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egyik ötödfél, a másik harmadfél millióig, 8 hogy 
tömérdek omber jutott általi a várt meggazdago
dás helyett koldusbotra. Ez a mindent teledtető 
esemény újra ott történt, a honnan az ujabb idő
ben Európát megrázkódtató minden lökés ered, 
Francziaországban. Az az embar, a kit a jelenkor 
legnagyobb államférfiának tartott a világ, a ki egy 
rombadöntött országot alig két esztendő alatt újra 
fölépitett, a jóllét és hitel addig soha el nem ért 
magaslatára emelt, a ki kifizetett annyi adósságot, 
melylyel rézpénzben fizetve egy hüvelyk vastag
ságú lemezekkel lehetne beborítani az egész föld-
tekét, a ki fegyvertelenül kiszorított az országból 
egy diadalmas ellenséget: ez az ember, Thiers, e 
politikai N.igy Sándor, a kinél senkiro se illenek 
jobban a szavak, hogy,, magnus Alexander corpore 
parvus erat," — egy parlamenti csiny következ
tében megbukott s megbukott vele talán a franczia 
köztársaság s talán Európa békéje is. E hir nagy 
izgatottságba ejtett mindenkit, s nem volt ember, 
a ki azt ne kérdezte volna: „mi lesz már most ?" és 
nem volt ember, a ki e kérdésre választ tudott volna 
adni. Mindenki csak a franczia lapokat Jesi azóta, 
a politikai lapok erről az eseményről beszélnek 8 
latra vetnek a nevezetes ülésben elejtett minden 
szót, hogy a következendő dolgokról némi tájéko
zást szerezzenek. Azok, a kik kevésbbé törődnek a 
jolitikával s azt hiszik, hogy Francziaország sok
ai távolabb van, semhogy a mi ott történik, ránk 

valami hatással lehetne, az időjárást nézik s a ked
vező aratási kilátásokban keresnek mentő szert 
hazánknak nemcsak a politikai csapások ellen, 
melyek a franczia, de a pénzügyiek ellen is, me
lyek az osztrák határszélről fenyegetnek. Maga a 
magyar országgyűlés pedig! ugy tesz, mint a 
struezmadár: homokbuezkába bujtatja fejét s azt 
hiszi, hogy most már nem látja senki. Nincs 
az az értelmes ember s nincs az a hirlap, mely 
sürgetőleg ne követelné, hogy hozzuk helyre 
a százados mulasztásokat és siessünk reform-
munkáinkkal és álladalmi ugy, mint társadalmi 
átalakulásunkkal; de az országgyűlés, melyre a 
nemzet az ő érdekeit bizta, ölbe teszi kezét, néha 
tart csak ülést, s azt is oly vitatkozásokkal tölti 
el, a mik bizony vajmi keveset használnak az 
országnak. E miatt átalános az elégületlenség 
mindenütt, magában a közönségben ugy, mint a 
hirlapokban, s azok a közlönyök, melyek a leg
hevesebben védelmezték a kormányt minden meg
támadás ellen, most maguk is a legelkeseredettebb 
támadást intézik ellenük. Az oszág érzi, hogy 
csak a logmegfeszitettebb munka az, mi bennün
ket megmenthet s fájdalmasan látja, hogy a kor
mány és a „haza atyái" mily közönyösen veszik a 
rajok bizott nagy feladatot, melyről egyikük sem 
látszik tudomásul venni, hogy ,,a lét és nem lét 
kérdése," hogy fáradhatatlanul dolgozunk. 

** (Bécsből május 29-röl) távirják: A nem
zeti bank a magyar pénzügyminiszter óhajtására 
elhatározta a magyar fiókok dotácziójának föleme
lését. E szerint Pest két milliónyi emeléat kap, 
Zágráb 150,000, Debreczen 300,000 frtot és a 
többi fiókok is megkapják a pénzügyminiszter 
kivánsága szerint a megfelelő fölemeléseket. 

** (A színház enquetteben) már megalapitta-
tott a nemzeti színház jövendőbeli igazgatási 
formája. A főfelügyoletet a belügyminiszter gya
korolja egy, a király által kinevezett intendáns 
által; uz intézet közvetlen vezetése pedig egy 
drámai és egy operai igazgatóra bizatik. 

** (Egy magyar ember az oczeánon túlról.) E 
napokban érke/.ett h;iza Dettára (Aradm.) Ame
rikából, nevezetesen a Mississipi-államnak San-
Louis nevű városából PoUitzer hazánkfia, ki Ma
kóról való, s évok előtt hagyta el szülőföldjét. 
Hogy mily tekintélyes állást vivott ki az uj világ
részben, kitűnik abból, miként tagja azon állam 
törvényhozó testületének, melyben lakik. 

** (Majláth Antal gr. földi maradványai) m. 
hó 18-án érkeztek Perbenyikbe, hol az indóház
nál résztvevő nagy néptömeg várta. A koporsót 
innen egyházi körmenettel vitték végig a falun, 

s aztán a kastély kápolnájában fölállított ravatalra 
helyezték, hol eiész nnp sokan vették körül, még 
egyszer látni akar.a az érdemes halott arczát a 
koporsó üveg-fedelén át. A temetés napján nem
csak Zemplénből, hanem Szabolcsból és Ungból 
is érkeztek küldöttségok. A temetést Perger kassai 
püspök végezte. A kastélyból az elhunyt logked-
vesebb hatos fogata vitte a koporsót a nagy-túr-
kányi családi sirbolthoz. 

** (Lipcsében máj. 22-dikén) ama házat, hol 
Wagner Rikhárd született 1813. máj. 22-dikén, 
tehát (50 év előtt, márvány emléktáblával látták el. 

** (A kolozsvári önkéntes tűzoltók) máj. 25-én 
tartották zászlószenteléai ünnepélyöket, zászló
anya kibédi Biasini Domo'<osné asszony volt. Az 
ünnepélyes szertartás után, melyben Kolozs-Mo-
nostor, Nagy-Szeben, Kolozsvár önkéntes tűzol
tói vettek részt, diszobéd, műkedvelői előadás és 
fáklyás zene rendeztetett. 

** (Házasság.) Kolozsvártt múlt héten volt 
dr. Brandt József jeles műtő orvos esküvője 
Gyarmathy Laura kisasszonynyal. 

** (Elkobzott fürjek.) A kapitányi hivatal 
körülbelül 150 darab fürjöt kobzott el a pesti 
piaezokon, mivel a jelen előhaladott időszakban a 
fürjek madarászása tiltva van. 

** (Nagyvárad mellett) a két hét előtt eltűnt 
Koltor hadnagy holttestét föltalálták, de nem 

| tudni: maga ölte-e meg magát, vagy mások? 
** (Kuza exfejedelem holttestét) Moldvába 

| szállítják. Temetése egyszerűn ment véghez m. hó 
17-én Heidelbergában, az ottani sirkerti kápolná-

! ban. A kis gyászoló csapatban volt az olhuuyt 
! neje és két fia. Kuza utóbbi időben legtöbbet 
S Flórenczben tartózkodott, s onnan m. hó elején 
ment Heidelbergába. Gégesorvadásban szenve
dett, halálát azonban gyorsan beálló szivszélhüdés 
okozta. 

•f (Halálozások.) Pichler Nep. Jánoi, ki 1848-
ban Pesten honvéd térparancsnok volt, 73 éves 
korában, — az egri czisterczi rendház alperjele, a 
rend idősbje Vagovits György Bertalan, arany-
misés áldozár, érdemesült gymnáziumi és lyceumi 
tanár, élete 81. évében elhunyt. A lefolyt héten 
elhunytak továbbá: Simay Sámuel arautnegyei 
birtokos, 88 éves korában; Janecsek Ferencz som-
bereki plebánus, 40 éves korában; Aigner Károly 
aradi köztiszteletben álló gyógyszerész 67 éves 
korában; Nóvák Antal szépreményű fiatal vegy-
tanár a budai főreáltanodánál; Molnárffy József 
pesti ügyvéd Pinkafőn 34 éves korában ; Petruha 
Lajos Sina b. nyugalmazott számtartója 50 éves ko
rában ; Mándély József, ki, Aradon 9, Magyar-Pécs
kán 26, és Pesten 5 évig mint tanitó és kisded
óvó fáradhatlan tevékenységgel működött; éle
tének 65-ik évében. — Kossuth egykori titká
rának Szőlősynek özvegye néhány nap előtt halt 
meg Oraviczán. A boldogult a román-bánáti 
határőrezredben Bosovits helység közelébsn gaz
dag szénbányával birt, melyet egy angol társu
latnak évi 60,000 frtért bocsátott haszonbérbe. 
Vagyonát különféle jótékony czélokra hagyta az
zal a kikötéssel, hogy a hagyomány csak 30 év 
múlva vehető igénybe. — S.-a.-Ujhely egyik leg-
buzgóbb polgára: Szentgyörgyi József kereskedő 
a kolera áldozatául esett; ép a tanácsteremben 
lepte meg a kór. — Hatz zágrábi főpolgármester 
meghalt. — Szemmek József, ismert pesti ke
reskedő, a régi Medetz-czég egyik üzlettársa, 
meghalt vidéken, hová gyógyulni ment. — Budán 
e héten hunyt el Mály János, egykor az oraviczai 
járás főszolgabírója. 

— (Manzoni Sándor) a hírneves olasz költő, 
ki hazájának irodalmában egyike volt a nemzeti 
irány megalapitóinak, május 22-kén Milanóban 
meghalt. Lehiresebb műve az olasz irodalom első 
és páratlan regénye a „Jegyesek", mely csaknem 
minden európai nyelvre le van fordítva. Hosszú 
életet élt, mert 1784-ben született Milanóban s 
egész hazájában, de kivált szülőföldjén a legna
gyobb tiszteletben állott haláláig. 

Nemzeti s/inliaz. 
Péntek, máj. 28. „Julius Caesar." Szomorújáték 6 felv. 

Irta Shake-peure; ford Vörösmarty. 
Szombat, máj. 24. „A hugenották." Opera 4 felv. Ze

néjét szerzetté Meyerbeer. (Carina k. a. föllépteül.) 
Vasárnap, máj. 25 ,,A csikós.1' Népszínmű 3 felv. 

Irta Szigligeti. 
Hétfő, máj. 26. ,,Salome.í' Dráma 5 felv. irta b. Jósika 

Kálmán. 
Kedd. máj. 27. „Ernáni." Opera 4 felv. Zenéjéi; szer

zetté Verdi. 
Szerda, máj. 28. Először: ..A váróteremben'1 Vígjáték 

1 felv Irta Müller H., ford. Sz. K. - „A légyott.11 Vigjá-
ték 1 felv. Irta ifj. Ábrányi Kornél — „Házi gyógyszer." 
Vigjíték 1 felv. Francziából ford Szigligeti Jolán. 

Csütörtök máj. 29. „Dinorah '• Opera 3 felv. Zenéjét 
szerzetté Meyerbeer. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Szeired. P. F. „Drégel romjain." Disticchonai elég 

csinosak, gördülékenyek és szabatosak ; irály- s nyelvgya
korlatnak dicséretet érdemel. De tartalma nem felel meg 
az alaknak. Nemcsak uj Vszme, de az ismeretesnek még 
csak egy uj fordulata sincs benne. Pedig ma már a klasz-
szikai mértékeket csak ugy élvezhetjük , ha igazán 
klasszikus tartalom is van bennök. Ódon arany serlegből 
senki sem akar vinkót inni. 

— X. V. Z. P. ,.A futó bolond" gyönge utánzása Petőfi 
őrültjének. „Ez az élet . . ." sem sokat ér. Szerzőjük még 
az előkészület korszakában van ; s gyakorlatra és önálló
ságra van szüksége hogy élvezhftót adhasson. Ars longa. 

— Pil is . „Sok boldog pünköstöt óhajtva." — Hason
lóképen. De a vers nem közölhető; nagyon parlagi poézis. 

— V. D. „A tevehajcsár1' csinos s jöni fog. 

SAKKJÁTÉK. 
705-ik sz. f. C z e n t he J ó z s e f t ő l 

(Miskolczon.) 
Sötét. 

a b e d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul 8 a negyedik lépésre mattot mond. 

A 700-ik számú feladvány megfejtése. 
Shinkmann (W. A.-tói Grand Rapidsban (Amerikában.) 

VII. Söt. 
1. Bd7— h7 K d 4 - d ó : 
2. d6—d7 K d ö - d 6 ( a ) 
3. d 7 - d 8 H . . . . K d 6 - d 5 
4. Bh7 - d7 mat. 

a 
2 K d 5 - d 4 ( b ) 
3. d7 —d8Vf . . . K tetszés szer. 
4. Vd8 dü mat. 

b 
2. . . 2. Kdö—c6—e6 
3. d7—d8B . . . 3. K - b 6 f6 
4. B d 8 - d 6 mat. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
- Mükolczon: Czenthe József. — OeUén: Glesinger Zsig
mond. — Sárospatakon.: Gérecz Károly.— .áradon:Kovács 
Albert. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Jászkiséren: 
Galambos László. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. 
A pesti sakk-kör. 

Rftvid értesítések. Debreczen: Z. J. A beküldött 5 
lépése* már 4 lépésre fejthecó meg: 1. Bg8—g6 Hd8 eo 
2. B g 6 - e 6 f stb. 

H E T I - N A P T Á R . 
JHónapl-és Kathollkus éa protestáns 

hetioap j naptár 
Cörög-orosz 

naptar 

Vasár 
Ht-tro 
Kedd 
s,.e:U. 
Cso . 
Fen-. 
Szóm 

Június 
E i'űnU.-d v. E Punk. v. 
t-ntiU6*<t hétfó Hűnk. hé t i 
Klotil'í, Kot-n Kornélia 
Quirinp.Kání.f Berta 

iBonifácz Bonifáoz 
JNorb-rt i Pá! ka 
I Jézu- sz. szive f Pacheria 

TMájus (ó) 
:}<»«. OTballela 
21 Konstant. 
2-' Basi'.icus 
23 Mihály püsp. 
24 Simeon 
25 János feje 
26 K.irpus ^ L ^ ^ ^ ^ ^ _ 

£ Utolsó negyed 17. i óra 47 

Izraeliták 
naptara 

~Siv7ftT 
6 l'uuk. I. 
7 H. Z. lin. 

y 
10 
11 Tóbiás 
12 S. Bel.nl. 

N a p H o l d 

i hossza | kél 

70 57 4 
71 55 4 

' 72 5-> 4 
7:t 49 4 
74 47! 4 
75 44: 4 
76 41! 4 

nyűg. íj hoigia | kél 

6. p.ll t. 
48 135 

7 ! 7 49 
6 7 50 
5 7 51 
5 

147 

7 53||l9ó 

6 regg. 
1 10 36 

158 56 11 42 
170 50 este 
182 50 • 1 50' 

•> 59 ! 

4 10 

nyűg. 

*. p. 
regg. 
4 40 
1 1 

17 
38 

1 m 
1 49 

4 I 
7 perczkor délután. i 

T A R T A L O M . 
Fáy András emlékezete (képpel). - A divatos nóták 

I a fővárosban. - Fáy András háza (képpel). — Gizella f6-
j herczegnő esküvője (képpel). — Egy eszme-burok hazám 
I nevelői és nevelés-barátai számára. — Hazafelé, I., II- "" 
I A magyar tud. akadémia ünnepélyes közgyűlése. — A* 
! angol bank (képpel). — Egyveleg. —Tárház: Irodalom <« 
I művészet. - Közintézetek, egyletek. — Mi újság?— Nem-
I zeti szinhás. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték —' 

Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-utcza21. sz.) 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujsiíg és Politikai Újdonságok együtt: Egósz évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
J W Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre (i ft. — Félévre S ft. "H5J 

£ a V Hirdetési dijak, .i Vasárnapi Ujaiig és Politikai Újdonságokat illetőleg: Efiy négyszer hasábzott petit sor. vagy amink helye, egyszeri igtatáaiiM 10 krajezárba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Rrenbrii: Oppi'lik AIH.JOH. Wnllzeile Nr.22.es HáaaenaMa én Voglrr, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

O l y a n gyásza van a magyar katholikus 
klérusnak, melyben Őszintén osztozik vele 
Magyarországon az is, a ki nem tartozik fe
lekezetéhez. Egy derék, nemcsak felekezete 
hiveit, hanem az egész emberiséget szerető, 
jótékony, hazafias főpapja huny t el a múl t 
héten, a kiről joggal elmondhatjuk, hogy 
igazi keresztyén volt. 

Bartakovics Béla, egri érsek múl t hó 
30-kán éjjeli 11 órakor, életének 82-ik, piis-
l>ökségének 28-ik, érseki működésének pedig 
22-ik évében megszűnt élni. 

Kisapponyi Bartakovics Béla, egy hor
vát eredetű család sarja, mely
nek egyik őse , Bartakovics 
dános 1520—1530 között a 
törökök elöl Erdélybe mene
k ü l t ; születet t Nyi t ramegyé-
ben, ősi jószágán 1792. ápr i l 
ő-kén. Szülői Bartakovics Fe
rencz, nyi trai föbiró, később 
pénztárnok, 1805—1807-ig or
szággyűlési követ és Almássy 
Ágnes, Almássy Károly nyit-
ramegyei föbiró leánya, voltak. 

Életrajzát a „Vasárnapi 
Újság" régibb folyamai már 
közölvén, itt ez a lkalommal 
<sak röviden említjük meg, 
hogy 1805-ben a pozsonyi Eme-
ricanumba, az esztergomi nö
vendékpapok sorába vétetet t 
föl és két éven á t i t t nyer te 
kiképeztetését. Innen a nagy
szombati papnöveldébe kül
detvén, o t t a bölcsészetet ta
nu l t a ; a theologiai tanfolyamot 
pedig a bécsi Pazmaneumban 
1813-ban fejezte be. F ia ta l 
kora mia t t azonban csak 1815-
ben, s ekkor is pápai fölment-
vény mellet t szentel tetet t föl. 
Lelkészkedését Selyén, Stan-
kovics Anta l plébános oldala 
mellet t kezdé m e g ; hanem ké
sőbb Muzslára té te te t t át . 
1817-ben b. Perényi Imre nagy
prépost és érseki helyettnökhöz 
ig ta tónak hivatot t be. 1820-
ban R u d n a y esztergomi pr imás 
udvarában levéltárnok, 1825-
ben pr imási t i tkár lön. Ez ál-

B a r t a k o v i c s B é l a . 
(1792—1873.) 

lásában megismerkedett az egyházi kor
mányzat szövedékével és Rudnay nagy 
elismeréssel szólt a fiatal pap kitűnő te
hetségeiről. 1830-ban udvar i kanonok lön. 

| Rudnay pr imás halála után 1831-ben pe
dig nagyszombati föhelyettnök s átalános 
ügyhallgató. E hivatal t 14 évig, 1844. 
augusztus 22-ig viselte, s hogy mennyire 
megnyer te hivei szeretetét, mutatja az is, 
hogy mikor 1844-ben rozsnyói megyés püs
pökké nevezték ki, a nagyszombati egy
házmegyei kerület hálája jeléül és emlékül 
remek góth-müvü ezüst pásztorbottal tisz-

BARTAKOVICS BÉLA. 

t e l l e m e g , m e l y r e e k é t SZÓ v o l t v é s v e : 
„Rexit amore." („Szeretettel kormányzott .") 

Mint rozsnyói megyei püspök a főrendi 
tábla tagja lett. De az 1848—4!)-ki szabad-
ságharőz után visszatért székhelyére, hol 
még most is kegyelettel emlékeznek a fö-
pásztorra, ki hiveit a legszomorúbb napok 
alatt valódi keresztyéni szeretettel vígasz
tala s nem hagyta kebelükből kialudni a 
jobb jövő iránti reményt. 

1N.")I>. ápril 2-án neveztetett ki egri ér
sekké, de csak 1851. jan. líl-kén iktat ta tot t 
beérseki székébe, [ttkezdődik tulajdonképen 

áldásos működése. 
Az abszolút uralom alat t 

a jó hazafiaknak vajmi kevés 
tevőleges befolyások lehetett a 
közéletre. Ugy szólva: egyedül 
az irodalmi tér állott kevésbbé 
korlátozatlanul. Bartakovics 
tehát erre fordította figyelmét 
s az érseki megapadt jövedel
mek némi rendezése u tán tete
mes anyagi áldozatokat hozott 
becses irodalmi termékeknek 
a magyar irodalomba átülte
tésére. 

í g y az ö áldozatkészségé
nek köszönhetjük a többi közt 
Homér I l iásának Szabó István 
ál tal eszközölt fordítását , a 
Szentírás magyar átdolgozását 
Káldy nyomán, Cantu Caesar 
vi lághírű történetének a Szt-
Is tván társulat kiadásában 

megjelent fordítását, Alroy 
„Egyetemes egyháztörténetét ," 
Quintil ian fordítását stb. 

Nagy gondot fordítot t az 
iskolai és nevelési ügyre , s 
egyik kiváló ellenzője vol t az 
osztrák kormány germanizá-
lási törekvéseinek. 1852-ben 
72,000 forint a lap í tványt tett 
az egri angol kisasszonyok ja
vára. Az egr i érseki megye 
tani tói számára nvugdij-inté
zetet alapítot t , melynek 30,000 
f r tnyi alaptőkéje legnagyobb
részt az ö áldozatkészségének 
köszönhető. 

1856-ban a konkordátum 



m e g k ö t é s e k o r , i g e n e r é l y e s e n m e g s z ó l a l t a Vén sirásó lényünk halavány je lképe! 
.' . ° „ .' . P •• , , , A . ' I I i l-t. U.. „ . i - . , l , •. . , . ' , ,1. magyar egyház függetlensége érdekében. 

1865-ben ünnepié aranymiséjét , s ugyan-
A világot lá tom, ha nézek reád; 
Gyászoljuk egymásnak baját, vesztét? Nem, nem, 

I Gyászolja , siratja az embor magát . 
akkor összeállítók jótékony a lap í tványai | Efhamvadt boldogság, nagyság és erények? 
összegét, mely megközelité a félmilliót, s | _ Édes a felejtés, édes és — könnyű; 
azó ta ifi j e l e n t é k e n y e n s z a p o r o d o t t . Az al- i Csak ha a részvét ránk veti vissza árnyát , 
kotmányos korszakiján, mint Hevesmegye 
örökös főispánja, ismételve a megye élén 
á l l t ; s békülékeny, szíves modoráér t az egész 
megye tiszteié. 

A mi leginkább jellemzé, az a vallási 
türelem vo l t , melylyel a más felekezet-
béliek i rán t viseltetett, kiknek törekvéseit, 
valahányszor a nemzeti törekvésekkel együvé 
estek, sohasem habozott helyeselni, söt, gyak
ran szemrehányások árán is elösegiteni. 

A pápai csalhatat lanság kimondására 
összehívott római zsinaton nem vett részt, 
agg korát adván mentségül, bár magától az 
eszmétől vahi idegenkedését vélték a valódi 
oknak. 

A magánéletben nyájas, megnyerő mo
dorú, söt hajlott kora daczára, kedélyes volt, 
s j ó kedvű adomái országszerte ismere-
r. sek. Még mikor halála előtt két nappal 
ágya előtt eszméletlenül fekve ta lá l ták , 
akkor is mosolyogva vigasztal ta megrémül t 
környezőit, hogy nem tud ja mi baja, csak a 
dereka fáj egy kicsit. 

De ö maga érezte utolsó órájának köze
ledtét . Maga köré liivá püspöki udvara s a 
káptalan tagjait, egyenként buesut vett to
lok, kezet szorítva mindegyikkel , ugy adta 
ki lelkét. 

Maradjon ez a lélek örökségül utódjára 
és Magyarország minden főpapjára, s ha si
kerül a magyar főpapi helyeket oly szellemű 
emberekkel rakni meg, a minő az öreg érsek 
volt, — hiszszük, hogy az ily tes tület nagy 
befolyással lesz a közszellemnek hazafias, 
nemzeti, emberbarát i és a művelődés felé 
törekvő i rányban vezetésére. 

A vén s í rásó . 
Mint a sötét holló a rögbarázdában, 
Mit a téli fagynak zúzmarája föd, 
J á r a vén sirásó, lépeget magában 
Rég beroskadt és uj sírhantok között. 
Vállán ül ásója, a halál körü l te , — 
Hanem ő megáll és — iszik egy nagyo t ; 
S hej ! édes lehet, mert szintúgy nehezére 
Esik abbanhagyni azt a kulacsot. 

Dőlt fejfák meredten néznek r á , miként zord, 
Bús arezok — mosolygók, szépek egykoron; 
Ös ényére kedves virágok fonódnak — 
Mily biblia és mily evangéliom! 
De mit neki fejfák? Mit virág? Reálép 
Xagy nehézkesen és — iszik egy nagyot ; 
S hej ! édes lehet , meit szintugy nehezére 
Fsik abbanhagyni azt a kulacsot. 

I t t a szerelemnek cziprusága reszket, 
Átölelik egymást gyászos lombkarok, 
Ott a hírnek szobra kél ragyogva, mintha 
Mondaná: „örökké élni akarok! 
Ali i meg földi vándor, nézz rám s gondolkozzál". 
— Oda se pi l lant , de — iszik egy nagyot ; 
ti hej! édes lehet , mert szintugy nehezére 
Esik abbanhagyni azt a kulacsot. 

Odább kis kápolna á l l , s harangok függnek, 
Mint szelid galambok fészke odafenn; 
Mozzunó szellőben lágy sóhajt rengetnek *» 
Mintha angyal-ének zengne édesen. 
Titkos tündérhangon ugy vigasztal, u£ 

Szemeinkben akkor igaz a könyü. 
Barmm) Viktor. 

Eh 
gy hív! 

mi gondja rá és —isz ik egy nagyot ; 
b s lehet, mert szintugy nehezére 

sik abbanhagyni azt a kulacsot. 

Megy — s egy helyütt végre ásóját bevágja, 
S a mélységből a friss hantot hányja föl, 
Azután megméri: 8 „rendén van — mormolja — 
Epén egy öl hosazu. g I e : kétharmad öl. 
Kp annyi ezé is , mint a fiamé volt, 
H m m ! szegény ember" - és iszik egy nagyot ; 

j keserű leket, mert csöppig kii t ta 
'• is dobta már az üres kulacsot. 

A pénz és a hitel. 
í. 

Kevés ember van, kit e tárgy ne érde
kelne. És mégis százezer közül a l igakad egy, 
ki —ha azon kérdést intéznök hozzá : mi az, 
mi t ez átalános elnevezés alat t : . .pénz' ' talán 
mindennap kezében forgat? — ugv meg
tudna felelni, hogy saját lelkiismerete is meg
lehetne elégedve a felelettel. 

Hogy e név alat t valami rejtélyes hata
lom j á r köztünk kézről kézre, azt tahin min
denki elismeri. Gyakran gyenge, veszendő 
portéka, és mégis elég erős hadseregeket 
tönkre tenni , vagy kopár sziklákon fényes 
városokat létre hozni. 

A tévedés, mely a pénz valódi természete 
iránt az emberek legnagyobb részénél ural
kodik, annyi szerencsétlenségnek forrása. 

Tollam, bá rmin taka rnám, sem volna elég-
erős, hogy csak halvány vonásokkal is ad
hatnám a veszélvt, mely ez átalános téve-
désben rejlik. „Testvért testvér, apát fiú elad, 
— de mégis arról ne szóljon ajakad", — ugy 
mond a költő. Nincs szent kötelék, mely e 
tévedés romboló hatalma alatt lassanként 
föl ne bomlana. A szerelem eltűnik, mint 
röpke por, a bá torság és férfi erény ellankad 
mélyen sorvasztó hatása alatt. 

A pénz a tett szolgálat jegye! 
E néhány szóban rejlik a varázs, mely 

egyedül képes eloszlatni mindazon balvég
zetű homályt , mely annyi szerencsétlenség
nek szolgált méheül. 

Nem csere-eszköz, nem forgalmi jegy, nem 
a dolgoknak ér téke tehát, — mint annyiszor 
áll i ták a régi nemzetgazdák, — hanem jel
vénye egy physikai ténynek, az anyagnak , 
m e l y testemből a munka alatt elre])ült, — 
hogy ugy szóljunk: az anyagátszellemülése. 

E fogalom az, mely előtt, m in t a fölkelő 
nap előtt az éj szellemei, köddé oszlanak föl 
amaz anny i vészt hozó tévedések, s ott, 
hol az igazság napja kisüt , csak élet és boldo
gu lá s v i ru l az enyészet helyet t . 

A pénz a tett szolgálat jegye. Kötetek 
kellenének hozzá, hogy az élet mindenféle 
viszonyaira, mint mér téket a lkalmazva e té
telt, belássuk, hogy mi ly uyommasztölag ne
hezedik az emberi e lmére ez ál l í tás igazsága; 
— és talán ép ez volt oka, hogy mindannak 
daczára, miszerint m á r ezredévek óta hasz
nál az emberiség pénzt, nem birta ki ta lá lni 
a rejtély nyitját. 

Szolgálat jegye, — a n n y i t ér tehát, mint 
;• -zolgálat é r , melyet valaki teljesített, 
mennyisége is annyi , m i n t a szolgálat, me
lyet egymásnak teljesítettünk. Természetes 
tehát , hogy a nagy miveltségü népek pénze 
többet ér, mert nagyobb ér tékű szolgálatnak 
j e g y e ; s természetes, hogy a tevékeny, szor
galmas népeknek több pénze is van, mer t 
több szoigálatot tettek egymásnak, a minek 
ez jeléül szolgál. 

Hogy azonban ez elörebocsátott illusz-
trácziót, melyet csak az eszme könnyebb föl
foghatása kedveért adtam ily laza körvona
lokban, — tisztán megérthessük, most már 
oda változtatom a fentebb adott definicziót 
miszerint : 

„a pénz tu la jdonkép a kölcsönösen egy
másnak tet t szolgálatok kiegyenlítése u tán 
fönnmaradó, vagyis viszonszolgálattal még 
el nem. törlesztett szolgálat jegye.'• 

I o 

E- szorosabb meghatározás t alkalmazva 
aztán az élet számtalan bonyolu l t körűimé-
nveire, csak igy tapaszta l juk ennek helyes
ségét, í gy érthető meg, hogy a fényűző nép
nek, bármily szorgalmas is különben, lassan 
ként tönkre kell mennie , mert a becses 
iparczikkekben tőkésített külföldi munka 
vagyis szolgálat, melyet ö fölhasznál, na-
gyobb értékű, mint a mit ö teljesít. í gy ért
hető, hogy megfordítva a szorgalmas, de 
takarékos nép, bármi ly kevés legyen is 
munkadija, lassanként mulha t l anu l megszedi 
magát pénzzel, mert mázna!; aránylag kenés 
munkáját élvezi cl. 

Hányan menekültek volna talán meg a 
tönkrejutástól , és pedig ugv egyesek, mint 
egész államok, ha vásárlásaiknál , vagy 
szerződéseiknél folyvást éber figyelemmel 
lettek volna e gondolatra , hogy t. i. a pénz 
alakjában, mely oly könnyen csúszik tova 
kezeik között, talán százezrek munkája van 
véghetlenül á t f inomulva; — m i n d az a te
mérdek anyag, mely a buzatermesztőnek a ter
mészettél küzdése közben testéből elrepült, 
condensálva van azon kis papírban, melyei 
neki a 100 mén") búzáér t adtak. 

Igaz, hogy ez a lapforgalomra figvelme
zes mellett a r r a is tekintettel kell lenni, 
hogy váljon a szolgálatnak e megkapott je
gye valóban biztosit-e számára ugyanannyi 
szolgálatot, mint a mennyiéit Ö ezt kapta? 
— mivel különben megcsal ták; de e keres
kedelmi elv mellett, mely a bank-üzlet alap
eszméje, sokszor csupán amaz előbbi physi
kai elvre való figyelés is megóvná a meg
gondolat lan költekezéstől. T u d n i , hogy a 
kis papír , melyre ez van í rva : „50 forint," 
megannyi napi izzasztó munká t jelent , mely
ért ta lán mi még eddig semmit sem ad
tunk cserébe, s melyet most egy pi l lanatnyi 
szeszélyéből oly könnyen kisiklani engedünk 
kezünkből , — eszünkbe j u t t a t n á , hogy 
azért a bohóságért , melyet néha éret te ka
punk, 50 napi izzasztó m u n k á t kellett, 
vagy kell majd egykor nekünk is végezni, 
és pedig i n g y e n ! — vagy különben a szá
madás napján roszul fognak ál lani dolgaink. 

H a ez egyszerűséget jó l meggondol ták 
volna a jelen tőzsdeválság áldozatai, va
lószínűleg j o b b a n volna dolguk, m e r t „ex 
nihilo ni l fit"; a ki sokat nyerhet , a ki 
természetszerű jogosul t sággal bír e r re , 
annak vagy már magának sokat kellett 
dolgozni kiképezésére, vagy elődei meg
takarga to t t munkájának gyümölcsét élvezi ; 
de a kinél ezek egyike sem volt meg, annak 
bukni kellett, mert szerencse, jó spekula-
czió , csak ugy voktából, magától nem léte
zik, hanem az, mit igy neveznek, csupán az 
elrejtett alakban lappangó munka-szülte ilyen 
vagy olyan képesség. 

A.7, emberiségnek egyetlen egy vagyona, 
egyetlen fölfedezése sincs, melyről kimutat
ható ne volna, hogy korántsem a tahin sokak 
által u. n. véletlen szerencse, hanem sokkal 
inkább a századokon, s nemzedékeken ke
resztül homokszemet homokszemhez rak') 
hangya szorgalom gyümölcse. 

Csak az ily, szorgalmasan munkálkodó 
népeknek van szerencséjük még a háború
ban is. 

A m i a pénznek, vagyis a szolgálati jegy
nek alakját illeti, az az emberiség fejlődésé
vél együt t végtelenül változó. 

A Legelső s tádium az embernél is csak
nem az e tekintetben, a mivel az ál latoknál 
t a l á lkozunk ; az egyik segít a másikon ennek 
valami bajában, ós ez máskor visszaadja a köl
csönt. Az egyénék képessége, azonban mége 
fokon kevéssé különbözvén egvmás tó], az egy
szeri kicseréléskor tett szolgalatok között is 
kevés érték-differenczia lehet, s igy minden 
csere után t isztában vannak ; — a k i nem adja 
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vissza a kölcsönt, annak másodszor nem 
segítenek. 

Egy fokkal feljebb már a szóbeli nyilat
kozatra, egy örömhangra, egy „kÖszönömre" 
történik a szolgálat, mint előlegezés, melyre 
a „majd visszaszolgálom" következik,— ter
mészetesen a becsületes emberek között; ez 
a váltó legegyszerűbb alakja, de amely csak 
oly egyszerű kezdetleges társadalmi álla
potú emberek közt járja meg, a kik mindig 
egymással érintkeznek, s kik közé idegenek 
r i tkán kerülnek. Mindenki „in na tura" visz-
szafizeti a szolgálatot; a szolgálat maga igen 
egyszerű, egy föld bekapálása, vagy egy da
rab kő fölemelése; az érték megbecsülése, és 
a leszámítolás is tehát szintén könnyen megy. 

E g y fokkal ismét feljebb az „in na tu ra" 
viszonzás „fizetéssé" tökéletesetlik, ott, hol 
t. i. már olyanok jönnek egymással érint
kezésbe, kik nem képesek egymásnak egyenlő 
szolgálatot teljesíteni; a fejedelem nem ka
pálhatja be viszont az izmos földmives 
krumpli-földjét, söt még ha ezt megtehetné 
is, de a földmives nem képes a fejedelemnek 
fegyvereket adni. A kölcsönös szolgálato
kat tehát egy átalában használt más tárgy
hoz, egy értékhez mérik, pl. egy napi munká t 
egy véka búzával, tiz véka búzát pedig egy 
kétéves tinóval véve egyértékünek, s a szol
gálatot ezekkel mérve, fizetnek, — még min
dig nagy szerepe maradván az egyforma szőrű 
emberek között az „in na tura viszonzásnak". 
vagy a t á rgyakná l ugy nevezett cserének. 

Lassanként azonban a min t az „in natura 
viszonzás", ugy végre az „in natura fizetés" 
is elégtelenné lesz a kölcsönös szolgálatok 
kiegyenlitésére. A szabii, ki a ruhát készítette, 
minden munkájáér t csak búzát kapott, az 
orvosnak azonban, ki őt meggyógyította, már 
nincs több búzára szüksége, s eladásával 
sem bajlódhatik, ruhája is van, ellenben esz
közök kellenének neki, melyet egy távol 
vidéken élő ember tud csak készíteni, a med
dig pedig a búzát igen nehéz volna elvinni. 
Csak valami olyat fogadna tehát az orvos 
szivesen a gyógyítási szolgálat, viszonzása 
fejében a szabótól, mit amaz eszközkészítő 
is használhat, s könnyen is oda vihető. I lyen 
tá rgy — az ember alaphajlama szerint — 
az érc:. 

Már a majomnál világosan látható a haj
lam léte, hogy ösztönszerűleg ragaszkodik a 
fénylő, ragyogó tá rgyakhoz; társaival kész 
megküzdeni egy fényes gomb bírásáért , s 
aztán a legnagy robb aggodalommal őrizve, 
ezipeli e kincset mindenhová magával, vagy 
ha pofazacskójába már nem fér, gondosan 
elrejti azt. — Azt, mi magától soha nem ho
mályosodik el, a nem élegülö nemes erezet 
mindenekfölött kedvelli, mer t örökké gyö
nyörködhetik ragyogásában, — és semmi 
másért. Emberré kellett volna lennie, em
beri vágyakkal és szükségekkel birnia, hogy 
azt is megtudhassa, miszerint az érez másra 
is használható — fegyvernek, melylyel a 
sz in te g y ö n y ö r t o k o z ó t á r g y a k m e g s z e 
rezhe tők v a g y m e g v é d h e t ö k . 

A legelső ember volt mái' az, s az ember 
ma is mindenüt t az, ki veleszületett ösztöné
nél fogva kedvelni, majd használni, s igy áta
lában becsülni t anu l ta az erezet és kivált az 
olyat, mely soha nem élegülve, nem rozsdá
sodik, el nem homályosodik, tehát mint 
tá rgy örökké gyönyörködtethet i szemét, s 
mint eszköz, nem veszti el már maga a lég 
vagy nedvesség behatásától is alakját és 
hasznavehetőségét. a reáforditott munka 
örökké megmaradhat értékében. 

A mint eddig, ugy valószínűleg ezután 
is , míg az ember ember marad, nem lesz 
tárgy, mely oly átalános becsre, kelendőségre 
számíthatna, mint az. melynek becse kima-
gyarázhat lanul fejlett alap-ösztönében rejlik. 

Az emberi társadalom fejlődésével tehát 
könnyű volt rájönni, hogy a tet t szolgálat
nak alig találhatni méltóbb értékmérőjét, 
min t az erezet, s különösen a nemes erezet, 
mely mivel csak nehez munkával állitható 
elő, kis darabban is sok munkát képvisel, 
tehát nagy értékű, — s mindenki által ked
veltetvén, nagy becsű. 

Eddig ju to t t az emberiség majdnem a 
legújabb időkig. Azonban mint a magasabb 
szervezkedésnél rendesen tapasztaljuk, az 
elemek együvé jutva, együttesen összemü-
ködve, együt t közösen gyakran oly tulajdo
nokat nyilvánítanak, melyeket soha nem is 
sejtettünk, hogy bennök rejlenének, — pedig 
hogy ezeknek egyenként is benne kellett va
lamelyikben lenni, bizonyitjaaz a tény, hogy 
most együt t az egészen tisztán kivehetöleg 
megjelenik. 

Igy jelent meg az emberi szolgálatoknak 
az érezek használata miatt mind nagyobb 
mérvű s mind változatosabb kicserélődése és 
változatosabbá is létele közben egy, az előtt 
nem sejtett sajátsága az emberi szolgálat
nak : - a hitel. Dapsy László. 

Balla Károly. 
(1792—187a). 

Hány szív égeti ös-ze magát néma szenvedé
lye befojtott tüzében, hány elme tépi össze magát 
gondolkodása elrejtett magányában, a kiről nem 
tud a v i lág! Vagy ha tud i s : nem tud elegetarra, 
hogy méltányolhassa s igazán ítélhesse meg. Nem 
fogja föl, talán különeznek nevezi, s kineveti, vagy 
meghasonlott kedélynek tartja és szánja. Az ilye
nek néha, halálok után kulcsot hagynak maguk 
u tán , melylyel az utóvilág benyithat életökben 
zárva tar tot t beléletükbe; néha azt sem, a mint 
é l tek: nem értve vagy félreértve, ugy halnak el, 
ugy felejtetnek el. 

E különös sorsú és természetű lelkek közé 
tartozott a pótharaszti bölcs is, Bulla Károly, vagy 
a mint a vidéken — egy régebb viselt hivatala 
után mind végig nevezték — az öreg Ballá ka
pitány. 

Fiatal korában, bár feltűnő hajlammal az 
irodalom, költészet és tudomány iránt, megyei 
közhivatalokat viselt. Később visszavonult pusztai 
magányába s a természettel foglalkozott csak, 
részint mint gazda, részint mint tudós. Mint gaz
dáról, elevenen tanúskodtak szép ültetvényei, s a 
sivány homokon felviruló dús tenyészot; mint 
tudós a rajonyó és különcz hírében állt, egy még 
alig megalapított, bizonytalan és rejtélyes tudo
mánynak, a légtünemény-tannak (meteorológia) s 
gyakorlati alkalmazatában az időjárás-tannak, és 
— időjóslatnak szentelvén élete nagy részét, 
majdnem 30 évet! Sokan hittek tudománya alapos 
8 jóslatai biztos voltában (maga komolyan hitt 
abban I), sokan kétkedve rázták fejőket, a legtöb
ben tudomást sem vettek róla. Jegyzetei , rend
szeres és feldolgozatlan írásai nagy számú és ter
jedelmű kötetekre mennek; hátra hagyta azokat. 
Lesz-e a ki elfogulatlan vizsgálat s tudományos 
bírálat alá vegye? Lesz-e a ki méltányolja? a ki 
az igazat a hamistól, a biztost a feltételestől el 
különözze? Lesz-e a ki a pusztai bölcsnek valaha 
igazságot szolgáltasson? — Ki tudj i ! 

E sorok irója ismerte Ballá Károlyt éjete 
utolsóbb szakában, bár nom épen végeveiben. Ele
téről némely adatokat is nyert, az elhunytnak egy 
tisztelője — Bicskey Zoltán ur — kezeiből. E két 
forrásból állítja össze e vázlatos jegyzeteket, me- ; 
Íveknek azonban nem czélja ítéletet mondani egy 
hosszú élet törekvései, búvárkodásai s tudományos 
értéke fölött; csak emlékének áldozni s legfölebb 
az avatottabbak figyelmét még egyszer fólhivni 
reá, mint a napilapok legtöbbjei is tették. 

Ballá Károly 1792. ápril2-án született Nagy- í 
Kőrösön, hol elemi és gymnáziumi osztályait s a j 
bölcsészeti tanfolyamot is végezvén, 1810-ben a 
pesti kir. egyetemre ment joghallgatóul; s a jogi 
tanfolyamot három év alatt befejezve, 1813-ban a 
királyi táblához jegyzőül (t. i. joggyakorlatra) | 
esküdött fői. A következő évben már Írnokul al- j 
kalmaztatott Pestmegye közigazgatási tis .ti kara-
ban; 1816-ban kiadóvá mozdittatott elő B e g y - . 
Bzersmind tiszteletbeli esküdtté neveztetett ki. 
1818- ban megyei kapitánynyá választatván, ugyan

akkor Nógrád- és Tornamegyéktől is táblabírói 
czimmel tiszteltetett meg. Kapitányi hivatalát 
közel harmincz évig viselte a e minőségében . 
megyeháznál levén bikása, a központon a megw. 
a főváros, sőt az ország notabiltásaival jö t t sok-
neraü érintkezésbe s összeköttetésekbe. Egyenes 
jelleme, lángoló hazafisága s vidám kedélye és el
més társalgása mind összehatott arra, hogy nem
csak közbecsülésre, hanem közkedvességre is 
emelkedjék. 

Kora ifjúságától fogva nemcsak érdeklődött 
az irodalom iránt, hanem annak több ágában is 
tehetséggel s még nagyobb jó akarattal működött. 
A „Tudományos Gyűjtemény" már 181?-tül 
kezdve hozta számos czikkét s igy ő is azon nem 
épen kévéseink közé tartozott, kik íróságuk 50-ik 
évfordulóját nemcsak megérték, hanem néhány ev
vel (péld. ő hat évvel) meg is haladták. Fiatal 
korában költészettel is foglalkozott s költészetét, 
mely a„Hasznos mulatságok", „Aspasia" , , .Hébe", 
, ,Uránia", , ,Szépliteraturai ajándék" (a „Tudom. 
Gyűjt ." melléklete), „Társa lkodó" (a „Je lenkor" 
melleklete), sőt nz „Auróra" lapjainak is nyúj
tot t adalékokat, inkább egészséges ép érzék s 
humor, mint nagyobb költőiség jellemezte. 1825-
ben „Zsebtükör" czimu verafüzetet, inkább czik-
lust adott ki, melyből e sorok írója, gyermekko
rából emlékében maradt, e négy humoros sort 
tudja idézni, kezdő sorait egy sikerült kis költe
ménynek, melyben a szerző a két szegény össze-
házasodásának jelképe alatt, a vak vezeti a vi
lágtalant féle politikát gúnyolja ki: a négy sor 
igy szól: 

,.Férhez mt'nt a meszelő, 
Elvette a reszelő, 
S mert nincs kalácsa Szegénynek, 
Rozs-kenyéret vesz elö.'-

A Zsebtükört a „Hősregék" követték (1826) 
Kisfaludy Sándor modorában, de az ő költői ere s 
emelkedettsége nélkül. Ballá Károly költészeté
nek alig volt egyéb haszna, mint hogy őt az 
akkori kor szép szellemeivel ismeretségbe, érint
kezésbe, sőt barátságba hozni segitett. A Vörös-
marty-kör barátságával ép ugy dicsekedhetett, 
mint a Kazinczyéval s a Fáy Andráséval. Mivel 
Pótharasztját szülő városa pusztáját, már akkor 
is haszonbérelte s ott, a fővárostól nem igen 
távol, szokta hivatalüres óráit s heteit tölteni, 
ottani laka a megye és főváros-, a politika és iro
dalom jeleseinek egyik találkozási s pihenési he
lye volt. Forrásunk emliti, hogy jelesen Vörös
marty hónapokat töltött nála, s hogy Zalánfutása 
nagy részét ott irta volna; de ez adat valódiságá
ról nem felelhetünk. Talán ha a „nagy" helyett 
„egy" részét mondjuk: nem lehetetlen. 

Felhagyván a verseléssel, — legalább nyilvá
nosan, mert biztos tudomásunk van róla, hogy maga 
gyönyörűségére élete végéig gyakorolta s nohéz-
kes formáiban sok eszmével és szellemmol pedig, 
— a gyakorlatibb irányú irodalom felé fordult. 
1836-ban „Kémlő" czim alatt, az ipar, gazdaság, 
kereskedelem köréből, szaklapot indított meg, 
melynek czikkeit legnagyobb részt maga irta, s 
előfizetői nem igen lévén, (kinek kellett akkor 
szaklap?) hogy hasznos vállalatának czélját elérje 
s olvastassék: ismerős — gyakran csak névről 
ismerős— barátainak, iparosok-s gazdák-és gaz
datiszteknek ingyen küldötte meg, míg csak a lap 
élt. Megyei hivatalánál fogva a börtönök felügye
lete reá levén bízva, a fogház-javítás kérdését, 
m Ív nálunk akkoriban az egész törvényhozást s 
különösen is oly szellemeket mint Eötvös, SzaLy, 
Szemere Bertalan, Lukács Mór stb. foglalkozta
tott, ő is alaposan tanulmányozta, s [tanulmányai 
és saját tapasztalatai eredményét „Vélemény abün-
tetésmód javitása i rán t" (1840) czimü könyvében 
t tte le, mely átalános elismeréssel fogadtatott s 
igazolta a', akadémia választását, mely őt, addigi 
irodalmi működéseért , már 1839-ben levelező 
tagjául választotta. 

Ballá átalában élénk érzékkel bírt minden 
szép és jó iránt. 1838-ban az árvízkor, a Káro ly -
kaszárnyában elhelyezett szerencsétlenek nagy
részét ő látta el élelemmel 8 ruháza t ta l ; mit 
később egy nagyobb árviz (a forradalom) pusz
títása után számtalan bujdosóval tett pótharaszti 
pusztai lakában. A nemzeti színház építésekor 
sokat tett és segített; többi közt indítványozta s 
ki is v i t t e , hogy a kevésbbé terhelt rabok, köz
munkaképen, alkalmaztassanak az építésnél. 

A negyvenes években sulvos csapás érte. 
Hallása megnehezedett s pár év a l . t t egyre 
súlvosodván baja, ez érzékét csaknem egészen 
elvesztette. A kedélyes, társaságszerető s a köz
életben is élénk szerepet vivő férfiúra nézve ez 
valódi szerencsétlenség volt. Hivatalától azonnal 
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(1845) vissza akart lépni; de a megye vezérfér fiai, 
Nyáry s a többiek, nem ak í r t ák ezt engedni, s 
egy izbcn vissza is vétették vele lemondását — a 
következő évben előkerülő á t dános tisztújításig. 
Akkor (1846.) csakugyan végleg visszalépett s 
pótharaszti magányába költözött . 

Pótharaszt, Nagy-Kőrös város egyik pusz
tája, kezdettől fogva csak közlegelőül használta
tott s nagy homok-terület volt, me
lyen tán soha sem j á r t eke, migBal lá 
Károly — ki azt szülővárosától ha
szonbérelte — az első barázdát nem 
vonta rajta. O viruló oázat terem
tet t e puszta sivatagon, s midőn első 
sorban magának használt véle, év
tizedekig élvezvén hasznait, használt 
száz meg száz munkás családnak, 
moly nála kereste kenyerét s végre 
szülővárosának is- Átalában a köz
hasznúság volt főjellemvonása s éle
tének alapelve. Nem megbocsátható-e 
ha örült , h-'gy ezt mások is elismerték 
8 élvezték és gyönyörrel s büszke
séggel mutogat ta ültetvényeit ven
dégeinek, kik gyakran fölkeresték II 
pótharas/.ti remetét. Nyáry Pá l egyike 
volt kedves s gyakori vendégeinek, 
régi barátság fűzvén össze :i megye 
e két régi férfiát. De a ki Körösön 
megfordult, nem mulasztotta el föl
keresni, a bár néhány órányira fekvő, 
de odatartozónak tekintet t pótharaszti 
vendégszerető házat sem. Az ötvenes 
években a körösi tanárok, Arany, 
Mentovich, Tomory, s e sorok írója 
is, nem egyszer voltak vendégei. 

Pótharaszt i magányában, siket-
sége által a néma természettel való 
társalgásra utalva első sorban, a s: en-
vedélylvel s nagy készültséggel űzött 
gazdálkodás mellett, ideje legjavát a 
természettudományokra, s kivált — 
mint már említve is volt — a légtti-
neménytanra fordította Huszonöt év
nél tovább gyűjtötte, naponként és 
óránként, minden legcsekélyebb időváltozást pon
tosanjegyezve, az adatokat , , ldötan"-ához. A har
mat és az eső, a felhő és a villám, a szelek és a 
viharok lettek barátai s nem szűnt meg kérdezni 
t i tkaikat, 8 vizsgálni honnan jö.ek és hova men
nek, mi szüli és mit szülnek? A tudomány, melyet 
annyi előszeretettel űzött, ma még nagyobb ré
szint csak tapogatózás 
és hypothezisek hal
maza. A kevés elfoga
dott alapelvek s a tudo
mány egyéb ágai által 
nyújtott adatok nem 
elegendők még kellőleg 
m galapitani s biztossá 
tenni következtetéseit. 
Az egyes tapasztalatok 
milliárdjai kellenek m ; g 
arra. S ha Ballá Károly 
nem totte is jobban tu-
dománynyá azt, mint 
addig volt, annyi bizo
nyos, hogy sok ezer ész • 
létei s tömérdek följegy
zései, becses anyagot 
szolgáltathatnak a tu
domány tovább vitelére 
hivatottak számára. O 
különben a meteoroló
gia régi elveivel szakí
to t t és meg volt győ
ződve saját elvei helyes
ségéről. ,,Nem tudom, 
— irja egyik levelében, 
— mi volt nehezebb: ki
szabadítani magamat a 
régi meteorológia laby-
rintjáuak szövevényé
ből, vagy uj alapra fek
te tve állítani a világ 
Ítélőszéke elébe AZ uj^ 
nak elméletét?" Ö mind 
:izt, mit e tudománvban 
Hal ley óta ir tak, Humboldtot és Mauryt sem 
véve ki, útjából előbb félretolandó lomnak s tör
meléknek tar to t ta ; mennyi jogga l? nem Ítélhet
j ü k meg S csak ha ez megtörtént, vélt" az uj 
„ I d ő t a n " homlokára írhatni e kevély, de szép 
sorokat : 

„Hosszú az ú t , de dicsó az utam, 
Melyen halandi még sose jár t ! 

Annyi éven által, kifáradtan, 
Láttam a villanydelej határt. 

Ne irigyeld e nagy magasságot: 
Mennykőcek közt szedtem a virágot'." 

Mint e sorok is sejtetik: elmélete a villany-
és delej-erőre volt alapítva. í té le te t mondani fö
lötte nem a mi hivatásunk. 

De hogy következtetései, ha teljesen biztosak 

latin leveléből, Bicskey Zoltán ur hosszabb fordí
tást közöl velünk, mely elismerő dicséretekkel 
teljes. „Minden időváltozások, — úgymond, 
melyeket márcz. közepére (1869) jósoltál, betel
jesedtek; s mind az általad kijelölt időkben és 
helyeken. Tudósok s tudat lanok elámultak jósla
taidon s az olasz hírlapok tőle voltak hírneveddel; 
s köztapsolással nyilvánítanak téged a legjelesb 

metoorolognak." 
De a próféta nincs kodvosség 

nélkül csak a maga hazájában — 
mondja a biblia. S ez a pótharaszti 
időjóson is teljesült. H a azonban 
egyszer iratai, észloletei és számításai 
s egész elmélete illetékes megvizsgá
lás és bírálat alá kerülnek (s vajha 
kerülnének!) talán neki is igazság 
lesz szolgáltatva. —á — r— 

BALLA KÁROLY. 

nem voltak is — s talán száz év múlva sem lesz
nek e téren egy tudósé sem, — némi alappal mégis 
bírtak, sokszor teljesült nagyobbszerü időjóslásai 
bizonyítják. Eveken keresztül rendszeresen bo
csátott közre időjóslatokat, melyek nem egy kis 
vidék apró id^váítozá-ait jelölték, a lőcsei kalen
dárium formájára, hanem a föld nagy részein be-

Az Al Duna egyik zuhatagja. — (Fénykép után.) 

következendő óriási * iharokat s egyéb rendetlen
ségeket igyekeztek előre meghatározni. Külföldi 
lapok s egyes tudósok nagy figyelemmel kisJrték 
jóslatait s nem egyszer nyilvániták ki elismerésü
ket azok teljesedése fölött. P l . a Wanderer min
den jóslatát reprodukál ta ; s kűhöldi tudósok 
közül többnek elismerő levele találtatik még ha
gyatékai közt. Ezek egyike Abé Antonio Masanello 

Zuliatag az Al-Dunánál. 
A Duna Belgrád fölött miategy 

öt mérföldnyi vonalon két oly hatal
mas folyóval, mint a Tisza és Száva, 
erősbödve, kiterjedésében szembetü-
nőleg nagyobb mér vöket vesz föl; 
szélessége ezentúl i t t a mérföldet is 
meghaladja s mint pl Pancsovánál 
egész 4800 ölre terjeszkedik. Azon
ban a mint emelkedik térfogata, ép 
oly s tán nagyöbű arányban fogy 
élénksége. Csak r i tkán érünk egy-
egy helységet s még ritkábban fo
gunk h ijókkal találkozni. I t t-ott (a 
bal-parton alig lá tunk életet, a gólya -
fészek-féle őrtanyáknál (úgynevezett 
csárdákoknál) egyebet, melyek körül 
egy-két határőr darvadoz. Soha sem 
lehetne özek dolgát megirigyelni: de 
áradásokkor teljesen szánandók szo-
gények Tanyájuk az áradás miatt is, 
s azérí. is, hogy messzebb láthassanak 
4—6 fa- vagy kőoszlopra van építve, 
hova könnyű hágcsón lépnek föl. 

Éjjelre ezt is fol kell vonniok, hogy véletlen 
megtámadás ellen biztosítva legyenek. A néhány 
ember, minden egyes ily tanyán, nyolez napi őrsé
get t a r t ki, s kiöntések idején, egész nyolez nap 
alig tehet egyéb mozgást, ha az oszlopokat körül
körül csónakázni nem akar ja , minthogy azon 
6—8 lépést tegye előre hátra, mit a kuliba hossza 

megenged. — M é g csak 
a malmok is eltűnnek 
a Dunáról . —- A csend 
a parton és vizén köny-
nyen mélázóvá teszi itt 

p t az embert, mit a gőzös 
kerekeinek egyforma 

mozgása is elősegít s 
már az útitársak ele
vensége eem igen za
var : mert Zimonyon 
alul ezek is rendesen 
igen megfogynak. Egy-
egy erős szél azonban 
bizton kiragad elmé
lyedéseinkből. A Duna 
szélessége s mélysége 
igen szabad futamot en
g e d a haboknak s alig 
veszszük észre, begy 
még előbb oly nyugod
tan jár t hajónk hány
kolódni kezű. Legerős-
bek a habok Baziás vi
dékén, hol az is meg
történik, hogy a hajók 
iragv ügygyelbajjal köt
hetnek ki, vagy hogy 
épen ki sem állhatnak, 
hanem Vagy tovább 

folytatják utjokat, vagy 
a rámái sziget 

aljában 
várják meg, mig a v l " 
har kifútta mérgét. 

A kedélyhangulatok kifejezése az em
bernél és az állatoknál. 

Darwin ily czimü müvének három fő elvet 
már ismeri e lapok t. olvasója korábbi közlemé
nyeinkből, 8 igy á t térhetünk a részletekre, melyek 
már természetüknél fogva is érdekesebbik, mint 

2-t a 

a nagyobb részt mélyebb buvárlatokon és eszmélő-
déson alapuló átalános elvek, elméletek. 

A kedélyhangulatok kifejezésére az ember és 
az állatok különféle eszközöket használnak ; ilyen 
első sorban a hang. 

H a az érzékeket erősen fölingereljük, az iz
mok heves mozgásra indulnak, minek következ
tében hangok törnek ki az állatból, ha még oly 
hallgatag is különben, s ha o hangoknak épen 
semmi hasznuk nincs is. Mezei és házi nyulak csak 
rendkivüli fájdalmakkor hallatnak hangokat, pl. 
ha a vadász megöli őket, vagy ha a nyest a fiatal 

kezik, hogy a hangot, mivel azt némely, örömre, 
fájdalomra, haragra stb. vezető körülmények kö
zött szokásszerülegczélszerüen használták, később 
átalánosan elterjedt oly érzések és kedélyhangu
latoknak a kifejezésére is, melyek az előbbiekhez 
képest egészen különböző föltételek között kelet
keztek, azonban velők némi vonatkozásban ál
lottak. 

A párzás ideje alatt számos állatnál a két 
nem kölcsönösen hívogatja egymást, s ugy látszik, 
ez volt a hangnak ősrégi használata és kezdet
leges fejlődésének módja. Társaságban élő állatok, 

gokra, be van bizonyítva, igy a megszeliditett sa
kálok megtanulnak ugatni. A galambok is külön
böző turbékolást tanulnak el sok esetben. 

Vannak oly hangok is, melyeket az állatok 
hasonlólag igen kifejezően használnak, de a mo
lyok nem a mellből származnak. Igy a házi nyulak 
hangosan toppantanak a földre lábukkal, hogy 
társaiknak jelt adjanak. A sündisznók tüskéiket 
csörtetik és farkukat rezegtetik haragjukban. 

A hangon kivül a toll-aeatnak és a bőrkinö
véseknek fölborzasitása, fölegyenesitése is igen szo
kásos kifejező mód a magasabb rondü állatoknál. 

házi nyulat elfogja. A szarvasmarha és a ló nagy 
fájdalmakat eltűr hallgatagon, ha azonban a fáj
dalom rendkivüli , s különösen ha ijedséggel van 
kapcsolatban : rettenetes hangokban tör magának 
utat . Egyes hangoknak kifejezésére a mell izmai
nak és a g 'gének önkéntelen és czélnélküli össze
húzódása tzolgáltatott első ízben alkalmat. Mai 
napság azonban a hangot számos álhit különféle 
czélokra használja s ugy látszik, a többi között a 
megszokás is fontos szerepet játszott annak 
igénybe vételénél. A társulás is sokban hozzájá
rult a tagolt hangok elterjedéséhez. Ebből követ-

Kedély hangulatok kifejezései az embernél 
{Darwin legújabb könyvéből.) 

ha szétválasztjuk őket, gyakran hivják egymást 
s nagy örömmel telnek el, ha újra összekerülnek, 
pl. a ló, ha nyerítve keresett párjára akad. A ló 
csiknját is szokta nveriteni, s a tehén folytonosan 
b ő " borja után s a fiatalok ishivogatják anyjukat. 

' Hozv miért hallatnak az állatok különböző 
kedélv.állapotban és érzéseknél eltérő hangokat, 
annak okát nagyrészt még homály bontja. S ez 
gyakran nem is olv észrevehetőleg elütő egymástól, 
pl. a kutyának ugatása a h a n g vagy az öröm ál
lapotában nem igen különbözik. Hogy számos 
állat megszeliditése után tett szert némely han-

különö=en a haragra és félelemre, vagy még inkább, 
ha e kettő együtt jár s fölváltva gyorsan válta
koznak. A bőrkinövéseknek eme fölegyenesitése 
az úgynevezett sima, önkéntelen izmok összehú
zódásából ered és hidegben is előáll; ez az ak rat-
tól egészen független cselekedet, melyet nem te
kinthetünk oly megszer. et t képességnek, mely az 
állatnak ja vár i válik a veszély idején, de e tüne
mény mindig előáll oly önkéntes mogásoknnl is, 
melyek ugyanarra a czélra törnek, pl. a foga vi-
csoritásánál, a madaraknál , ha szárnyukat és far
kukat fölborzalják és sokszor vad hangok kitörése 
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is kiséri e cselekményt. Darwin ennek a következő 
nia«y;.rázatát adja: Az állatokat számos nemze
déken keresztül ismételten düh és ijedség izgatta 
tol ; minek következtében a háborgatot t idegrend
szer közvetlen működései meghatározott irányt 
vettek, moly irányok a megszokásnál fogva egyes 
jól kitágult csatornákká váltak, ugy hogy mai-
napiir e csatornákon végezik utjokat. 

Más állntok mag testüket fújják föl, hogy el
lenségeiket elret tentsék, mint pl. az Aesop mesé
jéből ismeretes fölfuvalkodott béka. A kaméleon 
és inásu \ ikok is fólfnjják magukat ,ha harago.-ak. 

A fülnek lekomjitásával vagy hegyezésfvel ha-
sonlólag jellemző kedélyhangulatokat képesek az 
állatok kifejezni. Minden húsevő ragadozó szem
fogait használja a küzdésben és mindannyi fülét 
hátrafelé húzza, ha haragszik vagy megvadul. A 
hiúznak nagy fülei vannak, és ha hozzá közeledünk, 
azokat egész'en testéhez lapítja és evvel mintegy 
vad nilulatát jelzi. A lovak fülüket hegyezik, ha 
valami neszt hallanak, s innét mondjuk ily alka
lommal, hogy a ló „neszoz." 

Azonban térjünk át az emberre és annak ki
váló kifejező módjaira. Csak röviden vázoljuk a 
legfőbb mozzanatukat. Mellékelt képünk, mely a 
Darwin müvéhez csatolt fényképeknek hű hason
mása, világosiibban szól, mint sok hosszas magya
rázgatás 

A sirassál kezdjük meg, moly a test és lélek 
szenvedésének, fájdalmának kifejezése. Darwin 
müve egész rakás siró-rivó kis gyermeket tár 
elénk, a mint a pólyában rugdalódznak vagy na
gyobb korukban csendesen sírdogálnak. Ha a kis 
gyermekek sírnak, a mi gyakran a legcsekélyebb 
rósz érzésn 1 is megesik, szemeiket erősen behuny
ják , ugy hogy a bőr köröskörül összeránezosodik 
és a homlok is redőssé válik. 

Az arezon és orron különféle igen jellemző 
ránezok keletkezni k. A pilláknak trős lecsukása 
és a szemgolyóra ekkép kifejtett nyomás megőrzi 
ezt a kiáltozásnál elkerülhetlenül előálló vértolu-
lástól. Egészen kis gyermekek még nem ejtenek 
könyeket, a fájdalmak emez átalános és jellemző 
kifejező módja csak későbben fejlődik ki a gyer
meknél, mintegy 2 0 - 0 > napos korában, sőt néha 
még későbben. A hangos fölkiáltás és kiabálás 
lényeeesen különbözik a sírástól. Ha a gyermekek 
ételt kérnek vagy bármi módon szenvednek, han
gosan sikoltoznak, mint a legtöbb állatnál a fiata
lok, részint hogy szüleiket segélyül hivják, részint 
mivel minden nagyobb erőfeszítés könnyitőleg hat. 
Hosszan tartó kiáltozó sírás elkerülhetlenül a szem 
véredényeinek tultelitésére vezet és ez kezdetben 
öntudatosan, későbben szokásszerüleg a szemkö
rüli izmok összehúzódását vonta m; ga után, hogy 
az védve legyen. Végre a három elv szerint, 
hogy az idegerő könnyön áradoz a megszokott 
csatornákon keresztül, a társulás elvénél s annál
fogva, hogy némely cselekedetek inkább az akarat 
ellenőrzése alatt állnak, mint mások — oda ju to t t 
a dolog, hogy némely fájdalom könnyen előidézi 
a könyek kiválasztását a nélkül, hogy ezért szük-
ségszerüleg más tevékenységek is kisérnék. Az 
allatok közül is többen sírnak, mint az indiai ele
fánt, mely valóságos könyeket hullat. 

A lelki fájdalmakat, mint az évődést és a gondot 
a szenipilláknak ferde állása és a száj szögletei
nek lefelé Inizasa jellemzi. A redők a homlokon az 
izmok különféle összehúzódásainak eredménye. 

Borura derű. S igy térjünk át mi is a z öröm 
kifejezésére, mely a boldog gyermeki arczból (4-ik 
ábra) oly félreismerhotlenül ragyog felénk. Heves 
öröm, sokféleczéltalan mozgást, mint körültánezo-
lást, a kezek összecsapását, lábbal való toppantást 
és hangos nevetést szül; a nevetés, ugv látszik, 
kezdetlegesen nagy öröm vagy tiszta boldogság 
kife ezé sere szolgált; erre mutatnak a kis gyer
mekek é-> a vakon szülöttek, a hülyék és az elme- \ 
betegek. Bridgcman Laura, a ki vak volt és siket, 
nem tanulhatta el utánzás által e kifejezéseket és i 
mégis . ,nevetett és összecsapta kezeit és arczán a 
pir élénkebbé vá l t " , ha egyik kedvelt barátjának j 
levél t Taglejtő beszéddel közölték vele. Valamint 
a csiklán ozottnak nevetése reflex-működés vagyis 
a mely nincs az akaratnak alávetve, ép ugy önkén-
telén nevetés szállhat meg bennünket valamely 
nevetséget, eszme hallatára, noha ez utóbbi nem 
áll egészen a szó szoros értelmében. A nevetőnek > 
bán i ra és mozgása ismeretes; az előbbenit a mé-
lyebb belehellét idézi elő, melyet a mellürog rövid, 
megszaggatott és görcsös összehúzódásai kisérnek, 
a minek következtében heves és tartós nevetésnél : 

az oldalunkat tartjuk és hasunkat fogjuk. Ekköz- j 
b n yyakran az állkapocsfól ég ala remeg, mint ez 
» páviánok egyik neménél is előfordul, ha nagy 
öröm éri őket. A szíj a nevetésnél többé-kevésbbé 

tátva van, a szájszéleket kissé hátra felé és fölfelé, 
a felső ajkat kissé a magasba húzzuk. A szájszé
leknek ezt az előro és hátra húzódását a pofacsont-
izmoK eszközlik ; emellett a felső ajkakban levő 
izmok is mérsékelt tevékenységre kelnek; és a 
szem alsó és felső körizmai többé-kevésbbé össze
húzódnak. Szoros kapcsolat van a köralakués más 
a felső ajakhoz tartozó izmok között. A szájszé
leknek eme hátra és fölfelé húzásával és a felső 
ajkak emelésével a pofa fölfelé húzódik; jellem, ő 
redők keletkeznek a szem alatt s egy élesen kife
jezett ráncz vonul az orrlyuktél a szájszélekig. 
Ehhez járul a sugárzó szem a "körizmok összehú
zódásának és a magasabbra emelt pofa feszülésé
nek következtében, főleg pedig, mert a szemet a 
gyorsabb vérkeringés hirtelen vérrel tölti meg. 
Igen heves nevetés könyekre fakasztja az emb rt. 

Mielőtt azonban sorainkat tovább folytatnék, 
meg kell emlékeznünk röviden Duchenne módsze
réről. Duchenne a kedélyhangulatok kifejezésére 
mesterséges módokat használ. Ismeretes, hogy a 
különféle arczkifejezésoket a nekik megfelelő iz
moknak összehúzódása vagy kitágulása eszközli; 
ha már most ez arczizmokra képesek vagyunk oly 
módon hatiii mint maga a természet, akkor az arcz 
ugyanoly alakot ölt, mintha az illető csakugyan 
abban a kedélyhangulatban voln>. Ez az eszköz 
a galvanismus; valahányszor két különböző fém 
érintkezik egymással s még némi folyadék vagy 
nedvesség is já ru l az érintkezéshez, mindannyiszor 
villanyosság származik, melyet föltalálója után 
galvanismusnak neveznék. Ha ily galvanizált pál-
czákkal az arcz különféle izmaitérintjük, azok oly 
kifejezést kölcsönöznek az areznak, mintha magá
tól az egyéntől kapnák az indító okot. E mód
szerrel képesek . vagyunk bárkit arra kénysze-
ritni, hogy nevető, mosolygó, haragos vagy két
ségbeesett arezot vágjon, csak az ezoknek a ke
délyhangulatoknak megfelelő izmokat kell inge
relnünk. Tudományos buváriatoknál e módszer 
előnyei megbecsülhetetlenek s Darwin nagy mér
tékben föl is használta azt jelen müvében. 

Képünknek 1-ső és 2-dik ábrája egy fiatal 
embernek két ily Duehenne-féle fényképét ábrá
zolja. Ez itju jé> színész volt, az első kép termé
szetes állapotában tünteti őt elő, míg a második l 
félreismertetlenül & gond kifejozésére mutat . Ugy 
látszik, eme kifejezés mindon emberfajjal közös, a 
hinduknál, a dhangároknál, a malájoknál, nége
reknél és ausztráliaiaknál egyaránt föllelhető. 
Búskomolyságban és főleg mélakórban a/, ezt a 
kifejezést előidéző izmok folytonos tevékenység
ben vannak; és szünet nélküli összehúzódásukból 
eredett maradandó vonalak vagy redők az ily ke-
délybete.ségekben sinlődőkre igen jellemzőek. 
Gyakran az orrtól az ajkakig húzódó ráncz is igen 
ki van fejlődve ilynemű betegeknél. 

Ha azt kérdezzük, hogy a lelki fájdalomnál 
miért húzzuk össze csupán a homlok középső iz
mait és a szóm körül levő izmokat, arra nézve 
Darwin a következő megfejtést adja: Mindnyájan 
gyermekkorunkban ismételten összehúzzuk kör
szerű izmainkat (melyek szemünk körül terülnek 
el), szemöldökredőinket és a pyramid-izmokat 
(melyek a homloktól kezdve az orron húzódnak 
végig), hogy a kiáltozó sírás alatt megvédjük sze
meinket. Elődeink számos nemzedéken keresztül 
ugyanezt t e t ték ; s ámbár a haladó korral könnyen 
megtar tózt i that juk magunkat a fájdalomhangok 
kibocsátásától, de a hosszú megszokás következ
tében nem gátolhatjuk meg, hogy az imént emii
te t t izmok össze ne húzódjanak; s valóban, mi sem 
nem érezzük azoknak az összehúzódását, sem pe
dig meg nem kiséreljük azt megakadályozni. A 
homloktól az orron lefelé húzódó izmok ugy látszik 
kevésbbé vannak az akaraterőnek alávetve, mint 
a többi velük kapcsolatban álló izmok. Ennek 
szükségszerű eredménye a szemöldöknek félrehu-
zása . . . Ha gond fog el bennünket, legyen az 
kicsiny vagy nagy, agy velőnk a hosszú megszokás 
következtében némely izmokat arra kényszerít, 
hogy összehúzódjanak, mintha még gyermekek 
lennénk, a kik fájdalmukban föl akarnak kiál tani; 
ennek a parancsnak azonban az akarat csodás ere- I 
jével és a megszokás által is némileg ellenállna- I 
tünk. Hogy mennyire megszokhat az omber és az 
állat némely cselekedeteket öntudatlanul végezni, 
a következő kísérlet bizonyítja. 

Fennebb emii tet tük a szájszegleteknek a le
húzását. Vessünk egy pillantást a 3-ik ábrára. A 
kinek valaha gyermekeket volt alkalma megfigyelni, 
annak nincs szüksége a kép további magyaráza
tára. S C3.-ik azt jegyezzük meg, hogy e taglojtést 
az alsó ajkak alatt levő izmok eszközlik. Azon
ban nemcsak a gyermekek bigyesztik le szájukat, 
hanem a felnőttek is. Ennek a kifejezésnek az oka 

ugyanazon az elven alapszik, mint a szemöldöknek 
félrohuzása; ugy tekinthet jük azokat, mint a kiál
tozó sírás durva nyomait, melyek a legelső gyer
mekség alatt oly gyakoriak és oly hosszan tar
tanak. 

Ha most a 7-dik ábrára vetjük tekintetünket 
melynek tökéletes ellentéte a 8-dik ábrában tűnik 
élénkbe, „Uram, hogy mer ön engem ennyire meg
sérteni !" — olvassuk ki ez utóbbinak arezvoná-
saiból, mig a 7-dik ábrának mehtegetődző vállvo-
nitása . ,Uram, valóban nem tehetek róla'1 — vagy 
más hasonlót látszik kifejezni. A segélytelenség-
nek, a tehetetlenségnek, a türe lemnek eme vállvoni-
tását gyakran a fej oldalvást való mozgása kíséri; 
a homlokot a szemöldök fölemelése haránt redőkbe 
szedi, a széij tátva van, a könyökök szorosan hátra 
felé irányulvák , és az egészen nyitott kézen az 
ujjak féilfelé vannak fordulva. Ennek a kifejezés
nek a magyarázata, mint már előbbi czikkünkben 
lát tuk, az ellentét elvén alapul, melynél fogva 
közvetlen ellentétes kedélyállapotok önkéntelenül 
ellentétes mozgásokra vezetnek. I t t ez az elv ép 
oly világosan nyilvánul, mint a mérges kutyánál, 
ha támadásra készül és ellensége előtt féléim, s-
nek akar föltűnni ; de mihelyt az idegenben urára 
ismer, egész testét azonnal ellenkező állásba he
lyezi, ámbár ennek reá nézvo semmi közvetlen 
haszna nincs Figyeljük csak meg, a megsértett 
egyén, ha igen érzékeny s nem akarja magát a 
rajta elkövetett ig aztalanságnak alávetni, mint 
emeli föl fejét, mint veti hátra vállait és mint fe
szíti ki mellét. Gyakran összeszorítja Ökleités föl
emeli egyik vagy mindkét karját, mintha megtá
madni akarna valakit vagy magát védelmezni; 
mialatt tagjainak izmai merevek. Összeránczositja 
homlokát ,és mivel elhatározott kedélyű : becsukja 
a száját. A segélytelen, mentegetődző embernek 
cselekedetei és állása pontról pontra épen ellen
téte emennek. Az ily ember öntudatlanul össze
húzza az izmokat? a homlokán és ezzel fölemeli 
szemöldökét. Ugyanekkor a száj izmai elalélnak, 
ugy hogy a száj lelóg. — Az ökölnek összeszori-
tása és a könyöknek bet'elé búzása nem mindenütt 
található fól s a föld igen sok népe a lehetetlen
séget akkép fejezi ki, hogy vállat vonit. 

Hasonló módon magyarázható meg az elbá-
mulás kifejezése az ellentét elvéből. E m e föleme
lése a kezeknek vagy a kéz előrészeinek eme ki
nyitása a kéznek és hátrafelé mozditása kifeszített 
ujakkal, tökéletes ellentétben áll az ember termé
szetes, csendes kedélyhangulatával, midőn mit sem 
tesz és semmi különösről nem gondolkodik. 

Azonban kiváló érdeke van a gúny, a lenézés 
kifejezésének, melyet az 5-dik ábra tár elénk. .Ez 
egy hölgy arczképe, n ki néha öntudat lanul az 
egyik oldalán szemfogait láttatja és a ki ugyanezt 
rendkívüli találóan önkéntesen is véghezviheti. 
í gy Cooke színész a leghatározottabb gyűlöletet 
volt képes kifejezni az által, hogy szemeinek ferde 
pillantásánál felső ajkának külső részét fölhúzta 
és szemfogait lát tat ta. Darwin az embernek eme 
csodálatos kifejező módjáról igy szól: , ,Ez állati 
eredetéről tanúskodik; mert senkinek sem jut 
eszébe, ha mindjárt halálos viaskodásban hentereg 
is a földön ellenségével és őt megharapni igyekszik 
— szemfogait inkább használni, mint a többit . 
Az emberhez hasonló majmokkal való rokonsá
gunknál fogva okunk van azt hinni, hogy ősrégi, 
félember előideinknek nagy szemfogaik voltak s 
még mai napság is születnek gyermekek, kiknél a 
szemfogak igen ki vannak fejlődve. Továbbá azt is 
gondolhatjuk, hogy ősrégi félember elődeink fo
gaikat vicsorgatták, ha harezra készültek, mivel 
mi is ezt toszszük mindannyiszor, valahányszor 
elvadulunk, vagy ha valakit egyszerűen megve
tünk, vagy vele kihívó daezot űzünk, a_nélkül hogy 
legkisebb szándékunk volna szemfogaink hasz
nálatáig vinni a dolgot ." 

Megeshetik, hogy e szavak némely olvasónak 
nem igen fognak tetszeni és lesznek talán olyanok 
is, kik a Darwin leszármazási tanát az utálat ama 
kifejezésével utasítják vissza, melyet 6-dik ábránk 
oly igen találóan fest. De Darwin az ilyeneket sem 
kíméli meg, mert tovább ismét igy szól : „Az em
bernél a kifejezés néhány alakját, igv a hajszálak
nak az ég felé való morevedését a rémület befo
lyása alat t , vagy a fogaknak vicsorítását őrjöngő 
düh következtében, alig érthetnők meg, ha csak 
fól nem teszszük, hogy az ember egykor sokkal 
alantabb és az állathoz hasonló állásponton állott. 
Némely kifejező módoknak azonossága különböző 
azonban rokonfajoknál, igy ugyanazoknak az arcz-
izmoknak mozgása nevetés közben az embernél és 
különböző majmoknál —érthetőbbé-válik, haelfo-
gadjuk, hogv közös ős-szülőktől származtak." 

K—y. 

Egy amerikai vállalkozó. 
{Hamum életéből ) 

I 
(E közlemények tárgya és főszemélye. Barnum gyermek-

s ifjú kora. Első üzletei ) 

Ki ne hallotta volna hirét a hiresBarnumnak, 
a vállalkozó amerikaiak legvállalkozóbbikának, a 
nagy pénz-csinálónak, a ritkaságok, csodaterem
tések, közben-közbon a Lind-Jennyk mutogató-
jának, a humbugok nagymesterének! Persze a 
vállalkozás, főleg Amerikában, nem jár egy kis 
humbug-, magyarosan szólva: világcsalás nélkül. 
Mert a vállalkozás, hogy kifizesse magát, miután 
biz a jó bor sem kél el mindig czégér nélkül, annál 
kevésbbé pedig a selejtesebb drága áron, vagy a 
kitűnő is, de ha sokba került, még nagy nyere
séggel, — a vállalkozás, mondom, zajjal, lárma
ütéssel j á r ; a zaj szélt csap; a szél fölveri a port, 
s hogy aztán a porból az emberek szemébe is 
megy: ki csodálkoznék azon? — Ez a „por az 
emberek szemébe" — ez a humbug jelszava. De 
a humbugban mindig kell valami igáznak, valami 
reálisnak lenni, különben hamar nevetségessé 
válik s az is felsül vele, a ki csinálta. Jó ra való 
vállalkozó tiszta hazugságból nem C3Íuál humbu
got. Az ő mestersége csak az: hogy jól el tudja 
árulni a portékáját, kifelé forditsa a szebbik, 
ragyogóbbik felét, eltakarja gyönge selejtes olda
lát, s nagy lármát üssön vele, hogy ilyen portéka 
még nem volt soha, ilyen olcsóság pláne csodás, 
hihetetlen, — „noch nie dagewesen!" De hiszen 
ezt a mesterséget már nemcsak Amerikában értik, 
hanem érti nálunk is minden utolsó szatócs, vagy 
legalább gyakorolja. Csakhogy legjobban s leg-
nagyobban Amerikában, mely a humbugnak ere
deti termőfölde, s ott is annak, mondom, legna
gyobb mestere eddigelő Barnum. 

Barnum még él, de visszavonult már a vál
lalkozás és üzlet teréről s nagy keresményé-bői 
félretett csinos vagyonkáján él, családjával. Élete 
tapasztalásait, üzleteit, vállalkozásait, humbugjait, 
szóval „emlékiratai t" egy nagy vastag könyvben 
leírta s „Küzdelmek és diadalok" kissé nagyralátó 
ezim al itt közre is bocsátotta. Ez a czim, s ez az 
égést könyv máza is, egy k s s é humbug persze. 
Egy az, mert óriási kelondőségre van számítva (a 
mit bizonyosan el is é r t ! ) ; más meg az, m rt czélja, 
mint az emlékiratoknak átalában vagy legalább 
nagy részben, — még a Rousseau hires (s teljesen 
őszintéknek ígérkező) vallomásait sem véve ki, 
— hogy irójuk életét, tet tei t , indokait, olykor kétes 
becsű ós erkölcsiségü üzelmeit, szép szinben tün
tessék föl a világ előtt, t akar ják , mentegessék 
hibáit, sőt bűneit is, s egy — talán nem a legtisz
tább élotro — a jó szándék enyhe fátyolát vessék. 

Barnum könyvén is nem egy vonásban meg
érzik ez a humbug-szag. Nem tudjuk, mit hall
gatot t el, vagy ferdített s m ísitott, a tényekből. 
De iizt látjuk minden lapon, hogy üzelmeinek, bár 
egyik nyiltan bevallott czélját (a meggazdago
dást!) mégis csak másodrendűnek, szinte, mellé
kesnek akarja föltüntetni, s főczélul a t. ez. pub
likumnak való szolgálást 8 nemes gyönyörűség 
szerzését állítja az előtérbe; holott világos, hogy 
mint minden okos üzlet-embernél, ugy nála is ez 
csak közb lső czél, im-ly amannak, a meggazdago
dásnak eszközül, és pedig kétségkivül a legjobban 
választott eszközül, szolgál. Még föltünőbb Barnum 
nyilván való kaczérkodása a vallásossággal s pur i 
tán erkölcsiséggel, mely (állí tólag!) a haszonért 
sem tenné (a világért sem!) hogy a publikoinot, 
tudva, rósz, vagy „nem valódi" portékával csalja 
meg, — vagy hogy a mulatni szerető publikum
nak erkölcstelen, vagy csak kétes erkölcsű és 
sikamlós gyönyört nyújtson. O templomba jár , 
imádkozik, sőt prédikál s erkölcsi felolvasásokat 
tar t , — és mindezt nem üzletből, nem farizeus-
kodásból, oh a világért sem, hanem velő született 
vagy nevoltetéséből ráragadt tiszta vallásos buzgó
ságból!! O szindarabokat ad, magánjeleneteket 
rendez, kötéltánczosokat és egyéb komédiásokat 
léptet föl: de mindezt a legszigorúbb erkölcsiség 
határain belől; drámai szinpadán csupa erkölcsi 
irányú drámáknak van helyök s énekesei, buffói 
és komédiásai mind csupa tiszta erkölcsi dalokat 
zengenek s ártatlan mozdulatokat tesz<>ek ! Higyje 
a ki akarja, s legyen meggyőződve vallásos-erkölcsi 
szigorától — a ki tud! 

Kevésbbé merünk kételkedni annak a szép 
szinezetnek a valódiságán, melyben saját családi 
életét fól tűn téti. Hogy nejéről elragadtatással sz'd, 
s őt mint az asszonyok legtisztábbikát, lognemes-
bikét, legjobbikát, legáldozatkészebbikét emlegeti, 
— hogy saját ragaszkodását övéihez, bizonyos 

őszinte egyszerűséggel, s legalább látszólagos 
affectatio nélkül, mutatja: ha egykissé erőnkre 
ősik is, szivesen elhiszszük. Részünkről hiszünk a 
szeretet 8 a családi érzelmek mindenhatóságában. 
Hiszszük, hogy a társadalom bármely osztályában, 
a komédiások, a kötéltánczosok, a sátoros czigá-
nyok, sőt a rablógyilkos zsiványok közt is lehet 
szép családi élet, önfeláldozó szeretet, magas női 
erény s kifogástalan apai, anyai, hitvesi hűség és 
erkölcs. Miért tagadnók meg ezt, ad ttunk nem 
levén az ellenkezőre, a humbugok mesterétől 
Barnumtól is? Nom, elhiszszük neki; s még ha 
túlzás van is benne, mogbocsátjuk: hogy nejéről 
annyi szeretettel szól, hogy apja és anyja gyöngéit, 
melyek miatt ő gyermekkorába a fillórtelen árvául 
maradt, minden szemrehányás nélkül, mentőlog 
enyhiti. Ha egyebet nem, annyit mindenesetre 
bizonyít ez, hogy a jó ós szép családi élet, a szülők 
s hitves iránti tekintet, oly erény, melylyel, még 
ha nem bir is az ember, birni óhajt a világ előtt 
s dicsekedni szeret. 

Annyi bizonyos, hogy Barnum élete, igy a 
mint általa meg van i n a , akár igaz, akár (részlu-n 
legalább) szépitve legyen, nagyon tanulságos. Az 
élénk, föltaláló szellemnek, a folytonos megfeszí
tett munkásságnak, az akadályoktól vissza nem 
riadó tetterőnek, a balfordulatok által meg nem 
lankasztható kitartásnak diadalait, a sors árjín, a 
hajóként, majd magasra ragadott , majd mélybe 
sújtott életnek, végre is a változatlanul kitűzött s 
teljes erővel megtartott irányban révbejutúsát, a 
következetes élőt ju ta lmát : im ezeket mutatja föl 
a B rnum élete. 

A milyen komoly tanulsága: oly mulatságosak 
részletei. Nem kérdezve: mi és hogy igaz ? — 
mint regényt a legnagyobb érdekkel, olykor élve
zettel is olvashatjuk. Nagy írói tehetség pedig 
épen nincs benne; mindamellett, a mint mondani 
szokás, jól olvastatja magát, s egyes fejezetei, — 
adomákkal és élettapasztalatokkal fűszerezve, — 
igazán érdemesok is az olvasásra. Van bsnne 
szalma is elég, de a szem sem hiányzik. 

E nagy könyvből, mely nem kevesebb mint 
nyolezszáz lapra terjed a legnagyobb ö-adrét 
alakban s számos képpol is van élénkítve, akarunk 
olvasóinkkal nemieket közölni. Futólagos kivo
natot csak, i t t -ot t mulatva az érdekesb részlete
ken, de ugy mégis, hogy az ember egész élettör
ténete, vázlatiban előttük álljon, sikerült és nem 
sikerült kísérleteivel, bukott és diadalmas küz
delmeivel. 

Barnum Phineás Taylor Észak-Amerikában, 
az Unió Connecticut államában, Béthel nevű kis 
városban született 1810. július 5-kén. Apja egy a 
függetlenségi barezban részt vett százados fia 
volt, mesterségére nézvo szabó, de egyúttal ha
szonbérlő s kereskedő is és fiát parasztfiunak 
nevelte, a ki teheneket hajtott ki a mezőre, gyom
lált s az ekeszarvéit tartotta. De megengedte neki, 
hogy saját kezére apró üzleteket csináljon; s a hat 
éves kora óta iskolába járó fiü, üres óráiban nem 
egy tiz-eentes pénzdarabot szerzett avval, hogy a 
szántólovat vezette vagy hátról hajtotta, kis keres
ményén krumpli-ezukrot vásárolt s azt nyereséggel 
az iskolás fiuknak eladta, vásárok s búcsúk alkal
mával süteményeket és cseresznye szeszt árul t ; 
ugy, hogy tizenkét éves korában egy borjúja és 
egy birkája volt, bár keresményéből maga látta el 
ruházattal magát. 

Tizenkét éves korában utazott először a fővá
rosba és pedig apja egy ismerősével, ki oda 
vágómarhát hajtván, egy ügyes fiút keresett, ki 
neki hajtási szolgálatot teljesitsen. A kis Barnum 
készséggel vállalkozott erre. De a fővárosban 
több módja volt túladni pénzén, mint szerezni 
valamelyest, 8 nemcsak hajtsárdiját, hanem anyja 
egy tallér uti-ajándékát is, ezukor-csemegékro, 
játékszerekre s má6t haszontalanságokra költötte 
el, és szegényebben ért haza mint elment volt. 
Jellemének, a pónzszerzésbeli ügyesség után má
sodik jellemvonása: a bőven élni s könnyen köl
teni szeretés is korán mutatkozott már benne. 

Apja kereskedőnek szánta, látván az adás-
vevésben s a pénzforgatásban való ügyességét; s 
hogv maga oldala mellett képezhesse azzá, magá
nak is kedve levén a kereskedői üzérkedésre, 
boltot bérelt s abban vegyes kereskedést nyitott, 
fehérnemű-, divat-, fűszer- és vas-áruczikkekkel 
s fiát első (és utolsó) legénynek totte az üzletb; . 
Mint inas söpörte a boltot; mint legény árult a 
vevőknek; s mint az üzlet meghatalmazottja be
vásárlásokat t e t t , melyek néha jól sikerültek. 
Korán megtanulta „árulni a portékáját" — s 
szemsskedni, hogy meg no csalják.Gabonát, tojást 

. s más terményeket is szedett s a zsibáru-üzletet 

sem vetette m-g, mely faluhelyt néha csak oly 
jövedelmező, mint nagy városokban 

(iyerniekkorából élénken eraali ki vallásos 
neveltetését, szorgalmát s kedvét a templom és 
vasárnapi iskola látogatásában, gyakorlatait a 
biblia-iskolában, hol egyes föladott vagy kihúzott 
bibliai versek fölött elmédkedé-st kellé irni s csi
nosan ír le egy ily magakészitette elmélkedést az 
„egy szükséges dologról,'- mely ha ugy volt, a 
mint leírja, a 13 — 14 éves fiu elméssé-gének és 
helyes fölfogáséinak egyaránt dicséretére szolgál. 
Érdekesen beszéli el, hogy vittek először kémen-
ezét s fűtöttek a télen csikorgó hideg templomban, 
a község öregeinek borzasztó megbotránkozására 
kik abban ép oly istentelen szontségtörést láttak, 
mint a debreczeni öregek az orgona bevitelében, 
mely nekik a sátán hangszere, mint amazoknak a 
kemeneze a Baál oltára. 

Tizenötéves korában, hamar egymásután, 
halt el anyai nagyanyja, egy vallásos és erényes 
asszony s apja, kiről így i r : „Atyám a maga ko
rához és köréhez képest, nagy vállalkozási sze
lemmel bírt. Szállodát tartott s azt ügyesen ve
zette; fuvaros lovai voltak s azokkal néha jo 
pénzt keresett ; a mellett földeket haszonbér lt, 
melyekbe néhányszor bele bukott s kereskedése 
is volt. Egy kis szerjncs-vei gazdag ember lehe
te t t volna; de nem volt szerencséje. S mikor meg
halt, kitűnt, hogy a mit hátrahagyott, sem volt az 
övé: hanem hitelezőié, kik a csődtömegből csak 
50 perczentet kaptak." Fiának is volt az üzletben 
néhány tallérja; de az erről szóló irást a törvény
szék nem ismorto elérvenyesnek, mert nem teljes-
koru gyermeknek vagyona nem lehet, minden a 
szülőié— a igy a hitelezőié. A fi ital Barnum 
kénytelen volt a czipőt, melyet apja temetésén vi
selt, hitelbj vásárolni; s igy semmi nélkül és a 
szé) teljes értelmében mezítláb lépett ki az életbe. 

Apja kereskedése megszűnvén, vagyis adós
ságai kifizetése után előbbi üzlettársara szállván 
át, a fiu másutt keresett alkalmazást. El kellé 
hagynia szülő városát s a szomszéd kis városban 
hat dollár hetibér és ellátás mellett egy kereske
désbe lépett. Ügyessége és életrevalósága által 
megnyerte princzipálisai kedvez sét. Egyszer 
furcsa, de jó üzletet csinált nekik. E j y csomó el
használt bádogot és üveget vott meg olcsón; 
s nagy sorsjátékot csinál t , melybju a főnye
remény: 25 tallér áru tetszés szerint válasz
tandó c*ikk volt a boltból, aztán ötven nyeremény 
öt-öt, — száz nyeremény egy-egy tallér áru, — a 
boltból szabadon választandó, végre néhány száz 
kisebb nyeremény, „bádog- és üveg-árukból." A 
sorsjegyek elkoltek és Barnum nemcsak a kétes 
becsű vásáron szerencsésen tul adott, hanem a 
bohbeli czikkekből is jó vásárt csinált egyszerre. 
Ez volt első nagyobb mérvű „kombinativ-speku-
lácziója." 

Az embereket fölültetni s megjáts ani is 
mindig nagy kedve volt s erre kora ifjúságából 
egy pár ügyes eseiet beszél el. A többi közt egy 
alkalmatlan hitelbe-vásárlótól, a hősiség vei di
csekvő Bevans majortól hogy szabadította meg a 
boltot, párbajt rendezvén szám ir i, melyben foj
tásra töltött pisztolyokkal mentek ki, de az ellen
fél a vak töltés által találva tettette ma iát és össze
rogyott, mig a hős őrnagy, hogy az üldözés e'ől 
meneküljön, megugrott s egy f 1 évig nem mutatta 
magát a városban, term -szotesen a boltban sem. 

Földünk ismeretlen részei. 
A „ t e r r a incognita" elnevezés máig sem 

veszté el jelentőségét a földrajzi tudomány terén, 
mert földünkön még mindig n-gy oly megmérhe
tetlen terület van, melyen czivilizált embor mindez 
ideig sohasem járt , s melyek a föld kerekségének 
mintegy tizenheted részét képezik. E négy isme
retion földdarab között legnagyobb a déli sark 
körül fekvő vid '-k, melynek összes kiterjedése 
körülbelől 70-szerte nagyobb, mint az e_;ész Ma-

i gyarországé. A máso lik ismeretlen földterület az 
I észiki sark fól nem fedezett vidéke, a harmadik 
. Közép-Afrika, végro a n-gyedik nyugoti Ausz-
i trália. A délsarki terra ineognitának felénk eső 
! határát a déli sarkkör képezi, melyet leginkább 
I megközelitett Ross kapitány 1842. februárjában, 
Uj-Zeolandtól délre a déli szélesség 78-ik fokánál 

| és 10-ik perczénél. Az északi sark körül elterülő 
ismerődén vidéken a sarkhoz legközelebbre hatolt 

! Pa r ry 1827. júliusában kutyáktól vont szán-esó-
nakon, az északi szélesség 82 fokáig és 45 perczéig, 
a spitíbergi szigetektől északra. 

Afrikának ismeretlen területe (mely igen 
érdekes eredményeket ígér, ha tekintetbe vesz-
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szűk bámulatos gazdag állat- és növényvilágát s I egy ránczos vászon-szoknya s a főn tsrka kendő, 
különböző néptörzseinek sokféle sajátszerűségeit) ünnepnap asztali ruha-f rma lepedő nngy kendő-
nyugot felől majdnem a tengerpart ig ér s csakis nek használva. Télen, a nők és férfiak egyiránt, a 
az egyenlitőnél vonult kissé beljebb Du-Chaillon- ; hideg ellen té rd ig érő s testhez álló báránybőr 
nak 1865- és 66-ban te t t utazásai következtében, fólöltőt, „kozsi"-t húznak föl. A dolineczek kivé-
és az Ogovai folyó felső futásánál, melyet W a l k e r tel nélkül katholikusok, nagyon vallásosak, babo-
látogatott meg az utóbb emiitett évben. Angola 
partvidékének benépesített és müvelet alá fogott 
része képezi az ismeretlen Afrika délnyugoti 
határát . Ha a „Livingstone-Congo-expediczió," 
melyet a je len év elején Grandy vezetése alatt 
Angliából ú tnak indítottak, kitűzött czélját eléri, 

násak s ragaszkodnak régi szokásaikhoz 
A vasmegyei vendek minden tekintetben 

sokkal szabadelvüebbek. Régi viselőtöket elhagy
ták, mely szintén saját készitctte vászonból állt . 
H;iIádnak a divattal , de ezúttal, különösen a fér
fiak megmaradtak a magyar viseletnél. A vasnie 

ennek az ismeretlen vidéknek épen a kellős köze- gyeiek egy része protestáns, még pedig a refor-
pén fog keresztül hatolni .Pedig Angliában erősen máczióolső idejéből, midőn a vidék földesurait kö-
remélik, hogy az angol és német Congo-expedl 
cziók, kSíös egyetértéssel s összevágó működés 
mellett mindenesetre a legjobb eredményeket fog
ják elérni. A német Congo-expediczióra már 
nagyban folynak az előkészülődések s mint mond
ják, az utazásban részt fog venni dr. Finsch is, 
a jelenkor egyik legki tűnőbb ornithologusa és a 

vetve, át tértek az uj vallásra. Akkoriban az egész 
vidék népeprotestáns volt. Később Pázmán alatt, 
midőn a földesurak visszatértek, a jobbágyaikat 
is Ígéretek- és fen} égetésekkel rávették példájuk 
követésére Egy tekintélyes rész azonban nem 
tágított . 

A vasmegyei vendeket természetes észbeli 
brémai muzeum állattani gyűjteményének egyik tehetségük tanulékonynyá toszi, mig a zalame-
ore. 

Ausztráliában a nagy ismeretlen vidék nyu-
gotra esik a S tuar t által 1861-ben átvizsgált ságának tulajdonítanak 

gyeiek közt föltűnően sok a hüle, mit sokan a 
mocsáros vidék kigőzölgésének s az ivó viz rosza-

területtől s ama vonaltól, melyen most a múlt év 
utolsó negyedében bevégzett ausztráliai távirda-
összeköttetés (Por t Augusta és Por t 
Darwin között) a szárazföldet épen a 
közepén átmetszi ; ez a roppant nagy 
terület is majdn<-m a par tokig terjed. 

A föld kerekségének imént elő
sorolt ismeretlen vidékei, megköze-
litőleg számítva, összesen mintegy 
11.600,000 angol Ü mérföldnyi terü
letet foglalnak el, s így még jó ideig 
nem kellend attól tartanunk, hogy 
bölcs Salamon hires mondása, mely 
szerint „semmi sem uj a nap alat t ," 
a földrajzi fölfedezések terén is ma
holnap igaznak fog bebizonyulni. 

Sámi Lajo*. 

Népéleti szokásaikból sokat megőriztek, a 
régi jel leg azonban már nagyobb részt e l tűnt . A 

szoktak választani, ki az ebéd alatt a vendégek
nek verseket szavalva szokta bemutatni az ételeket 
Ebéd közben egy nagy tányéron a lakodalmas' 
menetet ábrázoló kis alakokból álló csoportozatot 
tesznek az asztalra. Ez t a ezukrász-mesterséget is 
maguk készítik, szépen rá csinálva még a czio-á-
nyokat is. Ez t „boszman"-nak nevezik s ennek 
nem szabad elmaradni. 

Éjfélkor a menyasszonyt a vőlegény házába 
viszik, i t t azonban csukott ajtókra találnak s sok 
verset kell elmondaniuk, hogy bebocsátassanak, a 
mit előbb gyenge erőszakkal is megkísértenek. Itt 
a vendégség újra kezdődik, mignom az ételek 
sorát kása zárja be, mit ugy mondanak, hogy 
„ezoki kasa" azaz: vége a dinomdánomnak. E°y 
hét múlva ismét összejön a vendégsereg, hogy a 
lakodalomból megmaradt ételeket elfogyaszsza. 
Ez t hívják, hogy „prvucsivanje." A—eh. 

Vend vendéghivogató. 
A hazánkban lakó idegen ajkit 

nemzetiségek, nagyon csekély kivé
tellel, szokásaikban és viseleteikben 
be voltak mutatva lapunk olvasóinak. 
Ezúttal egy kevésbbé i?mert népfaj 
alakját mutatjuk be a rend vendég-
hivogatóban. 

Vas-és Zalamegye déli részében, 
hegyektől köritett termékeny térsé
gen, melynek nyugoti része Stájer
országgal határos, mintegy 130 falu
ban laknak a közel 80 ezer lélek szá
mot tevő vendek, a nagy szláv törzs
nek maradványa, mely a népvándor
láskor hazánk ama részébe szorult. 
Évszázadokon át megőrizte nyelvét, 
noha irodalma az imádságos könyve
ken s egy pár eredeti s magyarból 
fordított népdalon tul nem terjed. S 
habár fajrokonai túlnyomó számától 
csak a Mura vize választja el, nem 
törekedtek arra soha, hogy azokkal a 
kapcsot fentartsák. Az egy törzsből 
való népfaj mindenben elüt egymástól. Míg a stá
jerországiak a német befolyásnak engedtek, sok 
német szót véve á t nyelvükbe s a beszédbe bizo
nyos ütem szerűséget használva, a Murán ii nen 
lakó vendek közt a magyar szellem tet t hódítást. 
Hogy a hazánkat lánczként körül övedző idegen 
ajkúak csoportozatában a vendek nem beszélik a 
magyar nyelvet, ez nem rajtuk múl t ; mindamellett 
a ha tár közelében a magyar S7Ó sehol sem hangzik 
annyira is, mint itt. 

A vas- és zalamegyei vendek sokban külön
böznek egymástól. Sőt a vasmegyeiek is két részre 
oszlanak: a „revenczi" , azaz: kik a sikföldön lak
nak és a „goricsánczi", a hegyes vidék lakói. A 
zalamegyeieket „dolinczi"-nak hivják, azaz: kik 
lejebb laknak. A vasmegyei vendek egy részét 
„bákárok"-nak i 

Vend vendéghivogató (Mura-Szombat vidékén). 

lakodalomra különösen nagy súlyt fektetnek s a 
mennyire anyagi helyzetük megengedi , nagy 
pompával szokták megtar tani . Az ünnepélyre a 
vendégeket egy fölpántlikázott s fölkendőzött le
gény szokta meghívni, miután a „sztarisína" (kérő) 
a szülékkel rendbe hozta a dolgot. Ez az úgyne
vezett „pozvács", a kit képünk ábrázol. Kezében 
tüskés borzzal el látot t bot vagy fejsze, a hátán ha
talmas kulacs tele jó fajta borral, az előbbivel paj
zánkodik a vászonnéppel és a bámuló gyermek
sereggel, megszurással fenyegetvén okot , az 
utóbbiból jó ismerőseit kinálja meg, hogy az uj 
házas pár egészségére húzzanak egyet. A vendég-
hivogatónak, hova utasítása van menni, 20—30 
kr. jezárt adnak. 

Egyveleg. 
© (Esőzések Ausztráliában.) Uj-Déli-Wales-

ben az 1872 és 73 közt eső nyáron (mert ott a mi 
téli hónapjainkra esik a nyár) oly bámulatos 
mennyiségű eső esett, a milyenre a legidősebb 
emberek sem emlékeznek. Januárban iszonyú 

viharok voltak. E g y ilyen vihar 
Mait land fölött és a Hunter-Valley 
egy részében tör t ki s az egész szőlő-
és gyümölcstermést megsemmisítette. 
A mellett három font sulyu jégdara
bok estek, melyek mig egyfelől szám
talan sok üvegtáblá t betörtek, s igy 
ezáltal is roppant károkat okoztak, 
addig másfelől a bádoggal és palával 
borított házfedeleket is összoroin-
bolták. Sok épületet a vihar a szó 
szoros értelmében tova sodort ma
gával. 

© (Heringek a Fekete-tengerben.) 
P á r hó előtt a Krím-félsziget déli 
partjainál Feodosia közelében a he
ringek oly nagy tömegekben mutat
koztak, hogy naponként 40 — 50,000 
darabot lehetett fogni; ennek követ
keztében a hering ára Odessáfan 
felényire szállt le. 

** (Mennyibe került Olaszország 
nak a szabadság?) Az 1848—1848-ki 
hadjáratban a rendes hadsereg s az 
önkéntesekből elesett 3475, az 1859-
kiben 6 1 2 3 , az 1860-1861-k iben 
1572 s az 1866-kiban 6289 vagyis 
mindössze 17,459. Ha ezekhez hozzá-
veszszük a milanói torlaszokon az 
1848-ki márcziusi napokban elvérzett 
520 s Bresciában az 1849-ki tiz gyá
szos napon a Haynau katonái által 
lemészárolt 425 polgárt, a Veleneze 
ostroma alat t elesett 6000, a nápolyi 
és rómni csatározások áldozatául ele
sett 1200, a nápolyi torlaszokon a 
Bourbon reakezió által elpusztított 
115-', s végre az 1848. május havá
ban a palermói ostrom alat t elesett 
1100 egyént, azt találjuk, hogy 1848 
óta — 1866-ig :.z olasz függetlenség 
mindössze 27,854 életbe került . A 

sebesültek száma 5 - 6-szor annyi s 19,578azoké,a 
kik forradalmi kisérletokért halál- vagy börtönbün
tetést szenvedtek. Az áldozatok financziális részét 
illetőleg álljanak itt következő tételek: A 48—49-
ki hadjárat 205.103,403 frankjába került Piemont-
nak; a krimi háborubani részvétel 49.761,243frank
ba, az 1859-ki háború 268.854,909frank s azonfelül 
Nizza s Savoyába. Az 1866-ki háború körülbelül 
10 milliót emésztett föl. A hadisarezokat 59 és 48 
—49-ből ali»- lehet fölszámitani. — Milano 1848-
ban 41 milliót köl töt t , Velenczének az 1848-ki 
ostrom 50 milliójába került , a római ideiglenes 
kormány pedig 73 milliót adott ki az ostrom alatt. 

(Indiánusok igazságszolgáltatása.) Colfax 
| erdejében darab idő óta musquakies-indiánok 

A lakodalmas menet rendszerint gyalog megy ütöt ték föl tanyájukat. I t vadásztak, halásztak. 

szón viseletet, ugy a férfiak, mint a nők. A férfiak 
viselete nyáron saját készitette vászon ing, lábra
való, kalap és — bőrtarisznya „Add ide a tarisz
nyámat, hadd öltözzem föl" — szokta mondani a 
dolineez nejének. A nők viselete derékig érő ing. 

•y nogy csaK rejét 
em adtak neki sem 

• sem hagyák. Az elitélt 
I par szülei s azután a vendégek. Legtöbbnyire páro- jellemző nyugalommal viselte el e helyzet kinait 

savai mennek. ^s nyoleznapi iszonyú szenvedés után végre meg-
A poszvacs szerepre elmés, tréfás egyént halt . 

ezután jön a „mladozsenccz" (vőlegény), több fordíthatta jobbra-balra. Ne 
„druzsban"-tól (vőfélytől) körülvéve, utánuk a két ételt, sem italt, aludni sem 

Melléklet a Vasárnapi Újság 23-ik számához 1873. jnn. 8. 

Irodalom és művészet. 
** (A magyar korona országainak helységnév

tára) egy 123 ivnyi kötetben megjelent. Szer
kesztését vezette és kiadja az országos statisztikai 
hivatal. E valódi szükséget pótló munka lehető rész
letességgel és nagy gonddal van összeállítva. Első 
része magában foglalja a politikai, törvényszéki, 
egyházkormányzat]', közoktatási, pénzügyi, köz
gazdasági, közmunka és közlekedési fölosztást, a 
hadsereg és honvédség állomási helyeit és zászló
aljait. Csupán ez a rész, mely magyar és német 
szövegű, 36 tömött nyomású nagy ivre terjed. 
Aztán az összes városok, községek, falvak, pusz
ták betűrendes egybeállítása következik 97 ivén; 
mindeniknél külön-külön megnevezve a megye s 
járás, hová tar tozik; a lakosság szám és vallás 
szerint; valamint külön megjelölvo a vasúti, táv-
irdai s postaállomások. Szóval minden város éa 
község nevét rövid statisztikai fölvilágositás kö
veti. Hogy mily fontossága van ily munkának a 
gyakorlati életben, fölösleges magyarázni. Hiányát 
eléggé éreztük eddig. A könyv ára 7 frt 50 kr. 

— („Magyarország pénz-, hitel- és ipar-inté
zetei 1873. márczius hó végéig." (Magyar Compass.) 
Szerkesztette Mihók Sándor. I-ső évfolyam. — 
Mihók ur nem csekély szorgalommal állította össze 
a munkája czimében megjelelt részvénytársaságok 
névsorát, alakulási idejét, rész vény tőkéjök meny-
nyiségét, részvényeik számát, némelyeknél meg-
emlitve még a tar talék- és segélyalapot is. Előnye 
e 115 lapnyi könyvecskének, hogy rovatosan lé
vén összeáliitva, könnyű áttekintést nyújt, — hát
ránya azonban, hogy különben is csekély terje
delme daczára két nyelvű, magyar s német szöveg
gel lévén ellátva s a rovatos összeállítás is nyom-
dászati tekintetben tetemes térpazarlással j á rván : 
tulajdonképeni tartalma rendkívül sovány és ke
vés. Némi iapozgatás után meggyőződtünk arról 
is, hogy feltétlen teljességre Mihók ur összeállítá
sai sem tarthatnak igényt. Ha azonban nem any-
nyira gyakorlati üzleti, mint inkább statisztikai tu
dományos szempontból tekintjük e munkát, ugy 
el kell ismernünk, hogy Mihók S. ur igen érdekes 
képét nyújtja a részvénytársulati ügy nagy fejlő
désének hazánkban. A legnagyobb fejlődést a 
pénzintézeteknél látjuk. 1872. végén a magyar ko
rona területén fönállott: 232 bank 167.921,000 
forint befizetett alaptőkével, 49 népbank 3.524,109 
forint befizetett alaptőkével, végro 305 takarék
pénztár 22.845,207 forint befizetett alaptőkével. 
Megemlitendők még a segélyző és önsegélyző 
egyletek, melyeknek száma 1872 végén 144 volt 
8.577,348 fit befizetett törzsvagyonnal. E néhány 
szám eléggé tanúsítja, mily érdekes Mihók ur 
könyve a müveit üzletemberre , politikusra s tu
dományos statisztikusra nézve egyaránt. — Ez első 
évfolyamot képező kötet Aigner Lajos bizomá-
nyában jelent meg, s ára 1 ft 50 kr. Ezentúl is 
meg fog jelenni minden év május havában. 

** (A „Hivatalos statisztikai közlemények"-
bői) megjelent a VI . évfolyamI. füzete. Tartalma: 
Magyarország bányászata 1870-ben és 1871-ben. 
Hivatalos adatok alapján szerkesztette Beöthy Leo 
min. t i tkár az orsz. statisztikai hivatalban. 

** („Bölcsészeti levelek egy barátnőmhöz,") 
irta dr. Silberstein Adolf. E levelek az „ U n g . 
L loyd" tárczájában jelentek meg eredetileg, s a 
szerző az önálló kiadás számára fordította le ma
gyarra. Szerzőnek czélja e munkában az volt, hogy 
bölcsészeti kérdéseket, némi egybefüggésben fej
tegessen, nők által is érthető és élvezhető egy
szerű módon. E leveleket már akkor is, midőn azok 
a német lap tárczájában megjelentek, érdekelt
séggel fogadta kivált a női közönség, s kétségkí
vül a magyar kiadásnak is lesz elég olvasója. A 
könyvet, mely Treffort miniszternek van ajánlva, 
Zilahy Sámuel adta ki s ára 1 frt. 

** („Az angol nyelv levélszerinti oktatása") czimü 
tankönyvből megjelent a IH- ik rész utolsó, 33-ik 
levele. Ezzel be van fejezve az egész nyelvtan, 
melynek megjelenését már. lapunk is több izben 
méltányolva emlité föl. Az egész mű f. hó 15-éig 
még az előfizetési áron, 8 frtért szerzőnél: Pse-
nyeczky Nagy Sándor tanárnál Debreczenben 
megrendelhető. 

** (A „Képes Kiállítási Lapok") ujabb szá
mai következő tartalommal jelentek meg : 

T Á R H Á Z . 
A 8-ik szám tartalma: Kasnadar tunisi miniszter s a 

tunisi kiállítási bizottság elnöke (arczképpel.) Személyi 
hírek. Király ő Felsége a kiállításon. Látogatás a magyar 
erdészeti pavillonban és kornyékén. „A konyhában" Bruck j 
Lajos festménye (képpel). A monacói berezeg pavillonja 
(képpel). Karinthiai pavillon (képpel). Részlet a kiállítás ' 
helyéről (képpel). Nemzetközi kongresszusok. Az iparpa
lotából. Angol mezőgazdasági gépek A fegyver-kiállítás. 
A kézmúszövés a kiállításon. Kiállítási szemle. Veg\ esek. 

A 9-ik szám tartalma: Frigyes Vilmos, német korona-
herczeg (arczképpel). Személyi hírek. Észleletek a világki
állításon Giróhuty P. Ferencztől. A czimbalomról. Nem
zetközi kongresszusok. Bécsi tárczalevél. Gyermekek pavil
lonja Belgium mezőgazdasága a kiállításon. Képeinkhez (a 
következő képekkel: Az osztrák fémipar pavillonja. Az 
osztrák gyógyforrások pavillonja. A máriavölgyi palakó-
bánya paviilonja. Födött udvarok. Födött udvarok kereszt
metszetei és alaprajza. Olasz borház). A szövés-fonás 
Ausztriában. Khina és Japán kereskedelmének föltüntetése. 
Kiállítási szemle Vegyesek. 

A 10-ik szám tartalma: Comatz, japáni kiállítási 
biztos (arcz&éppel) Személyi hirek. Magyarországi ásvány
vizek. A mont-cenisi alagút a kiállításon. „La melancolie" 
(képpel). Vas minta-istálló (képpel). Orosz udvarépület, 
Bronz gyertyatartó (képpel). Az osztrák gyógyvizek pavil
lonja. Látogatás Oroszországban. Kaukázus a kiállításon. 
A szövés-fonás Ausztriában II. Kiállitási szemle. Vegye
sek. Szerkeztöi üzenet. 

Közintézetek, egyletek. 
— (A magyar történelmi társulatnak) jun. 5-én 

Horváth Mihály elnöklete alatt tar tot t ülésén a 
t i tkár jelenté, hogy Nyitramegye örömmel fogadta 
a társulat amaz értesítését, hogy az idén azon 
megye területén szándékszik kutatásokat eszkö
zölni; az egyes családok már föl is hivattak, hogy 
magánlevéltáraikat nyissák meg. A kirándulók 
szept. 1-én indulnak el, s a közgyűlés Nyitrán 
11-kén tartatik meg. Ezután a társulat 51 választ
mányi tagja közül kisorolt 17 tag uj választására 
adták be a szavazatokat. Majd Nagy Imre Franki 
Vilmos „Egy 16. századbeli orvos és botanikus 
emlékezete" C7. értekezését olvasá föl. Ez Pu r -
kircher György pozsonyi orvosról szól, ki tanár és 
jeles botanikus volt egyszersmind. Később orvosa 
lett a Pozsonyban 1569-ben fogva volt János 
Frigyes szászherczegnek, s ennek utján több elő
kelő férfival ismerkedett meg. Halálának éve bi
zonytalan. Végül Deák Farkas olvasá föl Nagy 
Gyulának ismertetését a Lónyaiak deregnyei le
véltárban talált, 1 3 1 0 - 1 5 0 0 közt i r t , okmá
nyokról. 

** (A jogászgyülésre) nagy számmal gyűltek 
be a vidék minden tájáról. Az első ülés, melyen 
az igazságügyminiszter is megjelent, jun. 2-án 
tartatott az akadémia dísztermében. Elnökké egy
hangúlag Hoffmann Pá l választatott, ki hosszabb 
beszédben részletezte igazságügyünk hiányait. Lá
zár Ádám iiatározati javaslata felett, mely egy 
független kodifikáczionál s osztály fölállítását ké
ri, a gyűlés napirendre tér t s a szakosztályok 
kezdték meg munkálataikat. E szakülósek, melye
ken számos jogi kérdések fölött tartottak érteke
zéseket és folytattak vitatkozásokat, nem voltak 
eléggé látogatottak. A jogászgyülés tiszteletére 
rendezett társaséleti mulatságok egymást érték : 
lakoma a Hungáriában, margitszigeti bál stb. A 
jogászgyülés június 5-kén ért véget; a jövő évi 
gyűlés ismét pünkösd hetére határoztatott. 

Egyház és iskola. 
** (A pesti egyetem mellett fennálló középtanodai 

tanárképezde) paedagogiai szakosztályával össze
kapcsolt gyakorló-iskolához a közoktatási minisz
ter Bartal Antalt , dr. Heinrich Gusztávot é sLu t -
ter Jánost rendes tanárokká nevezte ki. 

** (Az országos mintarajztanodához és rajzta-
nárképezdéhez ) az ékitményes és iparos rajzolás 
szakmájára rendkivüli tanárrá Bauscher Lajost, 
és a fametszészeti szakmára segédtanárrá MoreUí 
Gusztávot nevezte ki a közoktatási miniszter. 

Mi újság? 
0 (Komolyan hittük,) hogy oly hosszú őszi idő 

után, a milyen meglátogatott, verőfényes, meleg 
napokra viradunk piros pünkösd hajnalán legalább. 
Nem tudja azt a vidéki ember, hogy az a fővárosi 
nép, mely egész héten át gyötrő munkában tölti 
idejét, mily áhítozva néz elé egy derült vasárnap
nak, a mikor kiszabadulva a zöld rétre, üde lom
bok alá, két-három órára elvetheti a sanyarú meg

élhetés buját 8 gondtalan rövid mulatsággal kár
pótolhatja magát a hét nehéz fáradalmaiért. Köny-
nyű a falusiaknak: küszöbüket átlépve már 
szabadban vannak, árnyas, szellős kert fogadja őket 
ölébe, örülhetnek isten szabad levegőjének és 
élveztetik a természet gyönyöreit. Do mi ide benn 
a fővárosban másfél négyszegm rtföldnyi kerü
letre terjedő várfogságban élünk, s ne higyje ám 
senki, hogy a ki három-négy emeletre épített ka
szárnyáinkból az utczára lépett, az már a szabad
ban van. Dehogy! az az utcza csak arra való, hogy 
az eső megverhessen benne, a szél szemedbe csap
hassa a szemetet, de éltető üde levegővel az el nem 
lát, fogságban érzed magadat ottan is, mintha egy 
vártömlöcz udvarára lennél kieresztve egy negyed
órára. Menekülsz ettől a szabadságtól szállásod bör
tönébe, mert ez mégis megóv az utcza kellemetlen
ségeitől, télben melegebb, nyárban hűvösebb, mint 
amaz. Boldogok ti, kiknek a szerencse zöldlombot 
plántált közletekbe s megáldott azzal, hogy tiszta 
levegőt szívhassatok! Ha ugy a meleg napok kö-
zelegtével letekintesz például a svábiiegyről 
Magyarország fővárosára, barátságtalan s ü r ü , 
nehéz, lilaszin ködöt fogsz látni felette elterülve, 
mely füstből, kigőzölgésből, egy negyed millió 
ember ki lélegzéséből szőve, nehéz átokként borul 
a fővárosra. Ebben a levegő bon élünk mi, s bizony 
nem csoda, ha egy fővárosi öreg ember is ugy örül 
egy munkaszünetre számított pihenő napnak, me
lyen illatos erdőbemenekülhet, mint a gyermek, a 
kinek játékot ígértek. Ezért vártunk mi oly spvá-
rogva egy vidám, feUegtelen pünkösdi ünnepre. 
Hanem hát megcsalódtunk. A két ünnep alatt 
folyvást szakadt az eső, s vizre vezetett minden 
kirándulási reményt. A lóvonatu vasút, melynek 
ily ünnepen szép időben ötven-hatvan ember 
ostromolja zöldbe vezető minden kocsiját, üresen 
közlekedett, a nyári színkörök, gazdag kiállítású uj 
színmüveikkel üresen ásitoztak a közönségre s a 
zöldbeli fogadósok, a kik ilyenkor el szokták magu
kat látni ezerekro menő ezámu közönség számára 
élelmi szerekkel, kétségbeesve tapasztalak, hogy 
ezen a két napon nem lesz publikum. Ilyen pün
kösdi időjárása volt a fővárosnak, s nom egy tár
sulat, nem egy ember panaszkodik benne, hogy 
kót-háromezor forintot elmosott zsebéből az eső. 
Ne adion az ég több ilyen piros pünkösd ünnepét! 

** (A belga király,) kit Budapestre is vártak, 
hogy sógorát, József főherczeget meglátogatja, 
fölhagyott ezen utazási szándékával, s jun. 3-án 
már elutazott Bécsből, hol azonban az udvar most 
sincs fejedelmi vendégek nélkül, s nagy ünnepé
lyességek napjai folynak az orosz czár tiszteletére. 

** (Az orosz czár) pünkösd napján június 
1-én érkezett meg, vele jöttek, az orosz trónörö
kös és ennek neje (a dán király leánya) és Vladi
mír nagyherczeg. A király Gánsorndorfnál várta 
magas vendégeit. A fogadásnál a vasúti hivatal
nokok egy kis hibát követtek el, a vonat rósz 
helyt állott meg s a fejedelmek az első üdvözlés 
alkalmával kissé megáztak a szakadó esőben. A 
vonat, melyen jöttek, Szent-Pétervárról való. A 
czár kocsijában szalon és alvó kabinet van. A 
szalon asztalán akkor is égett a gyerlya, midőn 
a vonat d. u. fél négykor Bécsbe érkezett. A 
bécsi nagy tömeg a czárt kalaplevéve üdvözlé, de 
nem éljenzett. Schönbrunnba érve, a czár szívé
lyesen üdvözlé gr. Andrássyt, ki t már Berlinből 
ismert. Este a czár a királylyal a „ W i e n " mel
letti színházba ment, a hol „Orpheus a pokolban" 
czimü operettet játszták. Szinház után NovikofF 
orosz követ estélyen jelentek meg a fejedelmek; 
ott volt a belga király s egy persa herczeg is. A 
czár schönbrunni lakása (hat szoba) ugy van be 
rendezve, mint a szentpétervári; kivált ágya épen 
olyan, hogy minél otthonosabban érezze magát. — 
A czár pünkösd hétfőjét, mely tiszta, verőfé
nyes nap volt, nagyobbára a schönbrunni pa rk 
ban töltötte, később pedig Bécsbe kocsizott, meg
nézte a város jelentékenyebb utczáit, tereit, majd a 
főherczegeknél éa idegen fejedelmeknél tet t látoga
tást, ő t órakor azonban már újra Schönbrunnba volt 
s részt vett az udvari ebédben, melyre mintegy száz 
személy volt hivatalos. Ebéd után czár vendégévelő 
Föléébe a színházba kocsizott, de már tiz óra előtt 
visszaérkeztek s kezdetét vette a thé-dansant (a nagy 
teremben táncz, a kicsiben szükebbkörü cerkle). 
Az ily ünnepélyes alkalmaknál a czár és az orosz 



nagyherczegek mindig osztrák, a király és a fő-
herczegek orosz egyenruhában jelentek meg. — 
Kedden Öchönbrunban volt ebéd s az ottani vár
színházban díszelőadás, mely után a schönbrunni 
kert fényes kivilágítása s nagyszerű tüzjáték kö
vetkezett. Szerdán az orosz czár tiszteletére nagy 
katonai parádét rendeztek, melyben 38 gyalog 
zászlóalj, 18 lovas század és 88 ágyú, öt osztályba 
osztva, vett részt. Az udvari várpalotában adott 
nagy diszebéden az orosz czár és a király kölcsö
nösén felköszöntötték egymást. Este „Lohengrin" 
előadása az operaházban, teljes kivilágítás mellett; 
ezután estély Hohenlohe hgnél. Csütörtökön az 
orosz czár és a nagyherczegek megjelentek a kiál
lításban. A czár a szibériai pavillonba ment, s 
innen az orosz ágyu-udvarba, hol az ausztriai csá
szár várt rá. Erre a felségek együtt látogatták 
meg az iparpalotát megszemlélve a kiállított tár
gyakat. Az orosz czár elutazása szombatra volt 
kitűzve. 

** ( Vümos német császárt) nejével e hó 21-ere 
várják Bécsbe;a würtembergi királyt juliusolsejére. 
— Károly romániai fejedelem neje nagyszámú kí
sérettel a „Csermare" hadigőzösön június 5-én 
reggel fél 6 órakor érkezett Pestre; a hajóról ki
szállva, egyenesen az államvaspályához hajtatott, 
s Bécsbe utazott. — Milán szerb fejedelmet szin
tén e hét végén várták Kőbányán, hol a bécsi vas
útra szállva egyenesen tovább fog utazni — az 
osztrák fővárosba. 

— (Bartakovics néhai egri érsek) holttetemei
nek beszentelése e hó 4-én történt meg Egerben, 
nagy egyházi gyászpompával, melyet Szamassza 
szepesi érsek végzett. A bebalzsamozott testet a 
főkáptalan részéről Lengyel Miklós kisprépost s 
az udvari papok közül ketten kisérik Alsó-Ele
fántra, hol a Bartakovics-család sírboltjába, szülői 
és testvére mellé, fog örök nyugalomra tétetni. Az 
elhunyt érsek sajátkezüleg irta meg végrendeletét 
s átalános örökösül egyházmegyéjét tette; a jelen
tékeny hagyomány a végrendelkező szándékához 
képest első sorban népnevelési és egyházi czélokra 
fog fordíttatni. 

** (A honvédelmi miniszter,) Szende Béla 
rendeletet bocsátott ki a honvédtisztekhez, tudtul 
adva, hogy azok, kik a magyar nyelvet nem bir-
ják, előmenetelre nem számolhatnak. 

** (Dicséretes tett.) Gr. Viczay Héder győr
megyei főispán minden gazdatisztjének, ki a bécsi 
világtárlatot meg akarja látogatni, 100 forintot 
utalványozott. 

— (Sz. Török János) világ-utazó hazánkfia, 
ki már két izben látogatta meg Ausztráliát, kö
zelebbről tért haza, az indiai szigettengeren, 
Hátsó- és Elő-Indián, a Persa- és Arab-tenger
öblön, Nyugot-Ázsián, a görög szigettengeren és 
Konstantinápolyon keresztül, híven értesitve la
punk olvasóit hosszas utazásának érdekes élmé
nyeiről és tapasztalatairól. Nemsokára ismét útnak 
indul Dél- Amerika keleti partjaira Buenos-Ayresbe, 
hogy földünk e vidékét is megismerje. Leveleivel 
a túlsó félgömbről is föl fogja keresni lapunkat. 

** (A budai krisztinavárosi színkörben) ujab
ban ismét két jótékony czélu előadás volt: június 
1-én a budai nőegylet javára, jun. 5-kén pedig az 
erzsébetfalvi iskola részére. Az első előadásból 
156 frt 63 kr, szolgáltatott át Fehérváry szin-
igazgató az egylet elnökségének, melyért az nyil
vánosan köszönetet mondott. 

** (Nagy-Marosnál) a magyar gőzhajózási 
társulat „Honvéd" nevű gőzöse ünnep elsőnapján 
szerencsétlenül járt, géptengelye eltört s az utazók 
csak nyolez óra múlva más hajón mehettek to
vább. 

** (Tátrafüred (Schmecks), mely a központi 
Kárpátokban 3280 láb magasságban fekszik s táj-
rajzi tekintetben Európa legszebb pontjai közé 
számattatik, belberendezés tekintetében is folyton 
halad a kor szellemével. Az eddigi hideg vizgyógy-
s forráskezelés mellett ugyanis belehelési készü
lékek (Inhalations-apparate), törpefenyőlevél, és 
sós fürdők is rendeztettek be, s a lakszobák száma 

ujabb ötvennel szaporittatott. Az orvosi kezelést 
pedig a pesti tudományos körökben előnyösen 
ismert dr. Szontágh Miklós viszi. Megjegyzendő, 
hogy Tátrafüred a poprád-felkai vasúti állomástól 
(kassa-oderbergivonal) csak egyórányira fekszik. 

** (A pénzvilág főeseménye) a Weikersheim 
bécsi bankház bukása-, mintegy 3 millió forint 
hiánynyal bukott meg. A Weikersheim-czég ma
gyarországi vasutak építésében is részt vett. 

** (A bécsi hitelintézetet egyik pénztárnoka) 
majdnem egy félmillió (430,000) frtig megkáro
sította, s megszökött. A hű pénztárnok neve: 
Pokorny Adolf, — fia az ismert nevű bécsi szin-
ház-igazgatónak. Az értékpapírokat az intézet 
pénztárából sikkasztá el, s hogy ez megtörtén
hetett, azt egy különös körülmény okozá. A pénz
tárnak ugyanis csak egyik kulcsa volt nála; a 
második a másod-pénztárnoknál. Ez azonban már 
hat hét óta beteg, s helyét egy fiatal ember fog
lalta el, kit könnyen lehetett rászedni. Pokorny 
már 12 év óta volt a Credit-Anstalt központi 
pénztáránál alkalmazva; igen vagyonos ember 
volt, de minden vagyonát s az elsikkasztott össze
get is, a mostani válság alatt veszítette el. — Egy 
bécsi távirat ezt mondja, hogy valószínűleg útban 
van Amerika felé. 

t (Halálozások.) Vidacs János országgyűlési 
képviselőt súlyos családi csapás érte, neje szüle
tett Csernyus Jozefina asszony, kitűnő miveltségü 
nő és ritka derék anya, pünkösd-hétfőn svábhegyi 
nyári lakában meghalt — Sátoralja-Ujhely plé
bánosa : Bessenyey Pál apát és főesperes m. hó 30-án 
elhunyt 68 éves korában. — Szluha Imre, Szluha 
Benedek szegszárdi képviselő atyja,közelebb hunyt 
el Czeczén, 87 éves korában. — Esztergomban m. 
hó 28-kán temették Bencz Mihály nyűg. gazda
tisztet, ki egyike volt a legértelmesebb magyar 
gazdáknak. — A külföldön Olaszországnak van 
ismét nevezetes halottja. Rómából távirat jelenti, 
hogy Ratazzi, egyik legkiválóbb olasz államférfi, 
ki az előbbi években huzamosabban miniszterel
nök is volt, jun. 5-én meghalt. 

—x— Figyelmeztetjük e lap t. olvasóit a 
mai szám hirdetési rovatában a Mészáros Alajos 
pesti üzlete által közzé tett „Ásványvizek ár
jegyzékéire. 

Nemzeti színház. 
Péntek, máj. 30. „Az idegesek.'' Vigj. 3 felv. Irta Sar-

dou ; ford. Feleki M. 
Szombat, máj. 31. „Hunyady László." Opera 4 felv. 

Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. (fiarina Anna és Ellinger 
Jozefa k. a. fóllépteül.) 

Vasárnap, jun, 1. A szinház zárva volt. 
Hétfő, jun. „A strike." Népszínmű 3 felv. írták Szig

ligeti és Balázs S. 
Kedd, jun. 3. „Lohengrin." Regényes opera 3 felv. 

Irta Wagner B. (Carina k. a. fölléptettl.) 
Szerda, jun. 4. Először: „Sakk a királynak." Vigj. 4 

felv. Irta Schauffert A.; ford. Dóczi Lajos. 
Csütörtök, jun. 5. „Az afrikai nő." Opera 5 felv. Ze

néjét szerzetté Meyerbeer. {Carina k. a. utolsó fölléptettl.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Astyages. Kidolgozása kissé homályos, s kivált a 

végén való félbeszakítás olyan töredékké teszi, a melyet 
csak az élvezhet és az érthet, a ki az ó világ mondás törté
neteit jól ismeri. 

— K-vár. A—a. Magán utón válaszoltunk — másod 
izben. A régibb küldemény itt van, s nemsokára jőni fog. 
Másnemű dolgot is Örömmel vennénk. 

— Pest. G. B. A kérdezett mű könyvkiadásban még 
nem jelent meg; ugy vagyunk értesülve, hogy néhány hét 
múlva hagyja el a sajtót. 

— Alső-Szopor. C. A. Örülünk, hogy egyik közlemé
nyünk annyira megnyerte tetszését, hogy ily terjedelmes 
levélben kívánt annak kifejezést adni. A bizalomnyilváni-
tés csak bátoritó lehet az illető czikkiróra nézve is. 

— Bikal. R. J- A hirdetések ügyével a szerkesztőség 
épen nem foglalkozik; az a kiadó-hivatal dolga. A levéllel 
nem tehettünk egyebet, mint hogy elküldtük postán az 
illetőnek. 

— Bées. L. P. A fényképet átadjuk D-nek. A czikket 
W. W.-hoz kérjük alkalmilag. A másikat talán csak 
ez után. 

SAKKJÁTÉK. 
706-ik sz. f. S h i n k m a n W. A.-tól*) 

(Grand-Rapidsban.) 
Sötét. 

a b e d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a huszadik lépésre mattot mond. 

A 701-ik számú feladvány megfejtése. 
(Kastner B.-tól Coburgban.) 

VII. Sőt. 
1. H f 6 - d 5 . . . . c 6 - d 5 : ( a ) 
2. H e 4 - d 6 f . • • K f ő - f 4 
3. Ve7—gő mat. 

1 
2. V e 7 - b 4 f . 
3 e2 —el mat. 

1. K f 5 - e 4 : ( b ) 
2. tetszés szer. 

1 1. B a 7 - d 7 
2. He4—d6t . . . 2. B d 7 - d 6 : 
3. V e 7 - h 7 mat. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolezon: Czenthe József. — Geltén: Glesinger Zsig
mond. — Sárospatakon: Gérecz Károly.— Aradon:Kovád 
Albert. — Débreczenben: Zagyva Imre. — Jdszkisértn: 
Galambos László. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. -
Ufalun : Farkas Ferencz. — A pesti sakk-kör. 

*) Ezen eredeti feladvány megkettőztetése egy isme
retes Loyd-féle kompozicziónak. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁEMPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Öjdonságok 
1873-ik éri jnlius—deczember. felyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

egytttt: 

Félévre (július—deczomber) " t r t 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Félévre (július—deczember) **" 

Csupán a Politikai Újdonságok: 
Félévre (július—deczember) * ' 

P ^ ~ Egyes előfizetések legczélszerübben post*<nt»-
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

gtf Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiw 
teletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hó 1873. , 
A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 

kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. "• *•) 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-és Katholikus e» proteatant | Gftr&g-orottx 

hetlnap I naptár naptár 
Izraeliták 

naptara 
N a p H o l d Hónapi-és Katholikus e» proteatant | Gftr&g-orottx 

hetlnap I naptár naptár 
Izraeliták 

naptara hossza kél nyng. 1 boigza 1 kél | nyűg. 

8 Vasár 
9 Hétfő 

10 Kedd 
11 Szerd. 
12 Csőt. 

1 13. Pént. 
' 14 Szóm 

Június 
E l S z . har. vas. 
Jézus sz. vére 
Margit kir. 
Barnabás 
(Jr napja 
Páduai Antal 
Vazul nagy pk. 

• 

| Május (ó) 
ESz .bar . v. 17 G Pfln. vas. 
Elsőd *S Punk. hétf. 
Margit 29 Tbeodoz 
Barnabás 30 Izsák 
Tóbiás 31 Hermeias 
Páduai Antal 1 Junin> 
Elizeus 2 Nicephor 
oldvaNozaaai. ® Holdtölte 1( 

Siv. R. 
13 
14 
15 Makk. gy. 
16 
17 Zakarjás * 
18 
19 S. Seleh.j 

1. 11 óra 17. 5 

t. p. 
77 39 
78 36 
79 33 
80 31 
81 28 
82 25 
83 23 

perczko 

4. p. 
4 3 
4 2 
4 -2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 l | 
r éjjel 

6. p. 
7 54 
7 55 
7 56 
7 56 
7 56 
7 57) 
7 58 

t p. 
220 10 
232 55 
246 41 
260 34 
274 30 
288 44 
303 13 

o. p. 
5 23 
6 40 
7 58 
9 11 

10 11 
10 39 
11 34 

ó. p. 
2 23 
2 47 
3 18 
3 59 
4 54 
6 2 
7 21 

T A R T A L O M . 
Apéo* 

Zuhatag »z Al' 
Bartakovics Béla (arczkép). — A vén sirásó. 

és a hitel. — Ballá Károly (arczkép). 
Dunánál (képpel). - A kedélyhangulatok kifejezne ^ 
embernél és az állatoknál (képpel). — Égy amerikai v 
lalkozó. Földünk ismeretlen részei. — Vend vend f 
hívogató (képpel). - Egyveleg. — Tárház: Irodalom 
művészet. - Közintézetek, egyletek. — Egyház és »«> ' 
- Mi újság ? Nemzeti szinház. - Szerkesztői mondamv* 
- Sakkjáték. - Heti-naptár. _______ 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-uteza 21 "«• 

Huszadik évfolyar 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre fi ft. — Félévre 3 ft. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikni lJjtloi-Ságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczarba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczarba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

G r ó f M a j l á t h A n t a l . 
(1801—1873.) 

A m u l t hónap ismét kevesbítette egy gyei 
azon hazafias szellemű konzervatív állam
férfiak számát, a k iknek munkássága már a 
forradalom előtt méltó elismerésben része
sült a hazában, de a kik azért a legújabb 
polit ikai életben is hasznos tevékenységben 
töltötték utolsó éveiket. Az ujabb, korán 
vénülő nemzedék még nem tudjuk fog-e 
anny i munkás öreget hagyni a jövő évtize
dekre, mint a mennyien mi hozzánk átjöttek 
a harminczas és negyvenes évek nevezete
sebb harezosai közül, megérvén a zsibbadt 
tét lenségben töl töt t két évtized 
u t á n az ujabb alkotmányos 
élet időszakát, mely a hatvan-
hetediki ál lami kiegyezés és a 
koronázás á l ta l ny i l t meg. 

A máj . 14-én e lhunyt gróf 
Majláth Anta l is ezek közé 
tar tozot t s benne a főrendi 
osztály egyik t iszteletreméltó 
tagját , a néhány még élő po
li t ikai veterán egyik megbíz
ható bajtársát , a haza egyik, 
minden körülmények közt hű
nek ismert fiát vesztette el. 

Gróf Majláth Anta l Budán, 
1801. febr. 22-dikén született. 
Atyja gr. Majláth József, anyja 
bá ró Sennyey Mária kitűnően 
gondos nevelésben részesítet
ték. Alsóbb iskoláit Sátoralja
ú jhe lyen és Pesten a kegyes
rendiek tanodájában, majd a 
késöbbieketPozsonyban s végre 
a jogi tanfolyamot Győrött vé
gezte. Iskolai t anu lmánya iban 
oly korán haladt , hogy Pesten 
már 1817-ben a bölcsészet tu
dorává avattatot t . Mint másod
éves jogász Győröt t megyei 
aljegyző, az év végével Pes ten 
a k i rá ly i tábla esküdtje volt, s 
a min t az ügyvédi vizsgát le
tette, ismét aljegyző le t t Zem
plénmegyében, mely u t án is
mét a főjegyzői ál lomásra lépett. 

De ily korán közhivatalba lépve, nem 
maradha to t t olyan szűk körben , a minőt 
egy magyar vármegye nyúj tha to t t tapaszta
latokra vágyó szellemének. 1823-ban már 
Fiúméban ta lá l juk, mint kormányzósági 

t i tkár t , s i t t 1827-ig, alig négy év alat t már 
ülnökségre és kormányzói helyettességre 
emelkedvén, Budára, hivatot t a helytar tó
sághoz s ott tanácsosnak neveztetett ki. I t t 
még két évet sem töltött, midőn 1830-ban, 
még 30 éves kora előtt, Zemplénmegye fő
ispánjává nevezték ki s rövid időközökben 
1832-ben az udvar i kanczelláriánál udvar i 
tanácsos, 1836-ban alkanczellár, 1839-ben 
pedig fökanczellár lett. Mind e magas állá
sokon nevezetes szolgálatokat te t t a köz
ügyeknek s a polit ikai ellenzék rokonszenve 
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folyvást szi lárdult irányában, mig a feje
delmi udvar bizalma már 1839-ben föasz-
talnokmesterré , 1840-ben a szent István
rend nagykeresztesévé tette a föl és alá egy
a rán t határozott jel lemű férfiut. 

Az országgyűléseken is már korán meg

kezdette szereplését. Jelen volt az 1825— 
27-diki, az 1830-diki s az 1832—36-diki 
országgyűléseken, s mint a főrendiház tagja 
és az ősi a lkotmány hü védője gyönyörű 
lat in szónoklatai által is országos hirre 
emelkedett. Előadása már első szereplése 
idejében, később pedig , a magyar nyelv 
életbeléptetése után saját anyanyelvén is, 
folyékony, könnyen érthető, de mégis éke
sen kidolgozott volt. Rendesen higgadtan 
beszélt, de olykor-olykor rohamos modora 
még megnyeröbbé tette. 

Az a sokféle hivatalos állás, 
melyen át a kanczellárságig 
emelkedett, mind szolgált vala
mivel nem közönséges kiképzö-
déséhez. Mint fiumei kormány
zóhelyettes teljesen elsajátí
to t ta az olasz nyelvet, melyen 

nemzetgazdasági ismereteit 
bővítette. Mint zempléni fő
ispán elnöki tapinta tá t s a 
tanácskozások vezetésében való 
tehetségeit fejlesztette, mig 
ugyanakkor mint az 1831-iki 
kholerai mozgalmak idejére ki
nevezett kormánybiztos az in
tézkedésekben való erélyét 
tette próbára. — Azt a sze
repet , mely később Pestme
gyének jutot t , még a harmin
czas években jóformán Zem

plénmegye játszotta, hogy 
minden közérdekű kérdést min
den oldalról és sok elmeéllel 
megvitat tak közgyűlésein s 
olyan férfiak á l ta l mint Des-
sewífy Aurél , Kossuth Lajos, 
Barkóczy János,Sztáray Albe r t 
stb., a politikai színezet min
den árnyalata képviselve volt 
a megyében. 

Alkanczellárrá gr . Reviczky 
Ádám bukása u t án a helyébe 
lépett népszerűtlen, sőt orszá
gosan gyűlöl t gr . Pálffy Fidél 

mellé neveztetett ki Majláth Anta l , kinek ro
konszenves s még polit ikai ellenfeleinél is 
bizalmat keltő egyénisége is csak kevéssé el
lensúlyozhatta amaz ingerül ten és szakadat
lanul folyó támadásokat , melyeknek vég-
ezélja volt Pálffyt lehetetlenné tenni. 




