aera 
complebo, inquo aures resonabo patentes, — Noctes 
atque dies properantes metior horas, Cogo homi-

hált.~) Hát mi közünk hozzá? fogja kérdeni az ol
vasó. Hja, kérem az nevezetes egy asszony volt. 
Neve sokszor hangzott Európán végig s a konti
nens nem egy fővárosa foglalkozott hetekig vele. 
Seikh Abdul kilenczedik férje volt az egykori — 
Lady Ellenboroughnak. A lady harminczas évek
ben Münchenben élt, hová Schwarczenberg herczeg 
szöktette volt el első férjének várkastélyából. A 
szép amazont ritkán ugyan, de mégis látták néha 
tüzes lován az utczákon végig rohanni. Az alatt 
folyt a pör, mit férje ellene indított. De a ladynek 
elegendő vagyona volt, hogy a pör végét ne legyen 
kénytelen bevárni s Olaszországba utazott, hol 
hatszor kelt egymásután házasságra, melyeknek 
azonban egyike sem tartott sokáig. 1843-ban már 
Athénben találjuk. Akkor nyolezadszor ment férj
hez gróf Theodoki görög ezredeshez. Hanem a 
lepke asszony csakhamar szerelemre gyuladt egy 
vén palikárfőnök iránt, kivel hosszabb ideig élt 
együtt, mig végre megunván ezt is, szép házat 
építtetett neki, s ott hagyta az öreget annak a ka
puféltájánál. 0 maga elutazott keletre. Midőn 
Damaskus felé utaznék a karaván vezetője, Seikh 
Abdul tevehajtsár annyira megnyerte tetszését, 
hogy megválasztá kilenczedik férjének. Csak rítus 
szerint kelt vele egybe s egy egész évig hű kisé
rője volt Beyrut és Babylon közti utain s oly lel
kiismeretesen teljesité egy jó hitvestárs kötelessé
geit, hogy még a tevéket is ő fejte. De ezt már 
az ő hű szobaleánya is, a ki pedig ez ideig elvál-
hatlan kisérője volt, megsokalta: ott hagyta 
a pusztában s elmesélte úrnője gyönyörű viselt 
dolgait Európának. Abdul meséli azután, hogy 
a „frank" nő vele nem érte be egészen. Be
telvén a nomád élettel, gyönyörű palotát építtetett 
magának Damaskusban, a hol utolsó férje, vala

hányszor e városba jött, mindig szives fogadta
tásra s néhány napi pihenésre talált. Alaposan 
megfürösztetvén, tárt karokkal fogadta neje. Ab
dul azonban ebbe az állapotba csak akkor bírt 
beleegyezni, mikor az elvesztett nő felett táplált 
aggodalmai jókora összeg pénzzel oloszlattattak. 
1855-ben megnyerte első férje elleni pőrét, minek 
következtében roppant vagyon szállott reá, mely 
most az örököseié lesz, mivel gyermekei nem 
maradtak. Első férje, a ki mint a Wellington-ka-
binet tagja később nagy szerepet játszott a politi
kában, csak néhány esztendő, előtt múlt ki. 

** (Diplomatiai szokások Afrikában.) A brenyi 
és az ossopói királyok közelebb szerződést kö
töttek egymással. A szerződés ratifikácziója ősi 
szokás szerint egy rabszolga leöletésével hajta
tott végre. A szertartás köveik zőleg történt: 
A szerencsétlen áldozat feje tetejétől felső testén 
lefelé függélyes irányban mély bevágás ejtetett, 
m're a test, melyet több markos legény tartott, a 
vágás irányában baltákkal két egyenlő részre ha-
sittatott. Az egyik darabot a brenyi király képvi
selője, a másikat az ossopói követ bedobta a ten
gerbe. E?zel a szerződés meg volt pecsételve. 
Geora, a brenyi király mindent elkövetett, hogy 
az esztelen s véres szertartást megakadályozza, de 
az afrikaiak nem akartak az ősi szokástól olállani. 
A leölt rabszolga, mint mondják, egykedvüleg 
várta halálát; vigasza az volt, ho^y a túlvilágban 
hóh°rjainak vissza fogja adhatni a kölcsönt. 

'* (Bécsi adoma.) Hackmann Jenő, az újon
nan kinevezett bukovinai és dalmácziai gör. kel. 
metropolita kineveztetése után rögtön megtette a 
szokásos tisztelgést, legelőször is a külügyminisz
ternél. Ekkor a következő párbeszéd fejlett ki kö-

zöttök: Andrássy:„Exczellencziád 
hamar érte el magas rangját, hi
szen még egészen fiatal." Hack
mann (sóhajtozva): „Dehogy va
gyok, dehogy! volnék csak még 
fiatal. Bizony én törődött, agg 
ember vagyok! Andráasy: „No 
persze I még engem is tul él, ok
vetlen." — Mire a püspök égfelé 
fordítva szemeit, naiv őszintesség-' 
gel igy sóhajtott fel: „Adja az 
Isten!" — Ez az adoma 'szájról 
szájra járt Bécsben, s a „Hon" 
levelezője április 14-kén megírta 
Pestre is ; — hanem ugyanabban 
a lapban, melyben közlése megje
lent a következő távirat is olvas
ható: „Bécs, ápril 15. Hackmann 
Jenő, a b ukovinai és dalmácziai 
gör. kel. metropolita, szombaton itt 
— meghalt.'1 Ilyen különösek néha 
a sors utjai. 

** (Yankee-fogás.) Az észak
amerikai Egyesült-Államokban a 
senátorok és országos képviselők 

azon előjogot élvezik, hogy küldeményeikért a 
postán, bármily terjedelmesek, csak egyszerű 
vitelbért fizetnek. Legközelebb hét óriási láda 
érkezett a postán New-Yorkba e czim alatt: „Nye 
W. Jakab senatornak New-Yorkba — közokmá
nyok." Mindegyik ládán 15 cent postabélyeg 
pompázott s igy az egész küldemény szállítása 
került a senator urnák Washingtontól New- Yorkig 
1 dollár és 5 centnyi csekély összegbe, bár a hét 
láda súlyra nézve felülmulta mindazon postakül
deményt, mely egy egész hó alatt New-Yorkba 
érkezett. — A posta-hivatal átalános véleménye 
szerint a senator ur bútorait és egyéb ingóságait 
szállíttatta ily olcsó szerrel Washingtonból New-
Yorkba. 

** (Ugató tisztviselő.) A párisi adóhivatalnál 
egy 150 frank havi fizetéssel dijjazott tisztviselő 
van alkalmazva, kinek sajátságos teendője abból 
áll, hogy esténként bekalandozza a várost, az egyes 
házak kapujában megáll s hűen utánozza a kutya
ugatást, mire a házbeli ebek nem mulasztanak el 
aztán válaszolni s hangjok után az illető tisztvi
selő pontosan följegyozgeti létszámukat, másnap 
aztán konstatáltatik az illető házak ebeinek lét
száma és mint mondják, az adóhivatal ily módon 
számtalan visszaélés nyomába jött, hogy t. i. a 
tulajdonosok a kutyaadó alul kibújni igyekeztek. 

** (Kivándorlók.) E napokban Prágán ke
resztül mintegy 80 egyén vándorolt ki Ameri
kába Csehország különböző vidékeiről. A kiván
dorlók legtöbbje, számos gyermekkel volt meg
áldva. Voltak köztük családok, kiknek 7—8 
gyermekök volt, kik közül a legidősb alig volt 
14 éves. 

Melléklet a Vasárnapi Újság 17-ik számához 1873. ápr. 27. 

T Á E H Á Z. 
Irodalom és művészet. 

— (A „Vasárnapi Ujság'^t. olvasóihoz.) 
Előlegesen is értesíteni kivánjuk lapunk t. olva
sóit, hogy a bécsi nagy kiállítás ideje alatt a 
„Vasárnapi Újság" rendes közleményein kivül 
lapunkhoz csatolt külön mellékleteket is fogunk 
adni, melyekben e nagy fontosságú világverseny 
átalános érdekű nevezetesb részletei és főbb moz
zanatai képekkel illusztrált leírásokban lesznek 
ismertetve. E mellékleteket, melyeknek kiadása 
már a legközelebbi számokkal megkezdődik, a 
kiadó Franklin-társulat intézkedése folytán a 
„Vasárnapi Újság" összes előfizetői minden külön 
dij nélkül kapják hetenként a lappal együtt. — 
E rendkívüli melléklet tartalma annál érdeke
sebben lesz egybeállítható, mert lapunk összeköt
tetésben álland a bécsi kiállítás alatt ugyancsak 
a Franklin-társulat kiadásában megjelenő e jeles 
szakférfiak közreműködése mellett Steinacker 
Ödön által Bécsben szerkesztett „Képes Kiállítási 
íopoft-'-kal. Azoknak pedig, kik a kiállítást meglá
togatják, vagy mint kiállítók közelebbről érdekel ve 
vannak, s átalában mindazoknak, a kik a Bécsben 
lefolyó nagy nemzetközi versenyről egyszersmind 
szakszerű, részletes és kimerítő ismertetést, az 
oda utazásra és ott tartózkodásra, valamint átalá
ban a kiállítás összes ügyeit illetőleg gyakorlati 
utasításokat kívánnak nyerni, ajánljuk a még a 
folyó hó végén meginduló „Képes Kiállítási la
pok''-at, a melyek — mint a lapunkhoz mellékelt 
programmban olvasható, a világtárlat tartama 
alatt l'/j—2 ivnyi tartalommal és számos illusztrá-
czióval hetenként átlag kétszer (összesen 50 szám) 
fognak megjelenni. Ezen, Steinacker Ödön által 
szerkesztett „Képes Kiállítási lapok" előfizetési 
ára egy kötetre (25 szám) május — július 4 frt ; 
két kötetre (50 szám) május — október 8 frt; 8 
az előfizetési pénzek a „Franklin irodalmi és 
könyvnyomda-társulat kiadó-hivatalához" (Pest, 
egyetem-uteza 4. sz.) küldendők. A „Képes Ki-
állitási lapok" lesz az egyetlen magyar nyelven 
megjelenő kiállitási közlöny, mivel a többi hasonló 
vállalatok, a melyekről szó volt, nem fognak meg
jelenni. 

— (Államtudományi szótárt) fog kiadni a 
Franklin irodalmi és nyomdai rész vény társulat, 
mely, hasonlóan a Bluntschli-féle ismert német 
gyűjteményhez, az összes nemzetgazdasági és"tár-
sadalmi tudományköröket föl fogja ölelni 8 a ha
zai viszonyokhoz alkalmazva fejtegetni és magya
rázni. E hasznos és szükséges vállalatot, mely 
nevezetes hiányt fog pótolni irodalmunkban, po
litikai napi sajtónk is helyesléssel fogadja s ohaj-
tandónak tartja megjelenését. 

— („A délibábok hőse",) mely a Kisfaludy-
társaság jelen évi pályázatánál a költői beszélyre 
kitűzött 50 arany jutalmat elnyerte, Ráth Mór 
kiadásában, igen díszesen kiállítva, megjelent. A 
költeményből lapunk is közölt mutatványokat, 
melyekben az eleven leírás, a humoros előadás, 
gondos verselés mind jóra való költői tehetségre 
mutattak a névtelen szerzőben, ki most sem ne
vezte meg magát s a találgatások is mindeddig 
eredménytelenül maradtak. Most a birálat annál 
tárgyilagosabb lehet, mert a szerző egyéniségével 
épen nem foglalkozhatik, ha csak tovább is talál
gatni nem akar. A Kisfaludy-társaság bírálóinak 
elismerő nyilatkozata után, de különösen a lapok
ban közlött mutatványok következtében, melyek 
— meg kell vallani — a beszély legjavát képez
ték, a várakozás annyira fokozódott, hogy a most 
megjelent teljes mű csak alig volt képes kielé
gíteni. A délibábok hősének kétségkívül vannak 
olyan részei, hogy azokkal az egész mű értéke 
nincs kellő arányban, s a befejezés, melyet a birá
lat már előre megrótt, most is csak ugy maradt, s 
nemcsak Hübele Balázsra, hanem az olvasóra is 
majdnem kellemetlenül végződik a történet fo

lyama. A mese egyszerű menete, mely csak Hü
bele Balázs életének egymásután következő ese
ményeit adja, cselekvénynek nem nevezhető ugyan, 
de mindenütt jól halad, csak egy pár helyen tér 
ki irányából olyan formán, mintha másnemű cse
lekmény készülne, holott csak egy kis epizódra 
tettünk kirándulást falura, Balázs jogászkori 
imádottjához s onnét ismét megtérünk Balázshoz, 
ki besorozott katona, majd garibaldista, majd 
londoni s angolföldi szemlélődő lesz egymásután, 
hogy haza térve, Pesten és a vidéken egyaránt ki
ábránduljon délibábszerü légváraiból s végre ma
gából is — egy kissé ízléstelen szerelmi jelenetben. 
A munka e végjelenet daczára is annyi jó és egész
séges, valódi élettapasztalaton nyugvó s mégis 
költői elemet foglal magában, hogy irodalmunknak 
határozottan nyeresége 8 a magyar közönség figyel
mét teljesen megérdemli. — Ára fűzve 2 frt, igen 
csinos diszkötésben 3 frt 50 kr. 

— (Hafis dalainak) fordításából most jelent 
meg a második kötet, buzgó fiatal orientalistánk, 
Erödi (Harrach) Béla fordításában. E kötet, mely
ből lapunk m ú száma egy csinos mutatványt kö
zöl, Szilády Áronnak, Firduszi forditójának, van 
ajánlva. Hafizt vidám kedve, tréfás, szeszélyes 
természete, bohókás, de őszinte szerelmes, itt-ott 
érzelmes merengései kellemes olvasmánynyá te
szik, 8 Erődinek dicséretére válik, hogy e kevéssé 
mivelt téren értékesiti a magyar irodalom számára 
tehetségét és tanulmányait. Ára a kis harmincz 
kettedrét, gyémánt-kiadású kötetnek fűzve 1 frt 
20 kr., diszkötésbsn 2 frt 20 kr., sAignerLajosnál 
kapható. 

— („Magyar irók albuma") czim alatt élet-
és jellemrajzokat adott ki Vutkovich Sándor gym-
náziumi tanár, Pozsonyban. E munka Cosinge Já
nostól egész napjainkig közli az irók életrajzait, 
kik közt azonban nagy részt csak a költőket so
rolja föl. Nagy igényekkel áll elő, eredeti itélet-
mondással önálló buvárlattal, uj s teljesen meg
bízható adatokkal dicsekszik e munka, de itélet-
mondásai, gyakran csak üres phrázisok, melyek
nek néha még értelme sincs; adatai sokszor any-
nyira tévesek, hogy egy-egy szerzőnek soha meg 
nem jelent munkáját is emlegeti, s a hol ítélete 
többet érne, azt rendesen mástól idézi, de idéze
teiben is olyan szerencsétlen, hogy legtöbbször 
egyes csillogó szódagályokat idéz s mellé mindjárt 
a saját, még dagályosabb szavait csatolja. A 
munka minden más czélra szolgálhat, csak arra 
nem, hogy valaki a magyar irodalom alakjairól 
tiszta fogalmat szerezzen belőle magának. Szaba-
tosságbeli hiánya különösen alkalmatlanná teszi 
arra, hogy női olvasók és a tanuló ifjak használ
hassák. E tulajdonai minden esetre ohajtandóvá 
teszik, hogy ez a kötet részletesen megbiráltassék, 
mielőtt a második sajtó alól kikerül, a mit a szerző 
előszavában ígér. A munka szerző tulajdona, s a 
terjedelmes, és sajtóhibáktól hemzsegő kötet ára 
2 frt 50 kr. 

— (Magyarország kész és tervezett vasutainák 
térképe) czim alatt egy fóldabrosz jelent meg, mely 
elég kisded arra, hogy kézi használatra is alkalmas 
legyen, de elég bő arra is, hogy majdnem teljesen 
kimerítő térkép gyanánt használhassuk. A megyék 
politikai fölosztásán kivül, fő súly a kész, tervezett 
és engedélyezett vasúti és gőzhajózási vonalak 
föltüntetésére van fektetve, de ezek mellett az 
országutak sincsenek mellőzve. Az egész térkép 
nyomatása tiszta és könnyen áttekinthető s az 
Eggenberger-féle akad. könyvkereskedés (Hoff-
mann és Molnár) térkép-kiadványai közt a legszeb
bek közé tartozik. Ára 80 kr. 

** (Irodalmunk 1873 első negyedében.) Márki 
Sándor az„Athenaeum" ez. hetilapban kimutatást 
tesz közzé, mely szerint hazai irodalmunkban ez 
év első negyedében 152 eredeti s 27 fordított, 
összesen 179 mű jelent meg a könyvpiaezon, s 
ezeknek ára összesen mintegy 190 frtra megy; az 
eredetiek 64 kötetet s 97 füzetet, a forditások 22 
kötetet s 10 füzetet képeztek, s mindez 138 iró 
munkája. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) IH-ik osztá

lyának hétfőn Stoczek József elnöklete alatt, tartott 
ülésén Kruspér István „a vonásos etalonok össze-

hasonlitása folyadékban" czimü értekezését olvasta 
föl. Utána Szily Kálmán mutatta be Schenzel Guidó 
értekezését „az 1872. november 27-ki meteor-raj 
megfigyeléséről." Ez értekezésben az üstökösök
nek a meteor-rajokkal való szoros összeköttetése 
van bizonyítgatva. Bőven tárgyalja az ez irányban 
tett észleleteket. Különösen szól a Blela-féle üs
tökösről, mely szabályszerű időközökben jött a 
föld közelébe egész 1846-ig. Ekkor azonban két 
darabra szakadva jelent meg, s mint két üstökös 
folytatta útját, egymás mellett haladva, a régi 
pályán. Párszor azután is megjelent még e kettős 
bolygó, dé 1859 óta eltűnt egészen a csillagászok 
szeme elől. Ebből azt következtették, hogy az 
egész darabokra szakadt. Weisz és Darest megjó
solták, hogy 1872. nov. 28-án csillaghullás lesz, 
megjelenvén ez üstökös meteor-raja. Egy nappal 
előbb, nov. 27-én e jóslat beteljesült. Figyelemmel 
vártak e napra a csillagászok, de a borús idő 
miatt csak a buda-pesti meteorológiai észleldében 
lehetett pontosan figyelni. Három ember, felosztva 
a munkát, vizsgálódott itt s 170 meteor pályáját 
határozták meg. Schenzel ez intézet vezetője, s ez 
észleletek tudományos képletei vannak értekezé
sében előadva. 

** (Az akadémia idei (33-dik) nagygyűlése) 
május 17-én kezdődik az osztály-értekezletekkel, s 
tart egy egész hétig s végződik a május 25-diki 
d. e. tiz órai ünnepélyes közüléssel. 

Mi újság? 
© (A hétről.) Kevés ember tudhatja, hogy a 

múlt héten egy borzadalmas napot értünk meg. 
Nem rablás, nem gyilkosság, nem is földindulás 
vagy tűzvész okozta a rémületet, — más volt az 
egészen. Olvasóink tán nem is tudják, hogy a 
múlt héten volt a „kutyaijesztő péntek" ? Dehogy 
tudják, még azt is kevesen tudják, hogy mi az? 
Pedig az igen nagy nap. — Jóra való keresztyén 
ember, persze kicsikét a régibb időben, szigorúan 
megtartotta a nagy böjtöt, olyan szigorúan, hogy 
hat teljes hétig egy falat hus nem sok, annyi se 
került még a fazékba sem, nem hogy az asztalra. 
Természetes, hogy ha az ember maga sem eszik 
húst, hogy kapna akkor a kutyája? Á szegény ku
tyának gazdájával együtt meg kellett tartani a 
keresztyén böjtöt, beérnie zöldség és kenyér-ma
radékkal. Nem tudhatni, vájjon ez a szigorú kop
lalás javára szolgált-e a kutyának is, hanem igen 
valószinü, hogy biz ő egy zsíros lábszárcsontért 
szívesen lemondott volna a böjti életrendről. Végre 
a húsvéti föltámadás véget vetett e gyomorbali 
kínszenvedésének, húsvét vasárnapján aztán húst 
evett ember és kutya. Hanem hát a hat-hetes 
böjtnek kárba veszett volna minden érdeme, ha a 
húsvét utáni két pénteken hus került volna az 
asztalra; azért a jámbor keresztyén ezeket a na
pokat is, mintegy emlékezetül, oda sorozta a 
böjtök közé, s akkor megint nem volt húsnak se 
hire, se hamva. A hosszas száraz kosztot még fris 
emlékezetben tartó kutyának ilyenkor aztán eszébe 
jutott, hogy tyhü! hátha ez megint igy fog tar
tani hat hétig ? Volt ijedelem a kutya-táborban 
és ebsziveknek az ő rettentő elbusulásuk. Azért 
hívják a húsvét utáni pénteket „kutyaijesztő 
péntek"-nek. — Egyéb nevezetesség nem is tör
tént a múlt héten a fővárosban. Mert hát azt 
csak nevezetességnek senki nem mondhatja, hogy 
kezdődnek a budapesti községi választások. Olyan 
csendesen megy minden, mintha titokban csinál
nák. A fővárosi nyárspolgár odaül a megszokott 
lebujba egy félmeszelyke mellé — melyeknek szá
mát az igaz, hogy tuczatokra is fölviszi — s ott 
néz maga elé naphosszat és felé se hederít a vá
lasztásoknak. Kicsinálták már azt a város-atyák 
maguk között bölcsen, ugy is az történik, a mit ők 
akarnak, egy szavazó nem fordit a dolgon. Minek 
menjen ő oda? Igy gondolkozik a nagy többség; 
tesznek pedig összesen 20,009 szavazatot. Az 
Ö8szeiró bizottságok ott ásitoznak a termekben, 
várva, akad-e, a ki beiratkozik. Azt beszélik, hogy 
ennek a húszezernek harmadrésze sem fog szavazni. 
— No hát csak bízzuk magunkat a jó szerencsére, 
ilyen indolenczia mellett majd föltálal az Ma
gyarország fővárosának egy olyan Budapestet, 
mely lehet nagy is, szép is, de száznyelvü Babylon 
lesz, nem pedig nemzeti szellemű, magywr főváros-

* 



206 

** {A képviselőház ülései) május 3-án d. e. 11 
órakor kezdődnek meg ismét. A kormánynak az a 
szándéka, hogy az országgyűlés egy hónap alatt 
elvégezvén a legsürgősb teendőket, június elején 
már ismét elnapoltassék. 

** (Deák Ferenczröl) a lapok hibásan irták 
minap, hogy születéshelye Kehida, mert nem itt, 
hanem Söjtörön született 1803. okt. 17-kén s szülői 
Deák Ferencz és Zsibrik Erzsébet, keresztszülői 
pedig Hertelendy Imre és Deák Anna valának. 

** (Az erzsébettéri házat,) melyben b. Eötvös 
József lakott, emléktáblával jelöli meg Pest vá-

Ezt az iskolai bizottság indítványozta s a tarosa. nács örömmel egyezett bele, azonnal levélben kérve 
rá b. Sina, a tulajdonos engedélyét. 

x" (A bécsi kiállítás látogatását) szabályzó uta
sítást a főigazgatóság már kiadta. E szerint a ki
állítás 1873. máj. 1-től október 31-ig lesznyitva; a 
naponkénti megnyitás órája minden hó 1-én fog 
kihirdettetni. Kiadatnak napi, havi és az egész 
idényre belépti jegyek; a napi jegy ára 1 ft, vasár
nap és ünnepnapokon 50 krajczár; a heti jegy ára 
5 frt, s ezt vagy hét egymásután következő napon 
lehet használni, vagy pedig ugy, hogy több sze
mély egyszerre használja s a jegyről annyi szel-
Tény vétetik le, a hány személy belép; retour-je-
gyek nem adatnak. Az egész idényre szóló jegyek 
ára férfiak számára 100 frt, nők számára 50 frt. 
A kiállítók, úgyszintén a különböző országok 
rendező bizottságainak tagjai, a biráló bizottságok 
stb. számára külön intézkedés szabályozza a kiál
lítás látogatását. — Megemlitjük még, hogy a 
megnyitás és a díjkiosztás napján a belépti jegy 
ára 25 frt, május 2. és 3-án 5 frt, 4-én pedig 2 
fi-t. Csak ezen időn tul kezdődik a föntebbi árak 
érvénye. 

f (Halálozások.) A hírlapirodalomnak e héten 
halottja volt. Urházy György e hó 21-dikén hunyt 
el, élte 50-dik évében. A függetlenségi harczban 
honvéd volt. A harcz után több lapnak volt dol
gozó társa, hosszasb ideig a „Pesti Napló"-nál 
majd a „Magyar Sajtó"-nál vezetett politikai ro
vatokat, 1857-ben pedig „Magyar Posta" czimü 
napilapot szerkesztett. A „Hon" alapittatásától 
egészen az 1867-diki kiegyezésig ott működött, s 
mikor a provizórium alatt Jókai elitéltetett és be
fogatott, Urházy volt megnevezve mint felelős szer
kesztő. A kiegyezés után a Pá Ifi „Esti lap"-jánál 
a külföldi rovatot szerkesztette. 1865-ben s ismét 
1869-ben a zsibói kerületet képviselte. Temetése 
23-án d. u. 5 órakor történt nagy és díszes közön
ség részvéte mellett. Beszédet Török Pál pesti ref. 
lelkész éssuperintendens tartott felette, kiemelvén 
hogy fegyverrel és tollal egyaránt hazája javáért 
harczolt. — Ugyancsak a héten hunyt el Tatay 
András, a kecskeméti ref,főiskolának negyven 
évig volt bölcsészettanára. Életrajza lapunk 1868-
diki folyamában megjelent arczképe mellett olvas
ható. Buzgó és fáradhatlan szorgalmú tanár, ne
mes lelkű és igénytelen jó ember hunyt el benne, 
ki a köztiszteletet és szeretetet annyira kiérde
melte, hogy temetése felekezeti különbség nélkül 
egész Kecskemétnek gyászünnepe volt, melyen a 
város összes felső és alsó tanintézetei jolen voltak. 
A boldogult aggott kora és gyengülő egészsége 
miatt a múlt tavaszon mondott le a dunamelléki 
ref. egyházkerület pénztárnokságáról, csaknem 
erőszakkal, mert lemondását a kerületi közgyűlés 
elfogadni nem akarta. — Meg kell még említe
nünk Peremartoni Nagy Zsigmond bicskei ref. lel
kész és vértesaljai főesperes halálát, ki e hó 23-án 
hunyt el, fia Nagy Gusztáv sárospataki ifjú theo-
logiai tanár karjai közt. A boldogult korábban 
gyönki lelkész és külső-somogyi esperest, majd 1855 
óta bicskei lelkész és később vértesaljai esperes 
volt s 65 évet élt, mint az egyházi és iskolai ügyek
ben lelkiismeretes munkás tisztviselő. — Támár 
Imre, Nagy-Kalló közbecsülésben álló plébánosa, e 
hó 7-kén 51 éves korában, sziwizkórban elhunyt. 
— Gyulafeht'rvártt a 20-ik honvédzászlóalj főhad
nagya branyicskai Naoy Antal, hunytéi e hó 7-én 
44 éves korában. Ezelőtt 24 évvel a golyó megkí

mélte Piskinél és Bánfi-Hunyadnál, hol a szabad
ságért küzdött, egy évtized múlva pedig Magen-
tánál és Solferinonál, hol a birodalmi seregben 
harczolt, mignem most a tüdővész áldozatául 
esett, családjának, rokonainak s barátainak őszinte 
fájdalmára. — A fővárosi orvosi karnak is vesz
tesége van: egyik buzgó tagja, dr. Kajdacsy Ist
ván, királyi tanácsos, Pestmegyének számos éven 
át főorvosa, az országos egészségügyi tanács tagja, 
három heti szenvedése után f. hó 24-kén 69 éves 
korában megszűnt élni. A boldogult végrendele
tében javainak legnagyobb részét jótékony czé-
lokra hagyományozá és pedig a magyar tudomá
nyos akadémiának 20,000 forintot, a Kisfaludy-
társaságnak 2000 frtot, a pesti gyermekkórháznak 
3000 forintot, a nemzeti színház nyugdijalapjára 
2000 frtot, a ref. egyháznak Pesten, Veszprémben 
ésCsizon 1000—1000 frtot. Végre 10,000 frtos 
alapítványt tett, melynek évi 500 frtos kamatai 
évenként egy ref. orvosnövendéknek lesznek ki-
adandók. — Semsey Albert, a nagy-idai kerület 
országgyűlési képviselője, ápr. 24-én élte 53-dik 
évében Pesten meghalt. — Sóskúti Szabó Miklós, 
Temesmegye vingai kerületének főszolgabirája, 
38 éves korában elhunyt; katonatisztből lett derék 
tisztviselővé. — Nógrádban, Sziklabonyán, e hó 
19-kén hunyt el Mikszáth János 64 éves korában, 
egy ősi magyar jellemű hazafi, ki a függetlenségi 
harczban is élénk részt vett. — Zomborban e hó 
elsején halt meg Járossy Ádám megyei számvevő, 
agykor a honvédvilág egyik kitűnő ezredese. O a 
bécsújhelyi katonai akadémiában nyerte kiképezte-
tését s onnan mint hadnagy lépett a Sándor gya
logezredbe 8 24 éves korában már rangban legidősb 
százados lett. Ép őrnagynak akarták kinevezni, mi
dőn a függetlenségi harcz megkezdődött s ő a m. 
zászló hive lett, mint táborkari tiszt s vitéz pa
rancsnok. Később tizennyolcz évi várfogságra 
ítélték, melyből hetet tölte ki. Sok hányatás után 
megyei számvevő lett s most özvegyet s három 
kiskorú gyermeket hagyott hátra, kiknek javára a 
megyei főispán 30 frttal aláirási ivet nyitott, s a 
gyűjtés körül Vujevich Zakár ügyvéd buzgólko
dik leginkább. 

— Szécsény. N. Gy. Az emiitett czikket elvárjuk 
ha tán nem lapunkba illő, óhajtása "szerint átadjuk az ÖE 
által kijelölendő helyre. 

— Győr. H. S. Az ujabb küldeményt is megkaptuk 
s közlését rövid időn megkezdjük. 

SAKKJÁTÉK. 
700-ik sz. f. S h i n k m a n W. A . - t ó l . 

Grand-Rapidsban (Amer ikában) 
Sötét. 

b o d e f g 
Világos. 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

— (Ajánlkozás.) Egy szerény körülmények 
közt élő uri egyén, ki a német nyelvet is jól birja 
s Bécsben többször tartózkodott, — az idei bécsi 
világkiállításra utazó valamely tőzsgyökeres ma
gyar családhoz — ha talán szükség lenne reá — 
kísérőül ajánlkozik. Bővebb értesítést ad az illető 
az őt megkereső ily czimü levelekre: „B. J.-nek 
Eger" (posterestante.) 

Nemzeti színház. 
Péntek, ápr. 18. „Gringoire.1' Vigjáték 1 felv. Irta 

Baoville; ford. E. D. — „A színésznő." Vigjáték 1 felv. 
Irta Fournier; ford. Bulyovszkyné; — „Egy csésze thea." 
Vigjáték 1 felv. írták Nuitter és Derlay; ford. Feleki. 

Szombat, ápr. 19. „A zsidónő." Opera 5 felv. Zenéjét 
szerzetté Halévy. 

Vasárnap, ápr. 20. Gizella föherczegasszony nászún-
népének tiszteletére: „.A szentivánéji álom" Szinmü 5 
felv. Irta Shakespeare; ford. Arany János. Zenéjét szer
zetté Mendelssohn Bódog. 

Hétfő, ápr. 21. „Gauthier Margit." Dráma 5 felv. 
Irta ifi. Dumas S.; ford. Bulyovszkyné. 

Kedd, ápr. 22. „Ernani." Opera 4 felv. Zenéjét szer
zetté Verdi. 

Szerda, ápr. 23. „Babagas." Vigjáték 5 felv. Irta 
Sardou ; ford. Deák Farkas. 

Csütörtök, ápr. 24. „A bűvös vadász." Opera 4 felv. 
Zenéjét szerzetté Weber. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Monori Gy. Nem emlékszünk rá, de azt hiszszük, 

hogy az álnév alatt érkezett küldemények jobbak lehettek 
mint a mostaniak. Ezekben még csak a verselés kezdetének 
a kezdete nyilatkozik. 

— Miskolci. Sz. J. Ugy látszik, hogy a mutatványok
ból félreértette azt a költeményt. Ha az egészet elolvassa, 
maga is meg fog róla győződni, hogy abban semmi haza
árulás-féle nincs, a miért a szerző keresztfát érdemelne. A 
szép rimekben irt ékes stanzák zengzete tehát „sok zaj 
semmiért." 

A 695-ik számú feladvány megfejtése. 
(Czenthe Józseftől Miskolczon.) 

VII. S«r. 
1. Ke2—f3 eö -e4 f 
2. Kf3—e2 c3-c2 
3. Vei c3f . . . . Kd4-c3: 
4. F d 6 - eö mat. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József. 
— Geltén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Górecz 
Károly. — Aradon: Kovács Albert. — Debreczenben: 
Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A pesti 
sakk-kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik éri folyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságok 

<3gyütt: 
Évnegyedre (ápril—június) 2 ft. 50 kr. 
Félévre (ápril—szeptember) 5 » — » 
Háromnegyed évre (ápril— deczember) . . 7 » 50 » 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Évnegyedre (ápril—június) 1 ft. 50 kr-
Félévre (ápril—szeptember) 3 » — » 
Háromnegyed évre (ápril—deczember) . . 4 » 50 » 

Csupán a Poli t ikai Újdonságok: 
Évnegyedre (ápril—június) 1 ft í 5 kr. 
Félévre (ápril—szeptember) % » 50 » 
Háromnegyed évre (ápril—deczember) . . 3 » 75 » 

SJV" Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajczáros bélyeg kívántatik. 

£JV~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

C3T I p r i l i s 1-től kezdve teljes számú 
példányok még folyvást kaphatók. 

Pest, április-hó 1873. 
4 Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 

kiadó-hivatala (Fest, egyetem-utcza 4. sz. a.) 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-és Kattaollkus ea protestana 

hettoap j Mptar 
Gttrög-orosB 

naptar 
Izraeliták ! 

naptara 
N a p H o i <i Hónapi-és Kattaollkus ea protestana 

hettoap j Mptar 
Gttrög-orosB 

naptar 
Izraeliták ! 

naptara hossza kél inyag.I hossza kél j nyög. 

Április April. (ó) Niz. R. e. p ó. p. l ö. p f. p. °» P-l é. p. 
2 7 Vasár E 2 Peregrin L E * Pást. b . 15 G 1 Aristar. 30Koschod. 1 37 13 4 5 l | 7 6 36 45 5 13 8 0 

! 28 Hétfő ; Vitái és Val. :VáIi lri Aeapia ] 1 IJr. Bo . ;í 38 11 4 iV7 7i 50 40 5 32 9 20 
, 29 Kedd Maximm Antalka 17 Simeon 1 2 Noe ! 39 10 4 47l7 8 64 16 6 1 10 33 
i 80 Szerd binai Katáim Eutróp 18 Ját.os ! 40 8 4 46 7 9 77 29 6 40 i i S7 
i 1 Csőt. Fülöp és Jakab Fülöp Jakab 19 János j 4 Nathan. íl 41 6 4 45 7 10 90 19 regg. regg. 

102 52 8 9<> o 39 ! 2 Pént. Athanáz, Zsigm. Zsigmond 20 Theodon ! 5 Okoziás i 42 4 4 4 3 7 12 
90 19 regg. regg. 

102 52 8 9<> o 39 
! 3j Szóm. Kereszt föltalál. Kereszt fölf. 21 Janár 6 S. 2. per,; 43 2J4 41; 7 13JJ115 20Í 9 3 

II Be IdvaltoEaaal. 2) Első negyed i -én 1 óra 49. 5 ' perczk or délután. 

T A R T A L O M . 

Liebig Jusztus (arczkép). — Hafiz dalaiból. — Vá
lasztások előtt (folyt.). — Egy orosz utazó Közép-Ázsiában 
(négy képpel). — A izent-gotthárd-hegyi vaspálya (négy 
képpel). — Az erdélyi székely szombatosok, III . — A 
fényűzésről, restségről és munkásságról. — Nemzeti halot
tak emlékezete. — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és 
művészet — Közintézetek, egyletek. — Mi újság? — Nem
zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — 
Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-utcza 21. sz.) 

18-ik szám. Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Félévre 5 ft 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Félévre 2 ft. 60 kr. 

Hirdetési dijak, a VaSárn«pi Ujsag é s Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasAbzott petit sor, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 kr»i «W . I 

\ t iszáninneni reformált egyházkerület 
május 8-kán egy olyan ünnepély t rendez, 
mely a kegyelet ünnepe lesz az összes refor
má l t egyházra nézve. Ez ünnep báró Vay 
Miklós tiszteletére rendeztetik, ki épen a 
jelen év folyamában érte meg egyházi hiva-
taloskodása ötvenedik évét, s az egyházke
rületnek, melynek fögondnoka, sőt az egész 
ref. egyháznak, egyéb polgár i kötelességei
nek legcsekélyebb sérelme nélkül , oly szol
gá la tokat tet t , hogy ez ötvenedik év mél tán 
jegyeztetik föl a reformált egyház évköny-1 
veiben mint b. Vay jubi-
laeumának esztendeje. A 
m a g y a r ál lamnak és a ma
gyar nemzetnek, a polgári 
té ren szerzett érdemein kí
vül , oly díszére és hasznára 
váló volt ez ötven éves 
pá lya az au tonóm egyházi 
és iskolai életben is, hogy 
az ünnepel t férfiú arczké-
pének és életrajzának ez 
alkalommal közlését a fele
kezet körén kívülál lók sem 
fogják idő- és alkalom-sze-
rüt lennek tekinteni. Hiszen 
ez életrajz, mint egyéb 
egyházakhoz tartozó annyi 
más jelesünk életirata is, a 
nemzeti élet ujabb fejlődé
sének mozzanataival foly
vást együ t t halad, s volt 
idő többször, mikor egyé
nisége annyi ra ta lá l t nehéz 
és bonyolul t ál lami viszo
nyainkhoz, hogy Nyáry P á l 
találó kifejezése á ta lános 
jellemző szóvá vá l t s Vayt 
a nemzet „a szükség embe-
rének" tek in te t te . Hogyva-
lóban a „szükség embere" 
vol t nehéz időkben: nagy 
é rdeme; de az sem kisebb, 
hogy az alkalmas időkben 
végzett müvei szintén a 
szükséges emberek sorában 
muta t ják . 

B. Vay Miklós szüle
te t t Borsodmegyében Alsó-
Zsolezán 1802. ápr . 29-én. 
Szülői, b . Vay Miklós tá
bornok és Adelstein Jo-

B á r ó V a y M i k l ó s . 
hanna bárónő, a leggondosabb nevelésben 
részesítették. Magán nevelője, a derék Váradi 
Szabó János tanításain kivül a jogot a pesti 
egyetem tanárai tól , egyháza tanait és a theo-
logiai tudományoknak az átalános műveltség 
kiegészítésére szolgáló egyes részeit a pesti 
ref. egyház akkori lelkészétől a hires Cleyn-
manntól tanul ta . Vizsgáit letévén, Bárczay 
Pá l pestmegyei alispán mellett patvarísta, 
Szőgyényi Zsigmond személynök mellet t j u 
r á t u s le t t ; majd a gyakorla t i pályán átesve, 
Bécsbe ment s ot t az egyetemen és poly-

BÁRÓ VAY MIKLÓS. 

technikumon tanul t . A mint tovább, és épen 
a hcidelbergi egyetemre akar t indulni : apja 
halálának hírére hazatért , hogy anyjának 
segítségére legyensörökségét rendbeszedje. 

De nem született arra, hogy — a római 
költő szavai szerint — a világ ügyeitől tá
vol ősi telkeit művelje, mef t legelőszőr neve, 
később tehetsegei miat t a közélet mindenkor 
igénybe vette munkaerejét és tevékenységét 

Hivataloskodását politikai és egyházi 
téren ugy kezdte toieg 1823-ban, hogy csak
nem egyidejűleg lett Zemplénvármegye 

aljegyzője, a dunamelléki 
egyházkerület , úgyszintén 
az alsó-zempléni egyház
megye tanácsbirája. 1824-
ben a tál lyai ref. egyház 
választá meg gondnokául . 
A következő évben megje
lent az országgyűlési felső 
táblánál , inkább hogy ta
nuljon, minthogy a tanács
kozásokban te t t leg részt 
vegyen. — 1827-ben elébb 
Zemplénmegye főjegyző
jévé, négy hét te l későbben 
első alispánjává választa
to t t meg egyhangúlag , és 
még ugyanazon évben I. 
Ferencz k i rá ly kamarássá 
nevezte ki. Majdnem min
den év egy-egy lépcsővel 
fölebb vi t te vagy mun
kakörét szélesbitette. — 
1829-ben József nádor a 
hegyaljai borkereskedés 

előmozdítására fenállott 
országos bizottmány tag
j á u l nevezte ki. 

De nagyobb szabású 
országos működése csak 
egy évvel u tóbb, 1830-ban 
kezdődött , midőn min t 
Zemplénmegye követe az 
országgyűlésen megje len ts 
mint a k o r m á n y p á r t egyik, 
csaknem kivéte les tiszte
letben részesülő tagja csak
hamar a vezérférfiak sorá
ban szerepelt . Az ország
gyűlés bezártával a borsodi 
főispán gr . Reviczky Ádám 
u d v a r i kanczellár admi-




