
jégeső, szárazság! Az ellen van biztosítás, a mennyi, 
annyi. De ez mint a rákfene, ugy kezd terjedni az 
ország testén végig s mind nagyobb-nagyobb tér t 
foglal. Mintha az a tömérdek vér, mit őseink a föld 
védelmében kiontottak, most mind kikel t volna: 
vérben áll a vetés, s a szegény ember könyes 
szemmel nézi, mint ful a vérbe minden kilátása a 
jó termés iránt. — Nem ismerik ellenszerét, azon 
csak a természet segíthet, s ha az nem segit, szo
morú esztendőnek nézhetünk elébe. „Is ten óvja 
nagy csapástól mi magyar hazánkot!" sóhajtunk 
föl mi is a költővel. 

** {Pestmegye) a visszalépett Beöthy Lajos 
helyébe jun. 11-dikón délelőtt választá meg első 
alispánját. A megyeház nagy torme zsúfolásig 
megte l t ez alkalommal Az alispáni székre gróf 
Szapáry főispán Szilassy Is tvánt és Földváry 
Mihá ly t jelölé ki, s a szavazás nagy izgatottsággal 
folyt 11 óráig, midőn Beniczky Ödön a szavazás 
eredményét kihirdeté. A beadott 364 szavazat
ból kapott Szilassy István 253, Földváry Mihály 
111 szavazatot, s igy a megye első alispánja Szi
lassy lett 142 szótöbbséggel. E hir kapcsában 
megemlítjük, hogy a megyei tisztikar Beöthy 

magánzó Linzből ." Különös, majdnem őrjöngő 
magaviselete nagyon föltűnt a pinczéreknek, de 
nem mertek nála kérdést tenni. Sötéten maga elé 
tekintett, sokszor magában beszélt s egészen ugy 
viselte magát, mintha őrült lenne. Vasárnap dél
előtt elhagyta a vendéglőt, s azóta nem látták. 
Egész napon át az utczán bolyongott ; föl s alá 
j á r t éjjel is, mig éjféltájban benyitott a rendőr
séghez, hol nem kövessé voltak meglepve, midőn 
a sokat keresett Pokorny egyszerre a rendőrbiztos 
előtt állt. Sirva és remegve tet t vallomást; az el
sikkasztott értékekből csak tiz ezer frtot talál tak 
nála. Vallomásának egyéb részletei még nem ho
zattak nyilvánosságra. 

** (Öngyilkosságok) Közelebb, a mint a 
„L inz" gőzös Gönyöre érkezett, Szabó Anna, a 
hajóbeli szakácsnő, beugrott a Dunába és oda is 
veszett. — Kabzán József losonczi származású 
csizmadia (36 éves) jun . 7-én éjjel a Kókus-kór-
ház sétányán agyonlőtte magá t , nem tudni mi 
okból. 

f (Halálozások.) Dr. Pólya József, a magyar 
tud. akadémia rendes tagja, rövid betegség után 
f. hó 10-én elhunyt 72 éves korában. A boldo-

SAKKJÁTÉK. 
707-ik sz. f. P a p Dezsö- töl 

(Miskolczon.) 
Sötét. 

_. . gul t a természettudományok buvárlója volt, s 
Lajos volt első alispánnak, a közgyűlés u tán egy j m i n t n o m e 0 p a t h a orvos,jezenvedélyes, kertész és 
aranyozott diszes kardot nyújtott á t . 

** (A király) I I . Sándor orosz császárt a 
2-ik számú ( I . Sándor orosz császár) sorgyalog
ezred ezredestulajdonosává nevezte ki . 

** (Amerikai udvariasság.) A budapesti tűz
oltó-egylet megkereste a st.-lousi tűzoltó intézet fő
nökét Hlelay Tixton urat (Missouri ál lam), hogy az 
intézetük szervezéséről szóló szabályzatot küldené 
meg. Erre magyarul, republikánus egyszerűséggel 
irott levélben válaszoltak. E levél szabatos magyar
sággal van irva 8 bár i t t -ot t érzik rajta, hogy írója 
nincs a magyar nyelv gyakorlatában, az abban 
h.isznált magyar tűzoltó műszavak bizonyítják, 
hogy irója hazája nyelvét a távolban is miveli. 
Hány in vannak itthon, kik az ellenkezőt teszik! 

** (Halász László pesti szobrászt) megbízta a 
szerb kormány, a meggyilkolt fejedelem, Obreno-
vics Mihály szobrának mintázásával. A szobor 
előállításában 20,000 aranyig terjeszkedhetik. 

** (Magyar szini előadások Bécsben.) A nem
zeti szinház személyzetének az a része, mely Paulai 
vezetése alatt Bécsbe készül, ott júliusban huszon
négy előadást fog rendezni, nagyobbára népszín
művekből. 
* ** (Máltában is lakik magyar ember:) Kiss 

Ferencz hazánkfia, a ki ott, mint mondják, nagy 
tekintélyben áll, közelebb a világtárlatot meg
nézvén, egyszersmind eljött Pes t re is s e napok
ban Zemplénben lakó rokonai látogatására 
utazott. 

** (A bécsi piaczon) megint nagyobbszerü 
bukás izgat ta föl a már a nélkül is megrémült 
tőzsdét. A „Wechslerbank" annyi czáfolat és ígér
getés után végtére is megbukott. E bank passiváit 
némelyek 30,. mások 15 millióra teszik. A vágvöl-
gyi vasúttársaság igazgatósága, mely a Wechsler-
banknál 7 millióig van érdekelve, jelenti, hogy a 
szerződések és előlegcsen te t t intézkedések foly
tán a bank sorsától a vállalat egészen független 
és a veszteségtől egészen óva van. 

** (A bécsi hitelintézet pénztárnoka : Pokorny,) 
ki félmillió frtnyi sikkasztást követett el, jun . 9-én 
önként jelentkezett a bécsi rendőrségnél. Val lo
másai szerint pünkösd vasárnapján Bécsből Linzbe 
utazott s ott néhány órát töltvén, tovább ment 
Salzburgba. I t t is azonban kevés nyugta vol t ; a 
lelkiismeret furdalta és ezenkívül még fölismer
tetésétől tartott . Á tmen tS t i r i ába ,8 ott barangol t , 
Ciliben, az indóházban egy vasutitiszt fölismerte, 
mit azonban Pokorny észrevevén, azonnal el tűnt . 
Ismét visszatért Linzbe a innen Bécsbe; kiszállt a 
vasúti indóházban — és nem ismerte fel egy 
rendőr sem, bár fényképét százával kioszták a 
rendőrök között. A vasúti indóházból bérkocsin 
ment a „zum L i e d l " czimü vendéglőbe, i t t szobát 
vett, s azt irta a vendéglőkönyvbe: , , J . Berger , 

pomolog i sh i r tv ivot t ki. Pest határán nagy földjei 
voltak. — Kolozsvárról az a gyászhír érkezett , 
hogy Ürm'ósi Boldizsár Ferewft^telekköny vi igazgató 
szombaton délután hirtelen meghalt hivatalos iro
dájában. 57 éves volt. Igen fiatal korában színész 
volt, majd a negyvenes években Borsodban Mező-
Keresztes jegyzője s Szemere Bertalan (akkor fő
szolgabíró) bizalmas embere. Ezután fokonként 
haladt feljebb. Az ötvenes években a pesti ke
rület telekkönyvi igazgatója l e t t ; a magyar kor 
mány pedig rábizta Erdély telekkönyvezésének 
igazgatását. A gyászlap halála okául szélhii-
dést emlit. — Mazúr Jenő, nyitramegyei ügy
véd Karlsbadban június 6-án meghalt. — A 
külföldi halottak közül meg kell említenünk Vitet 
elhunytát Parisban. Benne a franczia irodalom és 
tudomány, nemkülönben a politikai élet egyik ki-
való tagját veszté. Ujabb időben a nemzetgyűlés 
alelnökül váLsztotta . Irodalmi dicsőségét legin
kább jeles műbirálatainak köszönheti, melyek a 
„Revue des deux Mondes"-ot díszítették, nemkü
lönben jeles önálló müveinek, melyeket a művé
szetekről i r t . 

ííemzeti szinhaz. 
Péntek, jun. 6. „A légyott.1- Vígjáték 1 felv. Irta ifj. 

Ábrányi Kornél. — „Hasi gyógyszer." Vigjáték 1 felv. 
Francziából ford. Szigligeti Jolán. — „A miniszter előszo
bájában.'1 Dramolet 1 felv. Irta Hahn B. 

Szombat, jun. 7. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. 
Gounod. (Hauck Minnie k. a. első föilépteül.) 

Vasárnap, jun. 8. „Dobó Katicza." Történeti nép
színmű 3 felv. Irta Tóth Kálmán. 

Hétfő, jun. 9. „Stuart Mária." Történeti szóm. j á t é k 
5 felv. Irta Schiller; ford. Kelmenfi. 

Kedd, 10. „A sevillai borbély." Vig opera 2 felv. Ze
néjét szerzetté Rossini. (Hauek M. k. a. felléptéül.) 

Szerda, jun 11. „Sakk a királynak." Vigjáték 4 felv. 
Irta Schauffert Á. H. fordi. Dóczi L. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Temesvár. J— a. Acsinos küldeményt vettük s a köz

lendók sorába beigtattuk. Az „ódon újdonságot" is érdek
kel olvastuk. 

— Győr. H. F. Aẑ a levél a küldeménynyel a kelló módon 
érkezett hozzánk; különben sem lett volna semmi baj. A 
kívánt adatnak elfoglaltatásunk miatt máig sem nézhet
tünk utána. 

— Pest. —y. Az érdekes hosszabb elbeszélést csak a 
jövő hónapban, most folyó nagyobb közleményünk befeje
zésével kezdjük meg. 

Kassa. „Egy ifju"-nak. Ez az „Egy gondolat" 
még nagyon ifjú, bár mióta ifjak vannak, folytonosan da
lolják. 

— Pest. „Kis kertemben." E dalból a fele rész egé
szen jó, de az szorul szóra Tompából van véve; a másik 
része sem külön, sem a másik mellett nem ér semmit „A 
fűzfa" czimü cziméhez méltó poézis. 

— D. -falusi orvosnak. Daczára e verseknek igen de
rék orvos lehet, de ugy látszik Appolónak nem olyan ked-
vencze, mint Aeskulapnak. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 702-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 

Vil. Söt. 
1. Ke6-d7 h3-h2 
2. Kd7—c8 h 2 - h l V ( a ) 
3. Fe8—d7 tetszés szer. 
4. Fd7—f5 mat 

a. 
•2 2. h2 - hl H 
3. Kc8—b7: . . . . tetszés szer. 
4. Fe8-cbf 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Oélsén: Glesinger Zsig
mond. — Sárospatakon: Gérecz Károly.— Aradon: Kovács 
Albert. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Jdszkiséren: 
Galambos László. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — 
Ufalun : Farkas Ferencz. — A pesti sakk-kör. 

Rövid értesítések: Miskolcz: P. D. A kérdéses három 
lépéses feladvány megfejtése: 

1. Bdö—d7 
2. Bc6—c5 stb. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik éri július—deczemberi folyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

együtt: 
Félévre (július—deczomber) . . . . 

Csupán a V a s á r n a p i Újság: 
Félévre (július—deczember) . . . . 

Csupán a Po l i t ika i Újdonságok : 
Félévre (július—deczember) . . . . 

| V Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 6 krajczáros bélyeg kívántatik. 

ÜF~ Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hó 1873. 

A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.) 

6frt 

4frt 

3frt 

H E T I NAPTÁR. 
Hónapi-és! l^ntholikns és protestáns 

Hetlnap j naptár 
Görőg-orosz 

naptár 
Izraeliták 

naptára || hossza 
H > p H o l d 

kél jnyag. jj hossza kél 

15 Vnsar 
16 Hétfő 
17 Kedd 
18 Szerd. 
191 Csőt. 
20jPén 
21 Szóm 

Június 
E S Vitus, Vid jE 1 Kresc. 
Benno | Juditba 
Adolf, Rainer \ Adolf 
Marczellián '< Marczel 
Protáz, Gyárfás Gyárfás 
Jézus sz. szive Flóra 
Alajos hitv. Alajos 

Hold változásai. 

nyűg 

I Junius~(ó) I Sív. R. 1 
% G 1 Minrisz. 20 
4 Pétert, b. k. |21 
5 Dorotheus ; 22 Abigail 
6 Visarion 23 
7 Theodotus 24 B. Jerob 
8 Theodor vért. 25 [elpártol. 
9 Cirilius l « S . Korah 

f. p. 
84 20 
85 17 
86 14 
87 12 
88 9 
89 6 
90 3 

p. f. 
58 317 
59 332 
59 347 
0 0 
0 14 

ft Utolsó negyed 17. 4 óra 47 perczkor éjjel 

6. p, 

0 2 
0 23 
0 43 
1 1 
1 21 
1 42 

o. p 
8 45 

10 9 
11 30 
este 
2 1 
3 18 
4 35 

T A R T A L O M . 
Gróf Majláth Antal (arczkép). — Élet-tanács. — A 

pénz és a hitel, II . — Egy amerikai vállalkozó, I I . — 
(Barnum arczképpel). — A bécsi „Práter" (két képpel). — 
A felsőbb nőnevelés Oroszországban. — Magyar Amerika 
III. — Búcsúra menő sokácz nők (képpel). Egyveleg-
— Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, iegy-
letek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi 
njság? Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — 
Sakkjáték. — Heti-naptár. 

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

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok ea:y!itt: Egé«z évre 12 ft. — Félévre G ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félérre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor. vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 1 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béesbrn: Oppelik Alajos. AVollzeile Nr.22.es Haaseiistrin és Yoglrr. Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatáa után 30 kr. 

Kégi emberek, egy elmúlt korszak még 
fenmaradt munkásai, akkor is tiszteletre 
méltók, ha e tiszteletet csak régi érdemeik 
félretett kincsével táplálhatják. Annál in
kább, ha egykori bajtársaiktól elhagyva s 
maguk maradva is, az uj nemzedék körében, 
még hasznos munkálkodással töltik öregsé-
göket s érdemeik tárházát folyvást gazda
gítják. 

Pólya József ez utóbbi, kétszeresen tisz
teletre méltó veteránok közé tartozott. S 
midőn néhány nappal ezelőtt, váratlan halá
lának hire, rövid betegség után, 
számos barátait s még szá
mosabb tisztelőit fájdalmasan 
lepte meg, senki se volt, a ki 
ne érezte s ne vallotta volna, 
hogy egy hosszú, de mindvégig 
munkás élet zárult be. Mert 
Pólya, bár a tudomány elmé
letében sokképen elmaradva a 
gyorsan haladó kortól s kivált 
a természettudományok min
dennap hatványozott mérték
ben, szinte rohamosan gyara
podó uj vivmányaival többé 
lépést nem tarthatva, régi esz
mék, s ma már meghaladott 
álláspontok korlátai közt mo
zogva, tudományos tekintély B! 
lenni megszűnt is az elméle
tekben, de a gyakorlati élet 
terén hasznosan s áldásosán 
működni csak halálával szűnt 
meg, — söt talán azzal sem, a 
mennyiben hosszú élete anya
gilag dús keresményét mara
dandó szellemi érdekek ápolá
sára hagyta hátra. 

Az érdemes veterán tudós M 
s ritka ember- és természetba
rát arczképét és életrajzát, a 
„Vasárnapi Újság" már tizen
két évvel ezelőtt fölvette Pan-
theonába. S azért most, az 
elhunyt emlékezetének még 
egyszer áldozva, életrajzi adatai előadásában 
rövidek lehetünk. 

Pólya József 1802. jan. l-jén született, 
Barsmegyében, Nagy-Szecse nevű kis falu
ban, egyszerű földmives szülőktől. A gyer
meknek nagy kedve levén a tanulásra, apja 

P ó l y a J ó z s e f . 
(1802—1873.) 

papnak szánta. De a fiúnak nem volt ínyére 
a papi pálya, orvos akart lenni s ezért apja 
megneheztelvén, levette róla kezét. Ö azon
ban nem az az ember volt, a kit akadályok, 
mások ellenzése, söt a szükség fenyegetései 
is eltántoríthattak volna föltett czéljától s 
inkább nélkülözésekkel küzdve, saját erején 
tartotta fenn magát, mig Losonczon a lyczeu-
mot, s Pesten az orvosi tanfolyamot bevé
gezte. Orvostanárai örömmel s bámulással 
látták vasszorgalmát, gyors fölfogását, finom 
orvosi érzékét s haladását; harmad-negyed-

PÓLYA JÓZSEF. 

éves o r v o s n ö v e n d é k k o r á b a n a l eg jobb kór -
t ö r t é n e t e k e t i r t a , m e l y e k e n a Tanárok sem 
t a l á l t a k k i v e t n i v a l ó t , t á r s a i ped ig t i s z t e l e t t e l 
t e k i n t e t t e k r e á , A sebészet is k ü l ö n ö s t a n u l 
m á n y a i t á r g y a v o l t , s a k ó r h á z b a n e lő fo rdu ló 
sebész i e s e t eke t p o n t o s r a j zokban és l e í r á 

s o k b a n d o l g o z t a k i s m u t a t t a be . É s m i r e 
o rvos i s z i g o r l a t a i t l e t e t t e , s t u d o r i ok leve lé t 
m e g k a p t a , a f ia ta l o rvos , m á r m i n t r e n d e l -
vényezö , n é m i h i r b e n á l l o t t . Be tege i v o l t a k 
s m i n d e n g o n d o l k o d á s n é l k ü l a f ő v á r o s b a n 
t e l e p e d h e t e t t m e g . 

Az 1831-ki n a g y kl iolera, m i d ő n o r v o s i 
bátorsága kitüntetésére nagy mezőt nyitott, 
emberbaráti koszorúját is segített megfonni. 
A keletről jött pusztító kór, a halálnál halá
losabb ijedelemmel töltötte el az országot s 
a fiivárost is. Az ismeretlen ellenség, mely

nek támadási modorát még 
nem tanultuk ki s egyetlen 
hozzáférhető oldalát sem fedez
tük föl, még ijesztőbb. S az 
első kholera, (néhány nemze
dék óta legalább az első), nem
csak a martaléknak kitett né
pet, hanem a mentségre rendelt 
orvosi kart is megijesztette. 
Külön kórház állíttatott a kho-
lera-betegek számára; de a vál
lalkozó orvosok, a borzasztó 
betegség rémarczától meg
ijesztve, rendre hagyogatták el 
elfoglalt állásaikat. Pólya azon 
kevesek közé tartozott, a kik, 
midőn bementek a kholera-
kórházba, erősen elhatározták, 

Bji hogy vagy ott halnak meg, 
vagy csak a kór megszűntével 
jönek ki onnan. S mind végig 
hiven is megállta elhatározá
sát; az egész idő alatt, éjjel 
nappal, fáradhatatlanul forgo
lódott betegei körül, nemcsak 
közvetlenül segitve a hol segi-

^ ^ ^ teni lehetett, hanem észlelve a 
betegség tüneteit, a tudomány 
számára. Jelentései, melyeket 
József nádor rendeletére, na
ponként irt, a ragály meg
szűnte után összegyűjtve, fő
részét teszik: „A keleti kholera 
körüli észleletek összege" czimü 

(latin nyelven kiadott) munkának, mely tu
dományos tekintetben is becses, s mely, 
német nyelven is megjelenve, a külföldön is 
elismeréssel találkozott s itt-ott még ma is 
idéztetik. 

Két hónapig volt Pólya a kholera-betegek 



közé bezárkózva; mint szénfekete hajú ifjú 
lépett be oda. s megszürkülve, a gond, fá
radság, éjszakázás s folytonos halálveszély 
által , jö t t ki onnan. De- hírneve terjedt s ki
lépésekor az elsőrangú orvosok közé számit-
taték. Az, hogy használhatott az emberiség
nek, még a hírnévnél is több volt neki. 

Erdemeiér t a Rókus-kórház másodorvo-
sává neveztetett ki. Ala t ta a kórház annyira 
megnépesedett, hogy már fiók-kórházról is 
kellé gondoskodni ; s ö elvállalta annak ve
zetését, hova azokat a kétségbeesett betegeket 
vitték, kiknek nyavalyája már az orvosi tu
domány minden kísérletein daczolni látszott. 
De neki éjien a nehéz föladatok kellettek, 
inert tanulni akart, hogy az ily esetek kor
tanával az emberiségnek használhasson. Soha 
sem volt a nélkül, hogy rendes orvosi gya
korlata s kötelességeimellett még külön föl
adatokat is ne tűzött volna maga étébe. I lyen 
volt a Bömörféle kütegek s átalában a bőr
betegségek tanulmányozása, melyek körül i 
észleleteit s fáradliatlan kísérletek után szer
zett tapasztalatait, és egészen saját gyógy
módját külön munkában rakta le, („Obscr-
vationes de herpete" stb. 18-37) melyről a 
legtekintélyesebb külföldi orvosok s szak
folyóiratok is nagy elismeréssel nyilatkoztak. 
Máskor az elme- és kedély-betegségek ta
nulmányozására adta magát, s ilyenek szá
mára külön kórház még nem levén, — mig 
megyei s országgyűléseken egy országos 
tébolyda fölállításának szükségéről ékes szó
noklatok tar ta t tak — ö saját költségén nyi- | 
tott egyet, a pesti városerdőn kívül megvett 
saját kültelkén s azt, nagy áldozatokkal, I 
bárom évig tar tot ta fenn. 

Emlí te t t latin munkáin kivül, mint ma- j 
gyá r orvosi és természet tudományi (és ter- j 
mészetrajzi) iró, az „Orvosi Tár", később a j 
„Gazdasági lapok" stb. lapjait gazdagította j 
számos értekezéssel. Tudományos érdemeit 
méltányolván az akadémia, már második 
évében, 1832-ben lev. tagjává, 1858-ban 
pedig rendes taggá választotta. S az akadé
miának is folyvást, nemcsak névvel, hanem 
valóban munkás tagja is volt ; ennek köré
ben tar to t t fölolvasásai, a legutóbbi évekig, 
meg-megjelennek az akadémia közlönyeiben. 

Orvosi gyakorlata a legszélesebbek és a 
legelismertebbek közé tartozott a fővárosban. 
Mig virágkorában volt, az ország különböző 
vidékeire is gyakran hivatott oryosi tanács
kozásokra. S jövedelmei, természetesen, meg
feleltek széles gyakorlatának, bár ember
baráti jellemvonása mindig tú lnyomó volt 
orvosi működésében is. Egyszerű, fénytelen 
életet élvén, szép vagyont szerzett s azt saját 
szorgalmával rendkívül értékesítette. 

Gyermekei nem levén, s csak pá r év 
elött nősülvén másodszor, öregkora legna
gyobb részét család talán magányban tölte. 
A fö\ 'áros kültelkein, j u t ányos áron, ak
kor még egészen haszontalan bi r tokot szer
zett, melyet mint szenvedélyes kertész és 
g) ümölcstermelö- ül tetvényekkel , gyümölcs.-
kertekkel stb. paradicsommá varázsol t á t 
Agg napjai gyönyöre s mind végig fá
radliatlan munkásságának színhelye volt 
e birtok. Barátai g y a k r a n lá togat ták s a 
buja tenyészetben, a dús gyümölcsözésben 
ép annyi gyönyör t ta lá l tak , min t a mivelö 
szorgalmában, kit az ál tala teremtet t uj vi
lág ölén nem lehetet t tisztelet és rokonszenv 
nélkül nézni. 

A városba csak olykor, betegeihez, bará
taihoz, vagy az akadémiai ülésekre j á r t be, 
melyeknek mind végig á l landó alakja ma
radt, a galamb-fehér baja és szakál la agg 
tudós, ki az 1 mellett is nem rit-

jelent meg, ha olykor egy-egy elk 
elmélettel is, mely az ujabb kor embereinek 
ellenmondásait hívta is ki, de azért mind ie 

tiszteletet gerjesztett ugy emberi egyénisége, 
mint nemes és közhasznú munkálkodása 
által . A napi kérdések vizsgálata mind vé
gigérdekel te . Az 1863-dikiaszály u t á n : „Az 
aszályosság természettanán)!," — az önkén-

A nagymami ládája. 
(Elbeszélés ) 

Csornai Sándorka olyan szerencsés «yer-
. _ mek volt, hogy két nagyanyja is lakott i 

tes teremtődés .vitáskérdésének fölmerülése-j háznál s a mit az egyik rontot t rajta ké 
kor az ..Oiinie v ivum ex ovo" fminden élő- I „,„>„+.,+/. .1 .,..<- .. .„.;'.:i, 1...1 i ' kor az „Oinne v ivum ex ovo" (minden élő 
lény tojásból lesz) igazságról s ta lán lég
úti iljára„A növény-elméletek alkalmazásáról 
a növény-iparra" olvasott. 

í g y töl töt te élete végéveit folytonos 
munkásságban, mely ismeretes szigorú mér
tékletességével együtt , késő koráig á l landó 
egészséget, fürgeséget és testi-lelki vidámsá
got biztosított számára. Egy tiszteletre 
méltó alak a múltból , kinek vonásai soká 
megmaradnak emlékezetünkben, kinek nevét 
még késő ivadékok is kegyelettel fogják em
legetni. — á — r — 

A várrom. 
((rőthe k n l temen ve.) 

Amott a hegytetőn fenn 
Áll regi var roma. 
Kapuk s ajtók megett itt 
Lövae s ló állt valaha. 

Ajtók, kapuk leégtek, 
Nem látni, alig nyomát. 
Az összedűlt falak űrét 
Most szabadon kúszom át. 

Emitt egy pincze állott, 
Jó borral telided-tele. . . . 
Korsóival pinczérnő 
Nem jár most abba le. 

Nem rakja a poharakat már 
Várúr vendéginek, 
A papn.k a miséhez 
A kis üveget nem tölti meg; 

Nem nyújt a szomjazó csatlósnak 
Egy kortyot a grádicson, 
S jó s;ót a jó adományért 
Nem kap már, nem bizony. 

Mert oszlop és gerenda 
Mind össze van i'gve rég. 
S kápolna, grádics, toraácz: 
Mind hamv- és rom-keverék. 

De ;i hogy a sziklafalakra 
Minap negédesen, 
Kobozzal és üveggel 
Fölkúszott kedvesem: 

A néma üregekből 
Oly vig kedv ti.re ki, 
S körül, mint réges-régen, 
Minden oly ünnepi, 

Mintha sok uri vendégre 
Várnának a néma falak, 
S mint hajdan: egy fiatal pár 
Áll im a boltok alatt. 

És mintha a kápolnában 
Pap állana szembe velünk, 
Es kérdi: szeretitek egymást? 
S mosolyogva igent felelünk. 

Mély, ünnepélyes ének, 
Szivünk' áthatva szól, 
S a sokaság helyett rá 
A viszhang válaszol. 

S a mint i lkonv felé már 
Mindent mély c-önd temet: 
A n»p még fölpiilanta 
A bérezi-:' — és lement. 

S a csatlós és pinczérnő, 
Mint honn, oly vigan időz: 
Ez kínálkozik válti_, 
Az meg kös;'">nui se' gyö . . , . 

Sióse Károly. 

nyeztetéssel, azt a másik helyre hozta ke
gyetlenséggel; a mit az egyik venyigé
vel, vagy más alkalmas vesszővel keserített 
zsenge évein, azt a másik igazi édességekkel 
édesítette meg. Sándorka az egyik nagyany
j á t rettegte, a másikat kikaczagta, az egyik 
m u m u s a volt, a másik rabszolgája. Nem is 
lakott Sándorka soha az első szobában, a 
hol apjának anyja az öreg Csornainé tar
tot ta rezidencziáját, hanem mind ig a há
tulsó szobának kis oldalszobájában szállá
solt, mely Sándorka anyja nagyanyjának 
volt hol t ig tar tó külön szobája. Ebben a kü
lön szobában lakott a nuqym.ámi hosszú 
ideig s i t t dajkálgat ta unokájának kis gyer
mekeit s a többi halála u tán Sándorkát , az 
'•gvfit A nagymami lakásának, a benyílónak 
alig volt egyéb bútorzata , mint egy ágy, 
egy parányi asztal, két bőrös karszék, me
lyeken a régi sárgarézszögek közül napról
napra több-több vesztette el lapos, sárgaréz 
kalapját, inert Sándorkának kiváló gyönyö
rűsége telt benne, hogy a szögek fejét kis 
bicskájával lefeszegette. A nagymami ezt 
nem szokta észre venni, mer t csaknem egé
szen vak volt A merre csak já r t , mindig 

I Sándorka volt a kalauza s a félig vak nagy-
' mami csak egyetlen egy helyen t u d t a leg-
| jobban az utat , sőt raj ta kivül senki más 
j nem is t ud t a s ott mindenkor egész biztosan 
! el t udo t t igazodni. Ez a hely a nagymami 

nagy kék ládája volt, melyen még ötven-
hatvan esztendei használat után is meglát
szott, hogy valamikor gyönyörű szép ten-
gerszinre lehetett mázolva. A benyílónak ez 
a láda volt a legfontosabb bútora s az egész 
család meg volt róla győződve, hogy ez a 
nagy edény valamikor igen gazdaggá fogja 
tenni Sándorka apját és anyját. 

Hanem Sándorka e reményekről keveset 
álmodott , és soha sem gondolta , hogy az ö 
jövendő u rasága egészen at tól a nagyládá
tól függene. Pedig a nagymami ezt nagyon 
sokszor el szokta neki beszélni, hanem hát 
mi t értsen egy négy esztendős gyermek egy 
nyolczvan esztendős gyermek beszédéből? 

Az agg szépanya és a kis másodunoka 
közt ezt a barátságot semmi sem zavarta 
meg. Hiába mondta az öreg Csornainé, a 
mérges nagyanya, fiának és menyének, hogy 
az a vén bolond papné egészen elrontja a 
kis gyermeket ! Nem használt semmit, mert 
a nagymami bebizonyította, hogy mikor 
Sándorka három testvérével együt t feküdt 
vörös himlőben, aztán patécsban: a többi 
három gyermek meghalt , de Sándorka meg
maradt , mert i'> folyvást imádkozott érte. 
Neki szüksége van erre a gyermekre , ezt az 
isten az ö kedvéért t a r t o t t a m e g ! 

Lassanként rájött az egész háznép arra 
a gondolatra , hogy a kék ládához köthető 
remények egyedül csak Sándorká t illetik. 
Ha lesz a kék ládában valami a nagymami 
halála u t á n : az minden esetre Sándorkának 
lesz testálva. — De vájjon lesz-e benne va
lami, holott abból . évről évre soha semmi 
pénzt, de csak egy fillért sem szokott elő
venni a nagymami. Tenni sem szokott bele 
semmit azokon a leveleken kivül, a melyek 
tavaszszal és öszszel érkeztek hozzá Bécsből 
Rozália-napkor márcziusban és Katalinkor 
novemberben. 

Ezek a levelek nagy paksaméták voltak, 
épen olyanok, mint a hivatalos levelek. 
Roppant nagy betűkkel volt a cziinök írva 
s a helybeli reformált lelkésznek szóltak, 
hogy adja át Tisztelendő és Tudós Rékasi 

Kékassy Péter , néhai ev. ref. lelkipásztor és 
esperes özvegyének Tüdős Rozália Kathar ina 
asszonyságnak. Hogy belől mi volt ezekben 
•i levelekben, azt az öreg asszonytól soha 
senki sem hallotta más, mint Sándorka, a 
kinek a nagymami hűségesen elmondta a 
tar ta lmát , a nélkül, hogy el t ud t a volna 
olvasni, s a nélkül természetesen, hogy 
abból Sándorka csak egy betűt is ér te t t 
volna. A bécsi nagy levelet olyan biztosan 
várta már a háznál mindenki s olyan bizto
san vár ta kiváltképen az öreg nagy-mami, 
hogy a levél elmaradása épen ugy megölte 
volna, mint Sándorka halála. 

Az öreg Rékassyné ezeket a leveleket is 
sokszor kapcsolatban emlegette a kis fiu ne
vével s unokájának, ifjabb Csornainénak, 
néha, nagy titkon, megvallott annyit , hogy 
Sándorka is lesz valamikor bécsi lakos. Ifj. 
Gsornainé keveset adot t az ilyen beszédre s 
nem sokat remélt az egész bécsi komédiától. 
A helybeli pap is csak annyi t tudot t a do
logból, hogy a levelek „az agentiától" ér
keznek Bécsből, de hogy az udvar i ágens 
kiüdi-e, vagy valami ajtónálló szolga: arról 
nem tudot t szólni. 

Pedig csakugyan az udvar i ágens küld te 
a leveleket mind öszszel, mind tavaszszal. 
Semmi egyéb nem volt bennök, mint egy 
három-négy sorból álló kaptafára készült 
levél s ahhoz két vagy három kötelezvény, 
vagyis akkori nevén obligáczio volt mellé
kelve, a melyekre az öreg asszony csak any-
nyit mondott , hogy „a jó isten mégis csak 
j ó ! " s az egész csomagot a kék ládába tette, 
egy nagy skatulyába, melynek lakatkulcsa 
mind ig a nagymami nyakában függött, va
lamint a kék láda lakatjának kulcsa is. 

Az évi rendes levelek irója soha sem 
vár t választ, ta lán azért, inert tudta , hogy a 
tisztelendő nagyasszony Rékassyné m á r 
néhány év óta félig-meddig megvakult , vagy 
azért ,mert valami más utón szerzett magának 
tudomás t a levelek rendes megérkeztéről. 

Ötödik éves korában m á r Sándorka is 
két levélre emlékezett, olyan pontosan meg
jöt tek a csomagok s a min t a nagymami 
könyvnélkül elmondta előtte a tar ta lmát , 
annyi t megjegyzett belőle, hogy a nagymami 
testvére irta, meg hogy semmi baja sincs 
neki. Mikor a harmadik-negyedik levélre is 
jól emlékezett már , akkor azt is meg tud t a 
ta r tani , hogyHuszárnak hívják azt az embert, 
a ki a nagymaminak irja a leveleket.Azt azon
ban senki sem értet te, hogy egy Tüdős ne
vűnek hogyan lehet Huszár nevű testvére. 

Az első szobában lakó zsémbes Csor
nainé már nagyon megunta a t i tkot és egy 
családi tanácskozásban, melyen az ö saját 
elnöklete a la t t férje az öreg Csornai, és 
menye az öreg papné unokája voltak jelen, 
egyenesen kinyilatkoztat ta , hogy a vén asz-
szonynyal nem kell tovább komédiázni, ha
nem vagy álljon elő a dologgal a maga va
lóságos igaz mivoltában, vagy pedig szedje 
föl a sátorfát, aztán telepedjék meg ott, a 
hol majd jobban szereti a szállásadókat. 

Az ifjabbik Csornai l á t t a ,hogy i t t aszót 
neki kell fölvenni, mer t az ö felesége nem 
olyan asszony, hogy az valakivel nyelvelésbe 
állna, m á r a nevelése sem olyan, hogy öre
gebbekkel szóvitába akarna keveredni. Csak
ugyan t a r to t t is egy egész orácziót. 

„Engedjen meg, édes anyám, de az az 
öreg asszon} már megfizette ám a szállást, 
t a r tás t nálunk, mikor a mostani uj szessiót 
vet tük, mer t három fertályt az <i pénzéből 
fizettünk, egy fertályt meg az én keresmé
nyemből. Aztán az az öreg asszonv, ha édes 
anyámnak idegen is, de az én feleségemnek 
meg nekem öreg anyánk. Nem is azért jö t t 
az ide, hogy minket kiéljen a magunkéból , 
hanem azért, mert csak egyetlen egy uno

kája van, azontúl senkije .sincs a föld kerek
ségén, aztán h á m i elutasítjuk, gazdag uri asz-
szony létére is a m á s á g y a szalmáján hal meg." 

Ezt még tovább is így folytatta 9 mon
dott egy-két olyan szót. hogy az öreg Csor
nainét a gu t ta környékezte belé. Szét is 
kergette az első szobából az egész gyűlést s 
fólfeküdt a kemeneze mellé a maga vaczkára 
sha rmadnap ig semmi élő állat nem hallotta 
a szavát, kenyérnél, viznél egyébhez nem 
nyúlt , ahhoz is csak éjszakának idején, mi
kor senki sem látta. A nagymami egyszer 
már be is küldte hozzá Sándorkát, nem halt-e 
meg? Sándorka besettenkedett, de a duz
zogó, gubbaszkodó öregasszony észre vette 
s ágyáró l leugorva az ajtó megett álló czi-
rokseprövel ugy neki esett a kis fiu hátá
nak, hogy az ordí tva szaladt a nagymamihoz 
jelentést tenni öreg anyja életben létéről. 

Ezt a nevezetes házi jelenetet ta lán soha 
el nem feledik, ha pünkösd tájon ismét egy 
levelet nem kapot t volna a nagymami Bécs
ből. Ennek a levélnek semmi hivatalos for
mája nem volt s egyenesen a nagymami 
nevére volt czimezve, a helybeli tisztelendő 
u r kikerülésével. A szegény öreg vak asz-
szony nem t u d t a mit csináljon, mer t mikor 
feltörte egészen másféle papirost talált 
benne, mint a korábbiakban. Ebben nem 
volt semmi obligáczio, csupán csak egy 
levél, mely azonban ugy látszott hosszabb 
a szokottaknál. Ezt nem lehetett könyv nél
kül, lá ta t lanul elolvasni, Sándorka pedig 
eszes kis fiu volt ugyan s az „a bé ab"-ot is 
t anu l t a már sillabizálni, de még nem tudot t 
elolvasni egy levelet. 

Az öreg asszony kezei elkezdtek resz
ketni, u g y hogy Sándorka egészen megijedt. 
Az öreg nagymami mindig panaszkodott 
ugyan, de soha roszul nem vol t ; mindig 
nyögött , de soha nem sír t s most a reszke
tés u tán egy nagyot sikoltott, há t ra vetette 
fejét a karos székben s megeredtek akönye i 
és zokogott keservesen. A kis fiúnak elszo
r u l t a szíve, de nem tud t a mit csináljon; 
szeretett volna hangosan sírni, vagy kisza
ladni, de nem tudot t , vagy nem mert . Ugy 
ül t ot t a nagy kék ládán, min t ha oda lett 
volna kötözve. Azt gondolta, hogy most a 
nagymami meg akar halni, azért emlegette 
már egy hét óta mindig, hogy a pisze asz
talossal kellene már egy poli túros koporsót 
csináltatni, elférne a padláson. A kis gyer
mek megrémül t erre a gondolatra, mert ö 
még soha sem lá t ta sírni a nagymami t ; 
szemeit kezeivel el takarva leborult és meg
lapul t a láda tetején s ott szepegett. Kis 
szivecskéje egészen elszorult s e borzasztó 
helyzetből csak az mentet te ki, hogy a nagy
mami egyszer megszólí tot ta: 

— Sándorkám, galambom, gyere nézd 
meg ezt a levelet, nem fekete i t t ez a pecsét 
ra j ta? — kérdé, egyik mutató ujját a pecsét 
mellé nyomva, hogy jobban rámutasson. 

A kis gyermek összeszedte magát , föl
egyenesedett, oda nézett, leszállt a ládáról 

j s az öreg asszony ismételt kérdésére neki 
bátorodva felelt. 

— Dehogy fekete nagymámikám, inkább 
olyan szép piros, mint a ki t máskor adott ne
kem,mikor nem akartam az iskolába menni. 

Az öreg asszony megfogta a kis gyermek 
fejét, megölelte, oda szorította a szive tá
jához, r áboru l t és megeredtek újra a könyei 
s örömében egész végig sirta a gyermek 
ábrázatját. 

Sándorka kiszabadította magát, kiszaladt 
az ajtón, megkereste édesanyját és sírva 
adta neki tud tá ra , hogy a nagymaminak 
megint levelet hoztak," aztán nagyon sir. 
Talán ezt nem is az a huszár irta. 

• — Menjen be hozzá, édes anyám — foly-
I tata Sándorka rábeszélöleg — mert a nagy

mami meg akar ha ln i ; már a héten is ko
porsót akart csináltatni magának a pisze 
asztalossal. 

A fiatal asszony sem mondatta ezt magá
nak kétszer, egy pillanat alatt benn volt a 
nagymaminál , ki ekkorra már egy kissé csil
lapodva keresgélt a nagy ládában. Kivette 
a skatulyából a legutolsó hivatalos levelet 
s odafordult unokájához. 

— Leányom szólt hozzá, mielőtt az 
még ijedtében szóhoz juthatott volna — 
épen hivatni akartalak. Tudsz-e még olvasni? 
No ha tudsz, olvasd el nekem ezt a levelet, 
mi van benne. Aztán csak az uradnak mon
dod ám meg, vagy annak se! Jó ember-e az 
u rad? No ha jó, hát há la i s tennek; elég rósz 
az anyja. Az ipad szeret-e téged? Örülj 
neki, ha szeret, aztán becsüld meg, mer t az 
olyan mint egy uri ember. Bár az urad olyan 
volna! Hát hogy az is olyan 1 — a z t m o n d o d ? 
Majd meglássuk miiven; csak olvasd el ezt 
a levelet. 

A fiatal asszony elolvasta. A szokott hi
vatalos levél volt az első, mely évről évre 
így hangzot t : 

Egyetlen néném, drága Katiczám! 
Neved napjára itt küldöm a féleszten
dei fizetésem feléről az obligácziókat. 
Bizonyos helyre vannak kiadva a pén
zek. Jól vigyázz az Írásokra. Ha a jó 
isten megsegít, a czélt már rövid időn 
elérjük. Semmi bajom ! ölellek, csókol
lak. Mindent tudok rólatok. Szerető 
öcséd Huszár János . 

Ez jó l volt. Ebben nem volt semmi baj. 
Ez a múl t Rozália napkor érkezett s épen 
az volt benne, a mi t az öreg asszony már 
régóta tud könyv nélkül. Hanem mi lesz a 
másikban ! 

— I t t a mostani levél leányom! Olvasd 
el ezt is. 

A fiatal asszony ezt is szépen fölolvasta: 
Egyetlen néném, drága Katiczám! 

Meg ne ijedj, mikor ez a levél kezedbe 
kerül. Semmi rósz hir nincs benne, söt 
inkább az egész olyan, hogy a jó isten
nek hálát adha tunk érte. 

Én a nyár i augusztusi pesti vásár
kor szeretnék veled Pesten találkozni. 
Hiszem, hogy ez elrettentő nagy kíván
ság részemről, de gondold meg édes 
néném, hogy akármilyen öregek va
gyunk i s : ennek mégis meg kell lenni. 
Most az egyszer — utoljára. Találkozni 
akarok veled, hogy megtegyük a fun-
dácziót, melyért veled együtt egész éle
temet hazámnak, nemzetemnek és egy
házamnak éltem. Elintézzük a dolgot 
végképen s aztán elválunk, hogy nyu
godtan haljunk meg távol egymástól. 

Instállak, lelkem néném, hogy min
denképen teljesítsd ezt a kérésemet. 
Lesz ám ennek a találkozásnak még 
akkor is híre, mikor mi régen el le
szünk temetve, te a szentágotai, én a 
bécsi temetőbe. 

Szálljatok meg ott, a hol szerettek; 
én a régi j ó „Arany sas" vendéglőben 
leszek szállva s ott megkereshettek, 
ölel lek, csókollak drága néném. Vagyok 
szerető öcséd Huszár János . 

Mikor a fiatal asszony ezt a levelet el
olvasta, a szegény nagymami majd meghal t 
örömében. Nyolczvankét esztendős volt, de 
egy perczig sem habozott, hogy a tizenöt-
húsz mérföldnyi u ta t megtegye Szent-Ágo
tától Pestig. Csak azt az egyet sajnálta, 
hogy Sándorkát nem viheti magával . Uno
kájával az ifjabb Csornainéval s annak fér
jével együtt te t ték az előkészületeket s 
augusztusban megindul tak a pesti vásárra. 

(Vége köv.) 
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Az erdélyi szászokról. 
A hazánkban élő más nyelvű népek ismerteté

sétképekben és leirásokban csaknem kezdettől fogva 
egyik főfeladatának tar to t ta a „Vasárnapi Újság" . 
Csak legközelebb is több képet közöltünk, melyek 
a magyarországi kisebb szláv fajokat ismertették. 
Most az erdélyi szászokról szóljunk, kiket tán 
magában Erdélyben sem ismernek eléggé, hát még 
a Kirá lyhágón inneni részekben! 

A szászokat most különben is napirendre 
hozta a bécsi közkiállitáson épült derék szászház, 
mely már maga is mutatja, hogv e faj bizonyosan 
munkás és takarékos, ennek következtében jó
módú. 

De természetesen még egészen más hatásúak 
az ilyen népismeríetési tárgyak akkor, ha az em
ber a hely színén, a környezettel együtt látja, s 
figyelmét a fény
oldalak mellett 
az árnyék sem 
kerüli el. Mily 

a tanitók a kezdő papok közül telnek ki, ugy hogy 
csaknem minden p.ip először is tanítóságon kezdi 
egyházi hivataloskodását. Az elemitanitókkésőbb, 
a mint érdemeket szereznek, papokká vagy taná
rokká mozdittatnak elő s a jobb papi állomások 
nem ri tkán szintén tudós tanárokkal töltetnek be. 
Az iskolának e mellékes helyzete s a tanitói álla
pot átmeneti volta eredményezi, hogy a szászok 
iskolái szorosabban véve ritkán felelnek meg tel
jesen a mai kor igényeinek. Ped ig egyébként az 
iskolák építésére nagy gondot fordítanak, s az 
iskola külsőleg megtekintve gyakran nagyobb 
várakozást kelt, mint a mekkorát belől a beren
dezés és tanítás állapota kielégíteni képes. 

A szász templomok szintén figyelemre méltók 
8 ebből is látszik, hogy a szászok egyházi közéle
tében szigorú rend van s törvényeiket autonóm 
hatóságaik mindenütt megtartják s az egyes gyü-

mar 
például csak azt 
tudni , hogy az ok
ban a tiszta és 
rendesen épített 
szász falukban, 
melyek oly éles 
ellentétben áll
nak egy-egy, szal
más kunyhókból, 
füstös vityillók-
ból álló oláh fa
luval , jómódú, de 
nagyonis fösvény 
és önző nép lakik 
s a cserepes tetők 
alat t nem eléggé 
otthonos a barát
ság és vendég
szeretet. 

Ez a gyönge
ség azonban még 
csekély baj ah
hoz a másikhoz 
képest, mely már 
egyenesen a szász 
nép erkölcsisége 
rovására pusztít. 
A , kétgyermek-
rendszer" név 

alatt ismeretes ez 
a bün s ez nyíl
tan és kereken 
szólva, azt te
szi, hogy a szász 
anyának nem sza
bad két gyerme
kénél többnek 

lenni, mert kü
lönben a vagyon 
nagyon megosz-
lanék s a gazdag-
szász ember iva
déka szegénység
re jutna. Az or
vosrendőri köte
lességek közé tar
tozik e kérdés 
részletesebb vizs
gálata s ez erköl
csi folt megszün
tetésére teendő 
intézkedések föl
találása és foga
natba vétele; mi 
csak annyit emiitünk, hogy e bűn sajátságosan 
jellemző a szász népnél, mely egyébként nem 
mondható erkölcstelennek s még kevésbbé vallás
talannak és egyháziatlannak. 

A szászok mind az ágostai hitvallású evan
gélikus egyházhoz tartoznak s a roformatio idejé
ben az egész szász nemzet mindjárt Lu the r követői 
közzé állott s községeik azon módon, a mint kath. 
korukban birták, prot. egyházi vagyonná tették a 
kezökben levő papi javakat . S minthogy a szászok 
csaknem kivétel nélkül a lutheri egyházhoz tartoz
nak 8 az evangélikusoknak túlnyomó számát ők al
kot ják: azért Erdélyben a szász név egyértelmű a 
közhasználatban a lutheránus névvel. 

Egyházi szervezetük a konzietorialis presby- ; 
téri rendszer elvei szerint van megalakítva s ná
luk egyház és iskola még folyvást oly szoros ösz- I 
szefúggésben áll, mint a középkorban szokásoa 
volt. Az iskola csupán függeléke az egyháznak s 

A pap a templomban ünnep- és vasárnapokon 
délelőtt „hochdeutsch," azaz: németországi mivelt 
irodalmi nyelven, délután pedig az erdélyi szászok 
népi nyelvén tartja beszédét s ezzel mind a német 
miveltségü tanul t osztály, mind a világot nem lá
tott föld népo igényeinek elég van téve. 

A szászok rendszerességét s külsőségekhez 
való ragaszkodását igen jól jellemzi az is, hogy 
a templomban minden társadalmi osztály, mindkét 
nem és minden korosztály számára külön helyek 
vannak kijelölve. 

Képünktemplomból kijövő szászokat és szász 
nőket tün te t föl, a mint komoly buzgósággal lép
delnek előre sajátságos öltözékükben. Különösen 
feltűnő a hajadon leányok ünnepi viselete, mely 
az ősi szász öltözettől semmiben sem tér el. Az 
eredeti köntös kivágott nyakú, magyar vállra 
emlékeztető derékkal. A magas karimátlan, csá-

kószerü kalap, 
melyről hosszú 
fátyol nyúlik alá, 
s mely a magyar 
pár tának felel 

meg, nem igen 
költői fejdísz 

ugyan, de azzal 
a szász hajado
nok már századok 
óta meg vannak 
elégedve. Ugy 
látszik, hogy a 

házasulandó 
szász legények
nek sincs ellene 
semmi kifogások. 
Ez pedig minden 
esetre elég fon
tos ok arra, hogy 
a naponként vál
tozó divat ujabb 
meg ujabb alko
tásain ne kapkod
janak . 

Templomból jövő erdélyi szásznők. 

lekezetekkel is megtartatják. Az úrbéri viszonyok 
rendezésekor az egyházak dézsmakárpótlási igé
nyeit is oly pontosan kiszáinitva terjesztették az 
államkormány elé, hogy még a szász fóldön levő 
reformált gyülekezetek is sokkal pontosabban ki
számított és nagyobb összegeket kapnak, mint a 
más tájakon levő reformált egyházak. 

A szász templomoknak egyjelentékeny része 
még a katholikus korból való s a középkori építés 
és a harcziasabb idők jeleit magán hordja. Több
nyire fallal van körül véve, mint oly helyeken 
szokták, a hol arra is kellett gondolni, hogy 
ostrom idején az utolsó menedék, a fellegvár, a 
templom bástyázata lehessen. E falakat most a 
szászoknál ugy, mint más helyeken is, a békésebb 
idők gyakorlati igényeihez képest arra használják, 
hogy bennök élelmi szereik vannak elhelyezve s 
egyenként fölosztva magán éléskamrák és magtá
rak vannak a templom falain belől berendezve5. 

Utazás egy jég
darabon. 
Ennek a da

rab rögnek, me
lyet földgömb
nek nevezünk, 

nagyon sok része 
ismeretlen még. 
Mi van az őser
dők, mi van a 
végtelen sivata
gok közepén, hol 
vannak a Nílus 
forrásai, mit rejt 
azOczeán sötétlő 
feneke, s mi rej
lik a vulkánok 

tüzörvényes 
gyomrában : ki 
tudná azt ugy 

megmondani, 
hogy a tudomány 

meggyőződjék, 
hogy már ez bi
zonyosság s nem 
a kétkedést meg
engedő hypothe-
sis csak. Há t a 
földteke északi és 
déli sarkai, a mi

ket örök jéghegyek áttörhetlen sáncz gyűrűje 
fedez az emberi fürkészet betörése elől, — ki 
tudná megmondani minők? ki készített még azok
ról mappát? ki jelölt hozzá utakat , ki tűzött ki 
rajta pontokat, melyekhez a delejtű és szögmérő 
segítségével biztosan eljuthat a gondolkodó és 
számító ember? 

Pedig elébb-utóbb ki kell fürkésznünk föl
dünket, megismernünk minden részében, belül, 
kivül, mindenütt, a meddigaz athmosphaera terjed, 
s nem szabad eltűrnünk, hogy az emberiség ha
zája az emberiség előtt bárhol is ismeretlen legyen. 

Hány ember pusztult el, ki t o rejtélyek meg-
! fejtésének vágya kergetett , s mégis az utánok 
| jövők nem riadtak vissza, nyomukba léptek s to-
! vább haladtak egy lépéssel; majd csak akad, kinek 
! az utolsó lépés is sikerül talán. 

Ilyen vágy volt az, mely 1869-ben a második 
német északi tudományos expeditiót az ismeret-
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len észak jégbirodalmának fölfedezési útjára 
indította. Ké t hajó indult meg, a „Germania" és 
„Hanza" 31 , veszélyt és haláltmegvető emberrel, 
Koldewey Károly kapitány vezérlete alatt. So
káig nem lehetett felölök hallani semmit. Végre 
megérkeztek, épen akkor , mikor a világ két 
hatalmas birodalma összecsapott. Az ágyudör-
gésen keresztülhatott az örömriadal , melylyel 
őket a tudományos világ fogadta. Most kiadták él
ményeiket négy 
vastag kötetben 
s kincseket hoz
tak a tudomány
nak onnan, a hol 
„nincsen semmi:' 
' A két hajó 
együt t indul tmeg 
a brémai kikötő
ből- Az északi 
sarkkör alatt el
evezve, a tenger 
egyhangúsága s 
örökös köd fo
gadta őket. Ki 
akartak szállni a 
J a n Mayen nevű 
tűzokádó szige
ten, de az nem 
sikerült. Észak
nyugatnak foly
ta t t ák utjokat, 
hogy Grönland 
keleti partjait el
érjék a 75-ik fok 
alatt jégbirodal
mon hatolva ke
resztül. I t t kez
dődött küzdel-
mök a vad ele
mekkel. ' Ahhoz 
járul t , hogy a két 
eddig együt t ha
ladó hajó elsza
kadt egymástól, 

hogy soha meg ne lássák egymást többé. Ger
mania szeroncsésen elérte Grönland partjait. De 
a szerencsétlen Haozára Hegemann kapitány ve
zénylete alatt szomorú sors várakozott. Jégtor
laszokkal, úszó jégalpesekkel küzdött folytono
san, melyek örökké összezúzassál fenyegették. 
A hajó mindig mélyebbre és mélyebbre hatolt a 
tengerbe, mely olyan volt, mint egy jégből alko
tot t pokol. 

A hol a víz 
szabad volt a jég
hegyektől, ott is 
csak kisebbszerü 
tavakat képezett 
már. Szeptember 
15-én a Hanzát 
„bevette az isten 
hidege", mintha 
gyökeret eresz
t e t t volna, nem 
mozdult, oda fa-
ayott két óriási 

úszó jéghegy 3 
közzé. Ekkor a le
génység kiszállt 
a tehetetlen ha
jóból a jéghegy
re, ott vert ta
nyát azon s kuny
hót épitett rajta 
a hajó kőszené
ből. A jég azon
ban mindig ösz-
szébb szorult, a 
közbe csikaritott 
hajó recsegett 

minden ereszté
kében, lá tni való 
volt, hogy oda 
vész, leszedtek 
hát róla mindent, 

a minek még 
hasznát remélték 
vehetni. 

De ott a jég hátán és a hó alatt , reszketve a 
képzelhetlen hidegtől, összeszorulva a szűk kő
szénkunyhóban, a tenger áramlata által folyto
nosan délfelé hajtatva mégia volt annyi lélekje-
lenlétök a tudomány e hősszivü apostolainak, 
hogy tapasztalataikat följegy ezzék; mogfigyelték 
a hőmérséket, lerajzolták a távol derengő parto
kat és a phantasztikus úszó hegyeket, melyek 

fejér kísértetekként mellettök haladtak el irtóz
tató csendes ünnepélyességgel, s lerajzolták házu
kat is, sőt még a jéghegy oldalához tapadt Hanza 
hajóroncsát is, mint az képünkön látható. Egy 
éjjel ez a tört hajó is csendesen, csaknem észre
vétlenül a tengerbe hanyatlott s odaveszett. 

Számukra már csak a mentő csolnakok marad
tak ,a miken végre csodálatos módon megmenekül
tek s 1870.jun. 15-énFriedrichsthalban kikötöttek. 

A „Hanza" hajó roncsa. 

•A sokkal szerencsésebb „Garmania" érdekes 
kutatásokat tet t Grönlandb.in. E g y egész uj 
mythologíát találnak ottan s még jelen tekinte
tében is ismeretlen földnek évozredes történetére 
akadnak. Missionáriusok vannak ott a gyarma-
tokb in, t ik nyom ira vezetnek Grönland egyház
történetének, milyből megtudjuk, hogy már a 
tizedik században Rauda Er ik alatt a világ e leg-

Eszkimó csolnak. 

szegényebb országából is behúzta a maga papi
tizedét a római pápa. Megismerkedünk az eszki
mókkal , a normannok és más bevándorlottak 
elkorcsosult ivadékaival, s az eszkimó czet-halá-
szok „rajak" nevű kedves csolnakjaival, melyek 
egy falka kacsa módjára kisérték a Germaniát, s 
melvekből egyet mutatóba mai képünkön közlünk. 

Magyar Amerika. 

ív. 
New-Yorkban visszatérve, tekintsünk be 

ismét a magyar egyletbe, méhnek helyisége még 
mindig „174 Grand Street"-ben van. A tágas 
nagy terem, melynek ablakai erkélyekre nyílnak, 
igen kedvező benyomást tesz a belépőre. A terem 

közepét egy nagy 
díszes teke-asztal 
foglalja el, me
lyet Balogh Mi
hály buzgó tag
társ bocsátott az 
egylet rendelke
zésére. Az egyleti 
zongora, mely ma 
már az egylet 
tulajdona, a dí
szes könyvtári 
szekrény, magyar 
rárgyu képek, 

köztük „Széche
nyi emlékezete," 
az efelett alkal
mazott hazai czi-
mer két nemzeti 
szin lobogóval 

környezve, az 
asztalon levő szá
mos magyar lap, 
mind ez tudatja, 
hogy otthon va
gyunk. Otthon, a 
nagy Egyesült-
Államok amaz 
oázisán, melyet 
magunkénak, ma 
gyárnak mond
hatunk. 

Midőn hosz-
szabb távollét 
után e kedves he 

lyiségbe ismét beléptem, szinte otthon érzem ma
gamat. Magyar szót, régi czimborákar, és mi több: 
magyar czimborákat, ily nagy számban, több hóig 
nélkülözni valék k íny tehn . Nagy vitába voltak 
keveredve volt kollegáim, — a magyarok mindig 
vitatkoznak — a v i t i tárgya az amerikai elnök
választás volt, s különösen, hogy mikép akarták 
newyorki magyar egyletünket e politikai mozgal

makban némely 
egyének saját 
czéljaik elérésére 
fölhasználni. 

Négy hazánk
fia által — kik 
közül egyik köz
becsülésben álló 
érdemteljes ha
zafi — egy ma
gyar körlevél kül 
detett szét a new
yorki magyarok-
iioz, mely követ
kezőleg szólt: 

„New-York 
városának ma
gyar polgárai
hoz ! Az alulírtak 
tisztelettel kérik 
kegyedet, szíves
kedjék szomba
ton, folyó hó 3-
kán, esti 8 órakor 
a „Magyar Egy
let" helyiségé
ben 174 Grand 
Street tartandó 
gyűlésre megjel-
lenni , melynek 
czélja leend egy 
„Magyar Grant-
és Wilson-egy-
le t"-e t alakítani 
s a republikánus 

érzületeknek kifejezést adni. — New-Yorkban 
1872. augusztus l- jén." 

E fölhívás megtéve hatását , sokan gyűltél; 
egybe az egylet helyiségében, melynek azonban 
használatára engedélyt nyerni az egylettől — elr'e-
lejté a vállalkozó négy hazafi. Az egyleti tago'. 
nem kevéssé valának meglepetve, midőn a tcremb< 
lépve, azt már tömve találták oly egyénekkel, kik
nek két harmada épen nem látszott mutatni azt,hogy 
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magyarok; előttünk, new-yorki magyarok előtt 
teljesen ismeretlenek lévén. A szónok tiizzol sza
valt : magyarul , angolul, németül, de hajast nem 
birt előidézni. Az igazi egyleti tagok részéről e 
jogtalan gyülekezés eüen nyilatkozások történ
tek, a mi egy kis zavart idézett elő, ugy hogy a 
gyűlés föloszlott és a grantistáknak távoznia kel
lett. Előttem vannak a különböző lapok re-
portjei, melyek másnap e gyűlésről megjelentek, 
vnn azok közt, mindenféle vélemény csak ked
vező nem. Egy-ké t hazai laphoz is eljutott e 
Grar.t-klub alakitási hire. He j ! ha tudták volna 
mily emberekből állt az a társaság, de jobb hogy 
nem tud ták , legjobb pedig az, hogy a new-yorki 
magyar egylet elég tapintatos volt bele nem avat
kozni az ily mozgalomba, mely a magyar névnek 
épen nem vált becsületére. 

Al ighogy befejeztetett a vita, mely e tá rgy
ról még mindig foglalkoztatá a tagokat, betoppan 
Tuchrinszky Gábor egyleti könyvtárnok, buzgó, 
ernyedetlen fiatal ember, ki képes volna az egy
letért utolsó fillérét is föláldozni. Mie jó fiu nevét 
Posztórinskire magyarosítottuk, jó szive és vi
dámságáért szerété őt mindenki, különösen az egy
let tánez-estélyeire jövő hölgyek és leányok, mert 
jó tánezos is volt. Midőn megpillantott, örömmel 
monda, hogy kapott a könyvtár egy könyvet, 
mely engem igen érdekelni fog. 

E könyv Rev. R. T . Tefft „Hungary and Kos
su th" czimii müve vol t ; megjelent Philadelphiá
ban 1852-ben. E mű, melyet a legjobb akarat 
sugallhatott , igen hiányos és ferde ismertetése 
hazánk viszonyainak ; legsikerültebb benne Kos
suth jellemzése és ismertetése. A hazánk ügye 
iránt lelkesült tiszteletes ur még nyelvünkkel 
is foglalkozik, bár mint mondja, csupán egy ha
zánkfia magyarázatai után, hogy az amerikai olva
sónak némi fogalmat nyújtson nyelvünk hangza
táról , az uri imát is közli, ezt is tele leirási és saj
tóhibákkal . 

A könyj'tárnok Záhonyi Gyula egyleti tag s 
zeneszerzőnek ^ m é t egy ujabb szerzeményét be-
mutatá : a „Souvenir de Pcst"-et . E fiatal zene
szerző, kinek jelenleg St .-Paulban (Minesotta ál
lam) saját konservatoriuma van, több jeles zene
müvet szerzett már eddig is. 

Különben a new-yorki hangjegy-kereskedé
sekben sok oly zenemiivel találkoztam, melyek ha
zánkra emlékeztetnek. I lyenek: Kossuth-Waltz , 
Valee Hongroise, Kossuth-Polka, Kossuthiana 
Hungár ián Polka, Walz de Pesth, Hungárián 
A i r (Czerny), Hungárián Rondó (Rosenberg), 
Hung . National A i r , Hung . Hussard Song, 
(Spindler) , Hung Flag Dance, Hung. Natio
nal March, Hungárián Hussard Polka, Hungá
rián Shottisch, Fete hongroise (mazur), Hungá
rián Quadrille s még sok más oly zenemű van, 
mely Amerikában adatván ki, hazánkra és nem
zetünkre emlékeztet. 

A new-yorki templomokban az a szokás, 
hogy a vég-ének után az orgonás egy indulót j á t 
szik a kitóduló tömeg elé. í g y Frölich Gedeon 
hazánkfia, ki ott több templomban orgonista, nem 
egyszer ráhúzza ily alkalmakkor a Rákóczi
vagy Hunyadi-indulót, melyek örömünkre mond
hatom, nagyon tetszenek a komoly vérű yanke-
eknek. 

Mielőtt New-Yorkot e lhagyám, érkezett 
meg egy ujabb szállítmány drótos tót, kik S 'e t -
tinből indultak Amerika felé, mindössze t izen
négyen. Angolul egy szót sem tudtak, németül 
meglehetősen, magyarul ugy hagyján, éa ugyan
csak készültek egérfogóikkal az uj világ kontinen
sét is összevándorolni. Régebben ily vállalkozó 
atyánkfiai jóüzletet csináltak, midőn egérfogóik 
uj dolgok voltak, de mióta a yankee oly egér- és 
patkányfogót talál t ki, melyben egyik patkány a 
másiknak nyitja az ajtót, azóta elmúlt reájuk 
nézve az arany kor. 

A new-yorki állandó magyar polgárok közül 
megemlíthetem még Voj t i t s Zsigmondot, kinek 
csinos nyomdája van New-Yorkban; névjegyein 
és számláin jól esik megpillantani a „Magyar 
könyvnyomda" szavakat. A lóvonatu vaspályák
ban is városszerte hirdetik a csinos zöld hirdeté-

z ő „Hungár ián Printing-Office"-át. 
Borkereskedéseink is megszaporodtak azóta 

egygyel, ez a „Hungár ián Wine Company", mely
nek fő ügynökei Reich és Rothmann hazánkfiai. 
Grosz József és neje is abban hagyták csinos 
hajfodoritó és borbély- műhelyüket és „ H u n g á 
rián Res taura t ió t" nyitottak a Delancey-utczá-
ban, hol a new-yorki magyarok rendes ta lá lkát 
a> Inak egymásnak, a paprikás csibére és túrós 

uskára. 

Glück Zsigmondi ak igen virágzó papír do
boz-gyára van a Bowery-n. Nála a mozgalom meg
tenné gyümölcsét , alig ket éve, hogy üzletét el-
kezdé és ma már egyike az elsőbb gyárosoknak. 
Lipták József és Ulrich J a k a b csinos szabó-üzle
tet, Urbach J . és Bodó István dunapataji csizma
dia czipész-üzletet rendeztek be. 

Megkell említenem még egyiktekintélyesebb 
gyáros hazánkfiát, Wal lach Adolfot, kinek nagy
szerű arany - óraláncz-gyára van New-Yorkban. 
E mindenki által tisztelt és szeretett uri ember az 
ottani magyarok között kiváló tekintélyes állást 
foglal el. Magyar érzelmei megmaradtak, egyle
tünknek alapítása óta leghívebb tagja, nincs oly 
ügy, melyet — ha az egylet czéljára nézve hasz
nos vagy szükséges, — anyagi pártfogásában ne 
részesítene. Sok hazánkfián segített; igaz, sokan is 
megcsalták már, de ez jó szivét meg nem ingatta. 
Számtalanok tanulták nála a mesterséget, melyről 
annak előtte fogalmuk sem volt, s jelenleg is so
kan nyernek nála kenyeret. Rendesen százötven 
munkást foglalkoztat télen-nyáron, mert i t t a 
munka soha sem szűnik m e g ; s naponként majd
nem egy mázsa aranyat dolgoztat föl, mind a leg
remekebb óralánczokra, melyeket szétvisznek az 
Egyesület különböző államaiba. 

Állami képviseletünkről röviden csak annyit 
mondhatok, hogy nyelvünk épen nincs, ügyeink 
pedig roszul vannak képviselve. A new-yorki kon
zulátusnál mai napig is óriási betűk hirdetik az 
„Austrian Consulat" szavakat, mig az austro-hun-
garian fölirást csak a második emeleti ajtón talál
juk elrejtve a nyilvánosság elől, nehogy megtudja 
a világ, hogy mi is létezünk. Washingtoni követ
ségünk pedig olyan, hogy ottlétem alatt több 
mint két hónapig nem volt ott egy lélek sem, mely 
fölvilágosítást adott volna, vagy bennünket kép
viselt volna. Azt gondoltam, hogy ez a nyári 
idényben átalános szokás; de csalódtam, mert a 
porosz, olasz és franczia követség irodájában ta
láltam igen kedves egyéneket, kik azért marad
tak ott, — daczára a melegnek, — hogy köte
lességük és hivatásoknak megfeleljenek. Sőt a 
porosz követség másodti tkára mintegy neheztelve 
monda, hogy meg nem foghatja, hogy a mi embe
reink hol kószálnak, s hogy a múlt hetekben is 
neki kellett néhány bécsi fiatal mérnök ügyeit el
intézni és őket ajánló levelekkel ellátni. Szomorú 
dolgok ezek, de igazak, a ki nem hiszi, győződjék 
meg róla saját szemeivel. 

Mielőtt e közleményeket befejezném, meg
kísértek egy összeállítást adni az Egyesü l t -Ál l a 
mokban lakó magyarok létszámáról. A washing
toni , ,Cen8usOffice"-ban ajándékba kapott 1870-ki 
népszámlálási eredmény, a következő számokat 
muta t ja : 

Van az Egyesült-Államokban, 3737 magyar, 
ezek közül 3649 esik a harminezhét államra; 88 
pedig a tiz terr i tór iumra. Az államok részletes 
kimutatásánál csakis „ District of Columbia" 
mutat ki 4t> magyart . Mig ellenbon az Egyesüle t 
ötven legnagyobb városaiban következőleg osz
lanak meo- a magvarok. 

New-York : 521, Chicago: 159, S t . -Louis : 
126, Cleveland : 97, Kansas C i t y : 70, Brooklyn : 
70, Sanfrancisko: 61 , Det ro i t : 53, Phi ladelphia : 
52, Washington és Milvankee, mindegyik város
ban : 43 , Ba l t imore : 40, Cincinnat i : 37, New-
york : 30, Louisvil le: 27, Hartford 15, Memphis : 
14, Syracus : 13, P i t t s b u r g : 11. — Hat-hat ma
gyar lakos van Buffaloban, Indianapolisban, Co-
lumbusban ; 5—5 Jersey Cityben, Albanyban, 
Alleghenyben, Warcesterben, Uticaban; négy : 
Daytonban; három-három: Rochesterban, Char-
lestonban, Toledoban, Savannahban; ke t tő -ke t tő : 
Providenceben, Richmondban, N e w - H a vénben, 
Mobileben és Fal i Riverbon; végre egy: Reading-
ben (Stollmann Károly.) 

Közöltem egész terjedelmében e hivatalos ki
mutatást hogy lássák az itthon levők mily szét
szórtan élnek az amerikai magyarok az uj világ e 
rengeteg területén. 

De ideje végre, hogy ne Amerikában, hanem 
ismét itthon érezzem magam, igy tehát e czikkso-
rozatot ezúttal befejezem, nem azért mintha talán 
nem volna tá rgy a new-yorki magyar életből még 
hosszabbra nyújtani e tán már fáraszó közlemé
nyeket. Tárgy mindenüt t van elég, csak gondosan 
kell fölkutatni. S egykor talán még a „Magvar 
Khiná t" is lesz szerencsém megírhatni a „Vasár-
napiTJjság"-nak! Liptay Pál. 

A meteorológiáról. 

A meteorológia az időjárás tudománva. Ha 
tudományos álláspontról aka runkaműve l t közön
séggel az időjárás felett csevegni : többszörös ve
szélynek teszszük ki magunkat . Először a társal
gás az időjárásról annyira elcsépelt dolog, hogy 
még az első tánezóra szivszorongó pillanatában 
sem merjük többé alkalmazni, nehogy befogott 
fülekkel szaladjanak el tőlünk. A második veszély 
abban rejlik, hogy a balitélet, a babona az emberi 
természet legkedvesebb gyermeke, és hogy semmi 
felett nem uralkodik annyi babona, mint épen az 
idő felet t ; az egyik minden szentekre esküszik, 
hogy a holdtól függ az időjárás; a másik az ural
kodó planétára bizza a do lgot ; a harmadik az 
időjárás változását a vétekkel megbántott és az 
imádsággal kiengesztelt isten haragjában és mo
solyában keresi. S végre mindenik azt hiszi magá
ról, hogy ért az időjáráshoz, sőt többet ért hozzá, 
mint a szoba-tudósok, a kik iskola-termeikből és 
tanuló szobáikból lehetetlen, hogy oly jól figyel
hessék meg az időjárást, mint a sokat hányatot t 
élet fiai. 

Valóban meg kell engednünk, hogy némely 
életpálya az időjárásnak folytonos megfigyelésére 
van utalva a szabadban, és az ilyenek az időjárás 
egyes részleteihez csakugyan többet érthetnek, 
mint a tudományos férfiak, a meteorologok. A z idő 
változásának jelei ugyanis a különböző helyeken 
gyakran igen különfélék, ugy hogy vadászok, ha
jósok és földművelők az időváltozás beáll tát né
mely vidékeken jobban ismerhetik, mint a szaktu
dósok, kik az egész föld időjárásának viszonyaiba 
igyekeznek behatolni. S végül nem tagadhatjuk, 
hogy azállat világnak van némi homályos előérzete, 
a sejditésnek mintegy neme az időjárás változá
sairól ; valamint némely egyének testüknek részint 
fájdalomszerü, részint sejditésszerü előérzetével 
felülmúlhatják a szaktudós meteorologot az idő
járás változásai beállásának meghatározásában;, 
azonban meg kell gondolnunk, hogy e tudomány 
a természettudományok legifjabb ága s még a 
templom lépcsőjéhez sem érkezett, mely egykor 
hi tünk szerint, az egész emberiségnek menedéket 
nyújt az időjárás kifakadásai ellen. 

Kérdezik sokan — irja Reis Pá l , hires német 
meteorolog, kinek közelebb megjelent értekezése 
után adjuk e közleményt — ugyan mi lehet a 
meteorológia czélja? A tudomány emberének tu
lajdonképen a természet kutatásában nincs egyéb 
czélja, mint maga a kutatás, a természet titkainuk 
kifürkészése, és igy a meteorológiának is legfőbb 
czélja az időjárás okainak ismerete. A természet 
megismerésével azonban mindig szorosan egybe-
füződik mintegy önmagától a magasabb és széle-
S'bb alkalmazás az életre; az irás szavai bizony
ságra lelnek: „Keressétek először az isten országát 
és SÍZ Ő igazságát, a többi megadatik nektek." Ku
tassátok, fürkészszétek ki a természet t i tkai t és 
gazdag kincsek hullnak mintegy önmaguktól öle
tekbe. Ki hit te volna ezelőtt kétszáz év vel,midőn bi
zonyára voltak sokan, kik afizikusok játékszerein,, 
hogy bőrrel dörzsölt pálczákból villámszikrákat 
csaltak ki, orrukat fintorgatták — hogy e szikrák 
erejo a villanyosság egy kor gondolatainkat villámse
bességgel fogja körülhordozni a föld körül , a mint 
elhatározásainkat is az agyvelőtől az izmokhoz 
viszi, hogy; az izmok összehúzódása által végre
hajtassa. Épen igy sokan a vállukat vonhatják 
ama kevés alaptörvény felett, melyeket az időjá
rástana eddigelé elért ; ez azonban a kutatót nem 
háborítja mi gas czéljának követésében, mely abban 
ál l , hogy az időjárás összes tüneményeit egy 
természettörvényileg alkotottegészszé fűzze egybe. 
S e magas czél égfelé röpülése közben már szá
mos arany gyümölcsöt hullatott a földre. 

A tenger- és levegő áramok pontos ismerete 
Maury amerikai kapitányt abba a helyzetbe he
lyezte, hogy a vitorla-hajókkal való utat az E g y e 
sült-Államoktól az Egyenlitőignegyven nap helyett 
tizennyolez alatt futhatta b e ; épen igy az utazás 
ideje Kaliforniába 180 napról 92-re, Ángolország-
ból Ausztrál iába 250 napról 130 napra szorult le-
Ha ez előhaladásokat a gőzhajók futása túlszár
nyalta is. vannak azonban oly előhaladások, me
lyek az átalános figyelmet a meteorológiára i rá
nyozták. Az 1871. évi deczemberi erős hideg al
kalmával minden újságolvasó élénken kuta to t t az 
időjárás táviratai után és a 12 egész 24 foknyi 
hidegnél mintegy megkönnyebbült szivvel lé
legzett föl, ha azt olvasta hogy Harapanda és 
Hernösund mellett 0 egész 4 fok melegre emel
kedett az időjárás. Franczia- , Német- és Angol-
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ország tengerpartjain viharjelzők vannak fölál
lítva, melyek valamely vihar beálltát egy, sőt több 
napra előre megjósolják és a kikötőkben fekvő 
hajókat az elutazás vesz ílyére a messze ellátható 
vésztüzek által figyelmeztetik. W i l d tanár B-rn-
ben az uj meteorológia alapján megkíséri é az 
időjárást az utóbbi években egy-két napra előre 
megmondani; tiz jóslás közüí hat tökéletesen 
beteljesedett, három tökéletlenül és csak egv volt 
egészen hamisan meghatározva. A meteorológia 
nyiltan kimondja, hogy az időjárásnak megjóslása 
hosszabb időtartamra vagy valamely meghatáro
zott időponton tul eddigelé lehetetlenség és min
den ilynemű kísérletet szédelgésnek bélyegoz; 
jövőbeli lehetségét ilynemű jóslásoknak az ő ál
láspontjáról tekintve, megengedi és egyik mellék-
czéljául ismeri. 

Ezekhez a czélokkoz tartoznék még, az idő
járásra befolyhatni, azt nem csupán előre hir
detni, hanem megváltoztatni, a z i z : az időjárást 
csinálni. Mily kilátás nyilik e reménynyel a jö
vőre; mintegy varázsütésre az emberi nyomor 
nagy része megsemmisül, ha egyszer sikerülne egy 
cs. k., az időjárást szabályozó minisztériumot föl
állítani, mely az időjárás és befolyásának kor-
máuyrudját akkép igazgatná, hogy az egész or
szágban, vagy jobban szólva az egész föld kerek
ségén soha rósz termés be nem állhatna! Néme
lyeknek talán már a puszta gondolat büntetésre 
méltó vakmerőségnek látszik, mintegy jogtalan 
szétrombolása a gátoknak, melyeket felsőbb ha
talom vont az uj emberi törekvések elé. De nem 
számtalanszor emelkedtek-e már föl ilynemű 
aggá lyok ; nein tekintették-e a himlőoltást olyan
nak, mely az istennek jogaiba vág; nem tartot
ták-e a villámháritót vétkes kísérletnek, mely az 
isteni igazságot kijátszani igyekszik és nem 
kellene-e ugyanebből a szempontból a gőzhajókat, 
a vasutakat és távirdákat elítélnünk, mert az em
bert természetes látkörének szűk sorompói fölé eme
lik ? Nem, minden befolyás, mit az emberi elme a 
természet erőin kierőszakol, az emberiséget nagyobb 
tökéletesedés elé vezérli, melynek elérésére ellenáll-
hatlan, és épen ezért felsőbb erőktől származó vá
gya űzi, és ez ennélfogva nem lehet vakmerőség. 
S egy tudomány sem kényszerit bennünket, 
igénytelenségünket annyira bevallani, mint épen 
a természettudomány, melynek ama megismerést 
köszönhetjük, hogy az ember som erőt, sem anya
got nem képes teremteni vagy megsemmisíteni. 

A fődolog különben a tehetségben és nem a 
szabadságban rejlik. Hogyan gondolhat befoly
hatni, kérdezi némelyik, a természettudomány az 
időjárásra? Sohasem lesz képes, mondják számo
san, a telet nyárra változtatni, 20 foknyi hideget 
20 foknyi meleggé fordítani. Mindenesetre az idő
já rás mestersége igen szerény határok között mo
zog, azonban, hogy ily befolyás csakugyan lehet
séges, több. tünemíny bizonyítja. Májusban és 
júniusban gyakran egész éjszak nyugati Német
országban, sőt néha egész Francziaországig és 
Svájc/.ig az eget szürkésvörös fátyol borítja, ugy 
hogy a nap mintegy ködbe burkolva lá tszik; a 
levegő tikkasztó és száraz, harmat nem hull, és 
gyakran hetekig nem esik eső, néha hideg északi 
szelek állna1-: be, a virágok lehullnak a fákról, és 
egész vidékek reményei tönkre jutnak. És mindez 
emberi mű ; e pusztulást a lápok füstje okozza. A 
keleti tenger partjain a lápokat évenként fölgyújt
j ák , hogy a rósz talajból némi nyomorúságos ara
tást erőszakoljanak ki, e füstfelhők nagy térsége
ket boritnak el és felettük száraz és vizszomjas 
füstrészecskékből álló sűrű lepelt képeznek. E 
lepel megakadályozza, nehogy a különben is csak 
kevéssé megmelegedett tavaszi napokon a napsu
garak rajta áttörjenek, késlelteti a virágzás idejét 
és elhomályosítja a szép tavaszi napokat. Elnyel 
minden nedvességet és fagyos éjeket hoz a kör
nyékre. 

íme itt egy példa, hogy az ember büntetlenül 
több hétre elronthatja az időjárás t ; miért lenne 
tehát azt megjavitni vakmerő gondolat. Ha a ro-
szabbik esetre van lehetőség, akkor az előrehaladt 
ismeretnek a jobbikra ia reá kell jutania. 

A fölhozott esetnél még nagyobbszerii mérv
ben tüntet ik föl az időjárásra való befolyhatást 
egyes földrészeken és főleg hegységeken az er-
dfiknek kiirtása vagy fokkal való be>dt4éie. Kis-
Azsia Nagy Sándor idejében gazdag királyságok
kal népesitett földrész vala; az Olympi félsziget 
minden műveltségnek középpontját és virágzó 
jólétnek gyúpontját képezte,Sziczi!ia és Karthágó 
:> római világuralom éléskamrái voltak, mig mai 
' apság és már évszázadok óta emez országoknak 
legnagyobb része nemcsak bevetetlen hevert, ha-

•m műveihetetlenné és sivataggá vált. Eme vál

tozás oka az erdők kiirtása A hegyek kopárak, a 
csupasz köveken az esőviz gyorsan lerohan, óriási 
pusztításokat okozó hegyi patakokká egyesül, 
melyek az egykor áldott völgyeket szétrombolják, 
a nagy folyókban egyesülnek s ezeknek azelőtt 
alig ismeretes kiáradása t okozzák. 

Egészen másként áll a dolog, ha a hegysége
ket erdők borítják. Az ágakon, a tiirzsön a víz 
lassacskán lecsurog, a levolek, virágok, ágak, 
háncs és gyümölcs beszívják és sokáig el nem 
bocsátják ; a lombbal és azért ritkább földkéreg
gel fedett talaj a vizet fölfogja, és meggátolja, 
hogy hamarjában egyesüljön, s igy megmenti a 
hegyi völgyeket, megakadályozza a sikságok olön-
tését és a viz gyors elfolyását a tengerbe. A víz 
hetekig a vidéken marad, beszivárog lassanként 
a talajba és megnedvesíti azt 

Ha tehát a mondottak után fölcsillámlik előt
tünk annak lehetségo, hogy az időjárásra befoly
hatunk, és ha kétségtelennek tűnik fól, hogy az 
előre haladt ismeretek alapján az időjárást hosz-
szabb vagy rövidebb időre megjósolhatjuk: akkor 
belátjuk azt is, hogy az időjárás ismerete nem 
csupán a tudománynak képezi kiváló becsét, hanem 
az életre is kiterjeszti véghetetion befolyását. An
nál csodálatosabbnak tűnhetik föl, hogy a meteoro
lógia, mint fennebb kiemeltük, eme magas c/él-
jaitól még igen távol áll és eddigelé az idő j irás 
ismeretének csak alapvonalait vetette míg . Ennek 
magyarázata egyszerűen az, hogy a meteorológia 
egyike a legifj ibb természettudományoknak s 
hozzá még kiváló nehézségekkel kell megküz
denie. Ez ugyanis kivonja magát a természetbu-
várlás közönséges módjai alól, nem vethetjük 
kisérlet alá, nem idézhetünk elő különféle időjá
rásokat. Azonkívül minden egyes tünem'nye az 
időjárásnak nem egy, hanem számos októl függ, 
minden időjárás az egész földkerekség időjárási 
viszonyainak együttműködéséből keletkezik. S ha 
e két pontra nézve a meteorológia oltér a termé
szettudomány ek többi ágaitól, mégis van egy har
madik pont, melyet minden fiatalsága daczári is 
elért, s melyben a többi ággal tökéletesen meg
egyezik s ez abban áll, hogy az okok nagy soka
ságának, és az időjárás tüneményeinek ebből kö
vetkező bonyolultságának daczára, mint minden 
meghatározott törvények szerint mogy végbe, ugy 
a meteorológiában is kimondhatjuk, hogy: „az 
időjárás s-m nem véletlen, sem nem önkény, hanem 
törvény." 

Egy amerikai vállalkozó. 
(Barnum életéből ) 

III . 
(Joice Heth, a Washington György dajkája. L'tizó társa

ságok és czirkusz-vállalatok. Az ..amerikai múzeum ') 

1835 nyarán egy csodálatos r i tkaság vonta 
magára Amerika nagyob'i városainak, s köztök 
Philadelphiának figyelmét. Egy „ J o i c ; Hoth" 
nevű néger nőt mutogattak, ki csaknem múmiává 
aszva, magával jó tehetetlen helyzetben, rendki-
vül öregnek látszott s nem kevesebb mint 160 
évesnek áll í t tatott mutogatói által, kik — s ez az 
érdokosobbje! — okleveleket, jelesen egy vételi 
szerzídést is mutattak föl, mely szerint e nőt, 
mint negvveaötéves rabszolganőt egykor Was
hington György szülői vásárolták meg , még 
György fiók születése előtt s a háznál volt, mikor 
ez született s dajkája lőn a kis gyereknek, ki ha
zájának, a viláií legelső államának, fölszabaditó
jává volt leendő, — valamint más i rot t bizonyla
tokat a tanúvallomásokat, melyek a mutogatott 
aggnőnek a Washington György egykori dajká
jával való azonosságát akar.ák bizonyitni. 

E r i tkaság tulajdonosa, bizonyos Lindlav ur, 
ki azt Philadelphiában is kiállította, megunta az 
üzletet, melyre valónak nem érezte ma iát s cl 
akarta azt adni. E g y barátja, Bátram ur, ki előbb 
szintén részes volt az üzletben, de attól már előbb 
elállott volt, most a tulajdonos nevében Barnumot 
kinálta meg vele, ki a new-yorki hírlapokból is 
ismervén már a dolgot s az átalános hitet a rit- ! 

kaság „valódiságában" — haladéktalanul Phila- i 
delphiába utazott annak megtekintésére. Az üzlet 
megtetszett neki s megvásárolta a ritkaságot. 
Mert ri tkaság volt mindenesetre, ha mindjárt az, 
hogy valóba i a Washington György dajkája, j 
csak énlekesbbé tételére kigondolt mese volt is. | 
Barnum egyébiránt, legalább állítása szerint hitt 
a valódiságában, s j ó hiszemmel kezdte vele ki
állítói pályáját s csődített mindenütt temérdek 
népet nézésére. Az aggnő összezsugorodott fekvő 
helyzetében mozdulni alig tudott s hosszú, fel

kunkorodott körmökkel ékesített kezeit alig b í r ta 
emelni; de nyelvét bírta még s a maga meséjére 
elég jól be is volt tanítva és meglehetős ienk-
séggel tu lo t t beszélni a „kodvos kis George"-ról , 
kinek születésénél is jelenvoltnak vállá magát . 

Az ezer tallér, melyen Barnum n ritkaságot 
megvásárolta, — felét mindene eladásából teremt
vén ki, másik fdét köles in vévén föl,—jól kifi/ettc 
magát New-Yorkban, Bostonban, Philadelphiában, 
Albanyban, s bár Joice Heth néhány hónap múlva 
meghalt (s felbonozoltatváo, az orvosok vélem Ínye 
szerint jóval fiat dabb volt, mint a mennyinek mon
datott vala!) — Barnum nem volt oka megbinni 
a vásárt, sem azt, hogy a „kiállítói" pályára lépett. 
Ugy érezte: most találta meg valódi hivatását • 
nem is akart attól az első sikerült kisérlet után 
visszalépni. 

Most hát ogy testi erómüvészszel (gymnásta éi 
acrobita), bizonyos si^nor Antonióval szerződött, 
kinek a hangzatost) „Signor Vivalla" nevet adta s 
először is a fővárosba utazott vele, hol egyik sziu-
házbin tele házakat s a szinházbérlőnek is, magá
nak is nagy jövedelmeket csinált előadásaival. Az 
újdonság ingero elmúlván, Philadelphiába mentek, 
hol azzal csődítették be a publikumot, hogy egy 
másik akrobatát is megfogadott s a kettővel ver-
senyelő.uhisokat rendezett. 

A következő évben (1836) egy egész ezirkuS-
társasággal, bizonyos Turner Áronéval szerződött 
s utazgatott, de magának csak bizonyos osztal kot 
köthetet t : azt azért nemsokára, egypár ezer tallér 
megtakarítással elhagyta a maga szervezett ván
dortársaságot, m Ívbe régi ismerődét Signor Vi-
\ állát is fölvette, néger énekeseket bérelt, tudomá
nyos és művészeti, olykor vallásos felolvasásokat 
is tartott , egyszóval mmdenigényeknek igyekezett 
tarka előadásaival megfelelni. Utazási kalandjait, 
olvkori felsüléseit s a föltalálásokat, inolyekkel 
magát azokból többnyire szerencsésen kivágta, 
sok volna elbeszélni. Egyszer néger énekese, bi
zonyos Sanford, az előadás előtt egy órával ösz-
szeveszett vole s oda hagyta ; és ő, hogy publiku
mát cserbe ne hagyja, saját kép ;t mázolta feketére 
s ugy énekelte el a programúiban megígért néger 
dalo >at. 

Hanem a kóbor társaságokkal való ország
járást csakhamar megunta s valami állandóbb üz
leti-íl kezdett gondolkodni, de csakugyan a kiállí
tási téren. Kihirdette, hogy társat keres, kinek 
valami i le vágó jó eszméje van, mihez ő pénzt 
adna. Csakúgy özönlöttek a különbnél különb 
ajánlatok, a millió-csinálók, de merő hnmbug volt 
mind, használható és „reál is" egy sem volt közöt-
tök. A többi közt hamis pénzvorési ajánlatot is 
kapott s több rendbeli csodaszer készítésbsn való 
részvéttel kínálták meg. Egyelőre hát még a ván
dortársaságnál kellett maradnia,do annak tagjai is 
megcsalták, cserben hagyták, megsziktek, pénz
zavarokba bonyolították, egy izben még az adósok 
börtönét is meg kellett ülnie, ugy hogy egészen 
elment a kedvo ettől az üzlettől. Családját sem 
hurczolhatta mindig magával s bajos volt kétlel 
élni és költekezni. Visszatért hát New-Yorkba s 
könyv-bizományossá-íba kezdett, mig-valami jobb 
szerencse kinálkoznék. 

A jobb szerencse ozuttal nem is sokáig vára
tott magára. 

Bizonyos Scudder egy nagy halom természeti 
és egyéb ritkaságot szedett össze, molyek együtt 
az „amerikai múzeum" nem kevéssé követelő czim 
alatti nagy gyűjteményes kiállitást képezték. 
Scudder meghalván, múzeumi leányaira maradt, 
kik azt eladóvá tették. Tizenötezer tallért kértek 
érte, bár apjoknak legalább ötvenezerbe került 
mig a valóban gazdag és becses gyűjteményt ösz-
szeszedhette. Barnum azonnal elhatározta magá
ban, hogy megvásárolja a muzeumot, ámbár egy 
garasa sem volt. 

„Mivel akarod hát megvenni ?" — ké rdéegy 
barátja. — „Vakmerőséggel — feleié — m'után 
p nzem nincs." 

Az épület, melyben a múzeum el volthelyezve 
Olmsted Francis uré, egy az üzlettől visszavonult 
vagyonos kereskedőé volt. Ehhez fordult B.trnum 
s azt a me lepő ajánlatot tette neki, hogy kölcsö
nözze ;i maga nevét a múzeum megvételéhe/, és 
lép;enek szerződésre s cseréljenek ki kölcsönös 
biztosíték leveleket, melyek szerint Barnum, ha 
csak egy fizetési határnapot is elmulaszt, minden 
jogát veszitse el a múzeumhoz, addigi befizetései
vel együtt, ellenbon, ha pontos fizető lesz, a mú
zeum az a tulajdonába menjen át s nevéro Írassék. A 
mellett a mostani helyiséget, sőt annál is többet, tiz 
évrekibérelOlmstedtől .évi 3000 tallér fizetés mel
lett. Olmsted, miután Barnum után többeknél tuda
kozódott s kedvező informatiókat nyert, bele gye-
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zett s most még csak a tulajdonosokkal kellett 
megalkudni. Már majdnem megvolt az alku 12,000 
tallérban, mikor egy félelmes vetélytárs jelentke
zett s elrontotta az egész üzletet. E g y részvényes 
társaság birtokában levő hasonló múzeum (a 
Peale-fele) igazgatósága, csakhogy a veszélyes 
versenytől szabaduljon, 15,000 tallért minden alku 
nélkül megigért s szerződést is kötött rá és el
kapta az üzletet a Barnum orra elől. Az első rátát 
karácsonra kellet t lefizetnie, mit ha nem tenne, 
foglalója odavész s felbomlik a szerződés. Barnum 
most mindent elkövetett, hosy a vevők a kiszabott 
határ időre a fizetést ne teljesíthessék. Egyszerre 
hír lapi hadjáratot kezdett a Peale-muzeum igaz
gatósága ellen s azt mindenféle alapos és alaptalan 
vádakkal egészen befeketítette a közvélemény 
előtt. Megtudta, hogy a Peale-féle múzeum egy 
csomó szédelgő által abban a reményben, hogy 
részvényeiket"rá köthetik a világra, minden pénz
alap nélkül vásároltatott meg s a részvények most 
bocsáttat tak ki. Ö e szédelgők üzelmeit leleplezte 
a világ előtt (bár maga sem igen volt jobb, egy 
garas nélkül a zsebében) s oly lármát csapott egy 
néhány lapban, annyira elnépszerütlenitette a 
múzeum-részvényeket, hogy senki sem mert belő
lük vásárolni, s a ki már vásárolt is, sietett inkább 
csekély veszteséggel túladni rajtok. A fizetés 
napja közeledett, de előre volt látható, hogy a 
vállalkozók nem lesznek fizetésképesek. Barnum 
tehát kéz alatt ismét megújította ajánlatát a 
tulajdonosoknak azon 
esetre, ha a múzeum 
rajtok marad. A P e a l e -
igazgatók megijedve: 
rósz fordulattól felke 
restek Barnumot í meg 
kínálták őt az egi esi-
tendő két múzeum igaz 
hatóságával, ha többé 
nem ír el lenök.DeBar-
numnak már rendben 
volt a szénája, s hogy 
port hintsen a szemök-
be, látszólag elfogadta 
ajánlatukat. Azonban 
a karácson a küszöbön 
volt, s a vállalkozók, 
megnyugtatva magu
kat, hogy Barnumot 
eltették láb alól, gond 
nélkül elmulasztották 
a fizetési határidőt. Dt-
Barnum pontos volt. 
Megjelent a tulajdo
nosoknál s letette KZ 
első részletet, a mit 
Olmsted előlegezett 
neki. S mindjárt más
nap azzal ahirdetmén\ -
nyel lepte meg a vi
lágot, főleg pedig a 
Peale- múzeum igaz
gatóját, hogy övé a/ 
„Amerikai múzeum*' 
— bár egyelőre, mivel 
az üzlet az Olmsted 
neve alatt állott, ő annak csak „ig.-.zgatója" gya
nánt szerepelhetett. 

Most emlitjiik meg, hogy Barnum nemcsak 
pontos volt a fizetési határnapok megtar tásában, 
de tetemesen előbb tet t eleget kötelezettségeinek 
mint tartozott volna. Nélkülözött, koplalt, zsu-
gorgott, — csakhogy mielőbb tar ta léktalanul 
mondhassa magát a nagyszerű gyűjtemény egye
düli tulajdonosának. 

Valóban nagyszerű gyűjtemény volt az akkor 
is, mikor átvette: ámbár csak magva volt még a 
későbbi „Amerikai muzeum"-nak, a mit ő később 
belőle teremtett. E muzeumot Scudder , az előbbi 
birtokos 1810-ben kezdet te megalapítani. Kez
detben csekély volt, de az évek hosszú során át, 
folytonos bevásárlások és ajándékozások által igen 
gazdag és becses gyüjteménynyé nőtte ki magát . 
Temérdek régiség s természeti és történelmi ri t
kaság volt benne összehalmozva az ország minden 
részéből, s nem kovés az egész ismeretes világból. 
Barnum még egyszer annyival gazdagitot ta . 1842-
ben megvásárolta hozzá a Peale-féle muzeumot, 
1850-ben a philadelphiai r i tkaság-gyűjteményt is 
egyesitette vele, s azonkivül évről évre folyto
nosan te t t hol egyes, hol tömeges bevásárlásokat. 
Helyiségeit mindannyiszor kiterjesztette, ugy hogy 
1865-ben épen két annyi helyet foglalt el, mint 
1842-ben. Ö nemcsak élettelen tárgyakat gyűj töt t 
össze, hanem drámai s egyéb előadásokat is ren
dezett , melvek számára egy szinpaddal ellátott 

nagy fölolvasó terem volt. A múzeumhoz rendesen 
nem tartozó tárgyak, mint tudós kutyák, tánczoló 
ba lhák , albínók, szemfényvesztők, automatok, 
óriások, törpék, kövér gyermekek, kötéltánczosok, 
élő szobrok, néma játékosok, zene, diorámák, 
panorámák, idegen nagy városoknak (London, 
Paris , Dublin, Jeruzsálem) s természeti csodáknak 
(Xiagara-zuhatag, tengeri vihar, teremtés) stb. 
mintázatai s isten tudná, mi minden mutatványok, 
folytonos csődületben tar tot ták a közönséget, mely 
Xew-Yorkban lakott vagy ott éven á t egyszer-
kétszer megfordult, és a Barnum múzeumát meg
nézni senki el nem mulasztotta, de belőle soha 
senki sem távozott elégületlen ül vagy azon meg
győződés nélkül, hogy jóval többet élvezett, mint 
a mennyit csekély belépti dija ért. 

A Barnum múzeuma New-York legnépsze
rűbb mulató helye volt s maga Barnum is részesült 
e népszerűségben. Egy ünnepi alkalommal (épen 
a függetlenség évfordulati ünnepe volt) az egész 
utczán .át nemzeti zászlókat akart kihúzatni s 
épületével szemben a szent Pál temploma levén, 
felkérte az egyház gondnokát, engedné meg, hogy 
zászló-köteleit a templom előtti fák sudarához 
köthesse. Az engedély megtagadtatot t . Barnum 
azonban éjjel mégis kihúzatta a zászlókat. A 
gondnok fenyegetőzött, hogy levágatja. De Barnum 
a múzeum környékét elözönlő néptömegre hivat
kozott s azt monda: „meglátom, ki meri a füg
getlenség ünnepén a nemzeti zászlókat bántani!" 

Barnum zászlói. 

s a nép fenyegető hangulata neki adott igazat. 
Máskor kis-gyermek-kiálli tást rendezett s a leg
szebb gyereknek száz dollár jutalmat igért. Majd 
összeveszett az anyákkal , mert mindenik a magáét 
ta r to t ta a legszebbnek s annak követelte a di j t ; 
de Barnum jury által í téltette azt oda, miután a 
bevett nagy nyereséget mosolyogva tette zsebre. 
Máskor egy physiognomistát léptetett föl (a mi
lyen egy pár év előtt Pes ten is j á r t ) , kiarczválto-
zásaivai egymásután több jellem-alakot tünte te t t 
föl. S mindez neki roppant jövedelmeket hajtott , 
ugy hogy néhány év alatt gazdagnak találta ma
gát . Ki tar tó igyekezete : a publikum kedvét elta
lálni 8 azt folyvást szórakoztatni és mulat tatni , 
dúsan kifizette mnerát. 

Egyveleg. 
** (A régi jó időből.) A z angol király 1234-

ben aludt először szalmazsákon, addig csak desz
kákon. 1246-ban a házak még nagyobb részt szal
mával voltak fedve s 1300-ban Londonban nem 
volt egyetlen kémény s igy természetesen kemen-
cze sem. A bort gyógyszerként árulták a gyógy-
tárakban. Még nem ismertek szekeret. Az előke
lők lovakon ültek s a hölgyeket maguk mögé 
vették. A bírákat és ügyvédeket fahéjjal 8 borssal 
fizették. Angolországban az első aranyat 1344-ben 
verték. Az első selyem harisnyát Erzsébet királynő 

viselte 1561-ben, e divatot a franczia király kez
dette 1547-ben. 

** (Arany-termelés.) 1848-ban — irja egy 
an»ol lap — a vi lág összes aranya 560 millió 
fontra volt becsülve. Az évi arany-termelés ez idő
ben 8 millió fontot (a mi pénzünk szerint körül
belül 80 millió forintot te t t ) . 1852-ben a termelés 
már 27 millió fontra emelkedett, s folyton emel
kedett 1856-ig, midőn már 36.250,000 fontra rú
gott . 1851-től 1871-ig az összes termelés mintegy 
500.000,000 font; s igy föltehető, hogy 1848 óta 
a világ aranya megkétszereződött. Ebből egy igen 
tekintélyes rész az angol bank pinczéiben fekszik. 

** (Ahatárőrvidékről,) melynek ügyét m. héten 
tárgyal ta a képviselőház, nem lesz időszerűtlen 
fölemlítenünk a következő adatokat : A határőrvi
dékösszes területe 160 négyszög mértföld, s ezen 
3 városban és 14 kerületben összesen 340,139 lé-
le c lakik. Ezek közül 47,875német, 132,693 szerb, 
140,091 román, 3654 cseh, 5153magyar, 1566 hor
vát, 7922 tót, 944 bolgár és 171 zsidó, kiket a hi
vatalos kimutatás szintén mint nemzetiségeket tün-
tetföl. Leg több magyar lakosság van az antalfalvai 
kerületben, nevezetesen Debeljaczon (3477 lakos 
közül 3375 magyar) és Albrechtsdorfon van, mely 
utóbbi kizárólag magyar község 1151 lakossal; 
ezeken kivül Porlaszon van legtöbb magyar, t. i. 
3553 lélek közt 520. 

** (A persa sah európai útjából.) A persa sah 
Berlinből elutazása előtt a német császárnak egy 

arany szelenczét, a csá
szárnénak pedig egy 
gyémántokkal gazda
gon ékített nyaklán-
czot adott emlékül. 
A császári szolgasze
mélyzet közt szintén 
sok ékszert ajándéko
zott szét, utoljára pe
dig 4000 tal lért kül
döt t az udvari marsalli 
hivatalnak a szolgák 
közt leendő szétosztás 
véget t . A persa vendé
gek különben igen ke
cs ~ r 
vesét költöttek, s min
den vásárlástól óva
kodtak, azt hí vén,hogy 
teljes ellátásukról az 
udvar fog gondoskod
ni. A königsbergi vár 
dísztermeiben voltak 
elszállásolva, melye
ket a császár igen fé
nyesen rendeztetett be. 
A sah elutazása előtt 
egy másfél mázsa sú
lyú ládát kapott Pe r -
siából,telve rendjelek
kel, melyeket utazása 
alat t szándékozik szét
osztani. — Midőn a 
sahBerlinben mulatása 
alat t meglátogatta a bi
rodalmi gyűlést , külö
nös érdeklődéssel kér

dezősködött azon férfiú felől, ki a gyűlés felett ma
gasan kiemelkedő helyen ül t . Megmagyarázták 
neki, mily félelmes tekintély van a csengetyűrazo 
férfiú kezeiben, ki minden a tárgyhoz nem tartozó 
beszédáradatot korlátai közé képes visszaszorítani. 
E magyarázatot megértve, k ; jelenté a sah,hogy a 
német birod. gyűlés elnökének rendkívüli állását 
elismerésének különös jelével szeretné megtisz
telni. S igy ju to t t Simson nr, a birodalmi gyűlés 
elnöke, a „nap- és oroszlánrend" nagykeresztjéhez. 

** (Bonmot.) Párisi körökben Thiersnek egy 
ötletéről beszélnek. Midőn közvetlenül a május 
24-ki események után először találkozott Mac-
Mahonnal, igy szólt hozzá, ki a feletti aggodalmát 
nyilvánitá, hogy nemsokára neki is Thiers után 
kell menni : „Tábornagy, ön örökössé teheti ma
gát állásában, ha akarja ." —„Hogyan ?" — kérdé 
Mac-Mahon. — „Azt kell tennie, mit Magentánál, 
hol a csatát megnyerte számunkra. Támaszkodjék 
a balszárnyra." — Csak az a baj, hogy Thiers maga 
is ezen tak t iká t követte, mégis elvesztette a csatát. 

** {Emberevők.) Az afrikai utazók számítása 
szerint az ismert néptörzsek között még közel 
négymillió emberevő van. Ezek közül a bat ták kö
zött 200,000, a Niger-deltában 10,000, a fau-k 
között 80,000, a betfuták között 10,000, a niam-
niamok között 500,000, a miranhák és messayák 
között 2000, továbbá Délamerikában 1000 és 
Ausztráliában 500,000 lakik. 
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Irodalom és művészet. 
— (Shakespeare jeUemképei.) I r t a Szendrői 

Brankovics György, magyarki r . honvédhadnagy. 
E kis kötetben szerző Mars Jameson, Meziére, Rio, 
Ulrici , Fischer, Schlegel és Rötscher után Shakes
peare drámáinak hét alakját ismerteti lélektanilag 
és széptanilag fejtegetve. Coriolán, Macbeth neje, 
IH-d ik Rikhárd, Lear király, A velenczei kalmár 
Shylock s ugyan ebből a darabból Portia és Lear ki
rályból Edgár van jellemezve e kötetben, melyet 
október elején egy második fog követni. Szerző 
ugy látszik inkább csak műkedvelő, mint szaksze
r in t i aesthethikus, s ezért fejtegetései nem elég mé
lyek s nem mindenütt elég szabatosak. Kivált a 
bevezető öt czikkecskében érezzük ezt a hiányt, 
mely Shakespeareről és műveiről átalánosan szól. 
A mint azonban amegnevezett források nyomán az 
egyes alakok fejtegetéséhez kezd, könyve sokkal él
vezhetőbbé válik.Irodalmi viszonyaink közt minden 
esetre dicséretes tanulmány, hogy Shakespeare 
legmagasabb és legművészibb alkotásait vizsgálja 
s ifjúságunknak minden esetre jó szolgálatot tesz 
a szerző. A könyv Kertész Józsefnél jelent meg. 
Budapest, 1873. s Aigner Lajos bizományában 
kapható. Ára 1 frt. 20 kr. 

— („Schopenhauer Árthur bölcseimi elődei'') 
czim alatt adta ki dr. Meltzl Hugó, a kolozsvári 
egyetemen a német nyelv és irodalom tanára, azt 
a fölolvasását, melylyel „Schopenhauer Ar thur 
élete, művei és helyzete a német irodalomtörténe
tében" czimü előadásait 1873-ik évi máj. 10-kén 
megkezdet te . E kis füzet egészen a német böl
csészeti irodalom eszmekörében mozog és Scho
penhauernek apotheosis - szerű dicsőítése után 
végig tekint a bölcsészet történelmének fejlődésén 
egész Kant ig , hogy Schopenhauert, mint világra 
szóló nagy bölcsészt bemutathassa. A kis füzet
ben sok a túlzás, sok a lelkesedés, s ez mindig el
fogultsággal já r . Schopenhauer ismertetőjének 
inkább a birálat, mint az imádás volna tiszte. — 
A füzetke Kolozsvárt, Demjén László kiadásában 
jelent meg s ára 50 kr. 

— („A székely-udvarhelyi ev. ref. kollégium 
történelme") czim alatt a 114 lapra terjedő kötet 
jelent meg, melyet azon kollégium 1873. máj. 22-én 
tar tot t két százados emlékünnepére Kis Forencz 
történelmi tanár állított össze. 

— (Vasady-Balogh Lajostól) „Gondűző. 
Eredet i adomák és humoreszkek tárháza" czimü 
kis füzet jolent meg, melyben a rósz elbeszélésen 
kivül csak az a bajuk az adomáknak, hogy legna
gyobb részt régen ismertek és kopottak; a humo
reszk név alatt közölt egy pár semmi néven nem 
nevezhető prózai dolgocska pedig az irodalmi 
szinvonalat meg sem közelíti s a mellett sok ben-
nök az Ízléstelenség. I rá ly , mondattan, nyelvtan 
és helyesírás mind javításokat igényelne még e 
munkában, mielőtt az irodalmi igényekről szólhat
nánk. A különben csinosan kiállitott füzet Ro-
senberg testvérek tulajdona. Budapest. 1873. 

— („Szabadka") czim alat t Antunovics M á 
tyás hetilapot indít meg. Előfizetési ára ju l . 1-től 
decz. végéig 3 frt, évnegyedenként 1 frt 50 kr., 
mely Szabadkára küldendő a szerkesztőséghez. 
Antunovics mellett a lap társszerkesztője: Bálás 
Imre tanár . 

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

A 13-ik szám tartalma: A magyar ipari osztály műjel-
lege. Személyi hirek. Hamdi bey, a kiállítási török biztos 
(arczképpel). Képeinkhez (3 képpel, u. m.: A művészeti 
csarnok csúcs- csoportozata. A megnyitási ünnepély. Maj-
landi szekrény a XVII-ik századból). A magyar bányaipar, 
II . Az ezüstmüvekről. Tengerészet. A svéd hadászati pa-
villon. A toldalékos kiállítás megnyitása. A gépcsarnokból. 
A só a kállitáson. Kiállítási szemle. Irodalom. Vegyesek. 

A 14-ik szám tartálma: A keleti mezőgazdasági csar
nok, Rodiczky Jenőtől. Személyi hirek. Harckort (arcz- j 
képpel). Mezei munkásnők (képpel). A danagőzhajózási 
társulat pavillonja (képpel). Sokáczok (képpel). A magyar 
bányaipar, III . A só a kiállításon. A gépcsarnok kazán
házai. Tengerészet. Kiállítási szemle. Irodalom. Vegyesek, j 

Közíntézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémiának) jun . 16-án, 

Horvá th Mihály elnöklete alat t ta r to t t gyűlésén j 
Bottka Tivadar r. tag olvasá föl székfoglaló érte- ; 
kezesét „Trencséni Csák Máté és kor társai" czim-
mel. A z ősz tudós hosszas monographiájának csak 

T Á R H Á Z . 
egyes részleteit mutatá be, azokat, melyek Csák 
Mátéra, s atyjára és nagybátyjára (Péter és Máté) 
vonatkoznak. Védelmére kelt az eddig sokszor 
méltatlanul megítélt főúrnak s kimondja, hogy 
Csák kortársait legalább is egy fővel fölülmúlta. 
1266-ban született; daliás szép termetét csak 
sántasága rut i tá . Minden megvolt benne, mi czél-
já ra nézve szükséges va la : fényes családi név, 
nagyratörő lélek, gazdagság s rendkívüli népszerű
ség a közép és alsóbb osztályok körében. Tizenkét 
vármegyének ura lévén, Trencsénben fejedelmi 
udvar t s jól ruházott és élelmezett katonaságot 
tar to t t . Atyja példája meggyülöltoté vele a kép
mutatással teljes udvari életet. Értekező a kor 
történelmének párhuzamos előadásával igyekszik 
kimutatni Csák Máté (tulajdonkép: Mátyus) ne
mes lelküségét, igazságszeretetét s önzéstelen küz
delmeit. Az éljenzéssel fogadott értekezés után 
Szilágyi Sándor olvasá föl Nagy Ivánnak „ E g y 
főbenjáró per a X V I I . században" czimü ér
tekezését. Ez értekezésben Nagy Iván egy X V I I . 
századi főbenjáró port ismertet, érdekes adalékul 
akkori erkölcs- és jog-történelmünkhez. 

** (Az „Athenaeum" irodalmi és nyomdai 
részvénytársulat) jun. 16-án tartá évi közgyűlését. 
A fölolvasott üzleti jelentés előadja, hogy a tár
sulat nyomdájának forgalma az ápril végén elmúlt 
üzleti évben 450,646 frt 26 krra nevekedett; a nyo
matok száma 35 millióra megy. A betűöntődé tiszta 
jövedelme 4562 frt 72 kr . volt. A jelentés továbbá 
fölemlíti, hogy noha a „Pest i Napló", „Hon" és 
„Fővárosi Lapok" elterjedése folyvást gyarapo
dott, az újságokból folyó jövedelem a múlt évihez 
képest valamivel (51,825 frt 34 kr . — 56,173 frt 
58 kr. helyett) , azaz: 4328 frt 24 krral csökkent, 
minek oka főleg a lapok kiállítási árának emelke
désében rejlik. A könyvkiadó hivatal e más moz
galmak által elfoglalt időben 760 frt 36 krral 
kevesebb hasznot tüntet föl a múlt évinél. — A 
társulat részvényeséinek tiszta nyereményképen 
100,262 frt 33 kr t bocsáthat az idénre rendelke
zése alá. A társulat mérlege következőleg a lakul : 
Vagyon: 887,261 frt 59 kr . Teher: 749,571 frt 
80 kr . — A társulat a ferencziek terén levő szom
széd 8-ik számú háztelket, mely 280 D ölnyi te
rüle tű , saját czéljaira 140,000 ír tér t megvette. A 
jelentés azt is fölemlíti, hogy a társulat nyomdá
jából, hacsak előre nem látható nehézségek közbe 
nem jönnek, Petőfi nagy és képes diszkiadása még 
az idén ki fog kerülni. E jelentés helyesléssel fo
gadtatott , s fölolvasása közben Vérei József igaz
gató megéljeneztetett. Azután pedig a kisorsolt 4 
választmányi tagot ismét megválaszták b. Kemény 
Zsigmond kivételével, ki egészségi állapota miatt 
végleg lemondott; helyette Urváry Lajos válasz
tatott meg. 

** (Magyar egylet) alakult Karlaruheban, ily 
czim alat t „Karlsruhei magyar egylet ." Alakuló 
gyűlése máj. 31-én volt, mikor 8 alapító tag több 
értékes könyven kivül 100 frtot is adományozott. 
A tagok nagyrésze műegyetemi tanuló. 

Egyház és iskola. 
** (Unitáriusok gyűlése.) A Királyhágón tul 

élő unitáriusok — számszerint mintegy 55,000-en 
— egy évtized óta angol és amerikai hitsorsosaik 
által tetemes pénzösszegekkel segélyeztettek, és 
azon fölül is jelentékeny kedvezményekben része-
s i t te t tek; igy az unitárusok londoni főiskoláján 
ösztöndíj van alapítva erdélyi tanulók részére. 
Közelebb több angol unitárius lejött Pestre , hogy 
személyesen meggyőződjenek az ügyek állásáról. 
— A „Hungá r i a " egyik termében múlt vasárnap 
18 unitárius gyűl t össze, köztük az angolok ré
széről a buzgó John Fretweü (londoni ^előkelő 
kereskedő), ki az ügy iránti szeretetből megtanulta 
a magyar nyelvet; az amerikaiak részéről Edw E . 
Halé bostoni lelkész és az elterjedt „Old and New" 
lap szerkesztője; továbbá miss Emma Southwich, 
több amerikai lap levelezője. Magyar unitáriusok 
közül jelen vol tak: Hajós János, Buzogány Áron, 
Domokos Simon, Orbán Balázs Ürmösy Miklós, 
Szinovácz Gyula és Kovács János. A tárgyalás 
eleinte magyar, később német és angol nyelven 
folyt. Kovács János — a külföldiek kívánatára 
— előadá, hogy mi az, mire az unitárius egyház

nak hazánkban legfőbb szüksége van, t. i. böl
csészeti és hittani tanszékek fölállítása Kolozs
várit , más két iskolánál (Tordán és Sz.-Keresz-
turon) szintén ujabb tanszékek alapitandók, hogy 
a törvények igényeinek elégtétessék; unitárius 
irodalmi kör alakitása s ez által nevezetesb uni
táriusok műveinek terjesztése, (Channing müvei
nek magyar kiadására az amerikaiak eddig is 
küldtek ezer dollárt) , s végre miután Kolozsvár 
megszűnt főváros lenni, egy kis templom építése 
Budapesten, a hol úgyis több mint 100 unitá
rius lakik. Mindezt a külföldiek szükségesnek s 
pártolásra méltónak találták. Buzogány Áron az 
erdélyi unitárius iskolák szervezetét ismerteté, vé
gül pedig Southwich k. a. szólott még, kijelentve, 
hogy a külföldi hitrokonok kétségkívül rokon-
szonvvel nyújtanak segédkezet szegényebb test
véreik nemes czéljainak eléréséhez." Hajós János 
köszöné meg a részvétet és ígéretet. Ezzel a gyű
lésnek vége volt, a a társaság a Margit-szigetre 
ment ebédelni. Ot t Mr. Halé hálával emlité, hogy 
a magyar nyelv mily hasznos volt az amerikai há
borúban, midőn Freemont tábornok magyarul 
küldözé sürgönyeit, az ellentáborban nem lévén 
senki, ki e nyelvet értette volna. Halé ur azt is 
megígérte, hogy a budapesti unitárius egyház föl
építésére felolvasásokat fog otthon, Bostonban, 
tartani a magyarországi unitáriusok iskolai viszo
nyairól. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
— (A vetések állásáról) az ország sok vidéké

ről kedvezőbb tudósitások érkeznek. A lapok ide 
vonatkozó hirei közül kiemeljük, hogy Erkövy 
Adolf kincstári urad. igazgató, ki közelebb bejárta 
az ország több részét, azt ah i r t hozta a képviselő
házba, hogy sok helyütt jó termés várható, s a 
rémhírek nagy része alaptalan. Az első magyar 
biztosító társulat is több vidékről kapott tudósí
tást, hogy a rozsda e napokban a jobbra fordult 
idő kedvező befolyása alatt csaknem egészen el
tűnt s az aratási kilátások tetemesen javultak. 
Egyik temesvári lap is azt irja, hogy desperá-
czióra nincs ok, mert ha a rozsda sokat rontott is, 
a gazdák még mindig tűrhető közép-aratásra szá
mítanak. — Óhajtjuk a jó hirek teljesedését. 

x* (Uj vasbányát) fedeztek föl Lippa köze
lében, Pet irs román falu mellett. Egy 600 láb 
magas hegy áll i t t , mely gazdag vastartalommal 
bir a nélkül, hogy eddig figyelmet keltett volna. 
Köröskörül több ezer holdra erdők fekszenek, mely 
fával látná el a fölállitandó kohókat. Már egy 
társulat van alakulóban, hogy az uj telepet kizsák
mányolja. 

Közlekedés. 
f (A budai gőzsiklót,) mely már több hete 

munkában van, e hó 22-én nyitják meg újból. A 
pálya minden részében egészen megujittatott, a 
gépek mind czélszerübbon készíttettek el, mint 
azelőtt voltak. Jelenleg bármily alkalommal, ha 
baj történnék, a kocsik azonnal megállíthatók. 

/• (Elevátor) lesz a neve azon uj hegyi pályá
nak, melyet Széchenyi Ödön gróf a Gellért-hegy 
alján a rudasfürdőnél tervez. Ez fogja a közleke
dést a hegyre közvetíteni. Két egyenesen álló 
vasrámából fog állani, melynek sínéiben alá s 
felgördül a személyszállító kocsi. Fent a hegyen 
csinos indóház és jegyszedő helyiség lesz. E terv 
kivitele természetesen néhány évbe belekerül s 
létesitése leginkább attól függ, mennyire lesz a 
Gellért-hegy a közönség mulató helyévé átalakítva. 

Mi újság? 
© („Nincs ugrás a természetben,") azt mondja 

valamely hires természettudós s u tána mondja az 
egész természettudomány. No ha már ez sem ug
rás, a mit a természet a másik múl t hétről az imént 
múlt hétre mivelt, akkor csakugyan nem tudjuk, 
mit nevezzünk ugrásnak. Még néhány nap előtt, 
ha már épen nem fűtöttünk is a kályhába, de bi
zony fölvettük a meleg kabátot s a ki tán röstelte, 
legalább gyapotujjaat lopott az inge alá, ugy ment 
az utczára. ivek orr<il sétáltunk s fúttuk a körmün
ket a hidegtől. Egész világ azt beszélte, hogy de 
már csakugyan megbillent a földgolyó tengelye, a 
természet rendje visszafordul. Június elején em-



legettük, hogy no tehát mégis beáll egyszer vala
hára a tél, a mely a múlt télen elmaradt. E héten 
pedig már a kisasszonyok pókhálóból szeretnének 
csináltatni maguknak viganót, mert a gáz. tüll-
anglais, s a jó isten tudná mi mindennek nevezik 
a piparongynak való sok lehelletszövetet, már 
igen meleg. A férfiak it olyan kivágott mellel 
járnak, hogy egy XIV. Lajos udvarabeli dáma is 
szegyeit volna oly „decolletirt" járni. Irigyeljük 
a szántó-vetőt, a ki nem kénytelen dupla tokot 
húzni a lábára s a ki ráér, vizbe menekül a forró 
levegő elől. E sorok irója maga sem igen bánná, 
ha ez a karosszék itt alatta egyszerre hideg fürdő 
káddá válnék, legalább lehűthetné méltó haragját 
az ugrándozó természet ellen. Mert novemberből 
egyszerre kánikulába ugrani, tisztelet-becsület a 
természettudósoknak, de már engedelmet kérünk, 
mégis csak olyan ugrása a természetnek, hogy 
valóságos salto mortale. 

** (A képviselőház) jun. 19-ki ülésében meg
kezdte az 1874. évi költségvetés tárgyalását; az 
átalános vitát valószínűleg hamar bevégzik, mi
után a balközép elfogadja a részletes tárgyalás 
alapjául a költségvetést s csak a szélsőbal ellenzi; 
sőt azt hiszik, hogy a költségvetés részletes tár-
ÖUI* atoll U l O U A u , ~~^j — 

g\ alása is ezúttal oly gyorsan fog folyni, hogy 
július első napjaiban befejezik, s az országgyűlés 
ezután elnapolhatja üléseit. 

** {Eötvös-emléktábla.) Karlsbadban jun. 
16-án vakolták be a „Mariahilf"-hez czimzett ház 
falába, a nagy-forrással szemben, ama fehér kar-
rarai márvány táblát, melyet Eagel Adolf Pécs
ről, a dicsőült b. Eötvös J . ott-lakása emlékére 
készittetett. A tábla arany betűkkel a következő 
föliratot viseli magyar és német nyelven : „E ház
ban lakott a magyar iró és államférfi b. Eötvös 
József 1864. nyarán." 

** (A népszínház ügyé) Pestváros jun. 18-ki 
közgyűlésében került tárgyalásra; a közgyűlés 
elfogadta a nagybizottság s a kormány ajánlatát a 
telekcsere iránt, s igy a népszinház létesülése már 
biztosítva van. 

**• (Az iparbank) jun. 16-án tartotta volna 
meg az árverést a hatvani és gránátos-utcza sar
kán levő, sajátját képező régi posta-házra nézve. 
De bár jó előre ki volt hirdetve, csak egy ember 
jelentkezett s az is visszalépett. Ez is bizonyit 
pénzügyi viszonyaink ziláltsága mellett. 

** (A bécsi világkiállítás tanulmányozására) 
Szegedről, tulnyomólag az iparos osztályból, 24 
egyén küldetik föl; 10 a városi alapból, 10 magán 
adakozásból, 4 a kormány által nyújtandó se
gélyből. 

** (Az állatkertnek) József főherczeg pompás 
gímszarvast ajándékozott az alcsuti vadaskertből; 
ily szép példány még a szar vasgazdag erdőkben 
is csak ritkán találkozik. A majomház is megsza
porodott hat újonnan érkezett majommal. A tyú
kok számára pedig most uj, czélszerübb udvarokat 
készitnek, a földmivelési miniszter támogatása 
mellett. Várnak tengeri kutyákat is, mig a hazai 
túzokból egy példány sincs. Pedig az állatkert 
hamar benépesülhetne, ha sok túzok-ajándékot 
kapna, mert ez a madár az, melyért a nyugatra 
eső állatkertekből mindig szívesen adnának drága 
csereállatokat. 

** (Ludoviceumból) 17 tiszt, két részre 
oszolva, e hó végén térfelvételi munkálatokra 
rándul, egy rész Forinyák őrnagygyal a Maros
völgybe, a más rész pedig Kápolnay századossal 
Orsó vára, mig 64 hadapród Bulyovszky őrnagy 
parancsnoksága alatt három csapatban Veszprém 
környékére rándul. 

** (Eugénia excsászárné) Chislehurstban kö
zelebb tétette le ama kápolna alapkövét, melyben 
II I . Napóleon hamvai fognak nyugodni. A ká
polna már augusztusban elkészül. 

** (Szilágyi Istvánnak,) a főváros ama derék 
iparosának, ki százezerekre menő vagyonát mind 
szegény iparosok gyermekeinek iskoláztatására 
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hagyta, Pest városa díszes síremléket fog emelni a 
kerepesi-uti temetőben. Az emlék mintázatát a 
Schlick-féle vasöntöde készítette, s gránit alapon 
obeliszket, a fölött pedig az elhunyt mellszobrát 
tünteti föl. A költségek 9900 forintra vannak szá
mit va. 

** (Az öreg Balogh,) az első magyar színészek 
élő maradványa, a „Mátyás diák" és „Ludas Ma
tyi" ismeretes szerzője, ki 90 éve daczára egész 
mostanig szolgálta a színházat, mint nappali 
pénztárnok, m. kedden kénytelen volt megválni e hi
vatalától. Ugyanis egyszerre szeme hom ilyosodni 
kezdett, elszédült, összerogyott, s egy pár fiatal 
színész segité a kocsira. Az aggastyán egész éle
tében, mindekkoráig beteg nem volt. 

** (Atya-gyilkosság.) Karánaebesről írják: A 
teregovai járásban fekvő Werendin faluban három 
fiu, az egyik 14, a másik kettő 12 éves (ikrek), 
atyjukat, midőn az aludt, baltával megölték; a 
balta élével a halántékokra és a nyakra intéztek 
csapásokat, azután szétdarabolták holttestét és 
elásták. Ez oláh fiuk állítása szerint, a tettnek 
oka azon rósz bánásmód volna, melyben atyjuk 
őket részesité. A tettesek fogságban vannak. 

i (Halálozások.) Fútaki gr. Hadik Gusztáo 
volt honvéd-ezredes s nyugalmazott cs. kir. al
ezredes, Szemlaknak egykori birtokosa, hol az 
iparosabb gazdálkodás és selyem termelés érdeké
ben éveken keresztül munkálkodott, f. hó 12-én 
életének 73-ik évében a promontor-kistétényi he
gyen, hova egészségének föntartása végett vissza
vonult, hosszabb szenvedés után jobblétre szende
rült. Szolgálta a hazát mint katona hiven s teljes 
odaadással; szolgált annak mint gazda és kertész, 
tagja volt az orsz. gazdasági ogyesületnek, s hol 
buzgalom és áldozatkészséggel kellett a köznek 
szolgálni, mindig az elsőknek sorában állt. A tör
ténetileg emlékezetes Hadik család sarjadéka 
volt. — Nagy-Váradon f. hó 14-én hunyt el 
Kalotay Mihály nyugalmazott százados, ki körül-
belől ötven évet töltött nyugalomban. A kilencz-
ven felé közeledő vén katona még I. Napóleon 
idejében katonáskodott, s nem egy csatában vi
tézül viselte magát. — Soltész Lajos, volt nagy
bajomi gyógyszerész, egy év óta visszavonultság-
ban élő pesti lakos elhalálozván, végrendeletileg 
mind rokonainak, mind hazai köz-és jótékony inté
zeteknek tekintélyes összeget hagyományozott. — 
Meghalt továbbá: Baján Pilaszanovics Péter, az 
egész környék által tisztelt aggastyán, 88 éves 
korában; Técsőn Dallos János szolgabíró, Mára-
marosmegye buzgó tisztviselője. — A külföldön 
Bautner Frigyes, a német történetbuvárok Nes-
tora, ki több izben politikai szerepet is játszott, 
halt meg 92 éves korában. Egyik leghíresebb 
munkája: „Európa története a XV. század vége 
óta." 

n 0 gy . n _ igyál, örökké a világ sem áll!" — csakhogy 
ext Vörösmarty irta. 

— D. P. Mi elhiszszük, hogy önnek a „Haldokló hon
véd" legkedvesebb verse. De részünkről nem találtunk 
benne egy jó vonást sem. S ha a többi még gyöngébb : nem 
is kérünk több mutatványt. 

— „Bizalom." Hosszadalmas, üres, laposra kinyúj
tott valami. Aztán mit gondol ön az ilyen képek alatt, 
mint „az ifjúságnak aranyozott (!) álma, mely fönn a fel
hőkbe veri gyökerét" ? - mi nem tudunk alatta képzelni 
semmit, pedig a kép talán arra való volna, hogy az olvasó 
elképzelhesse. 

— Pest. S. I. A czikk épen nem agy van írva, hogy 
használhatnók. A mellékelt rajzok még vázlatoknak is 
olyan gyarlók, hogy mit sem lehet belólök készíteni. 

— Pest. M. J. Az elbeszélésnek sem tárgya, sem elő
adása meg nem üti a mértéket. Mint iskolai gyakorlat tán 
érdemelne némi figyelmet. 

SAKKJÁTÉK. 
Bécs-LoudoB közötti versenyjátszma. 

(Folytatás.) 
S ö t é t V i l á g o s 

(London) 
20. Veö—d4 
21. H c 3 - d 5 : 
22 Hdő — e3 
23. F f l - c 4 
24. Bhl—el 
25. b 2 - b 4 
26. Vd4—d6 

(Bécs) 
B f 8 - d 8 
K g 8 - f 8 
Kfá—g8 
Ba8—c8 
Ffö—e4 

b 7 - b 6 
b 6 - c 5 : 

V i l á g o s 
(London) 

27. V d 6 - e 7 
28. B d l - d 7 ; 
29. Ve7 - d6 
30. Bd7—d6: 
31. Bd6 - d 4 
32. B d 4 - d 5 : 

S ö t é t 
(Bécs) 
c 5 - b 4 : 

B d 8 - e 8 
V g 6 - d 6 : 
F e 4 - g 2 : 
F g 2 - d 5 
B c 8 - c 4 f 

(Folytatjuk.) 

Sötét. 

Nemzeti szinház. 
Péntek, jun. 13. „A fertálymágnások." Vígjáték 4 

felv. Irta Bérezik Árpád , 
Szombat, jun. 14. „Faust." Opera o felv. Zenejet szer

zetté Gounod (Hauck M. k. a. fóllépteül.) <( 
Vasárnap, jun. 15. ,.A vén bakancsos es fia a huszár. 

Népszínmű 3 felv. Irta Szigeti József. 
Hétfő, jun. 16. „Az erdő széped Dráma 5 felv. Irta 

Feuillet Octave; ford. Feleki. 
Kedd, jun. 17. „Bomeo és Júlia " Opera 5 felv- Zene

iét szerzetté Gounod - (Hauck M k. a. fóllépteül.) 
Szerda, jun. 18. „A légyott.'- Vigjáték 1 felv. Irta ifj. 

Ábrányi K. — ,yEgy nő, kinek elvei vannak." Vígjáték i 
i felv. Irta Dobsa L. 

Csütörtök, jun. 19. „Fra Diavolo." Opera 3 felv. Ze
néjét szerzetté Auber. - {Hauck M. k. a. fóllépteül.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Nagy-Várad. M. K. A visszaemlékezésben van 

némi költői hangulat; de nincs még költői alakítás, mely 
az érzéseket s gondolatokat egyedül kerekítheti müve. A 
befejezés nem mond semmit, s nem oldja meg az előzmé
nyek által fölvetett hangulatot, hanem csak visszatér oda, 
nem tudván hova menni. Igyekezzék először alapeszméjé
vel és czéljával tisztában lenni, mielőtt írni leül. 

— B. 8. ,.A Tivornyában" bizony nem dythiramb. I 
Jóformán semmi sem. Másfél jó sor mégis van benne ; ez 1 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
Politikai Újdonságok 

1873-ik évi július—deczemberi folyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

«gy Üti: 
Félévre (július—deczomber) 6 fit 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Félévre (július—deczember) 4 fit 

Csupán a Politikai Újdonságok: 
Félévre (július—deczember) 3 fit 

Btf~ Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
vány által eszközölhetők, amelyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

&tF~ Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

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

kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.) 

HETI NAPTAR. 
Honapi-és Katholiku- és protestáus 

Hetinap | naptár 
üArög orosz 

naptár 
Izraeliták 

naptára 
N a p H o l d Honapi-és Katholiku- és protestáus 

Hetinap | naptár 
üArög orosz 

naptár 
Izraeliták 

naptára hoss*a kél 'nyűg. hossza kél nyög. 

Június Június (ó) Siv. R. t P- 6. p. ó. p. f. p. 6. p. ó. p. 

2 2 Vnsar E 3 Paulina 1E * Albán 10 G S Timoté 27 91 1 4 2 8 1 55 6 2 7 5 51 
23 Hétfő Eberhard ! Szidónia 11 Bertái 28 91 58 4 3 8 1 68 27 2 38 7 3 
24 Kedd Ker. BZ. János Iván 12 Onophrius Pí9 92 55 4 4 8 1 81 24 3 16 8 10 
25 Szerd. Prosper Vilmos lSAquilius 80 Roschod. 93 52 4 4 8 1 94 8 4 3 9 3 
26 Csőt. János és Pál * Jeremiás 14 Elizeus pr. | 1 Thamuz 94 40 4 5 8 1 106 36 5 1 9 43 
27 Pént. László királv László 15 Álmos 1 95 47 4 b 8 0 119 1 6 7 10 17 
28 Szóm Leo pápa Arszlán 16 Tichó 3 S f s u k . 96 44 4 6 8 0 131 9 V 14 10 44 

Holdvaltozu- • •!. • Újhold 24 . 10 óra 28. 5 perczkoi este. 

T A R T A L O M . 
Pólya József (arczkép). — A várrom A nagymami 

ládája. — Az erdélyi szászokról (képpel). Utazás egy 
jégdarabon (két képpel). — Magyar Amerika, IV. — A 

meteorológiáról, L - Egy amerikai vállalkozó, III . (k<sP* 
pel). - Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. -
Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, ga«-
daság, kereskedés. - Közlekedés. — Mi ujaág? - Nem
zeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. - Sakkjáték. -
Heti-naptár. __ 

Felelős szerkesztő: Hágj Miklós (L. magyar-utftza » • «•> 

i 

Huszadik évfolyam. 

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

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor. vágyálmuk helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezirba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécshen: Opprlik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstfin és Vogirr, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

H á l a istennek, barátaink száma, a kik 
é r tünk a nagy vi lág előtt jó szót tesznek, 
elég nagy már . S fájdalom, az ismeretlen
ség viszonyainkkal, történelmünkkel, iro
da lmunkkal , köz- és társadalmi életünkkel, 
oly á ta lános még mindenfelé, hogy ily szó
szóló jó bará tokra még mindig szükségünk 
van s még soká szükségünk lesz. Illő, hogy 
mi is megbecsüljük őket s ba rá t ságukér t és 
nekünk tet t jó szolgálataikért viszonzásul, 
emlegessük mi is szeretettel s hálánk jeléül 
ismerkedjünk meg velők közelebbről, hogy 
a nemzetünknek tet t szives szolgálatokon 
kivül egyéb érdemeiket is méltányolhassuk. 

Lapunk olvasói talán emlékezni fognak 
még közleményeinkre, me
lyekben részletesen ismer
te t tük Sayous Edének, a 
derék fiatal franczia iró- és 
tudósnak „Magyarország 
és i rodalmának története 
1790-töi 1815-ig" czimü 
munkáját . E m ü a mily ro
konszenves i rányunkban, 
ép oly alapos tanu lmány is 
egy oly korszakról, mely 
épen közvetlenül előzte 
meg a mostani nemzedék 
életkorát , mely i rodalmi és 
politikai újjászületésünk 
előkészületeivel, s elöküz- . 
delmeivel te l t el, de a m e l y 
a legutóbbi időig, épen a 
legkevésbbé volt t isztába 
hozva tör ténet iróink ál tal , 
s csak mióta Horváth Mi
hály „Magyarország törté
neté t" —» a „Huszonöt év 
tör ténetével" á thidal ta ,van 
némi részletességgel meg
írva itthon is ; és Sayous 
munkájáról , á ta lában véve 
is s különösen min t idege
néről, nem mondha tunk 
nagyobb dicséretet , min t 
midőn azt mondjuk: hogy 
nemcsak lelkiismeretesen 
fölhasznált mindent, a mit 
hazai íróinknál, Horvá th M. 
legújabb dolgozatait is bele 
értve,találhatott , hanem azo
kon kivül eredeti források
ból, még föl nem dolgozott 

S a y o u s Ede. 
kútfőkből is merített , s mindezt a magyar szel
l e m e s a magyar viszonyok oly teljes fölfogá
sával, mintha közöttünk született s élt volna. 

Az igaz, hogy Sayousnál, s családjában, 
hagyományos lehetett egy soká elnyomott 
és sokkép kijátszott nemzet alkotmány-küz
delmei s történelmi joga iránt i rokonszenv. 
Ö egy franczia protes táns család ivadéka, 
mely épen azon a keserű sorstapasztalaton 
ment át, mint a X V I I . és X V I I I . században 
hazánkban is annyi protestáns család. — 
Sayous családja déli Francziaországban volt 
honos s neve ott még ma is jóhangzásu. De 
a mú l t században, mikor a huguenották iva
dékai ellen ú j ra megkezdődött a reakezió, a 

SAYOUS EDE. 

Sayousk is, annyi más protestáns családdal 
együt t száműzettek őseik hónából s a szabad 
Svájcz nyitotta meg nekik vendégszerető 
kapuját s adott biztos menhelyet az üldö
zötteknek. It t , s jelesen a Kálvin városában, 
a vallásszabadság egyik erős védbástyájá-
ban, Genfben született Sayous Ede, 1842. 
január 10-dikén. 

Tiz éves gyermek volt még csak, midőn 
apja visszaköltözött hazájába, hol már semmi 
sem gátolhat ta többé, hogy Par isban tele
pedhessék meg, hol a protestáns egyház 
szabadon virágzott s virágzik ma is. A fiu, 
ki eddig csak a szülői háznál tanul t , i t t 
kezdette meg nyilvános iskoláit s itt vé

gezte be és pedig oly ki
tűnő s ikerrel , hogy alig 
töltve be 21 évé t , már 
1863-ban maga is tanár le
hetett . Tanári pályáját a 
versaillesi lyceumban kez
det te meg, hol azonban nem 
maradt soká, mer t már két 
év múlva (1865) Parisba a 
Charle-Magne (Nagy-Ká
roly) lyceumba hivták meg, 
a tör ténelem tanárának. 

Történelem és különö
sen irodalomtörténet vol
tak kedvencz tanulmányai 

\ mindig, és pedig nemcsak 
1 az adathalmaz, melylyel 
j némely úgynevezett tudós 

megtöl t i a fejét, hanem a 
szellem, mely a j og , az 
intézmények s az ál lam 
tör ténelmi fejlődésében a 
m ú l t tanúságait a jelen-

I: . nek adja s a jövőnek kezet 
nyúj t ; valamint az iroda
lomtörténetben maga az 
irodalom, bele é r tve a szép-
tani elméleteket s az em
beri szellem egész i rányát , 
mely abban nyilatkozik. 
Épen ide vágó irodalom
történet i müve „A régi 
francziaköltészetről", mely 
1866-ban je len t meg s áta
lános elismerést nyert, sze
rezte meg neki az „iroda
lom tudora" (docteur en 
let tres) koszorúját. 




