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megvan a biztos jntalma s igazságtalanság csak 
-azzal a tanulóval történik, a kinek a tudománya 
•csak annyi, hogy ha átmegy: megsértve érzik 
magukat a többi megbukottak; ha át nem megy: 
akkor meg az a baj van, hogy annyi tudomdnyoes-
kávál egy-két boldog halandó már átcsúszott a 
mérték alatt. Annyi bizonyos, hogy e megbukó 
gézengúzok nagyobb büntetést vonnak szegény 
.szüleikre, mint a saját buksi fejökre; de azért az 
is igaz ám, hogy még a tékozló fiút is tárt károk
kal várja az édes anya a két hónapi vakáczióra. 

•* ( 4 kiáüitási nemzetközi Uraló bizottság) 
tagjainak egy része hétfőn este Bécsből Pestre 
érkezett s itt Tisza közlekedési miniszter megven
dégelte őket a Margit-szigeten. A jury bizottság 
testületileg a legközelebbi napokban fog lerán
dulni, s a városi hatóság vendégszeretettel készül 
fogadni, s gondoskodik, hogy a mit érdemes, min
dent megláthassanak. Diszlakomát is rendez szá
mukra a redoutban. A most megérkezettek a 
kassa-oderbergi vasúton tettek kirándulást a vas
úti építmények megszemlélésére. Többnyire építé
szeti c's mérnöki szakférfiúk s a Hernád és Poprád 
völgyeinek szépsége nagyon tetszett nekik, nem 
különben az itteni vasúti munkák is, melyeknek 
sok nehézséget kellett leküzdeni. 

** (Pestváros) e heti közgyűlésében egyhan
gúlag kijelenté, hogy magáévá teszi Deák Ferencz 
egyházügyi beszédt'nek minden tételét. A dal- és 
nt'pszinha7Í ügyben a bizottság jelentését azzal a 
mótlositással fogadták el, hogy az „operaház" 
neve ,,magyar operaház" legyen. Ugyané gyűlés 
500 frtot szavazott meg az iparegylet által a vi
lágtárlatra kiküldendő munkások uti költségére ; 
Gyöngyösei polgármester nyugalmazását helybon 
hagyta s búcsúlevelét fölolvastatá; Erődi Harrach 
Bélát pedig, Hafiz fordítóját, egyhangúlag meg-
választá a józsef-városi reáltanoda tanárának. 

** (Az operaház terveit) Ybl Miklós néhány 
nap előtt mutatá be a közmunkatanács helyiségé
ben. Ezek szerint: a nagyobb színházak egyike 
lesz négy karzattal, csarnokokkal, külön bejárás
sal az udvari páholyhoz és kényelmes nézőhely-
lyel 2030 ember számára. Homlokzat-tervet Ybl 
kettőt mutatott be, még pedig igen szépeket. Az 
értekezlet elhatárzá, hogy a bemutatott rajzok 
alapján részletes tervezet, költségvetés és építési 
programm készíttessék. — A dalszínház építése 
költségeit Ybl 1 600,000 forintra számította, s a 
Hermina-térből 1400 négyszögölnyi területen 
emelkednék. 

** (Magyar nyelvtanár Francziaországban.) 
Catála Sándor a lyoni egyetem tanára magán 
órákat hirdet a magyar nyelvből, s azonnal 16 
franczia tanítványa akadt. Catala spanyol szárma
zású, s néhány év előtt meglátogatván Pesten 
lakó nővérét, Farkas György nyugalmazott jó
szágigazgató nejét, itt időzése alatt magyarul is 
megtanult. 

** (A járvány.) A belügyminisztérium már 
mind kiküldé amaz orvosokat, kik a járványban 
szenvedők gyógykezelésére jelentkeztek, s most 
ismét fölhívást adott ki, hogy jelentkezzenek töb
ben ÍP, még pedig mielébb. A napidíj orvostudor
nak hat, sebésznek és szigorlónak négy forint az 
uti költség megtérítésen kívül. Ez is mutatja, hogy 
a járvány nem apad, bár maga a kór nem oly pusz
tító, mint máskor. — Biharmegyében a „Nagy-
Várad" kimutatása szerint 92 községben uralg a 
kholera, sok helyütt nem jelentéktelen mérvben. 
Eddig azonban jellege nem veszélyes. Az országos 
vásárok ugy Bih-rmegyében, mint más helyeken 
a járvány miatt betiltattak; a néptanítók számára 
Debreczenben, Kolozsvárt megtartani szándékolt 
gazdasági tanfolyam elhalasztatott. 

f (Halálozás.) Legidősb gróf Ráday Gedeon 
e hó 14-én reggel meghalt kholerában. Mint egy
kori követ, majd Nógrádmegye főispánja, mint a 
nemzeti színháznak két virágzó időszakában, a 
forradalom előtt és ismét a forradalom után, igaz

gatója, s mint a református egyház dunameHóki 
egyházkerületének épen a pátensi küzdelmek ide
jében szerzett érdemeiért választott gondnoka, oly 
jelentékeny szerepű ember volt, hogy utolsó sze
rencsétlenségeiben is lehetetlen nem látnunk benne 
az érdemeket szerzett férfiút, a kiben a társada
lomnak vesztesége van. Még 13-án, vasárnap 
este több levelet irt, s aztán azt mondta: „Ha 
reggel sokáig nem találnék fölkelni, adják föl 
ezeket a leveleket a postára." Reggel csakugyan 
nem kelt föl, halva volt. Némelyek azt sejtik, 
hogy az alvás végett használt morphiumból töb
bet vett be. Más határozott hír szerint a járvány 
áldozata lett. Temetése e hó 15-ikén folyt le s a 
háznál Baksay Sándor kunszentmiklósi lelkész 
tartott felette a boldogultat és családját szépen 
jellemző gyászbeszédet, míg a sírnál Török Pál 
superintendens, mint volt elnöktársa, vett tőle 
bucsut. Nyugodjék békével! 

f (Halálozások.) Kaiser-Ernst Jozefa asszony, 
ki a nemzeti színháznak az ötvenes évtizedben 
drámai első énekesnője volt, jul. 10-én meghalt. 
Hátramaradt családjából egy fia énekes külföldön 
egyik leánya pedig a nemzeti színház tánczosnője. 
Ő maga, egy kassai orvos leánya volt, egykor a 
legszebb színpadi alakok egyike s a nemzeti szín
háznak mindig buzgó tagja. Csak 46 évet élt. — 
Latabár Endre, a legbuzgóbb vidéki színigazgatók 
egyike, szélhűdés folytán f. hó. 10-én meghalt. — 
Sárosmegye egyik derék fia: Pillér Gedeon, e hó 
9-én, 64 éves korában meghalt. Sokáig vezette a 
megye ügyeit mint alispán, s az országgyűlésnek 
három ízben volt tagja: 1848-ban, 61-ben és 65-
ben. Utóbbi időben mint a megyei gazdasági egy
let elnöke fáradozott tiszteletreméltó módon. — 
Székesfehérvárott július 10-dikén Zsömböry Ede, 
kir. törvényszéki biró halt meg, 51 éves korában, 
tevékeny s a közügynek szentelt élet után. — 
Marosvásárhelyről kibédi Péterfi József ev. ref. 
nyugalmazott első pap és maros-egyházmegyei 
esperes f. hó 11-én, élte 78., lelkészi pályája 54. 
évében elhunytát jelentik. A boldogult félszáza
don tul Maros-Vásárhelyen működött, s tevékeny
sége, tudománya, gyöngéd szeretete hívei iránt a 
köztiszteletet és becsülést szerezték meg számára. 
— Salamon István, aranyospölyáni ref. lelkész e 
hó 15-én, 50 éves korában, az uralkodó járvány 
áldozatává let t : özvegyet és két árvát hagyva 
maga után. Az elhunyt, kötelességteljesítő s köz
tiszteletben álló lelki pásztor, ezenkívül gondos 
és jól gazdálkodó családatya, ki minden körben a 
köztisztelet és becsülés tárgya volt, hivei előtt 
pedig mint szónok, mint tanácsadó, a szegények 
pártfogója, a népnek vezére feledhetetlen marad. 
Az elhunytat 1848-ik év mint végzett theologust 
találta, de ő másik két testvérével Istvánnal és 
Ferenczczel honvéddé lett. Az idősebb István a 
szelindeki véres ütközetben elesett, az ifjabb Fe
rencz a forradalom végével egy ideig bujdosásban 
talált menhelyet, a közbelső István Szász-Sebes
nél megffebesülve fogolylyá lett s a forradalom 
végéig Theresienstadtban fogva tartatott, mikor a 
császári hadseregbe beosztatott, honnan papi mi
nősége egy évi szolgálat után kiszabadította. 
Hazájába visszatérve az aranyos-polyániak meg
választották lelki pásztorukká, mely minőségében 
utolsó napjáig hivei és pályatársai előtt közszeretet 
tárgya volt. A három testvér közül, kik egyszerre 
ragadták kezükbe a szabadság fegyverét, ma csak 
egy él: Salamon Ferencz történetírónk. Enyhítse 
bánatát a közrészvét. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— R. I . „Az anya ifjúkori arczképe előtt!" Van benne 

egy pár csinos versszak, de az egész mégis közhelyek peri-
petiáin gördül le s nem ragadja meg sem figyelmünket esz
méi-, sem kedélyünket érzései által. 

~" Való-ábránd. A czim nincs jól választva. A forma 
is avult; a tárgyalás hosszasra van nyújtva s a költemény, 
egész külső ruhájánál fogva, nem a mai világba való Olyan 
mint egy tisztes öreg, a ki anno 800-beli szabású ruhában 

— K.-var. A vériek nem „tehetők közié." !?••»«» 
silányak, kiválta kholera, inkább nevetséges, mint (a szeri* 
czélja szerint)megráző hatást tesz az olvasóra. 

— Az anya sirján (1869.) öntől jobbakat közWtünk 
már s még jobbakat várunk ezentúl; ezt a kii verset, SÜT 
gető kivánsága ellenére, de azt hiszszük: érdekéhon" 
félretettük. ""»• 

SAKKJÁTÉK. 
711-ik sz. f. P o r t i l l a W. M. N.-tőí 

(Mexikóban.) 
Sötét. 

e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 706-ik számú feladvány megfejtése. 
(Shinkmann W. A.-tól Grand Rapidsban.) 

Vil . 
1. V g 4 - b l f 
2. V b 4 - c 4 t 
3. V c 4 - c ö f 
4. Vcö—dö f 
5. Vd5—d6f 
6. V d 6 - e 6 t 
7. Ve6—e7 f 
8. Ve7—f7f 
9. V f 7 - f 8 f 

Sőt. 
K a 3 - a 2 
K a 2 - a 3 

Ka2—a3 
Bg8—f8: 

Vil. 
11. V f 8 - f 7 f 
12. Vf7—e7f 
13. Ve7—e6f 
14. Ve6—d6f 
15. Vd6—döf 
16. V d ó - c 5 f 
17. Va5—c4f 
18. V c 4 - b 4 f 
19. V b 4 - b 3 f 
20. Bb8—a8 matt. 

Sőt. 

a4— bSi 
10. g 7 - f 8 V t K a S - a 2 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Debreczenben: Zagyva 
Imre. — Aradon: Kovács Albert. — Szijeí-Csépen.-Mayer 
Károly. — A pesti sakk-kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

lép társaságba. Ezért a jó alapeszmét sem érvényesíthet- I 
jük közlés által, mit valóban sajnálunk. 

Politikai Újdonságok 
1873-ik éri július—dcczemberi folyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságok 

együtt. 
Félévre (július—deczomber) 6 frfc 

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

Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: 
Félévre (július—deczember) 3 frt 

9 V Egyes előfizetések legczélszerübben poitai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darabökrajczáros bélyeg kívántatik. 

• W " Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hó 1873. 

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

H E T I N A P T Á R . 
Kafholikns és protestáns 

naptár 
Hónapi-és 

Hrtinap 

Jú l iu s 
'o? «".*Ír 5 7 L e * s z "»•»• E 6 Illyés 

Dániel próféta Dániel 
Mária Magdoln. Mária Magd. 
Libtír Ápol. Apollin 
Krisztina szűz Jolánta 
Jakab Apóst. ' Kristóf 
Anna b. a. anyja'Anna 

Hold vatozasok 

2 Kedd 
23 Szerd. 
24 Csőt. 
25 Pént. 
26 Szóm 

GArfig-orosz 
naptár 

Július (ó) 
8 G 6 Pongrácz 

. 9 45 vértanú 
10 Euphemia 
11 Proklus 
12 Gábor 
13 Aquiiles 
14 Czirjék 
• Újhold 24-én 

Izraeliták 
naptára 

N a p 
hossza ! kél nyűg. 

H o l d 
hossza kél nyűg. 

Thamuz 
25 
26 
27 
28 
29 

1 Ab Bo . 
2 SS imhu 

C p. 
117 43 
118 40 
119 37 
120 35 
121 32 
122 29 
123 27 

P-
48 
47 
47 
45 
44 
43 
42 

11 óra 50. 0 perczkor délelőtt. 

f. 
65 
78 
90 
103 
115 
127 32 
139 43 

6. p 
0 38 
1 14 
1 58 
2 51 
3 52 
5 2 
6 101 

o. p. 
4 59 
6 1 
7 0 
7 47 
8 19 
8 46 
9 0 

T A R T A L O M . 
Kovács Gyula (arczkép). - Az apa sírjánál. - Bacon 

Franklin köztársasága (folyt). — A buza-vetésben (képpel) 
- Felső nőtanodák az Egyesült-Államokban (két képpel). 
Tanulságok az ipar és kereskedelem történetéből, (vége.) 
- Egy amerikai vállalkozó, VII. — A murmuterok éa 
vadkecskék a Tátrahegységben. — A növények országáról 
(képpel). — Egyveleg. - Tárház: Irodalom és művéazet. 
- Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. - Bal
esetek, elérni csapások. — Mi ujiág? - Szerkesztői mou-
danivaló. - Sakkjáték. - Heti-naptár. 

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

30-ik szám. Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujssíg- és Politikai Ujdonsasrok egyBtt: Egész cvre 12 ft. — Félévre I ft. 
P Csupán a Vasárnapi Ujsáu: Egész évre 6 ft. Félévre i ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft — Félévre :; ft. I p H 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsng «'•.•* Politikai l jfloimágMkat illetőleg: Egy négyszer nssábsott petit sor. vagy annak helye, egyszeri igtatáanál 10 krajc?árba; háromszori vagy 
többs/öri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bemben: Opprlik Alajas. Wollzeile Nr. 22. és llaaxenatriii •'-* Voglrr. Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után .30 kr. 

A királyi kinevezés nem soká hagyta 
bizonytalanságban az országot s közvélemé
nyét a nemes szivii Bartakovics utóda i ránt . 
Sokan az u l t r amontán á ramla t valamely 
jelöltjétől féltették az egri érseki széket; 
mások ellenkezőleg a tudomány és művé
szetek buzgó bajnokát a pártolóját , a püs
pöki ka r egyik födiszét, Ipolyi Arnoldot 
szánták e nagyfontosságú helyre. A gyani-
tások azonban sem egyik, sem másik oldalra 
nem teljesültek. S midőn az országgal együtt 
m i is örömmel veszszük, hogy az ul t ramon
t án jelöltek nem ültek be Magyarország 
harmadik főpapi székébe, más
felől azon reményt tápláljuk, 
hogy az uj egri érsek tettei és 
magata r tása által méltó utód
nak fog bizonyulni a kegyes, 
jó tékony s műpár to ló Barta
kovics helyén. 

Valamint az uj egri érsek 
az ország ujabb főpapjai közül 
v a l ó , ugy az egri érsekség 
maga sem régi. Mint püspök
séget az első magyar király 
alapította.. Eger neve egy 828-
diki okmányban , az avarok 
földén, min t Erlafa említtetik. 
a mi hanglágyi tással ma is 
használatos német nevét (Er-
lau) adja; de hogy szent Ist
ván ala t t is virágzó s jelenté
keny város lehetett, a r r a m u t a t 
az, hogy a szent s a nagy ki
rá ly az ál ta la alapitott tíz püs
pökség egyikének székhelyéül 
választotta. S min t püspök
ség virágzot t nyolczszáz évig. 
Terjedelme roppant nagy volt, 
az ország északi s északnyu-
goti ha tá rá ig terjedvén. 1804-
ben a kassai és a szathmári 
püspökségek kiszaki t ta t tak be
lőle, egyú t ta l azonban, a terü
leti megrövidi tés kiegyenlíté
sére, érseki r angra emeltetet t 
s a kassai, szathmári , szepesi 
és rozsnyói püspökök, min t suffraganeusok, 
rendel tet tek alája. Első érseke Fuchs Fe
rencz, előbb nyi t ra i püspök vo l t ; a második 
B. Fischer I s t v á n ; a ha rmad ik a nagynevű 
Pyrke r László, ki min t jeles német költő, 
mint a nemzeti múzeum sajátját képező Pyr -

S a m a s s a J ó z s e f . 
ker-képtár alapitója s az egri székesegyház 
építtetője, hármasán te t te magát neveze
tessé. Öt a nagynevű Lonovicsnak 1848-ban 
kineveztetése s 1849-ben leköszönése után 
Bartakovics követ te , ki t törhetlen hazafi
sága, tudomány- s művészet-pártolása, nagy
mérvű jótékonysága s szeretetre méltó 
egyénisége a felekezetek korlátain is túl
emelkedő országos t iszteletre érdemesített. 

Ez uj, de kitűnő birtokosai által már oly 
magas igényűvé emelt érseki székbe ültette 
most a királyi kinevezés Samassa -Józsefet, 
k i csak két év óta szepesi püspök, az előtt 

SAMASSA JÓZSEF. 

kevés ideig a vallásügyi minisztérium osz
tálytanácsosa s apát, — s ezelőtt alig négy 
évvel még egyszerű tanár volt a pesti egye
tem h i t tudományi karában. Ily gyors emel
kedésnek még az egyházi téren is (hol talán 
egyedül hihető), alig van példája. De Sa

massa rövid múltja elég biztosítékot nyújt, 
hogy e gyors emelkedés nem ért érde
metlent . 

Az uj egri érsek olasz eredetű. Talán 
szép apja jött hazánkba, s itt megteleped
vén, utódai tősgyökeres magyarokká lőnek, 
érzésben, szóban, testben és lélekben. <> 
maga, kiről szólunk, 1828. szeptember 30-án 
született Barsmegyében. Aram os-Maróton. 
Iskoláit Xyitrán, Léván kezdte 9 folytatta, 
és papi pályára szánván magát, az eszter
gomi érseki papnöveldébe vétetett föl 1842-
ben és áldozárrá ugyanott 1852-ben szen

teltetett . Kitűnő tudományos 
képzettsége mindenekelőtt a 
tanár i pályára jelölte s a 
nagyszombati fögymnáziumba 
küldetet t tanárnak, hol csak
hamar mint kitűnő hellenista 
ismertette meg magát. A Bach-
korszak ekkor nálunk már fo
lyamatba tette germanizáló 
törekvéseit. Rendszer volt ez 
időben, hogy az osztrák taná
rok bizonyos sértő lenézéssel 
tekintek a magyar tanárok 
képességét, működését és min
den alkalmat fölhasználtak, 
hogy a német „Professor-thum" 
fölényét a magyar tanügy és 
tanerők fölött minden áron ki
mutassák. Mindig a magyar 
név becsületére fog válni Sa
massa Józsefnek ,,De stult i t ia 
quorundam, qui se Ciceronia-
nos vocant" czimü értekezése, 
melynek klasszikus latinsága, 
tudományos gazdag appará
tusa és ölő gúnyja a német 
tanárok pöffeszkedő gőgjét 
földre sújtotta. 

Hét év múlva az esztergomi 
papnöveldéhez, h i t t anáru l ne
veztetett ki . Időközben két 
m u n k a jelent meg tőle. Az 
egyik „Pales t ina" czimü nagy 
biblikus készültséggel i rva ; a 

másik a vegyes házasságokról ; az illető kö
rökben nagy figyelmet keltet t , s megszerez
ték számára a ny. rendes hi t tanár i széket a 
pesti egyetemen. Tanár i e rénye i : előadásá
nak alapossága és szabatossága, magatartá
sának szigorú komolysága , itt tanártársai 
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és tanítványai osztatlan tiszteletét vívták 
ki neki. 

Megindulván hazánkban, már 1861-ben 
a politikai akczió, Samassa, tanári helyzeté
ben, távol tartotta ugyan magát a nyilvá
nos szerepléstől, de kezdettől fogva a Deák
párthoz csatlakozott. S csak midőn az 
1865

 8-diki nevezetes országgyűlés befejezte 
alkotmányozó müvét, lépett ki a tevékeny
ség terére. 

Az 1869-diki országgyűlésen már ott 
találjuk a képviselőházban, mint az ara-
nyosmaróti kerület képviselőjét. Ily alapos 
tudományú, szilárd szellemű és elvű, a 
mellett szónoki tehetséggel is fölruházott 
férfiú a politikai küzdtér rá nézve még uj 
mezején sem maradhatott soká észrevétle
nül. S kivált miután az esztergom érseki 
megyei papság bizalmából a kath. autonó
miai kongresszuson is mint annak képvi
selője jelenvén meg, ott beszédével a kon
gresszus első rangú kapaczitásai közé emel
kedett, — nem volt nehéz megjósolni, hogy 
magasabb pálya vár reá a hittanárságnál. 

1869-ben a vallás-és közoktatási minisz
tériumban a kath. egyházi ügyek élére 
osztálytanácsossá, majd apáttá és eszter
gomi kanonokká, — 1871.január 1-én pedig 
szepesi püspökké neveztetett ki. 

Alig két évi püspöksége alatt tettekkel 
bizonyitá be mennyire szivén viseli a haza
fias és közmivelődési szellem terjesztését. 
Nemcsak az egyházi kormányzatba ho
zott be korszerű reformokat, hanem püs
pöki körirataiban, egyházi beszédeiben és 
intézkedéseiben rendszeres kitartással és 
erélylyel hatott oda, hogy papságánál a 
tudományos és magyar nemzeties szellemet 
ápolja, hogy a népet jó és nemzeties nép
oktatás által művelje és hazafiasitsa, s végre 
hogy a néptanítók társadalmi állását emelje 
azok anyagi helyzetét javítsa s igy módot 
és alkalmat nyújtson nekik hivatásuk teljes 
betöltésére. 

Es daczára annak, hogy a szepesi püs
pökség, mint különben is ujabb korban-ala-
pitott, egyike a kevesebb jövedelmű püspök
ségeknek : e rövid idő alatt hazafias mű
velődési s jótékonysági áldozatainak összege 
meghaladja a százezer forintot; mert a hol 
a püspökség jövedelmei elégteleneknek bi
zonyultak, kész volt sajátjából, családi jö
vedelméből is áldozni. Számos jótékony
ságai s áldozatai közül legyen elég egyet 
említeni föl, a szepesváraljai történelmi ne
vezetességű Zápolya-kápolna mütörténelmi 
helyreállítását. Különben is tudománya, 
kivált a történelmi, politikai, egyházjogi 
szakokban, ritka terjedelmű. A józan haladás
nak barátja s a korszellem igényei elől nem 
zárkózik el. Az ország alkotmányának tán-
torithatlan hive; s hiszszük, hogy az állam 
és egyház közötti kérdésekben nem fog 
merev főpapi álláspontokra helyezkedni és 
mig híven teljesiti főpásztori kötelességeit, 
arról sem fog soha megfeledkezni, mivel 
tartozik a hazának és az alkotmánynak. 

A váczi-utczán. 
(Mutatvány Vajda János „Andor Eszményei" czimü verses 

regényéből.) 

A váczi-utczán, fényes délben 
Kivált tizenkettő u tán . . . 
— Szép olvasónő a vidéken 
E z prózai neked talán? 
„ A váczi-utczán, hol a sarkon 
Mint jelfa keresztúti par ton , 
A rendbiztos mereven áll . . . 
H a h a . . . gyönyörű ideál!" 

„ E s bekiséri kérlelhetlen, 
H a valaki nagyot kiált. 
Ugyan mi történhetnék itten 
Vasárnap déltájon kivált? 

Midőn a boltok zárva sorba, 
A tolvaj alszik a lebujba, 
Sörházban a filiszterek, 
S nem kódorog czipészgyerek ?" 

Valóban, kedves olvasónő 
Nem vadregényes ez a tér. 
A sziklabérczes vadonerdő 
Festőibb szinpadot igér. 
De mindazáltal én azt mondom, 
Kissé időzhetnénk e ponton. 
Mert legyen a keret mi szép, 
Mégis csak a mi fő, a kép. 

S a vadonerdő s fellegvára 
Ma már csak egy üres keret. 
Bősz vadja, hőse, — képe tárgya — 
Belőle régen kiesett. 
A vár mindenható lovagja, 
A rengetegnek fene vadja 
A boszorkány — s tündércsoport — 
Mind itt ez utczán sürg-forog. 

Regénye megvan minden kornak , 
Minden tavaszszal nyíl virág. 
Az istenek polgárosodnak 
Es szállanak alább-alább. 
Olymp szirtorma rég lakatlan; 
Ej csöndjét zord lovagvárakban 
Kisértetek föl-föl verik, 
De már egymást se ismerik. 

Csak más a név, a mód, s a fegyver, 
Csak más az eszköz, a divat. 
Ala t ta mindig egy az ember: 
A szenvedély s az indulat. 
Diszitmény és jelmezben már ma 
Je l leg s alakban más a dráma; 
A szakma mindig egyező : 
Van hős, szerelmes, cselszövő. 

És ezt i t t mind együtt találod. 
Mily tarka gazdag változat! 
Bejárhadd a kerek világot 
Hasonlót ehhöz nem mutat. 
Es pedig ép a legszebb czikkben . . . 
Nem egy , ki j á r t az öt földrészben, 
I t t széttekintve fölkiált: 
A h , imhol a tündérvi lág! 

A párisi kirakatokban 
Több fényt ta lá lsz , megengedem. 
Ez óriási emberbolyban 
Az ipar több csudát terem. 
Több emberkéz, több emberszelk-m 
Nyomán ott több a csín, a kellem, 
De a mit adnak is tenek, 
Abból meg itt több a remek. 

Szép hölgye , mondják, Albionnak, 
Aranyhajú Afrodi té ; 
Nápoly körül barnák honolnak, 
Az arragóni fekete. 
De annyi és oly szép, mint itten 
E keringő Syrén örvényben — 
Akármi t mondjatok nekem: 
Nincs e világon ide l enn ! 

Bacon Franklin köztársasága, 
vagy: 

Egy fölfedező naplója. 
(Folytatás.) 

Deczernber 24. Értesítettek, hogy elle
nem egy koaliczió alakult, O'Shindy és a 
többi katholikusok szövetkezvén Glapillard-
dal és a garibaldiánusokkal. A két párttö
redék gyűlöli egymást, s természetesen nem 
élnének együtt csak egy óra hosszat is 
azután, hogy engem megbuktattak. Azonban 
az előttük levő czélra nézve erősek s a pá
pista pap Potheen áll élükön, egy eszes gaz
ember, a kit bárcsak Irlandban hagytunk 
volna. Hallottam, hogy Potheen engem ki
átkozott, mint protestáns pogányt, érte kül-
dék tehát, és megkérdeztem tőle, mit akar 
voltaképen, s azt vettem észre, hogy ennek 
az embernek egyetlen ambicziója, hogy ural
kodjék fölöttem és az egész szigeten. Ma 
reggel megtiltá a katholikus gyermekeknek, 
hogy Schulmann iskolájába járjanak, ki

mondva, hogy a katholikusok nevelésének 
egészen az ö kezében kell maradnia :saddig 
addig, hogy valami parancsfélét bocsátott 
ki, melyben megtilt minden házasságot a 
katholikusok és más hitűek közt. S mint
hogy a fiatal emberek előtt rendesen fon-
tosabbak kedveseik, mint hitvallásuk, ennek 
kétségkívül az a hatása lesz, hogy Potheen 
atya egyházába át fog vinni egy jó mennyi
séget azok közül, a kiket most az ir leányok
nak udvarolni látok. Kérdeztem Potheen-töl 
hogy vájjon azt hiszi-e, hogy mint keresz
tyén tölti be kötelességét, a midőn igy fele
kezetet felekezet ellen lázit; azonban ö 
kenetteljesen válaszolá, hogy csak egy igaz 
hit lehet, s következőleg minden egyéb hit
nek hamisnak és a kárhozat felé vivőnek 
kell lenni; hogy öleikének világossága sze
rint cselekszik, a midőn igy fölmutatja az 
egyházat, a mely öt a mennybe fogja vinni 
és hogy ha én indíttatva érzem magam a 
kegyelem és bűnbánat szelleme által: ö 
igen szívesen szab rám valami büntetést s 
azután majd megkeresztel. Látva, hogy ke
vesebbel meg nem elégszik, mint azzal 
hogy én a katholiczizmust Panapoleonia 
állam-vallásául nyilvánítsam s őtet tegyem 
miniszterelnökké : nagy haraggal kiáltottam 
rá, hogy menjen a pokolba. Azt mondta rá, 
hogy igen szívesen visz tőlem izenetet va
lamelyik barátomhoz, s hogy ha találkozik 
az ördöggel, bizonyosan átadja neki az én 
szíves tiszteletemet. 

Deczernber 28. Azzal a czéllal, hogy 
fölbonthassam a pártos és természetellenes 
szövetséget a katkolikusok s a veresek kö
zött, ma reggel Sournoy kommunistát, egy 
izgága és rósz indulatú ficzkót, rendőr-
miniszterré és közvádlóvá neveztem ki. Mac-
Knob-nafc a főbírónak és a birói törvény
széknek működése azonnal egy csomó ügy
védet teremtett, kik magukat jogvédők neve 
alatt társulattá szervezvén, azt az életmódot 
tűzték ki maguk elé, hogy védbeszédet tart
sanak mindenik gazember mellett, a ki csak 
a törvényszék elé kerül, s igy meghiusitsák 
az igazságszolgáltatás czélját. Sournoy a 
legtevékenyebb volt közöttök. Ö éles eszű, 
ügyes dialektikus, ravasz és hallgatag. Meg
van benne az a talentum, hogy másokat 
bele visz a bajba, vagy kiszedi titkaikat 
belölök, anélkül hogy magát kompromit
tálná : egy szóval született rendőr, s én ugy 
számítottam, hogy miután ismeri a maga 
fajta, embereknek minden hunezfutságát. 
igen értékes eszköz lesz azok elcsipésében. 
Azt be kell vallanom, hogy senki sem mon
dott le nagyobb készséggel meggyőződései
ről, mint Sournoy, mikor kineveztem, s én 
azonnal kijelöltem neki uj hatás-körének 
kötelességeit. Drumski-nak mint főgenerá-
lisnak s a haditörvények végrehajtójának 
hatáskörébe tartozik mindazon nagyobb ki
hágások megbüntetése, melyek a szabad ég 
alatt követtetnek el. Sournoy-nak jutott a 
tolvajlások, összeesküvések, az egészségi 
szabályok áthágása — szóval mindazon bűn
tények kikutatása és megbüntetése, melyek 
titokban űzetnek. Azonban ez az uj kinevezés 
egy pénzügyi nehézséget görditett utamba. 
Midőn megtelepedtünk, mindenik család 
vagy egyén számára egy darab földet méret
tem ki, s megígértem, hogy mindenik háztar
tást ellátom eleséggel abból a készletből, a 
melyet magunkkal hoztunk, addig az ideig a 
mig a sziget maga lesz képes eltartani la
kóit. Azonban világossá lön, hogy a kik 
miniszterekül, birákul, katonákul vagy rend
örökül alkalmaztattak: azok nem mivelhe-
tik ugyanakkor földjeiket is, nem vadász
hatnak a vadakra, nem tenyészthetnek mar
hát, juhot, vagy baromfiakat. S ezért szük
ségessé vált , hogy a többiek, a kiknek 

védelméért és jóvoltáért vállalták el ezek a 
tisztviselők hivatalaikat, lássák el ezeket ke
nyérrel, tojással, hússal és hallal s miveljék 
földjeiket is. Innen támadt az adó behoza
talának szüksége, élelmiszerekben, pénzben 
vao-y munkában, melyet ugyanakkor ren
deltem el, a midőn Sournoyt rendőr-főnökké 
kinevezem, s vele együtt valami Dobionest, 
e<ry ravasz spanyolt, a pénzügyek minisz
terévé és az adószedés főigazgatójává. S igy 
ez a mi minta-köztársaságunk meghonositá 
nemcsak az állandó hadsereget, a bűnügyi 
törvényszéket és a kilencz águ korbácsot, 
hanem egyszersmind az adó-hivatalt és a 
kényszerszolgálatot is. A fejem szédül bele, 
a midőn igy kényszerítve érzem magam 
olyan intézvények behozatalára, a melyek 
ellen máskor a logika és gúny egész hatal
mával küzdöttem, és soha sem hittem volna, 
hogy a gyakorlat olyan nehezen férjen ösz-
sze a szabályokkal. Szerencsére sajtó nincs 
Panapoleoniában, mert hogy ha ellenzéki 
hírlapjaink volnának, melyek tetteimet bí
rálnák, mit el nem mondhatnának azok az 
én következetlenségem nevetségessé és meg
vetésre méltóvá tételére. 

Deczernber 29. Tegnap örvendtem rajta, 
hogy nincs sajtó a szigeten. Fájdalom ez az 
örömöm is oda! Ma reggel Potheen atyának 
iskolás gyerekei ébresztettek föl, kik a 
helyett, kogy az iskolában ültek volna, egy 
frissen nyomott hírlapot árultak nagy kiál
tozással, melynek czime: „A letiprottak jaj
kiáltása." Glapillard és Potheen együtt 
adták ki, s tele volt kiméletlen bírálattal, 
boszura hivó törekvésekkel s mindennemű 
hazugsággal személyem és uralkodásom el
len. Minden szó, a mit valaha mondottam 
minden cselekedet, a mit véghez vittem, 
roszra magyaráztaték. A mit szívességből 
tettem, azt szemem közé csapták, mint ér
dekből történt kegy vadászatot; szilárdságo
mat vérszomjasságra magyarázták, türelmi 
rendeleteimet kétszínű gyávaságra. Végül 
az egész népséget fölhívta a lap, hogy kel
jen föl és rázza le az én elnyomó jármomat, 
a mig egy vértszaglászó vallásos czikk, va
lószínűleg Potheen által írva, olyanfélét em
legetett, hogy a szent atya fóloldozása min
dig biztos azok számára, a kik valamely 
hitetlen uralkodót letenni vagy épen meg
ölni segítenek. 

Én mindig szilárd védője voltam a sajtó
szabadságnak és Európában mindenkor a 
leghangosabban kifejezem rokonszenvezése-
met az üldözött journalistákkal, lettek lé
gyen azok francziák, törökök vagy irlandiak. 
Azonban részrehajlatlanul tekintve ezt „A 
letiprottak jaj kiáltását,'1 világos lön előt
tem, hogy minden kormányzás lehetetlenné 
fog válni, ha ilyen támadásokat megenge
dünk; s tiszttársaim valamennyien egyet 
értettek velem ebben a dologban. Glapillard 
csalárd utón birtokába kerité azt a nyomdát, 
melyet én azért hoztam ki magammal, hogy 
itt fölvilágosult nézeteket terjeszszek alatt
valóim közt, s -azt áruló módon saját gaz 
czéljainak előmozdítására fordította. íme 
itt világosan két külön bűntény követtetett 
el, s Sournoy inditványozá, hogy négyes 
vád alapján kell bepörölni: először, hogy 
másnak a tulajdonát ellopta; másodszor, 
hogy hirlapot adott ki, kormány engedélye 
nélkül; harmadszor, hogy a hatóságok gyű
löletére és megvetésére izgat; s negyedszer, 
hogy hamis és meggyalázó rágalmakat ter
jeszt. Sournoy is, miként Drumski, talált 
egy pompás egyenruhát podgyásza közt, s 
attól fogva egy tündöklő veres övvel ékesítve 
jelent meg a tanács-üléseken, melyet kijö
vetele előtt, hivataloskodásának rövid ideje 
alatt hordott, saját hazájában. Én azonban 
ellene voltam annak, hogy Glapillard-ot 

szigorúbban üldözzék, s azt hivém, hogy ke
gyelmesen járok el, a midőn Drumski-nak 
egyszerűen meghagytam, hogy vegye el tölök 
a sajtót, s Sournoyt utasítottam, hogy tart
son kutatást házról házra, s foglalja le a 
romlott sajtó minden darab termékét, a mit 
csak talál sátrakban és lakóházakban. Ugyan
akkor elhatároztuk közösen azt is, hogy egy 
hivatalos napilapot adunk ki, a melyben 
a kabinet tagjai hiven és őszintén kifejtik 
tetteiket a közönség előtt, s azokat óvatos 
részrehajlatlansággal minden oldalról meg-
magyarázzák. Glapillard és társai természe
tesen zúgtak, hogy a sajtó el nyomatik, és 
hogy mi demoralizáljuk a népet, naponként 
egy ivnyi hazugságot adván a kezébe; 
azonban szándékaim tisztaságában bizva, 
semmi figyelemre sem méltatám rágal
maikat. 

Deczernber 30. Maafőbiró Mac-Knobbe-
nyujtá a kabinet elé s a mi helybenhagyá
sunkkal kiadta uj törvény-könyvét. Három
féle büntetés foglaltatik abban: halál, meg-
korbácsolás és büntető szolgálat; ez utóbbi 
főként az ut-csinálásban, a földek föltörésé
ben és alsóbb rendű szolgálatok teljesítésé
ben áll. S minthogy nagy szükségünk van 
a jó utakra, valamint a szeméthordók és 
csatorna-tisztitókra is, Mac-Knob figyelmez-
teté Sournoyt, hogy jó lesz a hivatalos ku
tatást mentől előbb megkezdeni. Lehetetlen 
volt arra nem emlékeznem, hogy Colbert 
a franczia tengeri hajóhadat nagy részt 
ilyen módon látta el emberekkel, vagyis 
figyelmeztette a bírákat, hogy annyi embert 
küldjenek gályákra, a mennyit csak lehet, 
s azon szomorú reflexióra kellé jutnom, 
hogy a történelem hogyan ismétli önmagát. 
Azonban jobbösztönöm mondja,hogy mindez 
a mi köztársaságunk jövendő javáért tör
ténik. 

Deczernber Hl. E mai nap bezárja az 
évet s holnap nagy elfogadást és egyszers
mind egy szép beszédet tartok, a melyben 
kifejtem a nép előtt, hogy micsoda nagy 
dolgokat tettünk már eddigelé, s inteni fo
gom őket, hogy jövőre szép egyetértésben 
viseljék magukat. A hivatalos lap első 
száma is meg fog jelenni néhány kitűnő 
vezérczikkel, részint a magam, részint tiszt
társaim tollából, melyekben fölfejtjük jelen 
helyzetünket és jövendőbeli kilátásainkat. 
Gyöngéd indokokból ugy gondolom egy-
kissé jó lesz megaranyozni ezen jövendő
beli kilátásokat, s nem árulni el mindazt, a 
mi saját lelkemben ott fenyegetődzik ezen 
fájdalmas tárgyra vonatkozólag. Továbbá 
föltettem magamban, hogy az uj évet vala
mely kegyelmes cselekedettel kezdem meg. 
Ma reggel huszonegy ember ítéltetett el — 
s ezek közül tizennégy ir, négy olasz és 
három franczia — azért, mivel kezüket zse
bükbe dugván, az isten ege alatt semmiféle 
munkát nem végeztek hét álló napon ke
resztül, — mely bűntényt, a mostani 
nagy szükség mellett a munkás kézre, ugy 
büntettünk, mint az állam elleni hűtlensé
get. Mac-Knob föbiró huszonnégy korbács
ütést szabott rajok személyenként a ki-
lenczáguval, s azonfelül hat hónapi bün
tető szolgálatot. Meg fogom örvendeztetni 
ezen szerencsétlen félrevezetett embereket 
az által, hogy elengedem nekik a bünteted. 

(Vége követk.) 

Beregmegyei pogányvárak. 
Beregmegye területén a legrégibb épitkezés 

maradványaiul szolgálnak azon régi fóldtöltések 
(vulgo: pogányvárak), melyek ekkorig annyi szá
zadon át, i t t is jól fennmaradtak; ezek legneveze-
tesebbike az, mely a Hosszú-há t navü, a dél-
nyugoti síkságot az északi hegységtől elválasztó, 
Kövesdtöl egész Podheringig majdnem két mér

földnyi kiterjodésben hullámszerűen nyúló, tölgy
es bükfákkal borított heg>en szemlélhető. Ezen 
trachit kőzetü hogynek több pontján találhatók 
az ókorból fennmaradt régi erődítések; jele
sül mindjárt a hegység déli végén llosva és Brón 
közt egy meredólyes sarkon az llosva vize felett 
áll nagykiterjedésű földtöltéseivel a „Sztremtura" 
novü pogányvár; ettől mintogy egy mérföldnyi 
távolságban északfelé menve, ér az ember a Hát-
hogy azon pontjára, melynek keleti alján Hát-
meg, nyugoti oldalán pedig Ardánháza nevü faluk 
fekszenek. Ez utóbb nevezett hely n g felett a hegy 
ormán a tölgyfák közül kiemelkednek kopár szürke 
sziklák festői alakban, mely sziklacsoport körül 
óriási földtöltések egy kör t képeznek akkép, hogy 
a hegy felsőbb ormát körülkeritik. A nép „Bo-
goszláv" név alatt ismeri ez érdekes pogányvárat, 
s ón, mondhatom, nem kis élvezettel töltöttem 
július 5-kén egy szép napot ezen különben is gyö
nyörű kilátást engedő magaslaton, melynek szor
gos átkutatása közben egy-egy szikla homlokán 
megállván, az alattam messze távolságban eltűnő 
sikföld s a láthatáron kékes színben megjelenő 
tokaji bérezek szemléletén elmerengtem . . . . 

Závidfalváról az ott állomásozó uradalmi 
főerdészszel, Rikli Lőrinczczel jókor reggel indul
tunk ki lóháton s egy órai haladás után a három 
diófához czimzett azon erdőtérre jutánk, melytől 
néhány lépésnyire a pogányvár földtöltése kezdő-X 
dik. Innen nemcsak a nevezett kerületi főerdész. 
hanem ránk várakozott több helyismerő erdővéd 
vezetése mollett, lépéssel megmértük a 4—8 ölnyi 
vastag és 2—4° magas bástyaszerü földtöltéseket,"^ 
melyek még- teljeson ép állapotban hosszúkás alak
ban veszik körül a hegyormot akkép, hogy a töl
tés ált • 1 okozott liástyaszerü véd kivül esik, belső \ 
oldalán pedig a mélyedés sáneznt képez. A töltés 
csak ott szakad meg, hol épen Ardánháza felett a 
sziklacsoport kezdődik, mely 5—6 ölnyi magas s 
köfalmeredekségü levén, 23 ölnyi hosszúságban 
ez pótolja a földtöltést, mely azontúl ismét foly-
tattatik. A fölmenetel az északi oldalról a 3 dió
fától van, ekkép, hogy itt is, mint a többi három 
világrész, felől kapuszerű nyilasokon át lőhetett > 
csak az erőditett belső térre j u t n i ; e nyilasok körül 
heverő nagy kövek jelzik azt, hogy azok egykor a 
használat idején kőgátonynyal lehettek elzárva. 
Épen ily kőhalmaz hever az erődités keleti olda
lán is, hol a hesymagaslatról egy vízmosásos mély 
árok húzódik lefelé, 8 mely völgyület ott, hol a 
földtöltés ive éri, óriási kövekkel volt akkép eltor
laszolva, hogy a kövek közt a viz kifolyhatott 
Átjárást hagytak e hely régi lakói ott is, honnan 
forrásokhoz juthat tak, mint ez különösen a keleti 
oldal egyik helyén látszik, hol" a töltésen kivül 
mintegy 60 lépésnyire egy medenczeszerü mélye
dés tátong, melynek alján, hol a forrás most is 
folydogál, nagy kövek hevernek, melyekkel haj
dan a medencze körülzárolva lehetett. A földtöl
tés körive egyébiránt 1275 folyó ölet tesz. A \ 
belső tér fölülete lapályos és északdéli hosszúsá
gában 305, nyugotkeleti szélességében pedig 234 
ölnyi terjedelmű. 

A legszorgosabb szemlélés mellett sem vehe
tek felületén észre halmot vagy más felötlő erael-
kcdést.tanyahelyre mutató dombot vagy horpadást: 
sem kő, sem más jellemző nyomot nem fedezhetek 
föl, s igy gondolnom kellett, hogy azon nép, mely 
e védmüvet emelé, fagunyhókban lakott, melyek ,y-
időfolytán nyomtalanul elenyésztek. Legvalószi' 
nübb azonban, hogy o hely a környékbeli ősla-
kóknak vész idején menedékhelyül szolgált, hová 
szükség esetében marháival együtt családostul 
bevonult. E vélelmet igazolja az a körülmény, 
hogy e tájon, a Hát-vidéken, hol most számos 
népos helység áll, a lejtős szántóföldeken és hegy-
gerinczeken számtalan őskori halmot találtam, 
melyekben különféle durva cserép, hamu, szén. 
bronz és obszidián műszer re j le t t ; e bronzkorbeli 
tanyák helyei terjednek az egész Hát-környé
ken, egész Kustánfalváig, melynek magas fonsik-
ján nemcsak égetett embercsontokkal töltött u rná-
kat(hamvedreket) tartalmazott halmokat találtam, 
hanem olyanokat is, melyeken kerokalaku czölö-
pekre illesztett, sövényszt-rüleg font s agyaggal 
kitapasztott házak állottak, melyeknek üszkei közt 
obszidián kőtárgyakat és durva cserepeket lel
tem . . . Ezen rég eltűnt nép nagy számban lak
hatott egykor e vad- és haldús vidéken, mert 
bronz-müvei és agyagedényei majdnem az egész 
megye területén egyenlő alakban és hasonló kö
rülmények közt nagy mennyiségben ta 'ál tatnak, s 
kétségtelen, hogy ez ős lakók, a Krisztus előtti 
I V . századnál jóval előbb élhettek itt, mert ezen 
időbdl való (336 K.e.) Fü löp , maczodoniai király
féle több ezüstpénz talál tatot t , néhány év előtt. 

A 
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Munkácson egy szőlőhegyen fölfedezett oly sirban, 
melyben a halott csontjai is feküdtök, mig a bronz 
és agyagcserepékkel ellátott halmokban rendsze
rint égetett csontokat tartalmazó urnák talál
ta t tak. 

A Bogoszláv nevű földvár körül is találtak 
bronzfegyvereket, nevezetesen fentebbi kirándu
lásom alkalmával tudakozódásom folytán egyik 
jelen volt, Varga Iván nevű erdővéd nemcsak ha
tározottan áll i tá, hogy maga is talált a fóldtöltés 
árkában egy réz lándzsa-csúcsot és sajátságos* 
alakú fekete fenkövet, hanem mig mi a lobogó 
tüz körül heverészve a sustorgó s ízletes illatú 
sült elkészültét vártuk, ő közöli ardánházai laká
sára lefutott s a durván készített bronz-lándzsát 
valósággal el is hozta, mely most gyűjteményem 
egyik szép tá rgyát képezi. Szavai szerint, ő hal
lot ta, mikép hajdan itt sárga sodronyt és nagy kő
ba l tá t is találtak : ezek nyomára azonban nem j u t 
hatok . . . 

A Bogoszlávtól északfelé néhány száz lépés
nyire csakugyan e hegy nyergén két kőszirtcso
por t emelkedik, melyeket a nép Nagy- és Kis-vá-
racs (Horodán és horodiscse) név alatt ismer. Eze
ket is megszemléltem, azonban rajtok mi jellemzőt 
sem fedezhettem föl. Lehe t , hogy 
hajdan faépület talajául szolgál
hattak . . . 

Ugy látom azonban, hogy ez 
ismeretlen ó-korbeli nép stratégiai
lag alkotott erőditési müvekkel 
birt , mert néhány hét előtt egy 
más, a fönebb leirt pogányvárhoz 
teljesen hasonló más ó-kori föld
várra akkép akadtam, hogy egy 
kezembe került térképen egy he
gyet „ V á r d o m b " névvel lát tam 
megjegyezve; e hegy, mely érdek
lődésemet nem kevésbbé fólkölté, 
a Háthegy északi végétől alig egy 
óra járásnyira a Latorczu völgy 
túlsó oldalán Selesztó nevű falu 
felett, a vizniczei és szentmiklósi 
völgyek sarkán, méltóságosan emel
kedik a körötte álló kisebb hegyek 
közül. Nem is késtem azt megszem
lélni s egy szép délután kirándul
tam e végből a Munkácsról alig v, 
mértföldnyire fekvő Selesztóra, 
honnan két vasgyári tiszttel a 
hegyre gyalog indultunk. A hogy 
kúpalakú s meredélyes orma 6 —7 
öl széles és 1—2 öl magas fóldtöl
tés és belső sánczokkal akkép van 
körülvéve, hogy nyugoti oldalán 
szintén meredek sziklák képezik 
jó nagy terjedelemben az erődítés 
egyik részét. E sziklák tövében, 
az idő viszontagságaiban ledőlede-
zet t törmelékkel fedett üregek t á 
tongnak, félig tömve földdel s fa
levelekkel, biztos tanyául szolgál
ván most borzaknak és rókáknak, 
mig hajdan alighanem pinczeszerü 
fülkék l e h e t t e k . . . Fent a köralaku 
földtöltésen szintén négy kapunyi-
lás van hagyva, melyek körül te
kintélyes nagyságú kődarabok he
vernek. Egyik ily nyílás mellett, 
hol égménynek nyomát láttam, a 
k iv i t t bányászszal ásatást tétettem 
s nem kis meglepetésemre, vörösre égetett földré
tegre akadtam, melyen sok durva cserép föltűnt: 
kíváncsiságból a szomszéd keleti kapunyilásnál is 
megásattam a gyepet s ime, egy lábnyi mélységben 
ott is ily égetett hely és cseréptörmelék muta tko
zott, mi azon következtetésre vezetett, hogy itt a 
bejáratoknál hajdan az őrök tüz mellett tanyász-
hat tak. A belső udvar i t t is hasonló a Bogoszláv 
teréhez, s minthogy körötte az erdők és völgyek a 
marhának bő legelőt szolgáltathattak hajdan, nem 
kétlem, hogy az erődített tér kizárólag menhelyül 
tartatott, hová « környékbeli lakosság a végső szük
ségben családostul, jószágostul bevonult.... Hogy 
béke-időben való marhatanyául vagy egyedül 
marhák védelmére szolgáló védgátonyokul készít
tet ték volna e pogány vá raka t , mint ezt némely 
régészünk állítja, azért merem határozottan két
ségbe vonni, mert 1-ször meredek, nehezen meg
közelíthető hegyormon állanak, s 2-szor, mert a 
nem kis fáradságot és munkát igényelt földtölté
seket kétségkívül nemesebb czélra kellet t hogy 
készítsék, mivel közönséges marhaállomást egy
szerű fatorlaszokkal is lehet sokkal könnyebben 
bárhol e l ő á l l i t a n i . . . . 

Különben e hegyes-völgyes táj is az ó kor

ban már sürüri volt benépesitve, erre .mutatnak 
az itt gyakran napfényre kerülő arany-és bronzré
giségek, így . mint tudom, Seksztóa az olvasztó 
feletti magaslaton a;: egykori temető mellett 
arany-ékszert, aViznicze patak partján bronzkari
kákat (egy félhold alakú vastag darab birtokomba 
került), az ezzel szemközt álló Zsornina nevű he
gyen, a Csonkás alatt, (hol szintén régi földtölté
sek nyomai látszanak) 1848. évben egy kalapács
csal élesre vert kétélű rövid rézkardot s az ujma-
lom feletti „Vinohorod" közelében fekvő dombon 
podig bronzcsákányt talál tak. 

Minthogy a selesztói pogányvár bels5 te
rületén szintén sem halmot, sem kőhalmazt vagy 
egyéb jelleges nyomokat nem ta lá l tam, alig 
hiszem, hogy o helynek más rendeltetése lehe
tet t annál, melylyel mai napság is az erőditett 
helyek bi rnak: t. i . ,hogy menhelyül szolgáljanak. 
Miért kellett e meredélyes s nehezen megközelít
hető „Pogányvrir(iJ,"-n;\k vallási kultusz véd- és 
gyülhelyeül szolgálni, mint némelyek képzeletök 
után állítják, teljesen nem értem, annál kevésbbé, 
mert csak megyénkben is számtalan helyen, igy 
a többi közt a két most leirt Pogányvár közelében, 
a Zsorninán, a klacsanói, kustánfalvi és kucsovai 

tek könyörületre hivó siralmas élő szobrai előtt • 
hátha akad köztök olyan, a ki egy dicsőbb, mai 
gasztosabb múltnak a fennmaradt romja, a kinek 
talán egész élete egy nagy, egy nemes eszmének 
volt szentelve s az eszme, melyért küzdött, lehet 
hogy talán diadalmaskodott is, hogy fönragyog' 
— mig ő neki, a ki küzdöt t érte, a ki életét ál-
dozá neki, ott van helye az utczaszögleten, s most 
reszkető kézzel kalapot emel előttetek, holott ti 
nektek kellene előtte ka lapot emelni. 

Csonka honvéd, megvakult öreg néptanító 
lehet az, a ki ott áll az utczasarkon, szomorú 
jeléül annak, hogy az az utczasarok több könyö-
rülettel bir, mint az emberek szive, az nyitva áll 
mindenkinek, ez zárva van az előtt, a ki részvét
ért kopogtat. 

E g y szegény öreg ember ez időszerint ál
landó lakója a pesti utczaszögleteknek. Azokat 
keresi leginkább, melyek közel vannak a temp
lomhoz. Mer t a ki templomba megy, talán mégis 
visz valamit szivében a keresztyén erényekből, a 
miknek alapja: „Szeresd felebarátodat, mint ten-
nenmagadat ." 

Ez az öreg ember dérütöt te vén fejével, 
az idő viszontagságai á l ta l megviselt ábrázatával, 

melyen annyi a barázda, megros
kadt termetével, merev, világtalan 
szemeivel megindító egy látomány. 
K i volt, mi volt szegény azelőtt? 
nem tudja azt senki, talán ő maga 
sem, mert hiszen mikor ő haszno
sabb munkás tagja volt az emberi
ségnek, olyan régmúlt idő, hogy 
oda talán már a meggyengült em
lékezet se hat vissza. A kinek az 
ő látásán sem esik meg szive, 
annak nem lehet szive. 

0 nem közönséges koldus, a ki 
ingyen kér. O meg akar szolgálni 
órte. Egy rozzant vén hárfa borul 
az ölébe, öreg napjainak egyetlen 
vigasztalója, kenyérkeresője, atyja, 
fia, egész családja, mindenkije az 
az érzéketlen öreg fa. Annak a 
húrjai rezgik el az ő néma pa
naszát, azokkal regéli el szomorú 
sorsát, azokkal kér, azok által kö
nyörög. Ha közelgő lépteket hall, 
reszkető ujjaival közéje ragad a 
reszkető huroknak , .szomorú, el
haló, bánatos dalokat penget rajta, 
majd egyszerre, mintha valami régi 
emlék vidám derűje szállana meg 
lelkét, átcsap a vigba s játszik hár-
fája húrjain ifjú hévvel, tűzzel, 
hogy a ki nézi, a vig dalt — még 
szomorúbbnak találja. 

Ot t fekszik előtte a földön a 
fölfordult kalap. A ki elmegy mel
lette, nem állhatja meg, hogy egy
két krajezárt ne dobjon bele, nem 
a nótáért , de isten nevében, és még 
sem ingyen. 

A hárfa, az a hű pályatárs, a 
jó barát el fogja kisérni gazdáját a 
sir ig és még azon is tul ta lán:árá
ból kikerül a koporsóra való. 

Utczai hárfás Pesten. 

határokon fekvő, szelíden emelkedő, könnyen meg
közelíthető nyil t magaslatokon, egész csoportok
ban számos halmot lát tam, melyekben sok szén, 
hamu és üszkök közt cserepek és csontégevények 
rejlettek, s hogy ezek szolgáltak áldozó és temet
kező helyekül, azt már erőltetés nélkül lehet 
állítani és elfogadni. . . Remélem azonban, mi
szerint sikerülni fog tüzetesebb kutatás s az 
adatok összeállítása u tán e tekintetben is bizto
sabb eredményt megállapítanunk. 

Lehoczky Tivadar. 

F ő v á r o s i k é p e k . 
Utczai hárfás. 

Az utczaszöglet sok embernek lett már ke
nyérkereső műhelye. 

Ez a megélhetés utolsó appellatorium fóruma, 
melyhez mindenki csak akkor folyamodik, mikor 
már másut t mindenüt t elvesztette azt a pőrét, a 
mit a sors ellen puszta fennmaradhatásaért, lételeért 
viselt. 

Ne menjetek ol érzéketlenül az utczaszögle-

Török háremőrök. 
A képünkön bemutatot t alakok keleten külö

nös rendeltetéssel birnak. Háremőrök ők, kiket 
gyermekségükben szemelnek ki e jelentékeny 
állásra, s mindaddig megmaradnak e ponton, mig 
csak hűtlenség vagy aggkoruk beálltával e szem
füles foglalkozás ponto3 teljesítésére képtelenekké 
válnak. A természet erőszakos kijátszása, s az 
ebből származott i r igység más emberek iránt, 
mindennél jobban képesitik őket ez állásra. Ez ad 
nekik lankadatlan éberséget és vizsga szemet, ez 
éleszti lát- és hali-érzéküket, mely még álomban 
is ébren lenni látszik. Midőn a nő megindul egy 
ily alak kíséretében, bizton érezheti magát, nincs 
hatalom, mely meg ne hódolna egy ily mérges 
tekintetű Cerberus pillantásának. Különben a ki 
elég vakmerő ós egyszerű átszegző pillantásra 
sem szűnik meg a kíséretében levő nőt vizsgálni, 
azt övében vagy kezében hordott korbácsaival 
rendre utasíthatja, sőt még ennél is többet enged
het magának, s a törvény e te t téér t mindig 
védelmére kel. E hatalmát a háremőr (khadim) 
nem is mulasztja el éreztetni. Szánandó hatalom 
ez, mely épen tehetetlenségében leli alapját. 

m *m — ^ 

A háremőr legnagyobb u r a hárembon. Ennek 
küszöbét őrzi, melyen belől egy kényelemben, 
mindennemű bőségben és fényűzésben, de szabad
ságától megfosztatott rab éli szomorú napjait. 
Már csak tudata annak, hogy a bizalmatlan
ság és már eleve föltett hűtlenség és a férj kiját
szásának megakadályozása minden pillanatban 
minden mozdulatát figyelő szemmel kisérik, fájó 
érzetet és konokságot kelthet egy nőben, s innen 
van, hogy a háremőrök ébersége daczára is, annyi 
ármány, cselszövés és kijátszás van napirenden a 
háremekben. 

A hárem (női lakoszá ly) és szolamluk (férfi 
lakosztály) között van a m ibein (középlakosztály,) 
mely a háremőrök és cselédeknek szolgál lakhe
lyül, s a háremnek csak a mabeinbe van kijárása, 
melyet háremőrök állnak el. Ezek maguk között 
színleg jó] barátságban 
élnek, de a féltékenység 
eoryíket a másik őrévé 
fogadta meg, mert nem 
hallatlan eset az, hogy 
az ily háremőrök csengő 
aranyok által megvesz
t e g e t e t t é k magukat. A 
háromőrök főnöke,akha 
dim-basi teljhatalommal 
bir a többi őrök felett, 
sőt a szultán háremének 
főőre kizbir-agaszi név 
alatt miniszteri rangban 
van és résztvesz a mi
nisztertanácsban . 

A nők állása a há
remőrrel szemben a leg-
szánandóbb. Jobban ret
tegnek a háremőr, mint 
férjeik haragjától; a há
remőr kegyének elvesz
tése megsemmisülésü
ket okozhatja, azért ár-
mánynyal és hizelgéssel 
szokták a háremőr ke
gyét keresni, mi rende
sen a férj jóindulatát is 
maga után vonja. A há
remőrök nagy szerepe
ket játszanak a török 
uralkodó ház történe
tében, mióta a hárem 
uralma jutot t érvényre. 
Egyes szultánok kivé-
gezésében és mások aak 
trónra segitésében majd 
mindig megörökitve ta
láljuk a háremőr nevét, 
k i a hárem intriga kivi
telében a főszerepet 
játszta. Állása erre kü
lönösen képessé teszi. 

A képünkön látható 
alakok jellemzően és 
nagy hűséggel vannak 
az életből kiszakítva és 
megelevenítve. Boulan-
ger, a modern franczia 
iskola egyik legdere
kabb festészo, nagy mű
vészettel és nagy elő
szeretettel tudja a ke
leti életből merített tár
gyait vászonra tenni. 
E r r ő l tanúskodik több 
keleti tárgyú képe a 
bécsi közkiállitáson, me
lyekre Arabiából, Egyp-
tomból és Algírból vette 
tárgyát . A franczia mű
vésznek e festményei különösen elegáns rajzolás-
és színgazdagságban tűnnek ki . (B.) 

geB, hogy a közlekedés lehetőleg könnyű és ké
nyelmes legyen. 

De hogy Archimedes kiemelhesse a földet 
sarkaiból, a földön kivül szilárd pontot keresett, 
épen igy a legszebb tervek is. puszta agyrén.ek 
maradnak, ha a való élet nem járul azok megtes-
tositéséhez. A vasútnak a gőz erején kivül szá
mos más egyébre van szüksége a mi nélkül vagy 
meg sem született volna, vagy legalább nem 
örvend oly óriási elterjedésnek, mint a milyennek 
azt mai napság tapasztaljuk. Ilyen két nélkülöz-
hetlen tényező: a vasúti kerekek és a sinek. 

A kocsik talán csak nem a 19-ik század ta
lálmányai, kérdezi a nyájas olvasó, hogy a vasúti 
kerekekre ily nagy súlyt fektetnek? Bizonyára 
nem; Achilles kétkerekű kocsiján liurczolta Pat-
roklos holt testét Trója romjain, és a görög és 

Vasúti kerekek és sinek. 

A vasutak mindinkább nagyobb és nagyobb 
tért vivnak ki maguknak az államok életében; 
egyes terü le tek , valamint az összes nemzet jólé
tének és miveltségének fokozatát velük hozzák 
kapcsolatba. Nem mintha a vasúti hálózat sűrű
sége és nagy terjedelme már magába véve ele
gendő volna — más tényezők közroműködése nél
kül is — valamely nemzetet szellemileg és anya
gilag magasabb polezra emelni, hanem mivel a 
valóságos előhaladásra elkerülhetlenül sziiksé-

Török h á r e m ő r ö k . — (Bou'anger festmén utón. 

római di idalszekerek, valamint a sybariták ké
nyelmes fogatai semmiben sem; tági tnak a mai 
kor e nembeli készitményeinek.És mégis a vasúti 
kerekek fejlődésüknek csak kezdőpontján állanak 
és a lehető legnagyobb tökély, tartósság és olcsóság 
eddigelé mind a jövendőbe vetett szép remények. 

A legjobb gyártmányt e téren hazánk, még 
pedig a fővárosi gyárélet köréből, a Ganz-féle 
vasöntő gyár szolgáltatja,mely többes legújabban 
a m o s k v a i technikai kiállításon is érmet és nagy 
elismerést nyert vasúti kerekeiért. 

A vonatok a különböző országokban külön
böző sebességgel haladnak. Nálunk a gyors vona
tok hat mérföldet, a posta-vonatok négyet tesznek 
óránként; Amerikában nyolcz mérföldet, azonban 
leggyorsabban járnak a vonatok Felső-Németor
szágban Hamburg kőiül , hol t'z mérföldet tesznek 
óránként. A vasúti kerekek kerületének nagyságát 

tiz lábra számithatjuk és igy nálunk a gyors vo
natok kerekei tizennégyezer forgást tesznek órán
ként vagyis perczenként kétszáz negyvenet, Folső-
Németországban négyszázat. I ly roppant gyorsa
ság mellett a súrlódás igen nagygyá válik, főleg 
a kanyarulatoknál, hol az egyes waggonok majd 
az egyik, majd a másik oldalra dőlöngnek: és a 
kerekek rövid egy-két évnyi tartam után egészen 
elkopnak. Megkísérlek tehát rideg, kemény vasból 
készitni a kerekekot, mely a kopásnak nagyobb 
erővel áll ellen, de az ily kerekek a folytonos 
lökések következtében csakhamar megrepedeztek 
és széttörtek. Oly kerekekre volt tehát szükség, 
melyeknek karimája rideg, többi része pedig ru
ganyos, a lökéseknek engedő vasból van készítve. 

E J e fontos kérdést a Ganz-gyár oldotta 
meg első izben ki tűnő sikerrel. 

A vasérczek a nagy 
olvasztóból kikerülve a 
nyers vasat szolgáltat
ják, mely kétféle alak
ban jelentkezik, mint 
szürke és fehér nyers
vas. A szürke nyersvas 
szemcsés, puha és gyen
gén kalapálható, a fehér 
ellenben egyöntetű, ri
deg és üveg kemény
ségű, a szürke nyers
vasban a szén jegőczös, 
gratít vagyis irla alakot 
•olt, mig a fehér vasban 
fül van oldva, mint viz-
ben a ezukor fóloldó-
•dik Ha a nyers vasat 
olvasztó kemenczékben 
újra megolvasztjuk és 
azután lehűtjük, a le
hűtés minősége szerint 
szürke vagy fehér nyers
vassá alakul. Ha időt 
•engedünk a lehűlésre, 
akkor szürke,ellenkező
leg ha rögtön lehűtjük, 
fehér vassá válik. És e 
tulajdonát használják 
föl a vasnak a vasúti 
kerekek öntésénél. 

A tábla alakú nyers
vas darabokat rétegen-
kint kokszszal keverve 
behányják az olvasztó
ba, hol oly pokoli hőség 
uralkodik —• ezer négy
száz egész ezer hatszáz 
fok, — hogy a vas meg
ömlik és mint a víz fo
lyik és hul lámzik; a 
salakot, mely mint köny-
nyebb rész a felső réte
gekben szorul , külön 
•csatornákon vezetik ol 
az izzó tömegről. A fo
lyékony és lehetőleg, 
tiszta vasat pléh kosa
rakban fölfogják és daru 
emeh>kkel vagy kocsik
kal a mintához szállít
ják és tartalmukat bele 
önt ik. 

A minta elkészítésé
ben rejlik a feladat he
lyes megoldása. Fenébb 
Iát tuk,hogy a vasúti ke
rekeknek karimájukon 
rideg, a kopásnak ellen
álló, belső részeikben 
pedig ruganyos, enge

dékeny vasból kell készülve lenniök. 
E végből a minta-vas peremmel van körül

véve, a többi része pedig homok és szénpor-keve
rékből van gyúrva. Ha most az izzón folyó vasat 
az igy elkészült mintába öntjük, szélein, hol vas
sal érintkezik, gyorsan lehűl, mert a vas j ó hőve
zető, mig a homok és szénpor keveréke a meleget 
tovább magába tartja és több időt hagy a kihű
lésre. És ennek következtében a kerék kerületén 
a vas fehér vassá, többi részeiben pedig szürke 

, vassá alakul. 
Ha ily kereket széttörünk, szembeszökőleg 

láthatjuk a különbséget a vas két faja között, a 
kerületén szép, majdnem ezüstfehér szint játszik, 

! míg egyebütt mindinkább barnás szinvegyületbe 
csap át. 

Ha a homok és szénpor keveréket helyenként 
! nedvesebben gyúrjuk össze vagy jobban kiszánt-



juk , oz által hasonlólag tetszésünk szerint az egyes 
részek engedékenyebb vagy ridegebb vasból fog
nak állani. 

Az öntött vas azzal a tulajdonnal bir, hogy 
megmerevedésekor kiterjed és pedig a gyakorlat
ban egy lábra egy vonalnyi nagyságot számitnak, 
később azonban újra összezsugorodik; azért a 
minták készítésénél ezt a tulajdont tekintetbe 
kell vennünk. 

Mielőtt az újonnan öntött kerék egészen ki
hűlne, a mintát szét kell venni, mert különben tel
jes kihűlésnél megeshetik, a mint igen gyakran 
meg is esik, hogy a kerék — jobban összezsugo
rodván mint a minta — megreped. 

E r r e a kerék a műhelybe kerül, hol a forra-
dásokat ,az egyenetlenségeket lereszelik, legyalul
j ák róla és csak ekkor adatik át a használatnak. 

Más országok, melyeknek nincs oly kitűnő 
vasuk, mint nekünk, ezen eljárást nem alkalmaz
hatják sikerrel. 

A phosphor és kén, melyek a vasérczek ren
des kisérői, sok jó tulajdonát megsemmisítik a 
vasnak; ugyanis a phosphor hideg töretüvé, a 
kén ellenben hőtöretüvé teszi, azaz: a phosphoros 
vas a közönséges légmérsékletnél is könnyen el
törik, mint a cseh vagy morva vas, mig a ként 
tartalmazó vasnak csak magasabb mérsékletnél 
van meg ezen tulajdona. 

Svéd- ós Stájerország után hazánk szolgál
tatja a legjobb vasat. 

A nyers vasnak ezen silánysága késztette a 
külföldi gyárosokat arra, hogy más utak és módok 
után lássanak a vasúti kerekek előállításánál. 

Némely gyárakban megkisérlet t k a vasúti 
kerekeket kovácsolt vasból készíteni. E végből a 
tüzes és tésztaként gyúrható tömeget öntöttvas 
hengerekkel , melyekbe a kerék alakja ki van 
vájva, összesajtolják. Az átmenet természetesen 
csak lassan történhet és számos hengeren kell az 
izzó tömegnek hamarjában keresztül mennie, mig 
a kerék egész mivoltában előttünk áll . 

Azonban ezen gyártási mód a robbanások, a 
hengerek folytonos megromlása, és főleg az elő
állítás drágasága miatt mai napig sem tudot t 
lábra kapni. *) 

Mi pedig örvendhetünk, hogy nem kell mind
ezen nehézségeken és akadályokon magunkat ke
resztül A ágnunk. Kvassay Jenő. 

Baden-Baden. 
— Eredeti levél. — 

A ragadó Üos patak mentén, hegyoldalba 
kuporodva fekszik a rómaiak hírneves Civitas 
Aurelia Aquensise, Baden-Baden. E város hat 
évszázadon át volt székhelye a badeni őrgrófok-
nak, kik közül számosan vettek részt hazánknak 
a török elleni küzdelmeiben. 1689-ben egy sorsra 
ju to t t Baden többi községeivel: X I V . Lajos gyuj-
togatói áldozatául esett, s a kormos falak közül 
az őrgróf Rastat tba tet te át székhelyét. De cso
dálatos ! itt is ismétlődött, a mi annyi más helytt 
történt, hogy a mit a francziák német földön ke
vés fáradsággal elpusztitottak, azt verejtékezve, 
költséggel, ismét ők építették föl, vagy legalább 
nagyban hozzájárultak emelkedéséhez. Szóljak-e 
a heidelbergi várról, melyet szintén Melas, e va
lóságos mordályégető rontott le, s mely ily álla
potában, mint a legérdekesebb és legnagyobb rom 
a Rajna-Neckár mentén, idegenek Mekkájává lett, 
ugy hogy Heidelberga lakóinak egyik falatot a 
diákok, a másikat az utazók adják; szóljak-e Win-
deck, Rheinfels omladékairol ? Valamennyi kincs
bányává let t a körülfekvő lakosság részére. í g y 
fordult jóra Baden elpusztitása is. lg. z ugyan, 
hogy elhagyta az őrgrófi udvar, s ennélfogva ogy 
ideig csak tengődött a Fekete-erdő egyik hajtá
sába épitet t eme városka, de boldogabb óra ütöt t 
számára a franczia forradalom ideje alatt . 

Tömérdek franczia emigráns özönlötte el a 
Rajna partját, s igen sokan vonultak Badenbe, 
hogy a frivol, s bedugult pénzforrásaik daczára is 
nagyot játszó mágnások oly fürdővárosnak vessék 
meg alapját, mely r i tki t ja párját a kontinensen. 
Volt azután dinom-Jánom Baden városában. 
H o g y i s - n e ? hiszen az ez ideig annyira sajnált 
őrgrófi udvar fénye által a lakosok közé szivár
got t pénz blil tri volt az ide tóduló idegenek zse
béből ömlőhöz képest. 

A fürdőnek nevezett nemzetközi mulató-inté
zet látogatóinak száma egyre szaporodott. Volt 

*) Amerikában megkísértették a papiros vasúti kere
keket is, még ptdig, a mint hallatszik, elég kielégítő 
sikerrel. 

olyan nyár, melyen az idegenek száma 60,000-re 
rúgott . Persze erre az óriási látogatottságra leg
nagyobb befolyással volt á játékbank, melynek 
forgalmát legékesebben bizonyítja Dupressoir ur
nák 1871—72-re, az utolsó két évre, melyben 
Németországon a hazárd-játékoknak tér engedte
tett, fizetett bérlete, kinek félmillió forintnyi bér 
mellett , 100,000 forintot kellett fürdőszépitési 
czélokra adnia. Ezenfelül a játékbank igazgató
sága ismét félmilliót adott ki évenként mulat-
sági czélokra , szinházra, hangversenyre, futta
tásra stb. 

A saison jelenleg Baden-Badenben a lehető 
leglanyhább. Nincs vendég! Oda a játékbank, oda 
a vendég s a Wicsbaden és Baden közötti verseny 
Németország első fürdője nagy nevéért, ez idén 
határozottan Wiesbaden felé hajlik kedvezőleg. 
Ot t a já tékbank megszüntetése után is csak oly 
nagy az idegenek forgalma, csakúgy virágzik a 
fürdőváros. Igen ám, mert Wiesbaden nagy vá
ros, sok mulatságot nyújt a fürdőzőnek, kitűnő 
állandó színháza van, múzeumai stb. és még, a mi 
legtöbbet tesz, hatalmas szomszédjai vannak. 
Mainz, Frankfurt és Darmstadt t ikkadt legéből 
csak ugy tódul a városi népség a Nero-hegy alatti 
kellemes levegő élvezésére. Már maga ez az egy 
körülmény elégséges a fürdővárosok legádázabb 
ellensége, az unalom száműzésére. Hozzáértők 
épen azt tartják Baden legnagyobb csapásának, 
hogy nincs állandó színháza, s épen ezért javasol
ják, hogy ezentúl ne szerződjenek a karlsruhei 
állandó szinházzal, melynek tagjai időnként ját
szanak a badeni deszkákon, ne adják a 20,000 frtnyi 
segélyt nagyoperák előállítására, melyek számára 
a badeni szinház bizony nagyon kicsiny, hanem 
egyéb színművekre, melyek a segélylyel fölvirá
gozhatnának. Néhány nap előtt egy hétig nagy 
sikerrel, folyton teli ház előtt szerepelt itt a stutt
gart i bal le t ; a jó badeniek tehát ugy vélik, hogy 
félro az operával, abból csak a javát-savát (már 
t. i. a balletot) tartsuk meg, ez legalább hoz vala
mit a konyhára. 

A társalgó háznak mind a hét terme csak ugy 
kong az ürességtől. Csak olykor-olykor varázsol 
b lé nagyobb közönséget egy-egy plakátokkal jó 
előre kikürtölt hangverseny. S a mint i t t az egykor 
tultömött termek, ma elhagyatottan, sőt ezt Italanul 
állanak, ugy a sétatér is puszta, mihelyt a zenének 
vége szakad. De hisz mit is keresne ott az ide
gen, hol mindenütt csak savanyu arczokkal s 
unalommal találkozik. Maga is beleesik a lélekölő 
nya \a lyába , s akkor aztán ugyancsak siet az 
üditő (?) fürdőből kifelé, meg se áll az indóházig. 

Mi azonban sietünk befelé a multak emlékei 
folytán még mindig világhírű fürdőváros megte
kintésére. 

Közel a vasúthoz, a legelső félreeső dombon 
aranyozott kupoláju kápolna tekint felénk. Minél 
közelebb érünk hozzá, annál vakítóbb fényű. 
Olyanforma mint egy kis bijouterie, egy kis disz-
mű, mely csak 215,000 forintba kerül t , s épí t te
tet t herczeg Stourdza Mihály által, Parisban el
hunyt fia emlékére. E görög-orosz kápolnában, 
melyet 1866-ban szenteltek be, naponként isteni 
tisztelet tar tat ik a herczeg fizetett orosz papja ál tal . 

A fürdő fénye az ivócsarnok és a társalgó
házban fejlik ki a maga egész pompájában. Az 
ivócsarnok nagy, oszlopzatos épü le t ; szellős j á 
rókái a Fekete-erdő mondáival, mint freskókkal 
vannak díszítve. Az épület közepén mérik az ás
ványos vizet, mely meglepett gyöngesége és lan-
gyossága által. Mi ez a mi kénes vizeinkhez 
képest, és mégis Baden világfürdő, a mi fürdőink 
meg nyomorganak. 

Az ivó-csarnokhoz néhány lépésnyire áll az 
1822-től 1824-ig Weinbrenner által renaissance 
stylban épített társalgóház, moly a fürdő legpom
pásabb épülete, hét nagyteremmel , a legnagyobb 
komforttal berendezve, közepén van a bálok és 
hangversenyekre használt társalgó ház, azután 
oldalt két játszóterem, most az ásitozó pinczérek 
tanyája, virágterem, olvasó-terem és azu. n. ujabb 
termek, melyek pompa tekintetében valamennyit 
fölülmúlják. 

Bátran elbal laghatunk a kivül-belül semmit 
nem mutató szinház, és a ,,h: lás várostól" Lipót 
nagyherczegnek emelt bronzszobor mellett, hogy 
megálljunk a magas, oszlopzatos kártyaház előtt. 
Ot t búsul a tömör épület, nevető ellentétéül a 
benne űzött könnyelműségnek. Ez volt tehát 
áldozó oltára a roulette és t rente et quarante-nak, 
melyen az áldozatot kérő Molochot utoljára múlt 
évokt . 31-ikén elégítették ki. Oda a sok kártyával 
pingált tündérvár , s a szenvedélyek egész légiója 
máshová fordult. Az ideges játéknak vége van, s 
ezzel vége a lakosok ideges gyorsaságú gazdago- szik 

dásának is. Egyébként Baden polgárai nem azért 
élnek az atyáskodó nagyherczeg protektori szár
nyai alat t , hogy az, szorultságukban ne segitené. 
A badeni kormány nagyszerű fürdőalapot szava
zott meg a kár tyabank eltörlésekor, melyből már 
megkezdették a 800,000 frtnyi költségre számított 
óriási gőzfürdő építését és nagyszerű halastó föl
állítását tervezik az Oos partján. A befejezendő 
építkezések Baden lakosai jólétét továbbra is biz-
tositják. 

Egyre a főutezán haladva, szemünkbe ötlik 
az „Első Magyar Borkereskedés Délnémetorezág 
számára," melynek kirakata az|i t teni legdíszeseb
bek közé sorolható. A bogárhátú utczán tovább 
menve a lichtenthali elővárosban elérjük a vörös 
és fehér homokkőből gót stylben épitet t prot. 
egyházat, ujabbkori üvegfestményeivel. Ez azon
ban minket nem érdekel közelebbről. Sokkal érde
kesebb a X V . századból való kath. főtemplom, 
melyben 1431-től fogva találjuk Baden kath. 
őrgrófjainak síremlékeit. I t t bronz, amott már
vány, alabástrom sarkophagok, emléktáblák és 
emlékfémlapok vegyest, összevissza, tarka képet 
nyújtanak a templom belsejében. A szentélybe 
lépve, Magyarország egyik legszomorúbb idő
szaka két nevezetes szerepvivőjének emlékei előtt 
állunk. Az egyik Lipót Vilmos badeni őrgróf, csá
szári tábornagy és a drávántuli véghelyek főpa
rancsnokáé, ki Magyarországon a török ellon 
küzdve esett el Varasdon. Síremléke fölirata: 
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MAHLBERG ETC ETC CAESAREAE MATTIS AC S 
R. I. MARESCHALLVS CAMPI GENERÁLIS CAESAE 
CVSTODIAE EQVESTRIS CAPITANEVS REGNI 
SCLAVONIAE CONFINIORUM GENERÁLIS NEC 
NON UNIVS LEGIONIS PEDE3TRIS COLONELLVS 

OBIIT XIII. FEBRVAR II. 
AO 1671 VARASDINO IN HVNGARIA. 

Az elesett hős a síremlék fölött életnagyság
ban van kifaragva. Lábainál olvashatjuk : 

VICTIMA CAELO VT PRINCEPS FIERET 
DEBVIT ANTE MÓRI. 

Lehanya t ló , könyökére támasztott fejénél 
pedig : 
VIVIT POST FVNERA VIRTVS NVMINIS HINC 

PIETAS INDE TRAHIT. 

L ipó t Vilmos siremléke átellenében magas 
lik, igen látványos és legbujább rokoko-stilbeíi 
kivitt , az egész szentély falát igénybe vevő ala
bástrom emléke Lajos őrgrófnak, Magyarország 
volt főhadparancsnokának, ki 1707-ben Rastattban 
halt meg. Lajos őrgróf, ki 26 hadjáratban, 25 
ostromban és 13 csatában vett részt, nálunk Esz
tergom ostromáról, Vácz, Budapest bevételéről, a 
mohácsi és szalankemeni csatákról emlékezetos, 
itten mint Pr inz Ludovicus a népdalokban máig 
emlegottetik. Síremlékét Pigal 'o faragta, elárasztva 
azt tömérdek caatajelvénynyel, közepén czimeres, 
fegyveres vitézt állítva elő. 

A főtemplomtól az épülőfélben álló gőzfürdő 
alatt a kórháztemplomhoz ju tunk , melyben ismét 
Magyarország történetében nagy szerepet játszott 
hadvezér sirja emelkedik. Montecuccoli Rajmund
nak, Zrinyi Miklós vetélytársának, siremléke van 
i t ten, vörös homokkő, mely erősen porlik 8 a ned
vességtől már alig-alig olvashatólag e fölírást 
viseli: 

HIC JACET 
MAGNI RAJMUNDI PRINCIPIS MONTECUCCOLI 

FORTUNARUM INSCRIPTUS HAERES 
SED NON FORTUNÁÉ 

QUI AEQUIS PASSIBUS 
ET AD GLÓRIÁM ET AD VITAE EXITER 

PROPERAVIT 
CUIUS FÁTUM NIMIS PROPERUM 

OMNIBUS VISUM 
NISI MORTI ET SIBI 

MORTI 
QUAEDUM PALMIS ONUSTUM 

VIDÍT . . 

S. C. M. CAMERARIO 

LEGIONIS COLONELLO 
1678. 

Montecuccoli sirja a temető bejáratánál fek-
Epen temettek. Egy csekélység, mit sehol 
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másutt nem lát tam a gyászkocsin, igen moglepott. 
Pillangó volt odafestve, példázva életünket! Bi
zony sehol sem alkalmazhatnák azt igazabban, 
mint épen Baden-Badenben! 

A régi temető a fürdőnek a különböző nem
zetiségektől látogatottsága arányát hűen tárja 
elénk. Legtöbb a franczia sir, igen sok orosz, 
angol és egyéb nemzetiségű, egy magyar i s : Dr. 
Comlóssy Alajosé (1794—1837) német fölirattal. 

De ugy veszem észre, hogy Baden-Badenben 
nagyon is sokáig vezetgetem a szíves olvasót a 
magyar történetre vonatkozó síremlékek, templo
mok ós temetők között. Ideje hát elfordulnom e 
komor tárgyaktól, hogy bemutassam a fürdővá
ros lakosait. 

Baden népe hires kapzsiságáról, de e mellett 
kedélyességéről is. Pénzért mindent megtesz, mu
latságért mindent föláldoz. A francziától megta
nulta többre becsülni a bort a sörnél, s átalában 
sok ragadt rájuk a francziáról, attól a néptől, 
melynek fiai közül oly igen kevesen tudnak né
metül. Persze tömérdek adoma kereng az i t t mu
lató francziák rósz németségéről. 

A franczia konyha is átalánosan elterjedt 
Badenbjn, melynek földjén annyi gourmand ta
nyázott. A konyha csak meg volna, de nincs meg 
a vendégek régi száma. Nagyon érthető, miért 
óhajtja a badeni bürger „legyen ugy mint régen 
volt." A francziák, Elzasz-Lotharingia elvesztése 
óta egészen kimaradtak, a keleti fajok a játék
bank megszűnése óta tűntek el, ugy hogy jelenleg 
úgyszólván kizárólag orosz, angol és német ma
gányszerető népség látogatja a még csak három
negyed év előtt lehető legzajosabb, úgynevezett 
világfürdőt. Hja, bizony igy megy a világ sora, 
hodie mihi, cras t ibi! Ballagi Aladár. 

Egy amerikai vállalkozó.. 
{Hamum életéből.) 

V I I I . 
(Ismét Európában. „A pénzcsinálás mestersége." Uj-Brid-
geport. Megint a múzeum. A törpék kongresszusa. — Az 

,,uj amerikai múzeum" a régi romjain.) 
Angliában, valamint a kontinensen is, előbbi 

ottjárta idejéből sok régi jó barátot talált Bar-
num. Nem is volt nehéz újra megindulnia a pénz
szerzés utján. Előadásai a két törpével jól jöve
delmeztek s ő jövedelmei egy részét haza küldhette 
családjának, más részével pedig vándor-kiállitását 
s mutatványait gyarapithatta. Bejárta Angliát, 
Hollandot, a németországi nagy fürdőket, hol a 
pénzt pazarolva szórták a gazdagok és a kártyások 
e ő a hulladékokból könnyen és sokat szerezhetett 
magának. 

Legérdekesebbek és legkapósabbak voltak 
azok a fölolvasásai, melyekben saját élményeit és 
tapasztalásait adta elő. Adomákkal, tréfákkal, je l 
lemzővonásokkal s váratlan fordulatokkal tudta 
fűszerezni előadásait, melyek a mily mulattatók, 
ép oly tanulságosak is voltak. 

Barátai közül többen sürgették, hogy tartson 
felolvasást arról : „hogy' lehet pénzt csinálni ?" O 
ugyan először tréfásan azt felelte, hogy tekintve 
óragyári üzletét s abból következett bukását, 
tulajdonkép arról kellene felolvasást t a r t a n i a : 
„hogy ' lehet a pénzt e lpuszt í tani?" — de végre is 
engedett a sok sürgetésnek s kihirdette nagy föl
olvasását „a pénz-csinálás mesterségéről." E föl
olvasás, melyet könyvében egész terjedelmében 
közöl, s mely annak talán legérdekesebb részét 
képezi: valóban megérdemli, hogy rövid kivonat 
helyett azt egy alkalommal mi ia egész terjedel
mében bemutassuk olvasóinknak, mert annyi gya
korlati józanész és életelv s oly elevenséggel nyi
latkozik benne, hogy nem kételkedünk, hogy abban 
kellemes és hasznos olvasmányt fogunk nyújtani 
olvasóinknak. Most azonban elbeszélésünk rendén 
elég lesz róla annyit mondanunk, hogy Barnum e 
fölolvasása Londonban többször egymásután csi
nált tele házat, a legtekintélyesebb lapok nagy 
elismeréssel nyilatkoztak róla s Barnum fólhiva 
érezte magát ez előadással körutat tenni egész 
Angliában. A sziget- birodalom minden valamire 
való városában ismételte azt s mindenütt nagy 
hatással és — nagy jövedelemmel; egy tekintélyes 
kiadó 1200 font sterlinget (12 ezer forint) ajánlt 
annak kiadási jogáért , de ő nem adta, hanem csak 
folytatta vele jövedelmező körút já t ; ugy hogy 
végre ez a fölolvasás maga ia egy részét alkotta s 
találó illustrácziójául szolgált „a pénz-szerzés 
mesterségének." 

A törpék és a fölolvasások jövedelméből, a 
mellett hogy látványosságait s múzeumi tárgyait 

szaporitotta (pl. Hollandban ogy albinó-családot 
bérolt ki, Southamptonban Thiodongépszinházát 
vette meg stb.) rendro-rendretörlesztgette otthoni 
adósságait i s ; ugy hogy négy évi megfeszített 
munka és folytonos takarékosság által sikerült 
1860-ban adóssága utolsó részletét is törlesztenie 
s nejének mégis Csinos vagyonkája maradt épen. 
Hitele ismét teljesen lábra állván, képes lőn az 
„Amerikai Muzeum"-ot ismét visszaváltani, a az 
erről azóló hirdotést „Barnum ismét talpon!" 
fölirat alatt óriási plakátokban s minden lapban, 
száz-meg százezerszeresen hirdette. Az uj meg
nyitás roppant néptömeg jelenlétében s a lelke
sültség ujjongásai közt történt meg és Barnum 
ismét elfoglalta helyét az üzleti világban, ö tven 
éves volt, de fiatal életerőt érzett tagjaiban s testi 
és lelki ereje teljes épségében volt. A közhangu
lat sokkal élénkebben nyilatkozott mellette most, 
mint bukásában ellene s mindenfelől szives üd
vözletekkel halmozták ol. 

A múzeum ismét mindenféle látványosságok 
szinhelyo lőn. Az egész világ minden részéből 
érkeztek küldemények, nevezetességek, a természet 
és művészet csodái, ritkaságok stb., melyekért 
Barnum ismét sok pénzt adott ki. Azonkivül a 
múzeum soha sem volt ideiglenes nézni valók, 
fölléptetett művészek s társaságok nélkül. Az első, 
a ki szinpadán megjelent, a hires medve-szeliditő 
Adams volt, ki egész csodákat mivolt a mogorva 
maczkokkal, s elbájolta fegyelmezettségükkel a 
nagy publikumot. Egyszer ogy galambfestő lépett 
föl, a ki „kaliforniai arany-galambokat" mutoga
tot t , melyeket vegytani szerekkel festett meg s ha
sonló módon mindenféle szinü galambokat tudott-
előállitani, melyek a kolibrik színeivel versenyez
tek, holott csalódásig természethiven volt utánozva 
minden szin tollzatukon. Barnum megvette a ga
lambokat s azután egész kaliforniai állatsoregletet 
alapitott, mely sok nézőt csőditett múzeumába 

Ezalat t azonban Uj-Bridgoport is, az általa 
még bukása előtt alapitott város, szép virágzásnak 
kezdett indulni. Sokat épül t ; üzletek és gyárak 
keletkeztek benne, melyek közt legtekintélyesebb 
a folyvást emelkedő Wheeler és Wilson-féle var
rógépgyár volt, mely már négyszeresen megha
ladta kezdetbeli kiterjedését és ezernél több 
munkást foglalkoztatott. Számos más gyár s dí
szes utczák egész sora emelkedett, nemis említve 
a munkások számára épült kisebb 8 olcsóbb házak 
egész sokaságát. Barnumnak e telepen még egy 
tekintélyes mennyiségű üres földe volt, melyet 
telkeknek kiosztani s eladóvá tenni most volt az 
ideje. 0 meg is ragadta erre az alkalmat s szép 
pénzt csinált előbb csaknem értéktelen fekvősé-
geiből. Maga is szép házat épitett ot t magának, s 
telkeket adott férjhez ment leányainak is. Egy uj 
paradicsommá varázsolták át e helyet, moly ha 
fényben nem versenyezhetett is az egykori Ira-
nistánnal, kedvességben talán fölül is multa azt. 
Angliában is gyorsan emelkednek az ipar- és 
gyárvárosok, de mi az egy amerikai uj telep emel
kedéséhez képest. Uj (vagy a mint most elnevez
ték : Keleti) Bridgeport emelkedése valóban mesés. 
Az összegek, melyek ez uj város üzleteiben, gyá
raiban stb. forgalomba jöttek, csaknem képzel-
hetlenek. Az Egyesült-Államok néhány elsőrangú 
gyára áll itt, a hol néhány évvel előbb még lege
lők és szántóföldek állottak. 

East-Bridgeport azonban csak pihenő helye 
volt Barnumnak, épen mint egykor Iranistan. 
Munkásságának szinhelye, üzleti életének köz
pontja folyvást a múzeum volt, melyben mindig 
tudot t uj meg uj meglepetésekről gondoskodni a 
néző közönség számára. Ilyen volt a „cseresznye
színű macska" — melyre borzasztó néptömeg 
csődült össze. A macska pedig egy közönséges 
fekete macska volt s Barnum a humbugot azzal a 
tréfával ütötte el, hogy fekete cseresznye is van s 
ő olyant é r t e t t ; a jókedvű publikum meg volt 
elégedve a kissé vastag tréfával. Nevezetesebb 
volt a fehér czethal, melynek hírét hozták New-
Yorkba s azt áll í tották, hogy kellő nagyságú 
kádban, fris fű és szós viz közt elevenen el lehet 
hozni, csak legyen a ki megfogja. Barnum maga 
indult a czet-vadászatra 8 azt szerencsésen végre 
is hajtotta. Hajót bérolt ki, melylyel az „Elbow-
Is land" (Könyök-sziget) partjaira hajtott, hol e 
czetek elég nagy mennyiaégben mutatkoztak. 
Apálykor a sziget zátonyos partjaira valami cse-
rény-félét állított fól, nagy czövekekre, ágí'ona-
dékokból, mint egy óriási varsát, melybe a halak 
dagálykor bele ménjeaek s az apálylyal kimenni 
nom tudva, ott foglyul essenek. A műtéteire egy 
csomó szigetlakót fogadott m e g , kik az ilyes 
mesterségben meglehetősen jártasak voltak. Sike
rült ily módon két fehér czetot fogni s azokat 

New-Yorkba szállitaní. Az utón is ezerek nézték; 
a múzeumban pedig, egy pár nap, mig az állatok 
éltek e úszkáltak, roppant volt a tolongás. De az 
édes yizet nem soká állhatták 8 megdöglöttek, 
miután jól kifizették magukat. Az első siker által 
bátorítva, Barnum tengervizet vezetett be, csator
nákon, a múzeum pinczéjébe s uj szállítmányt 
hozott a csudaállatokból. A roppant víztartó, 
mely itt számokra készült, a következő évbon az 
első s eddig egyetlen nílusi lónak (hippopotatnus-
nak), mely Amerikát látta, szolgált úszkáló he
lyül s heteken át vonzotta magához a kíváncsi kö
zönséget. A tengervíz ezentúl soha sem maradt 
lakók nélkül Barnum múzeumában, s nagyszerű 
aquariummal látta el e gyűjteményt, mely eddig 
C3ak szárazt csodákkal bővelkedett, de attól fogva 
mindennemű tengeri állatoknak is gyülhelyc lőn. 

A száraz ós a tenger oktalan állatai mellott 
Barnum emberi ritkaságokról is gondoskodott 
látogatói számára. Indus családjai, mind a két 
Indiából, folyvást vonzották a nézőket; 8 1861-
ben tiz vagy tizenkét valódi indián-főnök föllépte 
tetőpontra csigázta az érdeket. Tom Thumb tábor
noknak is veszélyes vetélytársa akadt a Commo
dore Nutt novü elmés és nyájas kis törpében, ak i t 
Barnum szintén szerződtetvén, kettejökkel az 
eddigieknél is jobb üzleteket csinált. S hogy a 
törpék kongresszusa teljes legyen, egy Misz La-
vinia Warrens nevű parányi kis törpe kisasszony 
merült föl a láthatáron, a kit Barnum azonnal 
több évre szerződtetett. E kisasszony majdnem 
halálos viszályt hozottá házhoz. Minda tábornok, 
mind a Commodore bele szeretett s nőül akarta 
venni. E g y darabig c a p t á k körüle a levelet a 
vetélytársak ; végre is Thumb tábo».iok lett a 
győztes. Hiába, ő már gazdag emberke volt, gyö
nyörű hintaja és pony-lovai voltak s ezekkel bá
jolta el a kis Lavinia szivét-szemét. A liiusíg vá
sárában övé lett az elsőség, vagyis inkább equi-
page-áé; a mi a nagyobb termetű törpék közt 
sem példa nélküli. A kocsin 8 lovakon kívül még 
szép vagyonka is volt ott, a mi szintén sokat nyo
mott a latba. A kis commodorj vigasztalhatlan 
volt. De az eljegyzés megtörtént 8 roppant föltű
nést okozott a „nagy" világban. Az esküvő nyil
vánosan tartatott a „kegyelem" templomában, 
roppant néptömeg jelenlétében. A tábornok, vagy 
is inkább „St ra t ton Károlyka" szülői nagy lako
dalmat tar tot tak s igen örültek a kis m m y ö k n e k ; 
a k i s Commodore pedig, ki győztes veté lytársa 
mellett vőfély szerepet vitt az esküvőn, u g y elbú
sulta magát, hogy mai napig sem házasodott meg. 
Igaz, hogy nem is egy könnyen talált volna ma
gához való feleséget. 

1865. nyáron ismét nagy veszteség érte Bar-
numot. Nagyon boleelegyedett volt a közügyekbe 
s politikai életbe s Connecticut áltörvényhozó 
testületében is részt vett és épen egy vasút ügy
ben tar tot t nagy beszédet, midőn beszéde közben 
a távirati tudósitást kapta, hogy múzeuma lán
gokban áll. Nagy lelki erejéről s önuralmáról leg
jobban tanúskodik, hogy beszédét legkisebb fenn
akadás nélkül befejezte és sem az elnök, sem 
követtársai nem vették rajta észre, hogy valami 
kellemetlen hírt kapott volna. Sőt mikor beszéde 
végén hire terjedt a szerencsétlenségnek s egyik 
ellenfele a vitában hozzámont és részvétét nyil
vánította, s hogy „mennyire sajnálja az őt é r t 
csapást" — nyugodtan feleié: „igazán? sajnálja! 
lássa, én nem érek rá sajnálkozni, annyira kell 
nevetnem az ön éa pártja vereaégét az iménti 
vi tában." 

Pedig a kár csakugyan irtózatos volt. Az 
egész roppat múzeum romokban hevert ; annyi 
költséggel, fáradtsággal, áldozattal és kitartással 
összehalmozott kincsei elhamvadva s a gyűjtemé
nyek, melyeket újra megvásárolni egy millió, újra 
összegyűjteni évtizedek kellettek volna — meg
semmisülve. Biztosítva csak tizedrész értékben 
volt, s igy az anyagi kár csakugyan tetemes vala. 
Az egész város, sőt az ország maga érezte a szel
lemi veszteséget. A lapok tele voltak a tűzvész és 
a kár leírásával, talán nagyításával is, valamint a 
részvétnyilatkozatokkal a tulajdonos iránt. Ez nem 
vesztette el sem bitorságát , sem kedvét, sem szel
lemi rugékonyságát. „ A múzeum oda van" — irá 
egyik lap, a N e w - Y o r k - Tribüné — „de szeren
csére megvan Barnum maga; az erdőben vannak 
még madarak és vadak, a tengerben halak a a föld 
azinén és mélyeibon elég ri tkaság van még." — A 
múzeumi hivatalnokok is k-n vér nélkül maradván, 
részökre jótékony előadás rendeztetett . A kö
zönség Barnumot hitta, a ki megjelenvén, nagy 
hatású beszédet tar tot t , melyben jelzetté, hogy uj 
muzeumot fog alapitani, mihelyt a politikai sze
repléstől 8 a vasúti visszaélések ellen intézott 
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hadjárattól ráér ; s addig is, hogy hivatalnokait 
foglalkoztathassa, kibérli a „Wintergarden"-sz in-
házat. Ugy is tett . S még azon őszszel hozzá fogott 
uj múzeuma létesitéséhez. Kibérel te a Broad-wayn 
a chinai múzeum tágas he ly i sége t ; néhány kész 
gyűjteményt összevásárolt, egész muzeumokat is 
köztök — s már november közepén megnyitotta 
„Barnum uj Amerikai Múzeumát . - ' 

A drótos tótok. 
A hazánkban lakó nemzetiségek közt a tótok 

egy sajátságos iparágat kerítettek a kezökbe, 
melynek folytatása végett az egész országot be
já rva , minden házhoz beszólnak, hogy vájjon nem 
volna-e szabad szolgálatukat a gazdasszonyi világ
nak fölajánlani ? — Azt hiszem, mindenki tudja, 
hogy a drótos tótokról van szó, ezekről a vándor
szellemekről, a kik vármegyéről vármegyére 
bolyongva, drót és bádog készítményeikkel akár 
minden házban hajlandók vásárt ütni . 

De nemcsak vármegyéről vármegyére já rnak 
ezek a mi atyánkfiai, hanem országról országra is 
s mint a beteg edények gyógyító orvosai külföl
dön is messzire ismeretesek. E sorok írója 1865 
őszén Hamburgban, a börzével szemben fekvő 
Zwings-hotelben volt szállva, s a 
mint ott egy nagy zápor a börzei 
üzéreket, az üzlet bezártával. nagy
részt a szálloda alá menekülni kény
szer i te t te : természetesen csakhamar 
beszédbe kellett ereszkednem egyik-
k él-másikkal.Magyar ruhámról mind
já r t megismertek némelyek s beszél
getés közben egyszer csak ezt a ki
abálást hallom: „ J a j Magyarország, 
Magyarország!" s egy kis , hét-
nyolcz éves tót gyerek szalad felém 
karjait kitárva s tepsiből, egérfogó
ból stb. álló portékáit nagyban zö-
rögtetve. Egy-két szót szóltam a 
kis fiúval, ki folyvást ugrándozott 
körülöttem örömében, mig apja ko
molyan tekintett át a szálloda elé 
az utcza másik soráról. A kis drótos 
tót nagyon kapóra jö t t , mert a ke
reskedők unták magukat s drót 
egérfogóit egytől egyig szétkapkod
ták, valamint a bádog sütemény
mintákat is, melyek közt egy csomó 
gyermekjátéknak is alkalmas volt. 
Hanem fizetni senki sem akar t s a 
kis fiu nem tudta, tréfa-e ez vagy 
komoly dolog ? s egyszer csak elpi
tyeredet t ée hozzám fordult, s német, 
tó t és magyar nyelven zagyválva 
könyörgöt t , hogy vegyem el azoktól 
az emberektől portékáit. De a tréfa 
hamar véget ér t ; minden ember visz-
szaad ta , ami t elvett tőle s egyszers
mind az árával is megajándékozta a 
kis „vándor magyar t " — mint ne
vezték. 

Ez a kis történet is mutatja, 
hogy a drótos tótok messze földeket I  
bejárnak; hanem biztosítom az olva
sót, hogy Hamburgban a drótos tót 
épen olyan, mint Pesten, vagy akár
mely magyarországi faluban. A világutazás polgá
rosító hatása nem vetkőzteti ki eredetiségéből. 
Rendesen egy vastag vászon inget és ga tyá t visel, 
melyet addig föl nem cserél, mig rajta el nem sza
kad. A melyik drótos tótot már nagyon tisztának 
tartanak, arról azt állítják, hogy minden pünkösd
kor kifordítja ingét, hogy a t isztább fele essék 
kivül. Télen-nyáron egyaránt bocskort visel s 
télen még szürnadrág és szürfelöltő egészíti ki 
öltözékét. Hanem a telet többnyire otthon tölt ik 
felső Magyarországon, s azért mikor kitavaszodik, 
a gazdasszonyok, a sok töröt t fazékkal, bögrével, 
tállal, tányérral , csészével, lábassal és mindenféle 
drótozható edénynvel, ugy várják őket, mint a 
fecskéket vagy a gólyákat . Keresetük egy-két kra j -
ozár, vagy egy-két hatos s dél tájban egy kis étel
maradék, melyet a ház eresze alatt is jóizüen el
költenek. 

Sötét , szennyes, kormos ruházatuk és arczuk, 
széles kalapjok és vadizü kiabálásuk ( „Van-e 
drótozni való ?" stb) egyszersmind a nevelés tör
ténetében is nevezetes szerepet játszat velők, mert 
a magyarországi anyák és dajkák a síró, makacs 
és roszalkodó gyermeknek rendesen azt szokta 
emlegetni, hogy : „majd elvisz a drótos !" 

Pesten is járnak-kelnek ugyan, de i t t koránt 
sincs az a nagy fontosságuk, a mi vidéken, hol 

egy-ogy drótos tót megjelenése, kivált a falukban 
valóságos esemény, melytől az időt is számítja a 
konyhai személyzet. 

Képünk a bécsi kiállításon levő magyaror
szági népviseletek közt kiállított fényképek után 
közöl két drótos tótot, a mint fazekat, köcsögöt és 
vaidlingot drótozva végzik munkájokat. 

Egyveleg. 
Az an-

pénztá-
0 (Dr. Livingstone megjutalmazása.) 

gol királynő Livingstone számára saját 
rából évi 300 font sterlinget (3000 forintot) ado
mányozott „Közép-Afrikában tet t kutatásai és 
fölfedezései értékének elismoréseül." 

0 (7. Napóleon rokkantjai.) Az első f'ranczia 
császár hű katonáinak száma Parisban most már 
15-re apadt le, miután az egyik legrégibb rok-
kantot közelebbről temették el 84 éves korában. 

© {Egy herczeg mint nyomdász.) Nagy Péter 
Angliába ment hajó-épitést tanulni. Macao japáni 
herczeg pedig Hágába ment, hogy ott az állam
nyomdában a könyvnyomtatás nemes mesterségét 
elsajátítsa, és azt beszélik, hogy a herczeg napon
ként több óra hosszat a legszorgalmasabban 
dolgozik. 

Drótos tótok. 

"5 (A világ legrégibb hírlapja.) A legrégibb 
hírlap az „Acta populi romani d iurna ," melyből 
fönmaradt egy szám Kr . szül. előtt 168-ból. E z a 
következőket tar ta lmazza: „Márczius 29-én. L i -
cinius consul lát ta el ma az ügyeket. — Ma nagy 
vihar volt és a villám délután szétrombolt egy 
tölgyet a Véli domb közelében. — A Janus domb 
alján egy korcsmában verekedés támadt , melyben 
a „sisakos medvéhez" czimzett korcsma tulajdo
nosa súlyosan megsebesült. — Titinius aedilis 
megbüntet te a mészárosokat, mert húst adtak el 
a népnek, mielőtt azt a hatóságnak bemutatták 
volna. A birságon kápolnát építettek az Is tennő
nek. — Aufidius pénzváltó „a czimber pajzs"-hoz 
czimzett váltóintézetben ma sok adóssággal ter
helten megszökött. Azonban utolérték, s miután 
a nála letett pénzek még megvoltak, Fontesus 
praetor ezek visszaszolgáltatására kényszeritette. 
— Damiphon rablófőnök, kit Nerva legátus elfo
got t , ma keresztre feszíttetett. — A karthágói 
hajóraj ma az ostiai kikötőbe megérkezett ." 

*• (Alkalmas időben kimondott szó.) Az 1848-ki 
viharos évben Svédországfővárosában is zendülés 
tör t , ki ugy hogy végül az a parancs adatott ki , 
hogy a mindig megújuló zajos népcsoportok el
oszlatására katonai erő alkalmaztassák. E g y fiatal 
tiszt kapta a szomorú parancsot azon meghagyás

sal, hogy ha t'ölszólitására a nép el nem oszlanék, 
tüzet Vezényeljen. A parancsnak engedelmeskedve, 
a tiszt a népcsoportozat közelébe lovagolt és igy 
k iá l to t t : „Kérem a közönség illető részét, mikép 
helyét hagyja el, hogy anná l akadá ly ta lanabba 
lövessek golyóval." A hatás szemlátomást való 
volt és így a vérözön megakadályoztatott . 

** (Születés és halál.) Valaki kiszámította, 
hogy fi földet egy milliárd s háromszáz millió la
kosság népesíti. Evenként 33.333,333 ember hal 
meg, azaz : naponként 91 ,950; óránként 3700 : 
pcrczcnként: 60 ogyén. E szerint minden másod-
perezbcn legaláb 1 halál történik, és szivünk 
minden dobbanására egy koporsót szegeznek le. 
Francziaors 'ágban évenként 860,000 ember hal 
meg, azaz: minden órában 100 ember. Többen 
születnek mint halnak, s nincsen olyan temetés, 
melyet egy keresztelés ne kárpótolna: sőt ez több 
a kárpótlásnál, mert a föld kerekségén egy év 
alatt 37.037,037 születés v a n , egy nap alatt 
101,500, egy óra alatt 4 ,200; mig egy perez alatt 
60 élet szűnik meg, ugyanennyi idő lefolyása alatt 
70 gyermek lép az életbe. — Ebbő l az következik, 
hogy a föld népessége perczenként 10; óránként 
600; naponként 14,400; holnaponként 430,000; 
évenként 116.000,000 emberrel szaporodik. Esze 
rint a föld népessége 10 év alat t megkétszereződ

nék. Az a l a p , mely e számí
tást közli, azt is hozzá teszi, hogy a 
földterület és táplálék olégtelensége 
miatt ébredhető aggodalmakat meg
nyugtathatja a bölcs természet azon 
törvénye, hogy : a népesedés rende
sen az élelem mennyiségéhez van 
mérve. 

** (Budai helynevek.) Érdekes
nek találjuk a budai hegyek és dű
lők elnevezését közölni, a mint azok 
1847. évi jun. 17-kén ta r to t t budai 
közgyűlés határozata szerint meg-
határoztat tak, s legújabban közzété
tettek : Rézmál, Szemlphegy, Vér
halom, Mátyás-hegy, Árpád-orom, 
Törökvész, Pasarét , Nyék, Kurucz-
les, Bátorhegy, Bátoralja, Ferencz-
halom, Viradó, Pozsonyihegy, Vaj-
dabércz, Virányos, Mátyás-csurgó, 
Tündér hegy, flunyad-orom, Isten
hegy, Hajnalos, Tá boros, Vezérha
lom, Bélakut, Nádorkut , Svábhegy, 
Németvölgy, Sasad, Sashegy, Kelen
föld, Gellért-hegy, Előmál, Csile-
bércz, Dobogó, ő r söd , Kőérberek, 
Petneházyrét , Széchényi-hegy. A 
többi elnevezések: Szépvölgy, Csa
tárka, Zöldmái, Pálvölgy, Kútvölgy, 
Farkas-völgy, Farkasré t , Márton
hegy, Orbánhegy, Naphegy, Viga-
domb, Gazdagrét , Hosszúrét, Ma
dárhegy, Határ ré t , Spanyolrét, P é 
terhegy, Őrmező, (melybe a nagy 
mocsár foglalandó), Is tenkút , Me
ződomb. 

** (Meddig lesz még Angliának 
kőszene ?) Anglia nagyságát szeren
csés földirati fekvésén kivül vas- és 
kőszéngazdagsága képezi; nem csoda 
tehát, ha az előrelátó nemzet már 
most foglalkozik a kérdéssel : med-

kines, melyet ki tűnő kőszené-
bir, — mert, hogy egykor ez is el fog fogyni, 

az iránt legkisebb kétség sem forog fenn; az 
egyedüli kérdés csak az, mely i ránt eddig még 
megállapodásra nem tudtak jönni az angol tu 
dósok, — bár nem létezik föld, — melyek bel
sejét jobban ismernék, mint Angliáét , hogy mi
kor? E részben méltó érdekeltséget költöttek 
Builder számolatai, ki évek óta tüzetesen foglalko
zik ez életkérdéssel. Szerinte egész pontossággal 
meghatározható a kőszéntartalma, s ez nem ha
ladja meg a 146 milliárd 480 millió tonna (1 tonna 
= 20 mázsa) mennyiséget, s már ekkor 32 lábbal 
mélyebben kell a föld gyomrába hatolni , mint a 
mily mély a jelenleg legmélyebb akna, (t . i. 7700 
láb.) Kétségtelen, hogy még e mélységen tul is 
léteznek nagy gazdaságú kőszéntelepek, de ezekre 
a bányatudomány jelen állása s a napfényrehozás 
nehézségei mellett már nem számithatni. E mély
ségben a föld belső melege egyenlő a vér
melegségével, ós oly gyorsan fejlődik, miszerint 
legjobb légvezetőink mellett sem lehetséges ily 
mély bányákban dolgozni, ha számba vétetik e 
munka költségessége az elért eredménynyel szem
ben. Builder t ehát azt hiszi, hogy Angl iának l eg-
felébb 70—80 évig lesz még kőszene. 

dig 
ben 

fog tar tani 
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Irodalom és művészet. 
— („A Bécsi K i á l l í t á s " ) czimü rendkívüli 

mel lékletünk, melyet eddig az ugyancsak a 
Frankl in- társulat által kiadott „Képes Kiállítási 
Lapok"-bóJ áll í tottunk össze olvasóink számára, 
a kiadó-társulat határozata folytán a jövő augusz
tus hó elejétől kezdve a „Képes Kiállí tási Lapok" -
kal egyesülni fog. Jövő hó elejétől kezdve tehát 
olvasóink magát a „Képes Kiállítási Lapok"-at 
veendik, mint a kiállítás alatti mellékleteink uj 
folyamát, mely eddigi mellékletünk alakjában és 
terjedelmében hetenként egyszer, a „Vasárnapi 
Ujság"-gal egyidőben fog megjelenni. E változás 
azon előnynyel já r olvasóinkra nézve, hogy közvet
lenül az első forrásból s igy gyorsabban kapják meg 
a bécsi, kiállításról szóló tudósításokat. Mellékle
tünk és a „Képes Kiállitási L a p o k " egyesítésére 
nézve az utóbbi lap jul . 23-ki számában a követ
kező értesítés jelent m e g : 

— Azon szoros összeköttetés, mely a „Képes Kiálli
tási Lapok" és a Vasárnapi Újságnak „A Bécsi Kiállítás" 
czimü melléklete közt fenállott, arra indított, hogy e két 
vállalatunkat a következő évnegyedben egészen egye
sítsük. 

A „Képes Kiállitási Lapok" ennélfogva az eddigi 
czimmel a következő évnegyedben csak hetenként egyszer 
fognak megjelenni és a programmjukban kijelölt irányt 
követendik. A kiállítást részletesen és hiven fogják mind 
képek által, mind czikkekben ismertetni. Eddig inkább a 
kiállítás külső részét, az egyes épületeket ismertették, 
ezentúl tekintettel lesznek arra is, hogy a nevezetesebb 
kiállítási tárgyak rajzait is bemutassák, különösen igye
kezni fognak a magyar osztály kiválóbb tárgyait ismer
tetni meg az olvasókkal. 

Ritkább megjelenésűkhez képest a negyedévi előfize
tési ár 4 írtról 2 frtra szállíttatik le, minek folytán azon 
reményt véljük táplálhatni, hogy t. előfizetőink részvéte 
lapunk irányában csökkenni nem fog. 

Egyúttal figyelmeztetjük t. előfizetőinket, hogy 4 frt 
beküldése esetén a „Képes Kiállítási Lapok"-hoz csatolva 
a „Vasárnapi Ujság"-ot is, és pedig folyó év végeigkapják. 

Azon féléves előfizetők, a kik a hetenként csak egyszer 
megjelenő „Képes Kiállitási Lapoka-at nem kívánják többé 
járatni, kívánságukra 4 frtnyi évnegyedes előfizetésüket 
visszakapják. 

A kik ez iránt nem nyilatkoznak, valamint ujolag je
lentkezett előfizetőinknek ha egyébként nem rendel
keznek — beküldött előfizetésük fejében a „Képes Kiálli
tási Lapok"-hoz csatolva, ezeknek ritkább megjelenése 
kárpótlásául folyó év végéig a Vasárnapi Újságot járat
juk ; megjegyezvén, hogy azon t. előfizetőknek, a kik a 
Vasárnapi Újságot kárpótlásul elfogadni nem kívánják 
és ezt a kiadóhivatallal tudatják, egyedül a „Képes Kiálli
tási Lapok" küldetnek és 2 forint visszafizettetik. 

Azon féléves előfizetőinknek, a kik már előfizettek a 
„Vasárnapi Ujság"-ra is, az előfizetési összeg kivánatukra 
visszaküldetik, ellenkező esetben a legközelebbi félévre 
előjegyeztetik. 

A „Világkiállítási Közlöny" féléves előfizetőinek a 
„Képes Kiállitási Lapok'' továbbra is rendesen meg fog
nak küldetni. 

Lapunk szétküldésének rendes folytatása érdekében 
kérjük t. előfizetőinket, miszerint megrendeléseiket, ille
tőleg nyilatkozataikat mihamarább kiadóhivatalunkkal 
(Pest egyetem-uteza 4. sz.) közölni szíveskedjenek. 

Franklin-társulat 
magyar írod. intézet és könyvnyomda, 

(ezelőtt Heckenast Gusztáv.) 

— (Vajda János,) legjelesebbköltőink egyike, 
„Andor eszményei" czimü verses regényen dolgo
zik, melynek első énekét a P . Napló múlt vasárnapi 
tárczája közölte, s melyből a szerző engedelmével 
mi is közlünk mai számunkban mutatványt. Vajda 
János kisebb költeményei most egy éve jelentek 
meg a Kisfaludy-társaság kiadásában, s e nagyobb 
műve is méltó várakozást kelt az irodalmi körök
ben. Részünkről elégnek tart juk e munkára egy
szerűen fölhívni olvasóink figyelmét, a kik Vajda 
János irodalmi működését különben is ismerik a 
Vasárnapi Újságban elszórva megjelent költői és 
más dolgozataiból, valamint a Polit ikai Újdonsá
gokból, melynek pár év óta rendes vezérczikkirója. 

— (A „Budapesti Szemlé"-ből,) melyet a m. 
t. akadémia megbízásából Gyulai Pá l szerkeszt, 
már a negyedik szám is megjelent (július-augusz
tusra) a következő tar ta lommal: „Róma a közép
korban" ( I I . ) Danteiik Jánostól . Amerika déli 
államai a háború óta, az „Edinburgh Review" 
után Steiner Zsigmondtól. Az erdélyi hódoltság és 
•égvárai Szilágyi Sándortól . Az erdő befolyása az 
éghajlatra Hunfalvy Jánostól . A svájezi alkot
mány uj terve Duvergier de Hauranne után a, 1. 
Költemények: Kóbor Tamás, Burns után Arany 
Jánostól, J ó tanácsok Lévay Józseftől. Tragoedia 
és komédia között Névy Lászlótól . Jún ius emlé-

T Á R H Á Z . 
kezete Hegedűs Sándortól. Az angol törvények a 
szegényekről György Endrétől. Értesítő, melyben 
néhány hazai és külföldi munka van ismertetve. 
E füzet méltó folytatása az előbbieknek s benne a 
Danielik szépen ir t történelmi czikke, valamint 
Hunfalvy János gyakorlati hasznosságu érteke
zése, mely már az akadémiában is méltó figye
lemben részesült, különösen tanulságos olvas
mányok. Kiváló becsű Arany páratlan fordításában 
a csaknem lefordíthatatlan „Kóbor Tamás" , mely 
Burnsnek egyik kitűnő genreképe s az angol 
irodalomban mint remek példány szokott idéztetni. 
Ara e füzetnek is külön 2 frt. 

— („Pestvárosi statisztikai évkönyv.") Első fo
lyam. I r t a Körösi József, a pestvárosi statisztikai 
hivatal igazgatója. E szépen kiállított munka épen 
oly gonddal, pontossággal és könnyen áttekinthe-
tőleg van készítve és összeállítva, mint Körösinek 
eddig megjelent statisztikai dolgozatai. A fejtege
tések és magyarázatok könnyen érthetők és ala
posak, a táblázati kimutatások egyszerűek és 
czélszerüek s a külföldi ilynemű munkákkal bátran 
egy sorba tehetők. Addig is, mig lapunkban rész
letesebben ismertetnők, fölemiitjük, hogy kisebb 
rovatai között egyik legérdekesebb a pesti nyilvá
nos könyvtárak használati módjáról közölt kimu
tatás. E szerint Pes t három nagy könyvtárában 
(egyetemi, múzeumi, akadémiai) legtöbbet olvastak 
a szépirodalmi könyvek közül, egy év alatt majdnem 
12 ezerét; azután a társadalmi tudományokból, ide 
értve a jog- és államtudományokat, a nemzetgaz-
dászatot és a statisztikát, ezekre 8500 szám ju t s 
azután jőnek a természettudományiak, melyek 
7063-szor voltak kiadva olvasóknak; negyedik 
volt a történelem segédtudományaival együtt s 
erre is szép szám, 6500 olvasó volt. — A legin
kább keresett szakokban a következő szerzőket 
olvasták legsűrűbben : a szépirodalomból Shakes
peare 459, Petőfi 368, Eötvös 348, Gőthe 324, 
Vörösmarty 257, Arany 188 stb. A hazai folyó
iratokból leginkább kerestetett a Vasárnapi Újság 
(296) ; a régi Athenaeum, — Schedel, Vörösmarty 
és Bajzáé — (215) ; Fővárosi Lapok (168) stb. — 
A 23 nagy ivre terjedő munka Pest város tulajdona 
s ára 3 frt 50 kr . 

— („Népszerű borászati kézikönyv.") Vegytani 
alapon irta dr. Perlaky Mihály. Mint a fóldmivo-
lés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium által 
k i tűzöt t pályadíjra érdemesített munkát ugyanaz 
a minisztérium is adta ki s hasznos szolgálatot 
te t t vele gazdáinknak, kik az ily érthetően, de 
mégis alapos tudományossággal irt munkáknak 
még folyvást nagyon szűkében vannak. A fölvilá
gosító fametszeteknek, valamint az egész mű kiál
lításának csínja és tisztasága jó ajánlat a külön
ben is jól irt munka olvasójának. 

— („Magyarirodalom avüágkiálUtáson") czim 
alatt egy nagy vastag velinpapirnyi ivén adott ki 
Ráth Mór egy hirdetést legújabb és ujabb irodalmi 
vállalatairól, melyek közt az ujabb irodalomnak 
kétségkívül igen sok becses terméke van. A kiadó 
tevékenységét részletesebben ismerteti a szintén 
csinosan nyomatott fólivnyi prospektus, melynek 
czime „ A bécsi világtárlati j u ry elébe terjesztett 
jelentés Ráth Mór kiadói tevékenységéről," mely 
a „ B . P . Szemle" most megjelent füzete végén 
is olvasható. 

— (Ugyancsak Ráth Mór) kiadásában megje
lentek: Az 1873-dik évi országgyűlési törvény-
czikkek. (Második fűzet X I X — X X I I . ) Ara 
50 kr . Ezenkivül : Budapest térképe, a legújabb 
adatok alapján és a fővárosi közmunka tanácsa 
által megállapított uj utczák kitüntetésével. 1873. 
E térkép mellé Budapest utczáinak, téréinek stb. 
betűrendes sorozata van csatolva s ára 80 kr . 

** (Smiles-nak „Jeüem") czimü nagybecsű 
müvét is ki fogja adni magyar példákkal illusz
t rá lva Könyves Tóth Kálmán, az „Önsegély élet 
és jellemrajzokban" fordítója. E műből már több 
fejezet van készen s az egész a napokban sajtó 
alá kerül . 

** (A „Fürdői Lapok"-ból) most már a 9-ik 
szám jelent meg. Érdemesnek tartjuk fölhívni a 
figyelmet e közlönyre, mely saját körében ottho
nosan mozog, s a fürdői közönségnek sok tájékoz
tatót nyújt mind a fürdés használatában, mind 

' egyes fürdők hatásáról , mind pedig a különböző 
fürdők társaséletéből. Czikkei népszerűen, min

denki által könnyen érthetőn vannak írva, tartalma 
változatos. A lapot dr. Kovách Imre szerkeszti, s 
előfizetési ára egész idényre 4 frt, mely összeg 
Budára, Atti la-utcza 636. sz. alatt küldendő 
Minden vasárnap megjelenik. 

Egyház és iskola. 
** (A pesti egyetemnél) betöltondő tanszékek 

közül a politikai tanszékre (hét szóval négy ellen) 
Horn Edét ajánlák, mellette párhuzamosan a kö
vetkezőket is kijelölték: dr. Korbuly Imrét , dr. 
Matlekovics Sándort és dr . Concha Győzőt ; a 
római jogra : dr. Vécsey Tamás, dr. Rentmeister 
Antal és dr. Bozóky Alajos tanárokat ; a bünte tő
jogra pedig dr. Schnierer Aladár pes t i , dr. 
Scháffer pozsonyi jogtanár t s dr. Székely József 
kir . főügyészi helyettest. 

** (Az egyetem hittani karában) még mai 
napig sem érvényesült a magyar , mint oktatási 
nyelv. A régi hagyományhoz képest ott még min
dig latinul tanitanak. Toldy Ferenez múlt évi s 
Hatala Péter idei rektorok hazafiasán sürget ték 
ugyan a kormánynál, hogy rendelné el a magyar 
nyelv használatát a hi t tani karnál is, de hiába. 

** (Bizalmi föliratot) intéztek Zalamegye 
balatonvidéki szabadelvű lakói valláskülönbség 
nélkül Hatala Péter egyetemi rektorhoz Péter- és 
Pá l napján, melyben fölvilágosult és szabadelvű 
eszméiért hódolatuknak adnak kifejezést. 

** (A pesti egyetemi ifjúsági olvasókör) becses 
ajándékot kapott közelebb: b. Eötvös József könyv
tárának egy részét, melyet b.|Eötvös Loránd aján
dékozott az ifjúsági körnek. Ez ajándék öt nagy 
szekrényből áll, mindegyik zsúfolva a legértéke
sebb könyvekkel, s majd valamennyin az elhunyt 
nagynevű iró kézírása van. 

** (Az országos minta-rajztanoda és rajztanár-
képezde) növendékeinek kiállítását jul . 18—20-án 
sokan látogatták. A kiállítás tárgyai a múlt szá
munkban közölt jelentésben elő voltak sorolva, s 
igy ez alkalommal elég lesz megemlítenünk, hogy 
a négy teremben csinosan elrendezett különféle 
művek: építészeti, ékitményes rajzok, gypsz- és 
élő minta után készített rajzok és festmények, 
mintázatok , fametszészeti tanulmányok, stb. 
mind együtt véve szép tanúságot szolgáltattak 
arról a haladásról, melyet a növendékek e jól veze
tett hazai intézet rövid idei fenállása alatt tettek. 
A növendékek közül ki tűntek Csapó Gyula, Biczó 
Géza, Gyárfás Jenő, Szontagh Géza (festett tanul
mányok által) ; a nő-tanulók közül TomasekEmma 
k. a. — Az igazgaté, Keleti Gusztáv által kitűzött 
pályázatok eredményei (önálló kompozicziók), 
szintén ki voltak állítva, melyeknél Gyárfás Jenő 
és Bartók Lajos voltak a nyertesek. 

Mi újság? 
© (A spanyolországi karlisták és kommunis

ták viselt dolgai) jó menedékül szolgálnak a poli
tikai czikkiróknak, budapesti nevezetes események 
hiányában. De nekünk be kell érnünk azzal, hogy 
Don Karlos expedicziója helyett a bécsi kiállitási 
j u ry tagjainak Buda-Pestre tervezett lerándulásá-
ról szóljunk. A jury tagjainak fogadására nagy
szerű előkészületeket tesznek, hogy fővárosunkat 
minél kedvezőbb benyomásokkal hagyják el. A 
moghivó küldöttség, mely Királyi Pá l , Lechner 
József, Toperczer János, Schuszter János képvi
selőkből és Kammermayer tanácsnokból áll, 24-én 
reggel indul Bécsbe a gyorsvonattal. Meghívó és 
programmjegyek magyar, franczia, angol, olasz és 
német nyelven nagy számmal küldettek Bécsbe. 
A vendégek szombaton reggel indulnak el Bécs
ből külön hajón és este 7 óra tájban érkeznek 
körünkbe. Fényes fogadás, még fényesebb estély, 
lakomák (az elmaradhatlan toasztokkal), közinté
zetek látogatása, kirándulások, stb., mind egymást 
fogják érni s a fővárosi tűzoltó csapatok esteli 
kivonulása egy kis látványosságot fog nyújtani 
az unatkozó fővárosiaknak. — A kholera-bizott-
ságok ia erélyesen hozzá fogtak a munkához s 
nagyban tisztogathatnak mindenfelé. Nem akar
juk őket azzal gyanúsítani, hogy csak a kiállitási 
jury kedvéért akarnak egy kis „vakulj nómet"-et 
rendezni, hogy port hintsenek az idegenek sze
mébe, de annyi bizonyos, hogy már előbb is hozzá 
foghattak volna. Most kivált a lipótvárosi bízott-



ságot s elnökét magasztalják, hogy mily fáradhat-
lan a felügyeletben s mily gyors a szükség helyén 
a kellő segély nyújtásában. — A kholerai ijedel
mekhoz most még egy uj rém is járul , s ez az 
augusztus elsején bekövetkező házbérfizet.-si ha
tá r idő , mely ugyan sok szegény embernek meg-
fájditja a fejét. Most még nehezebb nap lesz 
e z , mint máskor szokott l enni , mert nagy a 
pénzszűke és sokan vannak azok a szegényebb 
sorsú emberek, k ik megtakarí tot t filléreiket oly 
pénzintézeteknél helyezték el, melyek most baj
ban vannak ; a szegények a házbér számára taka
r í tot tak és ép e pillanatban nem juthatnak pén
zükhöz. Egyik . helybeli zuglap ugyan azzal 
ámitja őket, hogy némely háziurak máris kinyi
latkoztat ták, hogy a forencz-józsefvárosi takarék
pénztár betéti könyveit készpénz gyanánt fogad
j ák el, de ehhez hiába kötné valaki a reménységét, 
mikor már a békés liquidáczióra nézve megkisér-
let t mindenféle módok meghiúsultak s e takarék
pénztár ellen a csőd is ki van mondva. — A mos
tani „krach"-os világban némi vigasztalás az, 
hogy igyekszünk'legalább némi szellemi kincseket 
gyűjteni s vesződünk az iskolák és egyéb köz
művelődési intézetek ügyével. A közoktatási mi
nis /.ter közelebb is esíy nevezetes köriratot bo
csátott a törvényhatóságokhoz a műveltségi hala
dás érdekében, mely — mint a körirat mondja — 
r á : k nézve a létfentartás érdeke is. E köriratban 
a miniszter arra hivja fel a törvényhatóságokat, 
hogy területükön igyekezzenek tudományos és 
művészeti czélu egyleteket , muzeumokat alakí
tani, a már meglevőket pedig erkölcsileg és anya
gilag támogatni . ígér i egyszersmind, hogy min
den ily kezdeménye ést az ügy fontosságához 
mért erkölcsi támogatásban foi- részesiteni. Ez 
minden esetre a hét legfontosabb újdonsága s 
ennél örömmol ál lapodhatunk meg. 

** {Gladstone levele.) Mint tudva van, az 
angol kormányelnököt tudományos akadémiánk 
közelebb frigjának választotta. Ennek folytán 
Gladstone következő levelet intézte az akadémia 
elnökéhez, gr . Lónyay Menyhérthez: „London, 
1873. jun. 30. Si r ! Volt szerencsém az osztrák
magyar követ szívességéből megkapni ö n n e k jun. 
16-kán kelt lekötelező levelét s ezzel együtt a 
külső tagsági oklevelet, melylyel a magyar tudo
mányos akadémia engem megtisztelni szíves volt. 
Bár érzem, hogy mily kevés igényem lehet e ki
tüntetésre, elfogadom azt nagy örömmel s mély 
tisztelettel azon testület iránt, mely kegyes volt 
megtisztelni. Az én szememben ennek, a személyes 
kitüntetés mellett, magasabb rendű jellege is van, 
mert azon testvériségre mutat , mely a tudomány 
gyarapítására a az elme művelésére czélzó minden 
törekvésnek sajátja; és én őszintén remélem, hogy 
a müveit világ különböző országai és fajai között 
minden ily természetű kötelék erősbödni fog nap
ról napra. Fogadja Sir, legmélyebb tiszteletemet 
stb. Gladstone W." 

** {Reclus Elysée) hírneves franczia tudós, 
kinek „ L a T é r r e " czimü remek kiadású müvében 
a magyar alföld is jól van jellemezve (mi franczia 
geographusnál felette r i tka) Gerando Atti lával ! 
hazánkat, különösen Erdély t be fogja utazni ,hogy 
a „ T o u r d u m o a d e " - b a n részletesen megismertesse. 

** {A királyné számára) megvásárolták va^ 
dásztanyának Káposztás-Megyeren Bottlik L i jos 
ur szép villáját. Az alkut b . Wenckheim Béla 
miniszter kötötte meg 43,500 frtért. 

** {Gödöllőt) is hatalmasan szépitik, s nagy 
előkészületeket tesznek az őszi vadászatokra, mi
kor az angol trónörökös is jelen lesz, több kü l 
földi látogatóval. A parkot óriási mértékbon meg
nagyobbították, egész utczákat, nagy ker teket és 
földeket csatoltak hozzá, az előbbi tulajdonosok a 
k i r á h i család birtokában levő egyéb területekkel 
kárpótoltatván, hol most uj városrész emelkedik. 
A parkot egészen a schönbrunni mintá jára ren
dezik, 8 ha kész lesz, nem is enged annak semmi 
előnyt. 

•* {A Lánczhidfő) oroszlános talapzataiban 
már bevan vésve a monumentális mű építésének 
rövid története. Most a szemközti talapzatokba, 
melyeken nincs semmi fölirat, bevésik az országos 
megváltás dátumait is. Az innenső talapzatnál 
már megkezdték a munkát . 

** {Jótékonyság.) Biharmegyei Sarkad mező
város szegényei gyámolitására gr. Ahnássy Kál
mán 6000 frtnyi alapítványt te t t . Ugyancsak e 
derék emberbarát még az uradalmában lakó nél
külözők számára is tet t 24,000 frtnyi alapitványt. 

+ {Halálozások.) Gróf Nádasdy Lipót, Ko-
márommegyc főispánja, egy napi betegség után 
f. hó 18-án 71 éves korában elhunyt. Három 
hóval ezelőtt ünnepelte meg Komárommegye 40 
éves főispánságának jubilaeumát, a mely alkalom
mal a köztiszteletben álló hazafi arczképét és élet
rajzát megismertettük olvasóinkkal. — Rónay 
Mihály, Csongrádmogye volt alispánja, s előbbi 
időkben országgyűlési képviselő, e hó 20-kán el
hunyt Tát ra-Füreden. — Rózsahegyen e hó 19-én 
temették el nagy részvét közt Detrich Flórián 
pénzügyi tanácsost és a hradek-likavai kincstári 
uradalom főügyészét. Hosszas betegség után, 55 
éves korában hunyt el. A boldogult 1848-ban a 
rózsahegyi nemzetőrség egyik főtisztje volt, miért 
később fogságot is sz nvedett. — Ozv. Lvtkynichné 
szül. Bagdy Jul iánná e héten hunyt el Pesten. A 
szabadságharczban férje Bem tábornok kedvelt 
honvédtisztje volt s Beszterczénél az ellenség a 
templomtoronyból lőtte agyon őt, Bem helyett, 
mivel az ő kocsijában ült, mig maga a visszavo
nuló tábornok szerencsére, a város alat t haladt el. 
Az özvegyen maradt nő Pestre hozta árváit , hogy 
itt őket fölnevelhesse. És aztán — egyik felnőtt 
fia agyon lőtte magát, a másikat ( Is tvánt) távol 
hányja a sors s a koporsónál most csak leánya 
(Otti l ia) állt, ki a szini tanoda növendéke volt. — 
Herczeg Sándor, nagy-almási ev. ref. lelkész és a 
kolozs-kalotai egyházmegye főjegyzője életének 
55-ik, lelkészi pályájának 28-ik évében meghalt. 
— E g y gyászlap Vass Gyulának 1849-diki hon
védfőhadnagynak, Zemplénmegye árvaszéke első 
ülnökének, s a zempléni Vass-család utolsó sarjá
nak, Pesten, e hó 23-án, 49 éves korában történt 
elhunytát tudatja. — A külföldről Rose Gusz
táv berlini egyetemi tanár, hírneves geolog s 
a magyar akadémia levelező tagjának, és Phi-
laréte Charles franczia író és a „College de francé" 
tanárának halálát jelentik. 

— („Az Anke r . " ) 1873-ik év június havi üzletkimu-
tatása. — E hóban a társulatnál benyujtatott összesen 352 
bevallás 531,342 frt biztositandi öss éggel, és pedig: 233 
bevallás 418,256 írttal halálesetre, és 119 bevallás 113,086 
ír t tal életesetre. Kiállítva lón 219 kötvény 309,184 írttal 
halálesetr •, és 110 kötvény 156,258 í r t ta l életesetre; ösz-
szesen tehát 359 kötvény 465,442 írttal. A havi bevétel 
volt 115,806 írt haláles.ti dij és 98,908 frt betételekben, 
összesen: 214,715 frt. Ez évben benyujtatott 3615 beval
lás, 5.333,590 frttal,és kiállíttatott 3582 kötvény: 4.797,8' >2 
í r t tal ; ugyan ezen időben bevétetett 1.355,508 fr t ; — ha
lálesetekért pedig kifizettetett: 290,255 frt. A társaság 
működése kezdetétói fogva halálesetekért fizettetett 
4.906,553 frt, és az 1873-ik túlélési társulás (Assocziaczió) 
eredménye 726,578 frt volt, mely összeg 872 tag közt 
aránylagosan fölosztatott 

Szerkesztői mondanivaló. 
• D.—n. M. B. L. Ezt a képet természetesen még sok

kal szivesebben vettu*, mint az előbb emiitettet. A kér
désrebajos feleletet adni; az efféle hírekben kétségkívül 
sok a túlzás, de azért nem mérnők állítani, hogy épen 
semmi alappal sem bírnak. 

P e s t . Sz. A. K. A pongavölgyi menyegző leírásá
nál hazai tárgyú népszokásaink közül érdekesebbet adha 
tünk. A másik közleménvt azonban fölhasználjuk. 

Cs. Jtt. A dolog rendbe van hozva; ezóta kétség
kivül vette is a küldeményeket A levél czimére az a kis 
megjegyzésünk van, hogy a szerkesztő nem igényel sem 
„nagyságos", sem más efféle titulust; hagyjuk ezt azoknak 
az ujabbkori „demokratáknak," kik értéket, tudományt, 
mindent ranggal mérnek. 

— Kupafl verse visszhang egy lapunkban nemrég 
megjelent kól eményre, s mint viszhang az eredetinél 
minden tekintetben sokkal gyöngébb, csak annak keserű
sége van benne fokozott erővel s túlzottan visszaadva. 
Nem közölhető. 

— Pes t . R. L. Wintherfeld czikke magyarsága 
annyi igazgatást kellene tenni, hogy közölhető legyen a 
mennyi fáradsággal újra is lefordíthatnék az egészet 
Magyatságában szabatosságot, stylusában átalában könnyű
séget tanuljon s akkor találkozhatunk. 

SAKKJÁTÉK. 
712-ik sz. f. Z a g y v a I m r é t ő l 

(Debreczenben.) 
Setét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond 

A 707-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 

1. K e 6 - e 7 Fa:.'—b3 
2. K e 7 - f 8 F b 3 - c 4 
3. Vc6 e8 tetsz. szer. 
4. Bf7 - f± matt. 

He lyesen fej tet ték m e g : Veszprémben: Fülöp J6zsef 
— Gelaén: Glesiuger Zsigmond.—Aradon: Kovács Albert. 
— Debreczenben: Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: Mayer 
Károly. — A pesti sakk-kör. 

— {A bécsi nemzetközi sakk-tornán) 12 hírne
ves játszó vesz részt. u. m. Anderssen Boroszlóból. 
Steinitz, Blackburne Bírd Londonból. Rosenthal 
Par isból . Paulsen L . Detmoldból. Pitschel C. 
Lipcséből. Dr . Meitner, dr. F le i ss ig , dr. Heral, 
G-elbfuchs O. és Schwarz Adolf Bécsből. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI WSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik évi július— deczeniberi folyamára 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi TJjsag és Politikai Újdonságok 

együtt . 
Félévre (július—deczomber) 6 frt 

Csupán a V a s á r n a p i Ú j ság : 
Félévre (július—deczembor) i frt 

Csupán a P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k : 
Félévre (július — deczember) 8 frt 

9 V Egyes előfizetések legczélszerüb'jen postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajczáros béiyeg kívántatik. 

ytF' Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
•eletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hő 1873. 
4 Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 

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

HETI NAPTÁR. 
Hónapi.és K a t h o l l k a s és p ro te s t áns | Görög-orosz íj I z rae l i t ák 
Heti nap j n a p t á r n a p t á r n a p t á r a 

N a p H o l d Hónapi.és K a t h o l l k a s és p ro te s t áns | Görög-orosz íj I z rae l i t ák 
Heti nap j n a p t á r n a p t á r n a p t á r a hossza kél nyűg. j| hossza kél nyűg. 

2 Í \ nsar 
ib Hétfő 
29 Kedd 
30 Szerd 
31 Csőt. 

1 fen . 
2 Szóm 

Július Július (ó) | Ab. Ro. 
K 8 Pantaleon IE 7 Penteie 15 G 7 A'hinoz 
Ineze pápa 'Sámson '16 Marina 4 
Mártha szűz i Vilmos 17 Jáczint 1 6 Libussa 
Abdon Juda 18 Sisoas | 6 
Lojolai Ignácz Ignácz 19 Makrin 7 
Vasas sz. Petér Gertrúd 20 I l lés 8 
Port uncula Gusztáv il Simos Juda 9 S. Házon 

Hold vál tozása 2) Első negyed 1. 3 óra 44 pe 

| f p. 
124 24 
125 21 
125 19 
127 16 
128 14 
129 11 
130 8 

rczkor c 

6. p. 
4 31 
4 32 
4 34 
4 35 
4 36 
4 37 
4 89 
élutár 

6. p. 
7 41 
7 39 
7 38! 

7 37 
7 35 
7 34; 
7 32 

i. 

f. p. 
151 39 
163 34 
175 2i 
187 13 
199 11 
211 18 
223 27 

ó. p. 
7 18 
8 24 
9 28 

10 33 
11 40 
este 

11 12 

6. p. 
9 27 
9 44 
9 59 

10 14 
10 13 
este 

11 12 

T A R T A L O M . 
Samassa József (arczkép) — A váczi-utczán. — Ba

con Franklin köztársasága (folyt). — Beregmegyei pogány-
várak — Fővárosi képek (képpel). — Török hárem-őrök 
(képpel). — Vasúti kerekek és sinek, 1. — Baden-Baden-

Egy amerikai vállalkozó, V I I I . — A drótos tótok 
(képpel). - Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és művészet. 

Egyház és iskola. - Mi ujsagV Szerkesztői mon
danivaló. Sakkjáték. - Heti-naptár 

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

Huszadik évfolyí 

Előfizetési föl té telek: a Vasárnapi Újság és Pol i t ika i Újdonságok egyl t t t : Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csnpán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

g^r*- Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujgng és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy aunak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és llnascnstriii és Voglrr, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

A világtárlati jury látogatása. 
A mióta az a küldetésünk, hogy nyugat 

czivilizáczióját a keleti barbarizmus ellen 
védelmezzük, megszűnt, alig ismer bennün
ket a világ. A mig védbástyái voltunk a 
török ellen, addig tisztelettel tekintett fegy
vereink fényére Európa, s mig a mi kezünk
ben kard villogott, addig a többi nemzetek 
békében kezelhették az ekét, kifejlett iparuk, 
kereskedésök, irodalmuk, anyagi és szellemi 
jóllétök, nagyokká nőttek, nagyobbakká, 
mint mi, kik a fejlődés időszakának jelenté
keny részét, a tudomány és művészetek 
újjáéledésének korszakát (renaissance) töl
töttük el az ő védel
mükben. A mi megnö-
vésünkhöz hiányzott a 
szükséges napvilág, a 
béke napvilága. Azok a 
müvek, melyek csak a 
béke napvilágán nyer
nek életerőt, elsatnyul
tak, törpék maradtak 
nálunk, s mikor legna
gyobb volt harczi di
csőségünk , jóllétünk 
akkor volt a legkisebb. 
Hiában, a harczi kard 
rósz szántóvasnak, nem 
terem nyomában ka
lász, a harczi mén pat
kója rósz boronának, 
eltiporja az életet mé
lyen a földbe s a sziv 
kiontott vére hiába áz
tatja a mezőt, mirigy 
és döghalál támad utá
na, nem áldás és gaz
dagság, mint az ég jó
tékony esője után. 

Évszázadokig tar
tott élethalálharczunk 
a török ellen, mely nem 
engedé, hogy erőnket 
annak szenteljük, a mi 
a nemzeteket nagyokká, 
hatalmasokká teszi. S 
mikor elhallgatott a 
vész kelet felöl, egy még 
nagyobb vész támadt 
ránk nyugatról, na
gyobb, mert alattomos, 
nagyobb, mert baráti 
szövetséges kéznek hit

tük, mely gyilkot irányzott keblünk felé. E 
vész alkotmányunkat, önállóságunkat, nem
zeti lételünket fenyegeté, s mivel ezekhez a 
nemzet utolsó csép véréig ragaszkodott, ke
rülő utón kellett öt megfosztani. így lön po
litikai dogmává Kollonics hires mondása: 
„tegyük Magyarországot előbb koldussá, 
azután rabszolgává." 

Más országok békés kifejlése minden 
képzelhető téren atyai gondos támogatásban 
részesül a kormányok részéiből, közlekedési 
eszközöket teremt, javit vagy szaporít, isko
lákat, jótékonysági, művelődési intézeteket 
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állit, kereskedési szerződéseket köt, verse
nyeket, muzeumokat rendez, szóval a köz
jóllét emelésén dolgozik a kormány minden 
rendelkezésére álló erkölcsi, szellemi, anyagi 
eszközzel. Mi bennünk az idegen kormány 
csak egy elégületlen lázadó tömeget látott, 
melynek, mint a kigyónak, fejére kell taposni 
s kirántani fulánkját, a mivel véthetne; 
egészen megölni nem tudott, annyira kol
dussá tenni, hogy adót se fizethessünk, nem 
akart; de útjába áliott minden nagyobb 
mérvű mozgalomnak, melyből a nemzetre 
nagy anyagi előny háromlott volna, mert 

ez előny a nemzeti 
szellem fölébredésének 
emeltyűje is lesz vala, 
a mitől Bécsben resz
kettek. Elhagyott, elha
nyagolt állapotban volt 
az egész ország, a csen
des enyészet ringató 
ölébe vette már. Meg
menti tán a tudomány, 
az irodalom! — gon
dola néhány lelkes ha
zafi s mig másutt disz-
csarnokokat a tudo
mány számára maguk 
a fejedelmek emelnek, 
mig az irodalom föl
kent apostolait fejedel
meket megillető tisz
teletben tartják: addig 
itt a mi tudósaink és 
költőink, kiket az elfá
sult nemzet közönye 
meg nem ölt, a hatalom 
részéről bilincs-, bör
tön-, halálbüntetéssel 
üldöztettek; üldözés tár
gya lett a szó, betű, a 
gondolat s ,.járt szám-
kiüzötten az árva fiu." 

Közel ezeréves nem
zeti életünk egy sza
kadatlan háború volt. 
E nélkül talán mi is 
a világ hatalmas nem
zetei sorában állanánk, 
s mint Róbert Károly 
és Nagy Lajos alatt 
Visegrád, Corvin Má
tyás alatt Buda, ma 




