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V u k o v i c s Sebő. ' 
(1811-1872.) 

A „Vasárnapi Újság" 1868. évi 33-dik 
számában adtuk a férfiú életrajzát, melyet 
most az emberi nyelv ama legfájdalmasabb 
két szavával kell berekesztenünk, hogy 
„nincs többé." 

Múlt hó 19-én érte el a halál, távol szere
tett hazájától, a ködös Londonban. Néhány 
családtagon és honfitárson kivül alig vette 
körül más ravatalát, — a haza, melynek ö 
egyik legjobb, leghivebb fia volt, akkor még 
nem gyászolta benne gyermekét. Halálának 
hire, mint a tolvaj, lappangva orozta be 
magát közénk, hogy kilopja 
sziveinkből a tudatot, hogy ő 
még a mienk, s kimondhatatlan 
fájdalmat cserapészszen e tudat 
helyére. 

Ki volt ö nekünk, mi volt 
ő e hazának? azt majd elme
séli a késő nemzedéknek a tör
ténelem. Nekünk most nem 
lehet egyéb feladatunk, mint 
néhány könyet szentelni szel
lemének s visszaidézni lel
künkbe alakját, mintegy bú
csúzóul , néhány pillanatra, 
mielőtt áldást mondanánk any-
nyit hányatott hamvaira. 

Vukovics Sebőt, a ki egy
szer látta, soha nem felejti el. 
Arcza, alakja egyike volt azok
nak, a mik örökre belevésik 
magukat az emlékezetbe. A 
férfiúi méltóság és a szelídség 
kellemes párosulása lebegte át 
egész lényét, arcza szép volt, 
magas, gondolatoktól ragyogó 
homlokkal s villogó szemekkel, 
melyekben egy nagy lélek 
viszfénye tükrözött. Egész 
megjelenése tiszteletet paran
csoló és ellenállhatlanul meg
nyerő volt egyúttal, s valóban 
nem túlzott, a ki azt állí
totta felöle, hogy Vukovics 
Sebő egyik legrokonszenvesebb 
alakja a magyar országgyű
lésnek. 

1811-ben született Fiúmé
ban s egész életében mindig 
igazolta, hogy öt is az a szel
lem lelkesíti, mely e hü, derék 

várost Magyarország oly drága gyöngyévé I 
emeli. 

Temesmegye volt politikai pályájának 
első szintere, hol már ifjú korában az ellen
zék vezére lett s élénk levelezésben állt 
Kossuthtal, Szemerével és az akkori idők 
több kitűnőségeivel. 

A mily erélyes tisztviselő, ép oly tör-
hetlen pártvezér vala. Temesmegyét ö tette 
olyanná, mint az akkoriban volt, körülte 
sereglett a hazafiság, értelem és ifjú erő, ő 
volt a központja minden magasztos és uj 

eszmének'; ő volt a politikai élet lelke s a 
társadalom bálványa. 

Hogy mily rajongással szerette a temesi 
ifjúság, bizonyitja a következő példa: a Bán
ságban egy huszárezred feküdt. A temesvári 
megyegyülésröl valami Arvay nemes család 
kocsizott haza, útközben a kitérés miatt né
hány külföldi huszártiszttel összeszólalkoz
ván, a tisztek kardra keltek, s az Arvay akból 
kettőt agyon vagdaltak. E miatt Vukovics 
a következő gyűlésen igen heves beszédet 
tartott satöbbi megyékhez körlevelet indít

ványozott. Az ezredbeli tisztek 
párbajra hivták ki. Vukovics 
tudvalevőleg a lehető legrövi
debb látással birt, ugy hogy 
akár vivni,akár lőni képtelen, 
a kihivást mégis elfogadta. 
Ennek az egész megyei ifjúság 
ellenszegült, s a tiszteknek 
azon ajánlatot tévé, hogy a 
tisztek az ifjúság közül vá-
laszszanak ki kettőt-hármat, 
kik az ügyet hajszálig ma
gukévá tévén, a kivánt elég
tételt készek megadni. Ugy 
is történt. 

Annyi tanulmány, munka 
és elfoglaltság közepette szép 
terjedelmű gazdaságát is ke
zelte, miben neje szül. Dadányi 
Lilla segité, de ő is talált időt 
utána nézni. 

Szerette a takarékosságot, 
de azért bőkezű volt, ha hazai 
czél forgott kérdésben, vagy 
valamely szegény család meg
mentéséről volt szó, és min
denütt minden körülmények 
közt fényesen igazolta, hogy 
meleg keblű és jó szivü ember
barát. 

Országgyűlési szereplése, 
majd később királybiztosi ter
hes hivatala, melyet a szabad-
ságharcz kitörése után az 
alvidéken oly rendkívüli buz
galommal viselt, s igaz
ságügyminiszteri működése 
1849-ben a Szemere-miniszte-
riumban sokkal ismertebbek, 
semhogy azokat e helyen is-V ü E O y I G S S E B Ő . 



602 

metélnünk kellene; a történelem lesz egye
dül illetékes őt mint jellemet, mint hazafit, 
mint tehetséges és buzgó államférfit meg
örökíteni. 

A szabadságharcz vége felé mutatá meg 
rettenthetlen bátorságát és erélyét legki
vált. Mikor már minden elveszett, ő még 
akkor is rendületlenül állt helyén s egy
maga képezé a kormányt s oly határozot
tan osztá rendeleteit, mintha még szilárdul 
állana a haza ügye. Utolsó volt a menekü
lök között. Sokáig lappangott idehaza s 
csak később menekült Csehországba, hon
nan sógora, gr. Kinszky segítségével sike
rült Francziaországba szabadulnia. 

Tizenkilencz évig ette a száműzetés ke
serű kenyerét, de nem veszté el bizalmát 
soha a haza jobb jövője iránt. 

1868-ban jött haza s Bácsmegye egyik 
kerületének ismételt meghivása folytán el-
foglalá helyét a magyar parlamentben, 
mélynek egyik kiváló disze volt. 

Egvetért abban minden ember, hogy 
Vukovics Sebő egyike volt a keveseknek, 
kik következetességgel, kitartással, szivvel 
es észszel az önfeláldozásig rendületlenül 
és hiven szolgálták a hazát; egyike azon 
keveseknek, kik méltók rá, hogy az ország 
meggyászolja. 

Önzéstelen lélek, tudományos fő, ne
mes sziv, hajthatlan igazságszeretet, szi
lárd jellem és megragadó ékesszólás az 
emberek legkiválóbbjai közé sorozták, főleg, 
ha nagy szelleméhez feltűnően férfias deli 
alakját is hozzá képzeljük. 

Szeretetreméltósága és meleg szive da
czára is az utóbbi időkben inkább komor 
volt. Hosszabb gyöngélkedése, mely később 
veszedelmes betegséggé fajult, elölte benne 
jóformán az életkedvet. Emésztő szívbaja 
volt, mely ellen az utolsó nyáron Kis^ingen-
ben keresett, ha nem is gyógyulást, leg-
galább enyhülést. Innen Londonba mént, 
de megigéré barátainak, hogy november 
20-án visszatér hazájába. 

Vissza is tért, de már csak a szelleme. 
Porhüvelye ott maradt az angol főváros
ban. Ugyanaz nap éjjelén, melyre visszatér
tét igérte, ment el a nagy útra, hová egy 
egész ország bucsusohaja kiséri. 

Szelleme örökbe maradt ránk s hamvait 
is visszaigérték a haza földének. Legyen ö 
itt köztünk. Majd ha egyszer elérkezik az 
idő, mely után lelke álmodott, a haza többi 
nagy fiainak szentelt mauzóleumban ott 
nyugodjanak porai neki is, kinek siriratát 
még életében megírta az előtte elköltözött 
Szemere Bertalan: 

Mint egy csillag lengtél kéklő égünk felett, 
Példa, hogy nem fajtól függ a hazafiság. 

Czifra Ferkó. 
— Ballada. — 

Uzifra F e r k ó híres legény éjfélkor haldoklik. 
Meghalna, de szegény nem tud ; csak hörög, ful-

dokl ik ; 
Ugy megkékül, a lelke már. azt hiszi, kiszakad — 
Há t valaki az ablakon cziripel , koezogat : 

H e j , jo volna most meghalni csak ugy szép 
csöndesen, 

Elmenni szép harangszóval, mint a hogy más 
megyén, 

M o h i kasznár rég alszik már , hogy ' halt meg, 
ki kérdi? 

H a szólna is ÍL halott szavát ide fönn ki ér t i? 
Akasztófán haltunk mi meg — mi haszna ha

zudnám! 
Akasztófán halsz meg t e j 8 t e j p t r k 0 _ a z o n ^m\ 

M i ot t lógtunk kunt a mezőn mezítláb, rongyosan, 
T e i t t j á r t á l sarkantyusan, mentésen, urasán. 
Minket téptek hollók, varjuk darabra, ezerre, 
Te meg éltél télen-nyáron nagy kényed-kedvedre. 

Mi kerül tünk ár tat lanul tömlöczre, hurokra , 
Hoj pedig az éles bal tá t te fogtad marokra! 
Húzzad, húzzad Czifra Ferkó a csizmát, a mentét, 
Akasztófán meghagytuk a kötelet, szeget még. 

Húznám én a csizmám, mentém, nem birom, 
mit tegyek? 

Testem lelkem ugy elállta, ugy rázza a hideg. 

Előlmegyen Czifra F e r k ó egy ingbe, ga tyába , 
Hol t pajtása csont csizmába ugy koezog nyomába. 
Szép világ a holdvilága, be fényes, fölséges — 
Oda talál Czifra Fo rkó akasztó szegéhoz. 

H á r o m társa gyönyörködik a la t ta , a la t ta , 
Czifra F e r k ó szél komával magát hogy mulatja. 
Mozgasd , mozgasd hej szél koma hintázd hát , 

lógáld hát, 
Forgasd meg jól azt a hires szép tánezos két lábát. 

Tolnai Lajos. 

A házi élet és gazdálkodás Franczia
országban. 

Egyik jelesebb angol folyóiratból, a 
„Fraser's Magzine"-ból veszszük át a követ
kező tanulságos kis czikket. írója azt fejte
geti, hogy miként vezettetik és mennyibe 
kerül a háztartás és családos élet átalában 
Francziaorszagban. Szembeállítja azt az 
angollal, s e szembetétel sok helyütt aman
nak előnyére üt ki. Teszi ezt saját tapasz
talatai után, s ha ítélete tán kedvezőbb né
hol a f'rancziáknak, mint a szoros igazság 
követelné, sehol sem túlzó, s megjegyzései
ben és ajánlataiban sok hasznos, gyakor
lati, józan elem van, a melynek az angolok 
is, de meg mi is hasznát vehetjük. Tehát 
beszéljen a czikk. 

„Régen megmondta már a közmondás, 
hogy hálátlan a világ, s nem ritka eset, 
hogy találunk embereket, a kik tagadnak 
valamely jótéteményt, a melynek előnyeit 
ténylegesen élvezik akkor, mikor annak 
még létét is tagadják. Ennek igen szembe
tűnő bizonyságául szolgálnak azon számta
lan angolok, kik hazájukat elhagyva, Fran-
cziaországban üték fel sátorukat, csupán 
azért, mivel azt tartják, hogy ott sokkal 
olcsóbb az élet, mint otthon. S bár ez be
vallott oka idegen országban való lakásuk
nak, s bár mindennap maguk tapasztalhat
ják, hogy a föltételezett olcsóbbság nem
csak képzelt dolog, hanem nagyon is jól 
eső tény: mégis, ha egyszer ott vannak, 
váltig azt beszélgetik, hogy Francziaország 
csak oly drága, mint Anglia; s addig akar
ják ezt elhitetni másokkal, míg utoljára 
maguk is elhiszik. S mindezt akkor, a mi
dőn tényleg élvezik a lakás-cserének elő
nyeit, nem is említve a tömérdek apróbb 
társadalmi bajtól való megmenekülést, a 
mit mind nem éreznek az uj lakóhelyen. 

Soha sem jó, ha az ember illúziók
ban van valamely dolog iránt: de az me^ 
valóságos szerencsétlenség, hogy épen ezen 
tárgy fölött legyen valami kétely vagy fél
reértés. Az angol közép-osztály egy nagy 
részének jövedelme oly korlátolt, honfitár
sainknak oly nagy száma kénytelen évről 
évre uj hazát keresni magának a földgömb 
másik felén: hogy az élési költségek viszo
nyos különbségének ismerete egvmással 
oly szoros közelségben levő két ország közt, 
minők Anglia és Francziaország, valóban 
nem csekély fontosságú. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy ha némi hibás vélemény 
nem forogna közkézen e felöl a dolog felől, 
sok család, a kik Natalba, a Diamond 
Fieldsre vagy a Falkland szigetekre szám
űzték magukat — mind e vállalkozások a 
legnagyobb mértékben bizonytalanok és 
koczkáztatók levén: — inkább Franczia-
vagy Németországban telepedtek volna 
meg, a hol mégis csak közelebb lettek volna 

Angliához és sok köteléknek nem kellett 
volna végkép elszakadnia. 

S igy utasításul azok számára, a kik, — 
mint magunk is voltunk vele — nehezen 
juthatnának talán biztos adatokhoz a ki
adási költségek tekintetében : elmondjuk 
saját személyes tapasztalataink eredményét. 

Két állítással kezdjük legelőször is, a 
melyeket a következő részletek majd iga
zolni fognak : először, hogy az árak, egyre-
másra véve a dolgokat, határozottan ala
csonyabbak Francziaországban, mint Angli
ában ; s másodszor: hogy az életmód ott 
annyira különbözik a miénktől egyszerű
ségben és függetlenségben, hogy még ha 
az árak egyformák volnának is, sokkal ki
sebb összeggel lehet kényelmet teremteni. 

Hogy az árak csakugyan alacsonyabbak 
Francziaországban, az kétségen kivüli do
log. Még a háború óta is, a mely határozot
tan feljebb vitte minden élelmi czikk árát, 
a legkitűnőbb húsnak fontját 7 —8 pennyjé-
vel*) megveheti az ember, nem feledvén, 
hogy a franczia font nagyobb mint az an
gol, és hogy egy frank nem 10 penny, ha
nem kilencz és fél. Most már gyakran 
mondják ugyan ismerőseink' Angliában, 
hogy az ügyes gazdasszonyok megvehetik 
10 pennyjével fontját a húsnak ; azonban 
mind a magunk, mind mások tapasztalatai 
egyremásra véve azt mutatják, hogy lehe
tetlen Angliában egy shillingen alul vásá
rolni a húsnak fontját, s az is bizonyos, 
hogy ha az ember csak ugy találomra be
megy valamelyik mészároshoz és beefsteak-
nek való húst kér, 15, sőt 18 pennyt is kell 
fizetnie fontjáért. Francziaországban nyá
ron a tojásnak tizenketteje ritkán drágább 
7 és fél penny nél; fél meszely tej két—három 
penny, s a vajnak fontja, az esztendő leg
drágább szakaszában is, még a háború óta 
sem volt több 14 pennynél. Gyümölcsöt 
Angliában, az egy piszke kivételével, alig 
vehetnek elegendő mennyiségben az olyan 
jövedelmű emberek, a minőkről szólunk — 
tegyük e jövedelmet 3 — 400 fontra éven
ként. Francziaországban igen kevés ember 
ebédel vagy reggeliz a nélkül; a „dessert" 
a gyümölcs-érés ideje alatt ép ugy ott van 
a cselédek, mint az ur asztalán, s olyan fény
űzés, melyben az előbbiek is mindig részt ve
hetnek. Egy souért nem ritkán egy kosár igen 
jó cseresznyét lehet kapni, s 1 vagy 2 frank
ért egy kosár kajszin baraczkot a legfino-
mabból. Csak a cseresznyét és baraczkot 
említettük tér-gazdálkodásból, de elmond
hatjuk, hogy mindenféle gyümölcsöt leg
alább is egy harmadrésznyi áron meg lehet 
venni Francziaországban, mint Angliában. 

A baromfi feltünöleg drágább Angliában, 
mint Francziaországban, a hol, nem szá
mítva az oly rendkívül kivételes időket, 
mint a minő volt közvetlenül a porosz há
ború után következő, — igen közönséges do
log, hogy egy pulykát megvehet az ember a 
piaezon 5 — 6 shillingért, szép tyúkot két 
és fér shillingért s kacsát hasonló árért. A 
fővárostól távol eső kisebb helyeken ezek 
még olcsóbbak. Az egyetlen táplálkozási 
czikk, a mely drágább itt mint Angliában: 
a thea, ezukor és kávéfélék; de ezt megen
gedve is, egészben a táplálkozás kevesebbe 
kerül Francziaországban, mint a szigeten. 

A másik dolog a cselédek bére; itt a kü
lönbség ismét feltűnő s az előny ismét a 
francziák részén van. Egy férfi és felesége, 
vagy a ménage, a mint szokásosan nevezik 
őket, ritkán kapnak többet 32 — 36 — 40 
fontnál egy esztendőre. Ez a két cseléd 

*) Az angol pénz értékének magyarázatául: 1 shil
ling = 12 penny = fél ezüst forint a mi pénzünk szerint, 
s igy 1 penny = 4 és '/« krajezár (ezüst értéket véve, mert 

i tényleg 5 krajezár). 1 font sterling = 10 ezüst forint = 
« 0 shilling = bankjegyeinkkel fizetve körülbelől 12 forint. 
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végzi a háztartás minden dolgát, még a padló 
vikszolását is oda számítva. A férfi visel 
gondot a lóra, ha egy vau; ö a kocsis, mikor 
szükség van r á , s dolgozik a kertben, ha 
egyéb dolga nincs. Ha vagy egy kis szőlő 
is tartozik a házhoz, az egy-két hordó bort 
ő késziti el, a mit az terem; s nekünk volt 
egy cselédünk, a ki mindezeken kivül még 
igen kitűnő kenyeret is sütött. 

Egy bonne (dajka-féle), a ki több külön
böző águ munkásságra képes, nem kér töb
bet 12 fontnál egy esztendőre s ezt itt elég 
magas bérnek tekintik; s egy csinos szoba
leány, nagyobb háztart ásokban,a hol ilyenre 
szükség van, szinte igen megelégszik akkora 
összeggel. Hogy nálunk (Angliában t. i.) 
milyen bért követelnek ezek a lények, azt 
sokkal jobban tudjuk, mintsem itt újra föl 
kellene emlegetnünk. Tehát a cselédek bére 
körül is bebizonyítottuk állításunkat. 

Elvégezvén dolgunkat a konyha és a cse
lédek körül, forduljunk az iskolához. Itt a 
költségbeli különbség még feltűnőbb, s azt 
hiszszük, senki sem akarja vitatni, hogy a ne
velés — akár fiuké, akár leányoké, — olyan 
olcsó volna Angliában, mint Francziaország
ban. Az mindegy, akár állandó nevelőnő lakjék 
a háznál, akár pedig csak órákat adni járjon 
oda; otthon tanuljanak a fiuk egy nevelő 
vezetése mellett, vagy a lyceumban, a mely 
el van látva tanárokkal, s otthon csak egy 
pár órát vegyenek pótlékul: akármelyik 
módját vegyük a nevelésnek, hasonlithat-
lanul olcsóbb, mint a megfelelő minőségű 
oktatás Angliában. Ugyanez áll minden
nemű tanitóra nézve a tudomány vagy mű
vészetekből. Ezek közül a zene a legdrágább, 
mégi3 állithatjuk, hogy Paris kivételével 
sehol a zenetanár 5 franknál többet nem 
kap egy leczkéért, a míg Angliában alig kér 
kevesebbet 10 shillingnél. Egy tanítónő, a 
ki a franczia nyelvet, történetet, földrajzot 
s az átalános miveltséghez tartozó tárgya
kat tanítja, soha sem kér többet két frank
nál egy óráért, s egy állandó nevelőnő dija 
váltakozik 30 és 60 frank közt havonként. 

Mielőtt a munkabér olcsóságát elvégez-
nők, meg kell említenünk azt is, hogy minő 
csekély összeg fizettetik az u. n. ouvrierek-
nek, akár ruhakészítők, akár vasaló nők, 
akár mosó asszonyok. Francziaországban 
aránylag igen kevés család adja ki a háztól 
fehérneműit mosás végett; a mosónő meg 
jelenik minden héten egy nap, egy frankért, 
s elvégzi az egész dolgot a háznál; a vasa
lást a lingere teljesiti, ki szinte minden 
héten egyszer ott dolgozik egy frankért. A 
mángorlást rendesen a szakácsné végzi , ha 
két nőcseléd van a háznál; s ez alól csak 
akkor van fölmentve, ha egy maga van, s 
azonkívül gyermekek is, a kikre fel keli 
ügyelnie. A házhoz bejáró, segítő és foldozó 
asszonyok 15 soust vagy egy frankot kap
nak napjára, koruk és ügyességükhöz ké
pest; két évi gyakorlat után, a midőn a 
ruhacsinálást is értik, csak akkor érzik ma
gukat feljogosítva egy frank napi díjra, s az 
már igen kitűnő varrónő, úgynevezett ar-
tiste, a ki 25 soust kér. S ezek az asszonyok 
egy egész hosszú napon át dolgoznak, reg
geli kilencztöl esti kilenczig. 

Tér hiányában nem akarunk kiterjesz
kedni az első pont bővebb bizonyítására. Az 
elősorolt adatok világosan bizonyítják azt. 
Még csak második állításunkat kell bebizo-
nyitni, azt nevezetesen, hogy föltéve az árak 
egyformaságát mind a két országban: az 
élet módja Francziaországban oly egyszerű 
és független, hogy sokkal kisebb jövede
lemmel olyan kényelmet szerezhet azeinber 
magának, a minőt Angliában jóval nagyob
bal is alig tudna. (v<?ge köv.) 

Magyar házassági szokások. 
II. 

Leánynézés. 
(Népszokás.) 

Megunta már a legény azt a keserves álla
poto t , hogy a ezukrot csak üvegen keresztül 
nyalja; elégséges volt már abból a kert alatt i 
találkozásokból, a hol a tisztességes szándékkal 
lévő iíju legénynek a gyöngéd pásztorórák alatt 
soha sincs biztos vedben a há t a ; aztán a táncz-
hely is nagyon megviseli az erszényt, ha a legény 
híréhez méltóan ki akar nyúlni szeretője előtt, 
tehát száz ok közül sok is enny ok arra, hogy 
az András gyerek egy szép holdvilágtalan szombat 
estén, félórai kullogás árán végre a kert alá csalt 
szeretőjének elkeseredetten azt mondja: 

— Rózsikám lelkem, holnap délután az isteni 
szolgálat után az öregek elé kerülök,kinnt ültök-e 
az utoz'ajtóban ? 

És Rózsi erre a szóra sarkon kapja a kötényét 
s oly módosan kezdi azt szálmentében simogatni, 
mintha valami báránykát czirógatna; a szemeit 
pedig lesüti , a mennyire tehetségében áll és nem 
bir erre egyebet szólani, csak annyit: 

— Ugyan ne bomoljék kend! 
— Bomlok pedig hallod; mert az isten most 

I adott egy kis jó termést ; osztán ha most is elma
rad, nem tom, leszünk-e többet valahogy. 

De már ez Rózsit kihozza a sodra ból. És az 
a Rózsi, a ki már három esztendő óta minden 
tehénfejés után szorgalmasan eljár a kert vécébe, 
hogy ott a sövényen át Andrással szíves ízót s 
hébe-korba egy-egy szíves csókot is váltson, — 
most erre a régen várt, de mégis meglepő egy
szerű mondásra annyira megzavarodik, hogy ha 
nyomban el nem szaladna, tán a föld alá sülvedne ; 
szólni se bir egyebet, csak ugy elsóhajtja, hogy: 

— Ejnye de jó kedve van kendnek. 
Azután beszalad; és nem bir elaludni egész 

éjjel-
Természetesen ennek a jelenetnek furcsa ha

tása lenne egy népszínműben; szerencsére azon
ban a népszokás-írótól nem hatás t , hanem — 
hűséget vár a közönség. 

Elhozza aztán a jó isten a másnapot. Vasár
nap délután van a faluban. A fiatalság tánezol a 
nagy kocsma udvarán, csak a bénák, meg az öregek 
őrzik a házat, azokat is kicsalja a ragyogó nap
sugár az „utcz 'a j tóbi ," s faluhosszant kiülve a 
juhszélre, fogyasztják emberszapuló beszélgetés 
között a pat togatot t vagy főtt kukoriczát, a mint 
épen a bojt utáni , vugy az őszi saison járja. 

András gyerek ina posztóba bujt, daczára a 
rekkenő hőségnek; s a belelt jankl i meg a tízszer 
körülcsavart fekete selyem nyakkendő olyan de
rekasan fűt neki; meglehet még valami belülről 
is tüzel, u:ry annyira, hogy mire méltóságteljes 
földmérő lépésekben a Rózsiék elé er, csak ugy 
szakad a kalap alól az izzadság. — Hanem hála 
istennek, csakhogy izzad, legalább van mivel fog
lalkoznia az első, a legkínosabb perczekben, s alig 
hogy a kinnt ülő öregeknek elfújta a ,,'csés jó 
napot ," s „jó munkát k ívánt" nekik, van dolga a 
festőiül való kék zsebkendőnek, mig parázson álló 
gazdája az első zavart kidörzsölvén, egy kis bá
torságot bedörzsöl a fejébe; a mire ugy látszik, 
van egy kis szüksége, miután időközben már az 
ajtófelfán is megveti a vállát, hogy az ünnepé
lyes órához méltóképen meg is állapodhassák. 

El te l ik igy egy kis idő. Márton gazdában 
van annyi maliczia, vagy tán épen böcsülettudás, 
hogy időszerűtlen kérdéssel nem tetézi a kocza 
legény kinos állapotját; az anyjuk pedig, ámbár 
hogy ha el is vala készülve a tisztességre, de az 
apjuk orra elől nem tartja illendőnek elkapni a 
szót. — H á t Rózsika? ő emberi fogalom szerint 
nincs j e len ; ő csak láthatatlanul van jelen a salu-
gátor mögött s még biztos rejtekhelyén is ugy 
dobog a szive, csak hogy épen el nem árulja. 

Végre* is Andrásnak kell előrukkolni a 
színnel. 

— Ejnye, de kögyetlen meleg van! én nem 
hová leszünk, ha még tovább is ugy ta r t ; 

mind ki ég a szöm az életből. *) 
— Látom pedig te ugyancsak neki öltöztél; 

ereszti ki a szót Márton gazda, egyet pöfékelve 
mellé. t 

— H á t ha van! — ugy-e lelkem? — jegyzi 
meg anyjuk, a ki össze nem bírja tenni a száját, 
olyan mosolyogva néz a megtermett legényre. — 
Minek heverne otthonn az almáriomban ? 

*) A busát a magyar nép par force „e7ei"-nek nevezi. 

toni 

— H á t ! — hangzik a kur ta felelet, de nem 
nézne még az öregek szemébe a fél v i lágér t ; csak 
a csizmasarokkal rugdos egy kis gödröcskét a ho
mok közé, mintha ez vétett volna neki valamit. 

A nyert idő alat t aztán végre jön a segí tség: 
az öreg praxisból tudja már a sorját, és ámbátor 
három esztendő óta a veséjébe lát a gyereknek, 
szokás szerint mégis megkérdezi tő le : 

— Hát te András , hogy állhatod meg a mu
zsikaszót ugrás nélkül ? 

No hála istennek, most már ú t ra talál t ; ti 
zavar kezd oszolni s a legény melegedni. 

— Lemondtam már róla, nekem elégséges 
volt-a mulatságból ; mikor egyéb dolog is van. 

— Há t a kukoriczád hogy áll ? 
— Tán csak megadja a tízes szömet. 
— H á t a kétszeres ? 
— K é t napig vágtam; két nap alatt behord -

tam a magam alkalmatosságán; elnyomtatom ;i 
magam lovával, osztán, ha az urnapi bucsun ve t t 
szelelőmmel megrostálom, ugy gondolom, nem 
szorulok a zsidóra. 

— Ugy látom, hogy építkezel is ? 
— Egy kis kunyhócskát biz én a féludvarra; 

mórt hogy farsangtul fogvást elszakadok éd's 
anyám asztalaiul ; hát a gazdaságot is külön 
szakítom, hogy hadd látom már, mire veretek *) a 
magam kenyerén. 

— Hogy-hogy ugy no!? Az is való rnár egy 
ilyen derék legénynek. 

Ennyiből aztán eleget ért egyik is, másik is. 
Az öregek láthatják, hogy életre való a legény ; 
ez mog meggyőződhetik, nogy ha kopog, kinyilik 
előtte az ajtó. 

Ez azonban még csak olyan előőrsi csatáro
zás, a hol semmi nyílt szó még el nem árulja a 
haditervet. É s eddig ez inkább nevezhető legémj-
nézésnek, miután az egész vasárnapi délutáni lá to
gatásnak egyéb czélja nem volt, mint hogy az 
Öregek meglássák belőle a legény komoly szándé
kát , meg oszt a falu is hadd tudja meg a fényes 
nappal te t t tisztességről, hogv a Márton gazda 
Rózsikája már másnak nem „eladó, mert rajta van 
a foglaló." 

A három esztendei ker t alatti boldog esték
ről még senkinek olyasmi eszébe se ju tot t , hogy 
a legényben komoly a szándék, annak nincs 
egyéb jelentősége, mint hogy a gyerekek egymást 
kitanulmányozzák s a szó legnemesebb értelmé
ben való szeretöknek csak a nappali látogatás 
u tán szokták az uj párt tar tani . 

És ennek a lépésnek megvan az ő privilé
giuma, hogy már ezután Rózsit senki tánc ra nem 
meri kérni, András engedelme nélkül, sem hozzá 
komoly vagy másféle szándékkal is soaki isten fia 
nem közeledhetik; mig a hosszu három esztendő 
a la t t egyszer-másszor ugyancsak szép egy pár fej
betörés, meg derék-lapitás esett meg a leány 
miatt jobbra-balra. 

Van azonban e nyilt föllépésnek egy kis átka 
is, hogy t. i. a hosszu időkön ápolt szép t i toknak 
vége van. 

Ugyan eddig is csak az nem tudta , a ki nem 
akar ta ; .de a dologhoz senkinek semmi köze nem 
volt s nem is akadt föl benne még a pletyka szó 
sem. Most azonban a falué, ezé a nóták világáé a 
dolog, szidhat hozzá a ki akar, szólhat jót, szólhat 
roszat; járja a pletyka, a szapulás, a sugdosás, s 
nincs eset rá, hogy a két félnek rnég az a bűne is 
ki ne világosodjék, a mit el nem követett . 

Erről beszél az a gyönyörű nó ta : 

Csak titokban akartalak szeretni. 
De ki kellett annak világosodni; 
No de mindegy! — hadd tudja meg 'i vihuj. 
Igy i s , ugy is hü leszek én tehozzid. 

J ó akaratú öreg asszonyok, a kik „meg nem 
maradhatnának a föld hátán " ha ebből a dologból 
valami szerencsétlenség kerülne k i , dehogy hal l 
gathatják el, a mit tudnak a legényről, hisz az 
apja is hires korhely volt. az anyja u tán meg máig 
is a nóta beszél. A másik meg azt tudja, hogy az 
öreg asszony háza ma holnap dobra kerü l ; a gaz
daságot elnyeli a korcsma; nincs abba lollcem 
András gyereknek egy uijnyi része sem: már én 
csak nem csinilnék egy koldusból ket tőt . Hanem 
ezek a támadások csak olyan érdekelt helyről 
vannak intézve, a hot valami más legénv, valami 
szerencsétlen vetélytárs, vagy valami Hülo Miska 
van a bokorban, a kinek nincs e\6x bátorsága 
vagy sütnivalója ahhoz, hogy személvesen ki
áltana a pikétre. Az ilyen döntéseknek aztán 
kevés is az értéke az öregek előtt ; hanem vannak 

*) Eredeti és pótolhatlan tájszó Szeged vidékén. 
Minden esetre jobb mint ez: mire megyek •• a ma
gara kenyerén." A fogalom egy. »• J-
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olyan veszedelmes apró pletykák, olyan i t t -ot t 
e lvetet t szó; valami rósz hir egy-egy el tűnt ló, 
vagy egy falka juh elhajtásáról, va<jy olyan apró
lékos dolgokról,a miket egyik-másik akarva, vagy 
akaratlanul elejt. Ezek aztán nem lehetnek olyan 
köztudomású dolgok, a miket akárki meghazud
tolhat; éjjeli dolgokról csak kevesen tudnak be
szélni; azért egy ilyen kis gonosz szellőcske ha
marabb mozgásba hozza a leveleket, mint ogy 
nagy vihar nz egész erdőt. 

Az ilyen hireket aztán nem ignorálhatja a 
házasulandó legény, ellenméregről kell gondos
kodnia s olyanokról, a kik azt a megtántori tott 
szüléknek beadják. — Ki lenne vénasszony ellen 
jobb villámháritó, mint — egy másik vénasszony. 
Akármelyik, mindegy; a kit a legény fölkér; s 
minél több, annál jobb. H a ideje korán utána 
látott volna, tán azt is maga részére nyeri, a ki 
ellen most szövetségeseket kell keresnie. 

A legény részére fölszólitott pártfogót vagy 
szószólót népünk „ g ü g y ü " *)-nek nevezi. Isten 
tudja, honnét hozták eleink ezt a szittya szót, elég 
az hozzá, hogy az ezen szónak megfelelő fogalom 
a szószóló és lánynéző vénasszony mai napság 
még nélkülözhetetlen individuum magyar népünk 
házasságánál. 

melyik legény, hogy ott fényes nappal, más em
ber szeme láttára, füle hallat tára tán még a nagy 
jövendőbeli boldogságról s a házas-életi mód nél
küli szerelmeteskedésekről is elkezdjen válasz
tottjával beszélgetni; az ilyeneknek mind nem 
it t a helye, ezeket el lehet végezni tehénfejés 
után a kert alatt , vagy most már az utcz'ajtóban 
is oly 'ormán, hogy a legény kivül, a leány meg 
belül hozzátámaszkodva az ajtófélfához, a félig 
nyilt ajtónyiláson órahosszig olsuttoghat ked
v é r e , hanem az ilyen látogatások 8 az a mód, a 
miképen a legény „oda j á r a házhoz", egészen 
más S'abásu dolog. 

Az ilyen oda járás csak vasárnap délutánon
ként történik, mig a többiek a tánczhelyre ipar
kodnak, addig a szerelmesek az öregek felügye
lete alat t kiülnek a kis padra az ablak alá s ot t 
illendő szemérmetességgel nézik a járókelőket s 
beszélgetnek kukoricza-kapálásról, dohány-kacs-
csazásról; meg a közeledő búcsúról, a mikor szép 
pipiszőrös kendőt vehet, a ki akar — annak, a 
kinek akar. Elváláskor azonban mégis kerítenek 
a fi italok maguknak annyi időt, hogy az estéli 
találkozás óráját meghatározzák, a mit hogy el 
nem mulasztanak, se el nem vétenek, már arra 
mérget vehet akárki . 

tatásáról gondoskodik. I l y esetben elég naivul, 
többnyire valami előkészített — véletlen segít a 
dologban s a többi aztán megy a maga utján, u t 
supra. 

Megjegyzendő, hogy falubeli lánynak' idegen 
helyre való elkomendálása igen ri tka eset, mert 
azt a falu meg nem bocsátaná, ha egy odavaló 
gügyü valami jóravaló leányt, a legények orra 
elől a faluból kikomendálna. 

H a kérdezik a legénytől, mit fizet a gűgyű-
jének, hogy ilyen derék eladóhoz j t t t a t á , azt 
feleli r á : 

— E g y hétre hat napot, hetedik a rádás . 
Mert az kész lólekveszedelmet és szerencsét

lenséget hoz a házas életbe, ha valaki azt beval-
laná, hogy milyen áron kerültek össze. Ennek a 
szives szolgálatnak tulajdonképen nincs is á r a ; 
azonban az is bizonyos, hogy az ilyen gügyüség-
gel foglalkozó ö r e g s többnyire özvegy asszonyok 
ha szegényesen bár, de mégis b -csületesen elél
nek, az általuk összekerült ifjú párok jó voltából 
— hót t ig ; s egy-egy púpos czipócska, egy sza
kajtó lisztecske, kurumplicska, vagy egy uj fejre
valóra való pár krajczárocska, itt is ott, is, csak 
csöppen, — ha nem csordul. Varga János. 

Kard és eke. 
A régi hindu monda szerint Dsemsid, az első 

telepítő őskirály, visszatérve diadalmas hadjára
taiból, arany tőrével meghasitá a földet, s ez annak 
termékenyítő erejétől arany kalászt szüle. Az 
őskirály emlékezetére a fejedelmek minden évben 
megragadják egyszer az eke szarvát s egy baráz
dát szántanak a porhanyó földbe. 

A legszebb allegóriája ez az emberi fejlődés
történet két leghatalmasabb emeltyűjének : a 
kardnak és az ekének. 

De a történelem sokszor kicsapott természe
tes medréből, s mig a zsidókról tudjuk, hogy 
egyik kezökben karddal épiték vá rosuka t : addig 
másut t a kard hosszú istenhozzádot mondott az 
ekének, s mig az előkelő néposztályok ékessége 
let t , addig ez rabszolgakezekre maradt hosszu-
hosszu századokon keresztül. 

S lassanként elérkezett az idő, a mikor e ter
mészetellenes különválás ret tentő módon meg-
boszulta magát . Az aranyos, drágaköves vitézek, 
a kik magukat különb anyagból vélték gyurot tak-
nak, mint a többiek: valóságban a földnek csak 
terhei le t tek; s a kik lehetővé tevék nekik a tün
döklést, a pompát, a föld valósággal hasznos 

A honvéd és lova harczban. 

A gügyü föladata még a \ k o r is az e s ő és 
legfonto-abb része a házassági előkészületeknek, 
ha a házasulandó legény ellen semmiféle rósz szél 
nem fú; miután „ressoi t jába" tartozik a lányos 
ház figyelmének fólkeltése a derék legény i r án t ; 
a hajlandó szivü szülékkel való elhitetése a n n a k , 
hogy bizon már Jul is , Örzsi vagy Rózsi lelkemből 
olyan módos kis házi asszony lehetne, hogy tu l 
tenne az anyján; továbbá a házasulandó legénynek 
egekig való fölmagasztalása, melylyel együt t j á r 
tisztességes szándékának f-zázféle kerülő u t akon 
történendő elárulása s végre a legény részére azon 
biztató hírnek meghozatala, hogy szabad a vásár 
. . . A ki kosarat hoz, az mindjárt meg is tartja 
magának s ebben annyi j ó van, hogy a falusi 
legény soha kosarat nem kap — első kézből. 

Ha a gügyü jó hirt hoz, csak akkor kezd a 
legény a lányos házhoz j á rn i . Az pedig nem 
annyit tesz, hogy már most hűbele Balázs derűre , 
borura, tán még napközben is, ötször, hatszor ott 
lábatlankodjék a legény az e ladónál ; ott aztán 
nagy legyeskedéssel, meg most már némi meg
engedet tnek vélt kotnyeleskedéssel rontsa a le
vegőt ; vagy pláne annyira elvetemedjék vala-

*) A gügyü, a szó nemes értelmében vett keritSmS fo
galomnak felel meg. y j 

A nappali s esti látogatások közötti, külö
nösen mulatságos kontraszt annál sajátságosabb, 
minthogy az esti találkákról a szüléknek nem 
csak tudom ísuk van, hanem hosszabb vagy rövi
debb határidejét maguk szabják ki olykép, hogy 
az apjuk mikor gondolja, hogy elégséges már a 
jóból, rá kiált a leányra, hogy vesse meg az 
ágyaka t ; a mire a leány rendesen betakarodik 
dolgára. 

Kivétel ezen szabály alól csak akkor fordul 
elő, a midőn az apai tilalom miattj a szerencsét
len szerelmesek kénytelenek a szülői tekintetet 
kerülni . 

Ezek a látogatások aztán eltartanak egész 
— a leány-kérésig, mit népünk legörömestebb 
aratásra meg adventre hagy, hogy uj boron, vagy 
a farsangon ellakhassák a menyegzőt. 

I t t kel l még megemlitenem a g ü g y ü k egy 
más ágát, a kik tudniillik helybeli legénynek 
vidéki lányt komendálnak, a kik két egymásról 
még nem is álmodott „cseléd"-et figyelmeztetés
sel, ajánlással összeboronálnak. A leánynézést 
ilyen esetekben többnyire vagy a helybeli, vagy 
valamely szomszéd falubeli búcsúra rendezik, a 
hol az ügyes gügyü a fiatalok megismerkedéséről 
s különösen, ha a leány a legénynek megtetszett , 
a házasulandónak a lányos háznál leendő bemu-
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A honvéd és lova békében. 

A kholera Oroszországban. 
(Egy angol utazó naplójából.) 

Ragyogó szép augusztusi délután van ; a fel
hő iden égboltozat egy oroszországi nyárközépi 
nap múlékony dicsőségének egész fényével moso
lyog alá a földre; a közelben hullámzó zöld erdő
ség v i ru l , melyből it t-ott szemérmesen, mint 
megannyi filénk gyermek, kukucskálnak elő azok 
az apró, fehérre meszelt fakunyhók, melyekből a 
kis Alexandrowsk falucska áll; két felől pedig, 
több mérföldnyi terjedelemben, Közép-Oroszor
szág enyhe, délibábos, napos fenlapálya nyújtóz
kodik végig a lá thatáron. Valóban szép, kedves 
tá j , a milyent keresve is alig találnánk; de a mel
lettem álló öreg ember (a falucska starostá-ja,, 
birája) arczán a legmélyebb szomorúság honol, 
mely sehogy sem tud összhangzani az ünnepies 
táj vidám csillogásával. 

„Szomorúan megváltozott i t t minden, mióta 
ön erre j á r t , barin (uram),4 ' — mondi az öreg, 
csüggetegen rázva ősz fejét; — „Isten haragszik 
ránk s azóta pusztulunk, veszünk, mint a hó ta-
vaszszal." 

És valóban igen szánalomra méltó változáson 

gombokkal boritva és atyáskodó fensőséggel te
kintve végig az előttök feltáruló je leneten. Távo
labb, hol a bénává rángatot t szivárványos kut áll 
őrt a „mindennemű i ta lokkal" kínálkozó korcsma 
előtt, a falu „par lament"- je és „fashionubie ga
vallérjai" szokták „omberazapuló" üléseiket a 
hűvös nyári estéken megtartani . A falu vénei ot t 
vitatják meg az ország dolgait , fekete kenyeret 
ós besózott ugorkát csemegéivé; i t t szólják le a 
vénasszonyok ismerőseiket és szomszédaikat,és i t t 
szokták elintézni, néha igen is rövid utón, egymás 
közt a különböző adás ve vési szerződéseket; s végre 
i t t szokták eljátszani a mindenféle korú gyerme
kek ős nemzeti játékaikat , melyek rendesen abból 
állanak, hogy a poc-jolyábin meghengergőznek s 
egymás szemeit sárral tele dobálják, vagy néha, 
változatosság kedviért, tisztességes verekedést 
rögtönöznek. 

De most mindezeknek nyoma se Iá ható. A 
könnyüvérü tréfálózóknak m jdnem egyharmada 
elnémult, hideggé, merevvé let t ; halomra hányták 
őket, mint valami esett á l latokat , egy-egy sebté
ben ásott gödörbe oly emberek, a kik maguk is 
arra voltak kiszemelve, hogy néhány nap múlva 
utánok menjenek ; mig a nagy pusztitásból élve 
maradtak kisérteties árnyakként kul logtak a si-
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gyermekei, a munkás méhek nyomorékjai voltak 
a heréknek. 

í g y tar tot t ez soká, igen soká, mig aztán 
j t t -ot t a helyzet á t kezdett csapni a túlzott ellen
tétbe. A népek söpredékeit, legalját fogták kato
nának s volt oly idő, hogy maga Biharmegye nem 
kevesebb mint 800 elitélt fegyenczet állított a 
sorozás alá, kiknek börtöneiben már nem talál t 
helyet. 

Nem oly rég virradt fel a korszak, a hol a 
természetes egyensúly kezd újra helyreállani. 
De végre mégis elérkezett az idő, mikor min
den katona újra polgár s mii.den polgár katona, 
ha kell. 

És ezzel beismertük azt is, hogy minden 
drágakő között legdrágább a göröngy. Az a fel
rúgott , letiport rög ma már magasabban áll, 
mint a koronák aranya, s az eke és kard közötti 
párviadalban az előbbeni kezd lenni a győztes. 
Ma még nem az, de az lesz kétségkívül. 

Je len két képünk ezt a helyzetet illustrálja. 
Az egyiken ott vágta t társaival anya lka huszár, 
kivont karddal kezében, toporzékoló paripán, kész 
minden porezben vért ontani, legyen az az ellen
ségé, vagy akár a saját magáé. A hazáért, annak 
védelmében teszi. 

Azért a hazáért, melynek, szabadságraj bo
csátva, gondosan szántogatja azt a drága főidet, 
a mit az ellenség ellen megvédelmezett. Hűséges 
bajtársa, a tomboló harczi mén, most is ot t van 
vele, s mintha tudomásával lenne a megváltozott 
helyzetnek, b':kés jámborsággal húzza azt az ekét, 
mely a legáldottabb kincsásó a világon, mert 
mindenkinek, t ehá t a katonának is az anyaföld 
tápláló kebeléből kenyeret az ás. 

A harcz tomboló vihara s a béke szelid verő
fénye áll i t t szemben egymással , ugyanazokkal a 
szereplőkkel, csak a helyzet és az eszköz az, a mi 
ellentétes. 

A ki vérét ontja a hazáért, arra azt mondjuk, 
hogy szerette a hazát. 

A ki termékenyitő verejtékét ontja a haza 
földére, annál is legkevesebb, ha felteszszük róla a 
honszeretetet. 

A magyar honvéd vérével is áztatja hazáját, 
ha a harcz "zaja zug, verejtékével is áldóvá ol-
vasztj i a haza rögét , ha a béke napja r a g y o g : 6 
kétszeresen szereti a hazát: vérrel és verejtékkel, 
karddal és ekével. 

ment keresztül a kedélyes, barátságos kis falucska, 
mióta, egy kis rövid hónappal előbb, utolszor 
lá t tam azt aratási mulatozásainak teljes fényében, 
örömében és gondtalan vidámságában. Akkor a 
lég egész napon át daltól, tréfabeszédektől és 
vidám nevetéstől viszhangzott; mig a falucskának 
minden zege-zugát oly kedves , élénk kedélyű 
alakok tö l ték be, melyeken bárminő nagy festő
művész örömest pihentette volna szemeit. Szakállas 
munkás emberek zsiros vörös ingben, hosszú csiz
maszárba dugot t nagy zsebü nadrággal ; csevegő 
gyermekek, barnák mint a gesztenye és bozonto
sok mint egy medve, apró termetökön csupán 
szurtos, hosszú inggel; rövid szoknyáju nők, fejő
kön kiáltó vörös kendővel,*) kövér, kerek, széles-
szájú arezok, melyek ugy néznek ki , mint valami 
lyukas rézkrajezáros; halvány diákocskák rendet
len, koromfekete hajfürtökkel, fakó, mosdatlan 
ábrázattal, vizsla pillantásokat vetve a barnapiros 
arczu mezitlábos leányokra, kik botorkázva, szé-
gyellősen suhantak el mellettök, fejőkön fris for
rásvízzel csordultig telt dézsákat emelve; büszkén, 
parádésan lépdegélő falusi rendőrök, fényes ércz-

*) Az orosz paraszt nép előszeretete a kiáltó színek j 
iránt versenyez a négerekével; még az a szavuk is, mely- ! 
lyel a „szép" fogalmát kifejezik, azt jelenti, hogy „világos i 
vörös." 

rok között, félénk, bámuló pillantásokat vetve 
egymásra, mikor találkoztak, mintha csak lestek 
volna egymás arczából ama végzetes vonásokat, 
melyek a romboló hatalom jelenlétét elárulják. 
E l tűn t a vidám nevetgélés, — elnémultak a csengő 
dalok, — el a szívélyes köszöntgetések; minden 
szomorúan csendessé let t . A kunyhók nagy részé
ből kihaltak a tulajdonosok s a nyi tot t ablakok 
(lazán libegve a szélben, mióta haldokló gazdáik, 
üditő tiszta lég után lihegve, alélt kezeikkel föl
nyi tot ták) sötéten bámulnak r á n k , a mint azok 
előtt elhaladunk. A kholera rémitően dühöng min
denüt t s vámszedési jogát valóban királyi lag ér
vényesiti. 

S borzasztó még elgondolni i s ! — ugyané 
rombolás, mely oly iszonyú módon je lentkezik e 
vidéken, dühöng , pusztit másfelé i s , több száz 
mérföldnyi területen, Oroszország majd min
den tartományában. A z egész országra épen ugy, 
mint a kis fa lucskára , melyben most vagyunk, 
egyenlő sulylyal nehezedik a rombolás szelleme, 
mely Oroszországot a Fehé r - t enge r tő l a Fekete
tengerig beárnyalja. Vol tak borzasztó évek, me
lyekben szárazság, mindenféle betegség, árvíznek 

I és tűzvésznek pusztí tása lá togat ta meg a föld 
| népé t ; de azok legtöbbnyire csak bizonyos vidé-
> kek és tar tományok szűk határain belől dühöng-
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tek s oly gyorsan tűntek tova, mint a mily 
gyorsan jötuk. Most nem ugy van. Észak és dél, 
kelet és nyugot egyaránt görnyodez a súlyos csa
pások alatt. Ezúttal hnt hosszú hónapon át vonult 
véo'íge szomorú haldoklás a nemzet élete fölött; 
s még most is, a mikor a rég óhajtott és epedve 
várt hűvösebb őszi napok megérkeztek, csak oly 
kegyetlenül pusztít a dögvész, mint azelőtt. A 
távol keletnek fakuny hókból épült falvaiból 8 a 
távol nyugot fényes városaiból — észak úttalan 
sivár mocsaraiból épen ugy, mint ama termékeny 
verőfényes partokról, molyek a Fekete-tenger 
hullámaira tekintenek alá, ugyanaz a szomorú, 
kétségbeejtő hir érkezik — halál, halál, semmi egyéb 
mint halul! Moszkva külvárosaiban a magán la
kásokat kórházakká alakították át, B a munkával 
tulhalmozott orvosok alig képesek a betegek 
felerészét ápolni. A penzai kormányzóságban 
egyetlen hét alatt ezerhétszáz kholera-eset adta 
elő inasát, melyeknek egy ötöde halállal végző
dött. Nizsni-Novgorodban szintén borzasztólag 
pusztított a dögvész, ugy hogy a pusztulás nagy
ságát máig sem tudják bizonyosan. Krasznoe-
Szeló-ban egész ezredeket oszlattak föl a növekvő 
halandóság miatt. Kharkow-ban, hol a járvány 
egy ideig gyengülni látszott, egyszerre három nap 
alatt 178ujabb kholera-eset merült fel, melyekből 
negyvennyolcz rögtönös halált vont maga után. 
De szükségtelen tovább folytatnunk a rombolás e 
szomorú krónikáját. Mindenki elképzelheti magá
nak egy ily halálos járvány iszonyú hatását, a 
mint az egy országon széltében hosszában végig ' 
vonul, a hol a szegénység, tudatlanság és babona 
már jó előre utat egyengetett számára. Az orosz 
parasztnak a lehető legszegényesebb és legegész-
ségtelenebb életmódja van, s még ezt is nagyban 
korlátozzák az egymást érő szigorú böjtök, me
lyek hetenként gyakran kétszer, sőt háromszor is 
előfordulnak. *) Ily módon a szegény munkástól 
elvonják azt a kevés testi erőt is, mely őt a jár
vány ellen megvédhetné ; s mikor az megérkezik, 
csak ugy arathat a sok áldozat között. Ezrenként 
s tizezronként pusztulnak el ilyenkor ós Szt.-Péter
vár nagy urai alig győzik végig ásítozni a rombo
lás nvomtatott statisztikáját 8 unatkozva csodál
koznak: „miként eshetik meg az, hogy az alsóbb 
osztályok oly keveset törődnek egészségökkel." 

Az öreg starosta e roppant borzalmak köze
pette is megemlékezve a hagyományos vendég
szeretetről, erősen kér magához, hogy ízleljem 
meg „sóját és kenyerét"; de nála sem lehet sokáig 
maradásunk. Az életben többnyire ugy tapasz
taljuk, hogy az oly emberek, a kik szemtől szem
ben állanak valami borzasztó közcsapással, noha 
bizonyosan tudják, hogy mit sem tehetnek annak 
könnyitésére, a szó szoros értelmében lehetetlen
nek tartják, hogy puszta, szenvedőleges nézők 
maradjanak és közbevetik magukat — bármiféle 
módon is, — enyhíteni óhajtván a közös szerencsét
lenséget, így történt ez velünk is. Ürügyet ke
restünk, — bárminő gyengét is — az evésre és 
beszélgetésre: kerültük, mintegy hallgatag meg
egyezéssel, a közbeszéd e szomorú tárgyát. De an
nak kisértő jelenlétét nem lt hetett véglegesen 
száműznünk, s alig fél óra múlva ismét elsiettünk, 
sarkaltatva, űzetve ama sajátszerű nyugtalanság 
által, mely bennünket épen az oly látványok meg
tekintésére késztet, melyek leginkább föllazítják 
és elborzasztjak lelkünket. De bármerre tekintet
tünk, a kétségbeesésnek, haldoklásnak és halálnak 
mindenütt ugyanaz a szomorú látványa tárult 
élénkbe. Minden lépten-nyomon egy nagy jár
vány iszom atos részletességeivel találkoztunk. 

,,De hát épen semmit sem lehet tenni ennek 
megakadályozására?" — kérdem utoljára, lehetet
lennek tartván tovább is csöndesen maradni. 
„Hallottam ugyan Moszkvában, hogy a kholera 
itt lent gonoszabban működik, de ilyesmiről még 
csak nem is álmodtam !" 

„Ah, barin ! merem állítani, hogy ön még fe
lét sem látta mindennek" (s hangját susogássá 
halkította); „kénytelenek voltunk onnan felülről 
a városokból segítséget kérni, hogy halottainkat 
eltemethessük, mert magunknak sem emberünk, 
sem koporsónk nem volt elég !" 

I t t aztán elkezdé beszélni, hogy a járvány 
első napjaiban a halottakat még tisztességesen te
mettek el, de mikor a pusztulás nagyobb mérve
ket öltött, hosszában összevissza bedobták őket 
egy nagy gödörbe és gyorsan behányták földdel; 
elmondd, hogy mint maradt félbe minden dolog 
hetekkel azelőtt, mert a told népe bizton hitte, 

*) A görög egyníz naptárában évenként nem kevesebb 
mint kétsziztiz Mpvnap , , n bejegyezve (ide értve termé
szetesen a nagy böjt negyven napját is,) és e böjtöket a 
népesség zöme legnagyobb szigorral tartja meg 

hogy halálnak van szánva és elment a kedve 
minden munkától; a papok és orvosok elégtelenek 
voltak a számtalan sok beteg lelki és testi ápolá
sára és a lelkészek csak azt a gyarló vigasztalást 
nyújthatták, hogy a paraszt nép által annyira 
tisztelt szent képeket faluról falura hordozták, 
melyek felé a szegény szenvedők ájtatosan fordi-
ták megtört fényű szemeiket, mielőtt azokat 
örökre behunyták volna. 

Végre a starosta egy meglehetős csinos kül
sejű kunyhó előtt állt meg, melyet sövény kerítés 
vett körül s felnyitván az ajtót, minden további 
sokadozás nélkül belépett. A kunyhó belseje, noha 
tisztát b volt mint egyelőre vártam volna, nem 
sokban különbözött egy közönséges orosz falusi 
lakétól^ a boglyas, fehérre mázolt kemencze, tete
jén a szokásos alvó helylyel; a nagy emeletes ágy, 
mely tarka-szőttes pokróczczal volt leborítva; 
valamelyik nemzeti szentnek durván mázolt képe 
a bejárással szemben a falon függve, alatta égő 
fagygyugyertyával; és a háttéri sarokban a rop
pant nagy „szunduk" vagy faláda (rikitó vörösre 
festve és vaskapcsokkal körüleszkábálva), mely 
az orosz parasztnak legnagyobb büszkesége. A 
kunyhó egyedüli lakói egy férfi és egy nő; ez 
utóbbi fon, az előbbi meg pipáját szívja. Mind
ketten a közönséges, tősgyökeres „muzsik"-(pa-
raszt-)typuszból valók ; de mindkét arezon 
oly kifejezés borong, melyet, ha egyszer láttuk, 
nem könnyen tudunk feledni — a sötét, re
ménytelen apathiának az a kifejezése, mely az 
oly embert jellemzi, a kinek lelkében a végzet 
romboló csapásai semmi remélni, semmi félni va
lót nem hagytak, — oly kifejezés, amilyet mosta
náig még csak egyet láttam — egy halálra itélt 
ember arczán, ki tudta, hogy ítéletén változtatni 
nem lf het. 

„Jó reggelt, Pavel Ivanovics," szélalt meg 
a starosta, hangját oly vidámmá igyekezve tenni, 
a milyenné csak lehetett. „Isten áldja meg magát 
is, Maria Vaszilievna!" 

A férfi felállt, hogy őt üdvözölje és engem 
székkel kinált meg, oly nehézkesen, öntudatlanul 
mozdulva, mint az alvajárók szoktak; mig a nő, 
ugyanoly gépszerű mozdulattal, szenet élesztett a 
kis thea-főző alá s mindegyikünknek egy csésze 
theát készített, mely az ilyszerü látogatásoknál 
mindig fődolog szokott lenni. 

„Hogy érzi magát, Pavel Ivanovics?" — kér-
dezé a starosta, tettetett vidámsággal, — melyet 
azonban arczának minden vonása meghazudtolt, 
— a kérdezettnek vállát megveregetve. 

„Minden jól van, Iván Nikolajevics,"— feleié 
a szegény ember, halk, ércztelen hangon, mely 
borzasztóan illett szenvtelen arczkifejezéséhez — 
„Mindent készen tartunk vendégünk számára s 
most már jöhet, a mikor épen akar." 

Arrn felé tekintve, a merre kinyújtott karjá
val mutatott, két durva deszkakoporsót vettem 
észre a kandalló mögött a fal mellé támasztva. A 
férfi jelentőségteljesen biezczentett azok felé fejé
vel s igy szólt: „Még akkor mindjárt megvettem, 
a mikor a járvány kezdődött, s azóta mindig ott 
állanak." 

Es igy e szerencsétlen „elitéltek," a kik a 
halottak között még egyelőre élve maradtak, he
tekig várták együtt a bizonyos halál megérkezé
sét, ott ülve saját koporsóikkal szemben éjjel és 
nappal 1 Dante maga sem képzelhetett volna ennél 
nagyobb iszonyuságot! 

„Eh, hagyjuk ezt, Pavel Ivanovics!" — 
monda a starosta, utoljára kisértve meg bátorsá
got önteni beléjök, — „lesz arra még elég idő, 
hogy erről beszélgessünk." 

„Ki tudja?" — viszonzá a másik, reményte
lenül. — „Eljöhet ma vagy holnap; de bármikor 
jön, minket készen talál." 

„S mit csinált azzal az ásóval, melyet künn 
a tornáczon láttunk?" — kérdezé társam, szándé
kosan másfelé akarva terelni a beszélgetést. 

„Szegény Alexeym sirhalmát tatarozgattam 
ki," — feleié a paraszt, elhalt fiának említésére a 
gyöngédségnek egy futó sugara villanván végig 
sötét arczulatán. — „A meddig életben maradha
tok, mindennap kimegyek hozzá és megtisztoga
tom sírját, hogy szép zöld legyen, mikor szelleme 
alátekint rá onnan felülről." 

Pillanatnyi csend állott be. Pál a starosta 
karjára tette kezét s komolyan arczába nézett. 

„Lássa, Iván Nikolajewes, ön olyan jó em
ber, ön tudja, hogy a dolgoknak mint kellene 
lenniök. ígérje meg nekem most, mikor Isten is 
hall bennünket, hogy ha Mashám (Mari) meg én, 
egyikünk a másik után, meghalunk, a helyett, 
hogy külön-külön, inkább együtt egy közös sirba 
fog minket eltemettetni; mert nem lennék boldog 

a más világon, ha ott föltámadva, egymást nem 
tudnók föltalálni!" 

S ismét kimondhatatlan gyöngédség pillanat
nyi napfénye dicsőité meg durva vonásait. Bár
minő faragatlan, tudatlan és iszákos vad ember 
volt is másképen, ki még saját nevét sem tudta 
leírni, s nem volt képes fölfogni a legegyszerűbb 
dolgot sem, ha ez korlátolt látkörü tapasztalatá
nak keretén kívül esetr, e pillanatban mégis több 
igazi érzés, több valódi költészet nyilatkozott 
benne, mint Moore vagy Byron legkikeresettebb 
busongásában. A starosta sietett megadni a kért 
Ígéretet — e szomorú fogadást, melyet oly hamar 
be kellett váltania — s ezek után idején valónak 
láttuk fölkelni és eltávozni. 

Hallgatagon, szivünkben keserűséggel, ballag
tunk végig a falun, de ismét megálltunk egy férfi 
láttára, ki egy üresnek látszó kunyhó küszöbén 
ült, fejét kezeibe mélyesztve s magát halkan ide 
s tova himbálva. A magános, csöndes, elhagyottnak 
látszó lakocska borzasztó háttérül szolgált e szo
morú alaknak, melynek egész lénye — meggör
nyedve, erőtlenül és összezsugorodva — leírha
tatlan kétségbeesést fejezett ki. 

„Mi bajod földim?" — kérdó tőle a starosta 
nyájasan. 

„Mind elmentek, csak én maradtam itt egye
dül," — feleié a férfi fejét lassan fölemelve, — 
„s én is csak -azt várom, hogy mikor kerül rám 
a sor." 

,,De miért óhajtja, hogy meghaljon ?" — 
' kérdezem tőle, alig tudván magam is, hogy mit 
beszélek. „Ha van még reménye az élethez, miért 
nom igyekszik fölhasználni azt ?" 

„Sorsát senki sem kerülheti k i" , — feleié a 
muzsik, azzal a belerögzött fatalizmussal, mely 
egy mákszemnyivel se gyöngébb az oroszoknál, 
mint a törököknél. ,,S különben is," — tévé 
hozzá, hangját szivreható mormogássá halkitva, 
— „én már ugy se sokat csinálok az életből; oly 
egyedül vagyok, mióta ők eltávoztak!" 

Ki merné megkeczkáztatni az üres frázisok
ból álló vigasztalást ehhez hasonló szerencsétlen
séggel szemben? Bölcsen elhallgattunk ós tovább 
mentünk; de alig néhány perez múlva társam új
ból meglassitá lépteit s a levegőt észrevehető 
un dórod ássál kezdé szagolni. 

„Itt ég valami," — monda, — „8 irtóztató 
bűzt terjeszt. Máris majd megfúlok." 

Megálltnak s körültekintettünk. Épen a falu 
legvégén voltunk s előttünk még csak egy lakás 
volt — egy szánalomra méltó kinézésű,romló fél
ben levő kunyhó, egészen külön, magánosan állva, 
mintha társai visszaborzadtak volna tőle. Félig 
nyitott ajtaján sürü kék füstfelhő gomolygott ki
felé, a levegőt sajátszerű, fojtó gőzzel fertőztetve 
meg, a mely azonban előttem nem volt egészen 
ismeretlen. 

„Itt valami baj van," — hebegé társam fej
csóválva. „Menjünk be s nézzünk szót '•'• 

A jelenetet, mely beléptünkkor élőnkbe tá
rult, nem egy könnyen fogom elfelejteni. Üres, 
elhagyatott szoba, minden bútor nélkül; a rop
pant nagy boglyas kemenczét, melynek nyitott 
szájából az említett undorító gőz gomolygott ki, 
a mindegyre ki-kicsapó lángnyelvek rémes lobo
gással nyaldosták körül; egy termetes, szikár vad 
tekintetű férfi, a rongyosságnak és piszoknak 
legalsó fokozatán, dühöngő részegségben ujjon
gott és ugrált föl s alá. A mint a vörös láng kí
sérteties arczára vetődött, melyet a sok ivás fol-
gyulasztott s az őrjöngés rángatózóvá tett, oly 
látványt nyújtott, melyet a babonaság által va
laha képzelt legrutabb ördög alakja is nehezen 
múlt volna fölül. 

A starosta szólni akart, de hangja cserben 
hagyta. A ház lakója előre lépett s iszonyatos 
vigyorgással üdvözölt bennünket. 

„Látogatásomrajöttetek, jóemberek, ugy e? 
Amazok lent a faluban mind meghaltak, de en 
mindnyáját túléltem! Mit gondoltok, mit teszek 
most? Az utolsó rajkóm ma reggel halt meg 8 en 
tüzet raktam testéből, hogy meg ne fázzam. Olcsó 
tüzelőszer ugy-é? — ha! ha! ha !" 

A szakgatott, éles nevetés , iszonyúan visz-
hangzott az üres házban, mintha egy láthatatlan 
valaki gúnyolódásból visszanevetett volna. 

Nyelvemet a szó szoros értelmében lelánczola 
az irtózat s becsületes kisérő társam tetőtől tal
pig reszketett. 

„Valamikor imádkozni is szoktam" — foly-
tatáaz őrült, kezét vad tekintettel homlokára téve, 

j — „de ilyesmi ma már kiment a divatból; moít 
már csak az ördög, meg a halál az ur, — az ördög 

: meg a halál, az ördög meg a halál! Isten elfelejt-
1 kőzett rólunk, de a Sátán nem!" 
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De iszonyú volna elbeszélni a haldokló nyo
morultnak eszeveszett istenkáromlásait. Mikor 
másnap reggel ismét a kunyhóhoz mentünk, az 
ajtó még mindig tárva volt; az ember ott guggolt 
a kialudt tüz előtt, de már hideg volt és merev. 
Hogy minő halálküzdelmeket állott ki elhagyott 
haldoklása közben, csak Isten tudná megmondani, 
de eltorzult arezvonásai eléggé elárulták, hogy 
azok a szegény teremtmények, a kiknek hamvai fö
lött ujjongott és tánczolt, nem igen irigyelhették 
volna tőle azt a kevés időt, melylyel őket túlélte. 

Mikor két nap múlva Moszkvába visszatértem, 
az első hirlapban, mely kezembe akadt (miután 
a birodilomszerte dühöngő kholeráról két rövid 
sorbm megemlékezett) két egész oldal volt szen
telve az Azowi-tengertől a Kaspi-tengerig tervezett 
csatorna dicsőitósére, mely csupán 60 millió ru
belbe fog kerülni. — Szó sincs róla, hogy mindez 
igen szép s nagyszerű dolog lehet, csakhogy kissé 
különös ellentétet képez nem régiben tett szo
morú tapasztalataimmal. Néhány sorral alább e 
nagyhangú dicsekvés után egészen másképen 
hangzó tudósítások olvashatók. Például: „Az 
iszákosság és kicsapongás pusztításai a nép alsóbb 
osztályaiban az utóbbi nyolez év alatt megkét
szerezték áldozataik számát; — a kerületi kór
házak és iskolá< hiánya egyre érezhetőbbé kezd 
válni a birodalom belsejében; a különböző nagy 
gyárakban foglalatoskodó munkások közt, a gépek 
hiányos elszigetelése folytán a balesetek száma 
felül halad minden számítást" stb. stb. Látszik 
tehát, hogy a fényes rubeleket hasznosabb czé-
lokra is lehetne fordítani, mint nagyszerű vas
mákra és ciatornákra, melyek műveletlen, lakatlan 
területeken vonulnak végig, vagy 40—50,000 ru
belbe kerülő óriási ágyukra, melyek az első pró
bánál szétrepednek, mint nem régen Kronstadt-
ban történt. 

Nem jobb lett volna ez összeg egy részét egy 
falusi kórház vagy iskola építésére, s a másik ré
szét annak megakadályozására fordítani, hogy 
Déli-Orosz ország egyik legjelentékenyebb váro
sában az emberek ne halljanak el „naponként 
százhúszával," — miként ez az idei járvány alatt 
megtörtént? S végre pár ezerecskóvel nem jobb 
lett volna inkább ama „kilenczvenezer ember" 
sorsán enyhíteni, a kiket minden évben részint a 
tüz, részint a viz foszt meg hajlékától ? No de 
azért nem vádolhatjuk Oroszországot, hogy min
denben oly tékozló lenne; sőt néha némely dolgok
ban igen is takarékos. Például a közoktatási mi
niszter csak nom rég dicsekedett vele, hogy a 
tárczája számára engedélyezett összegbőlaz utóbbi 
négy év alatt 310,035 rubelt s 60 és 3,4 kopeket 
„gazdálkodott" meg. Az oly összegekből tehát, 
melyeket a nép testi és lelki jólétének előmozdí
tására kellene kiadni, bezzeg tudnak megtakarí
tani százezreket, de mikor arról van szó, hogy 
egyik tengertől a másikig menő csatornákat építse
nek, vagy hogy Közép-Ázsiában sisakos hitté
rítőket küldözzenek az „annektálás" evangéliu
mának száz meg száz ércztorokból való hirdeté
sére — olyankor hallani sem akarnak semmiféle 
költségkiméléiről. 

Az állandó hadsergek és pánczélos hadihajók 
igen üdvös dolgok lehetnek,de a nép lelki és testi 
jóléte s értelmi fejlettsége talán mégis csak üdvö-
sebb valami. Oroszország eltörölte a halálbünte
tést, hogy azt az élettel való büntetés váltsa fel. 
;Sok rémtörténetet olvashattunk ama kegyetlen 
büntetésekről, melyekkel hajdan a politikai fe-
gyenczeket sújtották, de a legsujosabban bün
tetett államfogoly is boldognak nevezhető ama 
szegény munkásokhoz képest, kik arra vannak 
itélve, hogy éltök hosszáig ezukor-gyárakban 
v agy gáztejtőkben dolgozzanak, és ama szeren
csétlen gépészekhez képest, kik naponként ki 
vannak téve annak, hogy a roszul kezelt és hiá
nyosan őrizett gépek darabokba zúzzák. Mind
egyre nagy dolgokat hallunk az orosz czivilizáczió 
előhaladásáról; de haladott-e annyit előre, hogy 
a munkás-osztályt az elaljasodás és testi-lelki 
pusztulás leggonoszabb nemétől megóvhassa? 
Mindegyre halljuk, hogy „a belföldi gyáripar 
mily nagy lendületet vett;" — de vájjon e lendü
letnek indult gyárak tulajdonosai gondolnak-e 
arra, hogy helyiségeik levegőjét iajgtisztitsák s 
óvó készülékkel lássák el a gépeket, melyek min
den héten bénává tesznek vagy teljesen össze
zúznak egy-két azegény munkás embert, kiknek 
egyetlen életmódjuk két kezök munkájából áll? 
Hallunk költséges fólfegyverkezésekről és meg
erősített táborhelyekről; vájjon meg fogják-e óvni 

ezek Oroszországot ama súlyosabb „ujonezozás" 
ellen, a melyet az a hódító fejdelem róv az or
szágra, kinek ujonezozó tisztjei: aláz, a kholera 
és az éhhalál? 

Miként egykor Jeruzsálem állt Titus légiói 
előtt, ugy áll most az orosz birodalom a művelt 
világ előtt. Résnek vagy korhadozásnak nyoma 
sem látható a roppant körfalon és bástyákon, 
melyek a körülálló ellenségre büszkén tokintenek 
alá; de bánt éhség, döghalál, büu és nyomor, 
csüggeteg8ég s leírhatatlan kétségbeesés szívja 
vérét, emészti erejét a helyőrségnek. Volt idő, 
mikor e borzasztó társadalmi kérdéseket szép sze
rével el lehetett simítani; de az most már lehetet
lenség többé. Oroszországnak férfiakra van szük
sége — férfiakra, kik dolgozni és harczolni tud
nak; de azok helyett szegény, elsatnyult, haldokló 
teherhordó állatokat talál, kik tudatlanabbak, 
műveletlenebbek, hogysem dolgozni s erőtleneb
bek, hogysem eredményt igérőleg harczolni tud
nának. Sámi Lajos. 

Öt hét léghajón. 
( U t a z á s A f r i k á b a n . ) 

(Folytatás.) 

Kilenczedik fejezet. 
A Shari mentén. A Csád mocsarai. Kalózok és kalózmada
rak. Kétségbeesett harcz. Végveszély; Joé önfeláldozása. 

Sikeretlen keresés. 

Hajnali háromkor Joé, kin a virasztási ne
gyed sora volt, mozdulni látta a várost magok 
alatt a szürkületben; a „Viktória", csöndes szél
től hajtva, megindult. A tudor és Dick ur is fel
ébredtek s az előbbi a delejtűt vizsgálta meg, 
hogy a szél irányáról meggyőződjék. 

— Szerencsénk ismét jól szolgál, — monda. 
Ma még föl fogjuk találni a Csad-tót, melynek 
fekvését ismerik ugyan már a geográfok, de rajta 
át még nem ment európai ember. Ugy lehet, mi 
át fogunk evezni fölötte, könnyű hajó okkal. 

— S nagy tó lehet? — kérdé Joé. 
— Meglehetős nagy. Csaknem egyenlőnek 

mondják szélességét és hosszát s egyiket-egyiket 
30—35 földrajzi mérföldre teszik. 

— No, ez legalább egy kis változatosságot 
fog hozni utazásunkba! 

— Szegény Joé nem is sejtette, minő válto
zatosság vár reá! 

Az utasok egészen a Shari folyó mentén ha
ladtak, melynek vize itt-ott partjai sürü berkei 
között tűnt el, majd ismét föl-fölcsillant, s őket 
mintegy szalagon látszék vezetni a Csad-tó medre 
felé. A Maffatay-tartományon átrepülve, reggeli 
10 óra tájt érték el a tó déli partját. Ez hát Afrika 
Kaspi-tava, bár amannál sokkal kisebb, elég nagy 
mégis, hogy oly magasból is nehezen legyen egy
szerre belátható. 

Mióta a tóhoz érkeztek, a szél nyugoti irányt 
vett s rézsútosan a tó hosszabban hajtotta őket. 
Egy kis ideig a viz egész széltében, hosszában 
terült el előttök, végig láthatlan síkság kép. De a 
szél mind jobban nyugotra fordult; s mivel a tó
nak itt a déli részen egy a szárazba mélyen be
nyúló öble volt, ennek túlsó partjához kezdettek 
közeledni, ugy hogy Fergusson egészen elkedvet
lenedve vette észre, hogy a tó sík vize helyett, 
annak csak egy részét, az omlitett öböit evezték 
át s már-már ismét partra jutottak. A part köze
lében fekvő Bornu tartomány hires fővárosának 
Kouka városnak látványa, lapos és kupolás fedelű 
házaival 8 egy kapuján épen bevonuló hosszú ka
ravánnal, némi kárpótlást nyújtott ugyan, a már 
elveszettnek hitt látvány helyett, de mennyire 
megörültek mégis, mikor a szél ismét északnak 
fordulva, megint a tó sik vize fölött kezdte tova
hajtani hajójukat. Gyorsan, alig pár negyedóra 
alatt, már tiz mérföldnyire benn voltak a tó vize 
fölött. Könnyen megszámlálhatták a számos szige
teket, melyek jókora csoportot alkotnak a biddi-
omah-k által lakottak, kik kalózságból élnek, föld
közi tengerök partvidékeit zsarolva s oly félelme
sek a környéknek, mint a saharái (hasonló élet
módú) tuaregek törzse. Utasainknak azonban biz
tos magasságukban nem volt mit tartani e kaló
zoktól, kik — ha közeledtek volna, b zonyosan 
nyilakkal fogadták volna őket. 

Más, veszélyes bb ellenség támadása vártre-
ájok, melyre alig számítottak. Először a szemfüles 
Joé vette észre, hogy egy meglehetős madárcsapat, 
messziről, egyenesen nekik tart. Meg is számlálta 
hirtelenében, hogy tizennégyen vannak; s figyel
meztette reá gazdáját, ki távcsövén könnyen fölis

merte a madárcsoportbsm e vidé-* legveszélyes bb 
madarait: a gypaétákat, e vérengző 8 ragadozó 
ölyv fajt, mely a juhoknak s más kisebb baromnak 
oly pusztítója. Nagy zajjal, «rős zúgással és csat
togással közeledtek, mintha egyenesen a léggömb 
megtámadását vették volna czélba. Mikor lőtá-
volban voltak már, Kennedy közéjök akart lőni, 
de Fergusson nem engedte. 

— E madarak, — monda — a lég vakmerő 
kalózai, nem ijednek el egykét lövéstől, sőt felbő
szülnek, B ha egykét társuk elesik, annál vadabban 
rohannak a megtámadóra s a fegyveres vadász 
megrohanásától sem rettennek vissza. 

— De hisz, mind a tizennégv számára van 
nekem egy-egy jó golyóm, monda Dick ur. 

— Golyód van, de nincs időd, hogy mindnyá
ját lelődd, mielőtt ide érnének. S mit tészsz ve • 
lök, ha léggömbünk felső részére szállanak, hova 
nem lőhetsz utánuk s körmeik- és éles kemény 
csőreikkel szétszaggatják léggömbünk boritékát? 

— Komolyan beszélsz ? 
— A legkomolyabban; nem kisebb veszély

ben forgunk, mint abban, hogy hajónk szétlyug
gatva, alábukjunk a magasból. Csak a szél gyor
sasága menthet meg tőlük, vagy az, ha másfelé 
veszik utjokat. 

A szél csakugyan gyorsan is ragadta tova a 
léggömböt; a gypaéták azonb in, majd csoporto
san, majd sorbau mint a daruk, folyvást követték 
azt. Hiába emelkedett, a hajó, erős szárnyaik 
röptén nem diadalmaskodhatott, ők is utána emel
kedtek. 

— Hallod-e Sámuel; — kezdé újra Kennedy. 
— A madarak tizennégyen vannak ; tizenhét lövé
sünk van, melyeket egy perez alatt rajok süthe
tünk, ha hárman látunk hozzá. Ea magamra vál
lalom a magam harmadrészét. 

Csakugyan nem is volt sok idő a gondolko
dásra, kettő a madarak közül, ugy látszik a csapat 
vezérei, sebesen mint a nyil, csaptak a léggömbre, 
tátott csőrrel, vijjogva. Most Sámuel kiáltotta: 
Tüzet, tüzet! — s egy másodpercz alatt mind a 
kettő felfordult és bukott, forogva, alá a rettentő 
mélységbe. 

A veszély azonban korán sem múlt el, sőt 
most kezdődött még igazán. A csapat többi ré
sze, mintha roszallaná a két vakmerő rohamát, 
más taktikát látszott követni; s a mitől Fergus
son legjobban félt: a léggömb felső része fölé 
igyekezett kerülni. Egy vagy kettő, gyorsabb a 
többinél, el is érte czélját. Elég távolban, hogy 
puska ne érhesse, nagy magasságra emelkedtek s 
onnan szálltak az egyformán úszó léggömb tete
jére alá. 

Fergusson, rettenthetlensége daczára, elhal
ványodott, midőn erős recscsenés, a kifeszült ta-
fotán ejtett szakadás hangja üté meg füleit. 

— El vagyunk veszve ! — kiáltá — a lég-
sulymérőre vetve szemét, mely egyszerre gyorsan 
kezdett emelkedni, jeléül hogy rohamosan hullanak 
lefelé. — Ki a fenéksulylyal! — tévé hozzá, — 
mig ajkai elhalványultak. — Mégis esünk . . . 
ki kell önteni minden vizet, az utolsó csöppig . . . 
hallod-e Joé? bukunk le a tóba. Öntsd, öntsd, 
mégis bukunk. Vége! nincs mit kidobjunk 
többé . . . . 

— Van még! — kiálta Joé — s mig észre 
vehették volna, a naszád szélén állt. 

— Mit akarsz, őrült ? — kiálta Fergusson, 
— mintegy bűvölet által helyére szegezve, s az 
iszony miatt mozdulni is képtelen. 

— Megkönnyitni a hajót, — felele Joé; — 
8 a következő máeodporczben a mélységbe 
ugrott. 

A tetemes eulyveszteség által megkönnyeb
bült léggömb (melynek csak kül-boritékát sza-
gatta meg a gypaéta, mig a belső sértetlen 
maradt) egyszerre felszökkent megint — s igy 
Joé esése kétszerte sebesebbnek tetszett a borza
dozva utána tekintőknek. 

— A szerencsétlen! — monda kis szünet 
után magához térve Kennedy. 

— Elvesztette magát, minket meg akarva 
menteni, — tévé hozzá Fergusson. 

— Mit tenni most? 
— Földre szállunk, mihelyt lehet, rendbe 

hozzuk a léggömbünkön esett kárt — s várunk. 
A szél változásai által (melynek hatását saját 

sérültsége is növelte) ezikezakosan ide-oda hajtott 
hajó, a tó fölött tölte az egész napot, s csak estére 
köthetett ki, az északi part egy elhagyottabb 
helyén, hol egy kevéssé emelkedett fa kemény 
törzséhez szilárdul megkötötték horgonyát s ott 
tölték az éjt, a nélkül, hogy (a szegény Joé miatti 
gondban) csak egy pereznyi nyugodt álmot is ta
lálhattak volna. 
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De minél tovább gondolkodtak Joéj sorsa 
fölött, annál tehetségesebbnek tűnt föl előttök 
menekülése, s hogy még újra föltalálandják. Ki
tűnő úszó és búvár s oly ügyes akrobata volt, 
hogy párját kellett keresni a három királyságban. 
Mivel mindketten visszaemlékeztek, hogy szeren
csétlenségük a tó egy szigetének közelében tör
tént, számíthattak reá, hogy Joé, ha estéből 
magához jő, ki fog úszni a szigetre s ott meghúzza 
magát és sokkal több feltalálással bir, mintsem 
akár élelmét megkeresni, akár a kalózlakosság 
megtámadásait magáról elhárítani ne tudná. 

Bármily ingndozó alappal birtak is mind e 
föltevések, (nvrt Joé szerencsés esésének,oly szé
dítő magasságból! — vékony lehetőségén alapul
tak), elég táplálékot adtak a reménynek. Első 
teendő volt: jelt adni magukról, hollétükről, ha 
Joé még él s várja, hogy fölkeressék; jelt adni, 
ismételve, többfelé, minden irányban, — tekintve, 
hogy Joé hollétéről minden biztos számításuk 
hiányzott. 

Kitatarozván hajójuk sérelmét s megszaba
dulván a használhatlanná vált külső gömbtől: 
most már ez lőn egyedüli gondjuk. 

A szél kedvező áramlatában, 200 és 500 láb 
közt váltakozó magasságban röpültek a tó színe 
fölött visszafelé. Elég magasan, hogy Joé, bár 
hol rejtezik, megláthassa; s elég közel, hogy ak
kora tárgyat mint egy ember, ők is tisztán kive
hessenek még. Alattok sziget sziget után tűnt 
föl a tó színén. E szigetek legnagyobbikában 
Farram szigetét ismerték föl, hol a biddio-
mahk fővárosa áll; elég népes helység. It t 
közelebb ereszkedtek a földhöz s Joé nevét 
kiáltozva suhantak el fölötte. Sikertelen. 

Lehetetlen, hogy Joé a tó szigetei vala
melyikén legyen, okoskodék Sámuel, mert 
jelt adott volna magáról. Talán vízbe fúlt; 
talán a vademberek kezeibe került, vagy tán 
egy krokodil zsákmányául esett. Mind a há
rom lehetőség elég valószínűnek látszott s 
egyaránt borzasztó volt. 

Reggelre erős vihar támadt. Oly erősen 
szorította és lóbálta a kikötött léghajót, 
hogy összezuzatás veszélye nélkül kikötve 
nem maradhatott. El kellett oldozni s a szél 
kedvére bocsátani. Fájdalom, a szél egészen 
északnak fujt, s igy Jóétól s feltalálhatásá-
nak reményétől, előre láthatólag, minden 
perczben tovább fogja ragadni. De Sámuel 
elhatározta, hogy ha száz mérföldre volna is 
kénytelen távozni, kedvező széllel ismét visz-
szatér a hü szolga keresésére. Az indulás 
azonban nagy nehézséggel járt. Kennedy, ki 
a horgony feloldására kiszállt a csolnakból, 
a szél által egészen megfeszített kötelet nem 
bírta eloldani. Fergusson félve, nehogy mig 
társa a kötél feloldásával bajlódik, a szél azt 
elszakítsa, a léggömböt felkapja s Dick is ott 
maradjon, visszahívta őt a csólnakba és a 
kötél elvágására határozta el magát, bár
mennyire érezte is, hogy a horgony ott ha
gyása is valódi istenkísértés. 

A horgonytól megszabadított léghajót az 
erős szél sebesen ragadta észak felé. Átröpültek 
a Tibbú-k földén, Belad-on és Dzsórid-en, e 
tüskés pusztán, mely Szudán szegélyzetét képezi s 
újra egy homok sivatagra értek, melyen semmi 
sem látszott, a karavánok által vert utak barázdáin 
kivül. Egy fa, egy szikla sem volt, melyen kiköt
hettek volna. A vihar szárnya felkavarta a homok
tenger sima színét. Egy karavánt láttak maguk 
alatt a borzasztó számummal küzdeni, megla
pulni a felette elterülő vastag homokréteg alatt, 
mely végre csaknem egészen betemetett embert, 
tevét, podgyászt. Rettenetes tekintet, mely össze
szorította utasaink szivét. 

Maguk sem tudták, hová mennek vagy in
kább ragadtatnak — s mi lesz belőlök. Behunyt 
szemmel bízták a véletlenre magukat. 

Este felé a szél visszafordult s a már egyszer 
elhagyott vidék fölött ragadta vissza. De alig 
ismertek rá. A sima felület mintha fel lett volna 
forgatva. A szél halmokat, dombokat rakott az 
előbbi síkságra. De nekik elég volt, hogy ismét 
délnek haladhatnak s legközelebbi czéljok: Joé 
feltalálása felé közeledhetnek. (Folyt, köv.) 

létre, melynek tagjai az alsóbb hivatalnokokat 
megvesztegetik, hogy átalános érdekű tárgyakat, 
pl. a Commune alatt felgyújtott nevezetesebb épü
letekből egyes értékesebb maradványokat,^ egyik
másik nevezetes ember öltözetéből apróbb darabo
kat stb. tapogassanak. Az üzlet igen jövedelmező, 
miként ezt egy ilyenféle kereskedő árjegyzéké
nek következő kivonataiból is láthatjuk: „Töre
dékek I I I . Napóleonnak a Tuileriák palotájában 
állt mennyezetes ágyából, 40 frt, egy kődarab, 
mely Thomas és Lecomte tábornokok vérével van 
befeoskendezve, 20 frt; egy darabka I. Napóleon 
posztó kalapjából 60 frt.; kődarabok a le-bourgeti 
uj siremlékből 40-től 200 frt-ig", stb. 

© {Sárga eső.) 1870. deczemberében Rosario 
de Cucutában (Uj-Granada, Dél-Amerika) heves 
esőzés után a növények levelein roppant sok sárga 
foltot találtak, melyek bizonyos sárga porból kép
ződhettek. E sárga porból mutatványt küldöttek 
dr. Rojasnak, az emiitett város orvosának, ki azt 
górcső segélyével megvizsgálta. Az eredmény az 
lett, hogy a sárga port bizonyos apró állatkák ké
pezték, melyek mocsárlakók lévén, jó nagy távol
ból kerültek ide a szelek és felhők szárnyain. 

© (Különös czélu expediczió.) A párisi „Fi
garo" írja, hogy közelebbről egy angol utazott 
Parison keresztül Bordeauxba, hol egy nagy hajót 
a „Moustique"-ot, szándékozik kibérelni egy saját
ságos természetű expediczióra, melynek czélja nem 

Egyveleg. 
© ( üj divatú ereklyék.) Az amerikai és angol 

ereklye-kereskedőknek, k i t mostanában Parist 
meglátogatják, ugyan csak jó űzletök van. Hoey 
a roppant keresletnek megfelelhessenek, az uSy 
nevezett „romokkal kereskedők osztálya" jött 

Öt hét léghajón: Joé leesése 

más lenne, mint az, hogy nejének holttestét a 
Csendes-tenger fenekéről kiemelje. A nő Ausztrá
liából hazavivő utjokban a tengeren halt meg s 
lábaihoz nehéz ágyúgolyót kötve, ősi szokás sze
rint a vízbe dobtáic. Az angol megjegyezvén ma
gának azt a helyet, hol nejét tengerész-módon el
temették, most vissza szándékozik térni oda, 
hogy számtalan sok apró horgony segélyével neje 
maradványait birtokába vehesse. 

** (A milliomosok országából.) A londoni 
„Spectator" jegyzéket közöl az utolsó tiz évben 
Angliában elhalt milliomosokról, — a kik keve
sebbet hagytak hátra 400,000 font sterlingnél (4 
millió forintnál), azok számba sem vétettek. E 
jegyzék szerint az emiitett idő alatt 76 egyén halt 
meg, kik közül 19 hagyatéka négy milliónál többre, 
20-é öt milliónál többre, a többieké fólebb 30 mil
lióra rúgott. Brassey ismert vaeuti építési vállal
kozó, ki 60 milliót hagyott hátra, hiányzik a 
jegyzékben. 

** (Egy elhunyt honvédről.) Várady Jánosról, 
a nem rég Léván elhunyt honvéd-alezredesről, a 
„Főv. Lapok" egy vidéki levelezője azt irja, hogy 
midőn Chrulew orosz lovas-ezredes, a Komárom
ból a Tisza felé vonuló Görgey seregbeli honvéd
tiszteket azon orosz hadseregbe, rangjok fentar-
tásával átlépni csalogatta, e cselfogásra a honvéd
tisztikar nevében Várady János őrnagy 1849. jul. 
23-án Miskolczról azt válaszolta: hogy „ők nem 
zsoldosok, kik pénzért, rangért, hanem honvédek, 

kik a nemzet szabadsága és függetlensége végett 
fogtak fegyvert, melyet, ha kivivandottak, lete
szik a fegyvert, és mindenki polgári békés fog
lalkozása után lát." — A kis Baramegye, mely a 
nemzet 1823—48-ki politikai mozgalmaiban min
dig a legelső hordozta a szabadság zászlóját, s az 
1848—49-ki szabadságharczokban müveit ifjúsá
gának egész tömegével részt venni sietett: a hon
védseregben 16 őrnagyot, a ezen felül több magas 
rangbéli tisztet mutatott fel. A még élők egyiké
ben felmutatjuk az acz^lizmu hős Simonyi Simont, 
ki Bem apót, midőn 1849. febr. 4-én Szeben alól 
hátrálna, s Vízaknán már-már 4 M;:x-lovas fog
ságába esnék, kettőnek lelövése a kettőnek levá
gása által szerencsésen megmentette. Várady Já
nos karjaiban is nagy volt az izomerő. Ö ia, 
valamint Simonyi a meredek ereszkedőknél nem 
használt kerékkötőt, csak kinyúlt kocsiüléséből, 
megfogta a kereket és bizvást haladott alá a dö-
czögős kövezeten. 

** (Tanyai iskolák Észak-Amerikában.) Az 
Egyesült Államokban jelenleg az iskolák száma a 
200,000-et, a tanitóké 500,000-et s a tanulóké 8 
milliót jóval felülmúlja. Legérdekesebbek ezek 
közül a tanyai iskolák, a melyeket a „Newyork 
Herald" egyik legközelebbi száma ismertet. A 
déli tartományokban különösen igen gyér a la
kosság s egymástól igen távol, néha 10—15 ang. 
mfdnyire tanyákon, telepitvényeken a majo

rokban (farma) elazórva él. Sokszor egész 
nagy vidékeken egy-egy részben kiirtott ren
geteg erdőre talál az utas, ha ugyan jó és 
száraz időben talál arra tévedni, mert esőzés 
idején a sár miatt amaz erdők belső részei 
csaknem megközelithetlenek. Az erdő belse
jében néhány tanyai lak vagy épen csak egy 
magános szerény kinézésű hajlék, egy sövény
fonadék ház (loghouse) áll, mely a pusztai, 
vagy inkább erdei tanítómester főhadi szál
lása, s miután a szerény kis lak nem képes be
fogadni elég kényelemmel a tanulókat, a ta
nítás künn a rengeteg szabadban, a százados 
fák árnyában történik, hol a fali számoló s 
olvasó táblák az ős tölgyek derekaira vannak 
kifüggesztve. A tanító itt gyakran egy kor
hadt fatuakón vagy kidőlt faderékon ül, a 
mig a tanulók többnyire állanak, mit ha 
elunnak, lekukorodnak valamely közeli nagy 
fa tövében és árnyában: de a tanitáa ugy a 
hogy mégis csak halad. 

** (A londoni macska-kiállitás.) A londoni 
macska-kiállitás a kristálypalotában csinos és 
kellemes látványt nyújtott a múlt hetekben 
az angol főváros különczeinek. Az épület 
központja és a márvány-medencze közt hoaszu 
sorban világos, erős és kényelmes kalitkák 
nyúltak el, mindegyik vörös bársony ván-
kossal, porczellán vizmedenczével ellátva, 
hátul pedig finom porond talajjal, hová a 
kiállított a közönség kíváncsisága elől elvo
nulhasson. A kalitkákban 285 macska foglalt 
helyet, melyek kényelmére és biztonságára 
a legbámulatosabb és a legelmésebb intézke
dések történtek, élelmezésükről szintén bő
kezűen volt gondoskodva s a 285 macska 
húsz gallon tejet és húsz font húst kapott 

naponként. A kiállításon számos külföldi s külö
nösen keleti macska is volt látható a legszebb 
fajtákból. Volt egy sárga-fekete csíkos egészen 
tigrishez hasonló vadmacska is Délamerikából, 
mely nagymérvben lekötötte a látogatók figyelmét. 

** (Gyilkos virágcsokor.) A palermói szín
házban nemrég a következő eset nagy feltűnést 
okozott. Egy olasz gróf belészeretett egy ottani 
szép énekesnőbe, ez azonban nem viszonzá érzel
meit, s a szenvedélyes olasz boszuterveket forralt. 
Egy este, mikor az énekesnő Leonórát énekelte 
a „Troubadour"-ban, a nagy ária után egy óriási 
virágbokréta hullott lábai elé; örömmel felkapta a 
bokrétát, de ugyanazon pillanatban lövés dördül el 
és halántéka mellett golyó suhogását érzi. Az éne
kesnő elájult, és a színházban általános izgatottság 
támadt. Midőn a bokrétát közelebbrőlmegvizsgál
ták, egy revolvert találtak benne, mely nyílásával 
fölfelé ugy belé volt illesztve, hogy a bokréta 
nyelének megérintéaére el kellett sülnie. Ha az 
énekesnő csak egy kissé előre hajlik, okvetlenül 
a legaljasabb boszu áldozatává lesz. A gróf el
tűnt, a közönség pedig még'jobban isteníti a 
művésznőt mint ezelőtt. 

** (Newton foga.) Midőn Newton 1660-ban 
tanuló volt, alig birta életét a legszegényesebben 
tengetni; 210 évvel később Shrewsburg lord e 
tudós egy fogát 16,595 frankért vette meg. 
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Irodalom és művészet. 
** („Közoktatásunk reformja") czim alatt Sala

mon Ferencztől nagyobbszerü tanulmány jelent 
meg, mely részletesen foglalkozik közoktatásunk 
ügyének bírálatával és reformjával. A munka ter
jedelmes bevezetésből atizenkilencz fejezetből áll 
A bevezetésben szerző álláspontját ismerteti és in
dokolja. Salamon azt hiszi, hogy nevelésünk ügyé
nek három főága közül mindenikre ráfér ugyan 
a javítás, de a középiskola az, mely valamennyi 
ágnak torzáét, összes közoktatásunk súlypontját 
képezi. Ha a középiskolát reformáljuk, reformálva 
lesznek az elemi iskolák és főtanodák is, mert az 
elemi iakola jó tanítókat, a főiskola pedig jó tanu
lókat fog kapni. A munka legeslegnagyobb része 
a középiakolák ügyével foglalkozik. Szerző kimu
tatja, hogy középiskoláinkban a tanitás módja 
helytelen, s e nézetét behatóan és részletesen indo
kolja. Végig megy az összes tantárgyakon, melye
ket gymnáziumainkban tanítanak s különösen 
azon módot bírálja, mely szerint a tanitás történik. 
Kimutatja, hogy a történetből mit tanitanak, a 
hogy viazonyaink szerint mi egészen mást kellene 
tanítani, s hogyan kellene azt tanítani. Azután 
áttér a mai nyelvtanítás gyökeres hibájának ki
mutatására s kifejti, hogyan kellene az idegen 
nyelvek oktatásának történni, s a históriai és 
nyelvtanítást helyesen egyesíteni; szól továbbá a 
földrajz, a természetrajz, mathematika stb. tani-
táaáról a az egész algymnázium berendezéséről, 
melynek számára részletes leczketervet ia készí
tett. Ezek után áttér a felgymnáziumra s annak 
minden egyes osztályával kimerítően foglalkozik. 
A mostani középiskolai rendszerből a szerző által 
ajánlottra való átmenetnek külön fejezet van 
szentelve. Középtanodáink közigazgatási rend-
azere szintén terjedelmes módon tárgyaltatik. Az 
utolsó két fejezet az elemi éa egyetemi oktatáasal 
foglalkozik. Ez a nagyérdekü munka tartalma. A 
mű nagy tanulmány és önálló gondolkodás ered
ménye s közoktatásunk virulásának minden ba
rátja részéről kiváló figyelmet érdemel. Legrády 
testvérek kiadásában jelent meg, a ára 3 frt. 

** (Vámbéry Ármin legújabb munkájáról,) 
„Bokhara történetéiről , melyből minap lapunk 
ia közölt egy réazletet, a londoni „Saturday Re-
wiew" igen elismerőleg nyilatkozik. A jeles angol 
kritikai lap igy szól: „Lehetetlen, hogy szűkebb 
keretben eléggé méltányolhassuk Vámbéry Ármin 
ur „Bokhara története" czimü müvét, oly müvet, 
mely tizenkét török és perzsa iró buvárlatán alap
szik, s ezek között öt iró most egyátalában elő
ször szolgál kutforrásul. A szerző kiterjedt topo
gráfiai ismeretei, alapos otthonossága az itt leirt 
népek nyelveiben és azokáaaiban oly fontosaágra 
emelik müvét, milyennel alig dicsekedhetik más 
tisztán európai orientalista." — Vámbéry ez uj 
müve nemsokára magyar kiadásban is meg

jelenik. 
— („Jelky András bajai fiu kalandjai ötödfél 

világrészben") czim alatt Hevesi Lajos nemrég 
megjelent érdekes népkönyvének tartalmáról rész
letes ismertetést adtunk lapunk közelebbi szá
maiban. A mutatvány elég ajánlat ugyan e műnek 
s meg vagyunk róla győződve, hogy kevesen 
leBznek olvaaóink között, a kik a közlöttek után 
kedvet ne kaptak volna az egész könyv megszer
zésére : mindazáltal magáról a műről meg kell 
még nébány sorral emlékeznünk. A buzgó szerző 
számos régi munkából gyűjtötte össze az adato
kat, melyeket 366 terjedő könyve megírásánál 
fölhasznált; s annyi gonddal és oly élénk, érdekes 
előadással dolgozta azt ki, hogy mindenki, de ki
vált az érettebb ifjúság bizonyára élvezettel fogja 
olvasni e rendkívüli élet majdnem hihetetlen, de 
annál érdekesebb, mert való élményeit. E műtár
gya változatos és gazdag voltára az átalánosan is
mert Robinson Kruzoe, Rüatig Zsigmond és ahhoz 
hasonló történetekkel vetekedik, s nem képzelt 
személyről szól, mert Jelky András valóságos 
testből és vérből álló ember volt, s reánk nézve 
annálfogva is érdekesebb, mert testünkből való 
test és vérünkből való vér. A szerző minden
esetre elismerést érdemel, hogy e hálás tárgyat a 
feledés pora alatt újra fölfedezte, s népszerű, vonzó 
modorában földolgozta. A könyv csinos kiálli-
táeb.n, czimképes borítékkal Heckenast Gusz
távnál jelent meg, s ára 1 ft 60 kr. 

T A R H A Z. 
** (Dr. Mutter „Korszerű közlemények akhole-

hrajárványt illetőleg") czimű kis füzete magyarul 
is megjelent Brendtner József fordításában, s 50 
kron kapható. E kérdésekre: ragályos-e a kholera, 
meggátalható-e e járvány kitörése s terjedése, a 
czélszerüek-e a vesztegházak, határvonalak sat., 
tanulságos és megnyugtató magyarázatok vannak 
benne. Szerző e járványt nem tartja ragályosnak, 
vagyis olyanak, mely érintkezések által ragadna. 
Elmondja a szükséges óvszereket, tanácsokat ad 
az étrendre nézve, sat. Ujat ugyan e könyv nem 
igen mond, hanem röviden összefoglal sok olyat, 
mit szükaéges iamételgetni éa terjeszteni. 

** (Távirdai statisztika 1871-röl.) A keres
kedelmi minisztérium megküldte szerkesztősé
günknek „A magyar korona területén levő állami 
és vaauti távírdák statisztikáját az 1871. évről." A 
Zágoni Gábor által gondosan összeállított füzet
ből látjuk, hogy Magyarországon van 321 távirda-
állomáa, 1230 férfi éa 30 nő hivatalnokkal. A múlt 
évben közel két millió sürgÖDy adatott föl, beér
kezett ugyanannyi, a a közvetitett aürgönyeket és 
a vasutak sürgönyeit is ideszámitva, az ösazea 
sürgönyök száma 5 millió 800 ezerre megy. Az 
összes bevétel több mint egy millió forint. Leg
több bevétele Pestnek volt: 212,143 forint, utána 
Szeged, Temesvár, Pozsony, Arad, Fiume, Újvi
dék, Kolozsvár következnek. 

(„Földrajzi kis atlasz,") nép-, ipar- és va
sárnapi iskolák használatára jelent meg az Eg-
genberger-féle (Hoffmann éa Molnár) könyvke
reskedésben. Kilencz szinezett térkép van benne: 
a két földgömb, Európa, Ázsia, Afrika, Ausztrá
lia, Magyarország és az osztrák-magyar biroda
lom, Németország. A cainosan kiállított boríték 
lapszegélyzetén pedig országok czimerei. Ára 
80 kr. 

** (Uj vidéki lap.) Kecskeméten „Kecskemét 
vidéki közlöny" czimü vegyes tartalmú hetilap 
fog megindulni a jövő év elején, Pásztor Ferencz 
felelős szerkesztése mellett. Á lap a politika teljes 
kizárásával egyedül Kecskemét s a vidéken fekvő 
nagyobb városok földművelési, ipar s kereske
delmi érdekei előmozdítását tűzte ki czéljául. 
Előfizetési ára egész évre 4 frt. 

Közintézetek, egyletek. 
** (Amagyartud. akadémia)nov. 25-én Csen-

gery Antal elnöklete alatt Összes ülést tartott, 
mely teljesen a folyó ügyeknek volt szánva. Arany 
János főtitkár bemutatá először is Selmeczbánva 
városának a kultuszminisztérium által az akadé
miához véleményezés végett átküldött kérelmét, 
melyben levéltára rendezésére a város országos 
segélyt kér. E város levéltára igen becses, mert a 
X V I . század óta minden levél megőriztetett, azon
ban e kincs rendezetlenül hever es a tudományra 
nézve holtnak tekinthető mindaddig, mig e le
véltár rendezve ninca. Ez ügy áttétetett a tör
ténelmi bizottsághoz. — Szabó József osztálytit
kár előterjeszté a harmadik osztály jelentését a 
Venus bolygó megfigyelése végett kiküldeni szán
dékolt osztrák-magyar expediczió tárgyában. A 
Venus bolygó e nevezetes átmenete, mely rendkí
vüli fontosaággal bir földünknek a .naptól való 
távolsága meghatározása tekintetében, 1874. de-
czemberben és 1882-ben fog bekövetkezni. Már a 
múlt században, 1761. és 1769-ben nagy figyelem
mel kisérte a tudós világ e nevezetéé csiilagászi 
eseményt. Most egész Európa nagyobb készü
letekkel akarja megragadni a ritka alkalmat. 
Oroszország Szibériában huszonhat észleldét sze
rel fel; a német császárság 228,000 frtot engedé
lyezett e czélra; Anglia és Amerika még többet 
áldoznak. A bécsi császári akadémia szintén czél-
szerünek találja, hogy az osztrák-magyar monar
chia is küldjön ki két expedicziót. A bécsi köz
oktatási minisztérium felszólítást intézett a ma
gyar kir. kormányhoz, ez pedig legelőször is az 
akadémia véleményét kéri ki. A két expediczió 
összes költségei 114,000 frtba kerülnének. Két 
észlelő állomás szereltetnék föl, egyik a Sand 
wich szigeteken, másik Uj-Zeelanütól délre vala
mely ottani szigetbon. A harmadik osztály aján
lotta a részvételt, mert e tünemény felette ritka, 
ugy hogy az ismét csak a 2004-ik és 2012-ik év
ben lesz észlelhető, de különben is nagy az 
előny, mely a magyar tudományra háramlik, ha 

ily expediczióban magyar szakférfiak is közremű
ködnek. Az összes ülés e véleményt magáévá 
teszi, és a minisztériumhoz föl fogja terjeszteni. 
Az ülés további folyamából fölemiitjük, hogy 
Szász Károly levél utján késznek nyilatkozott 
— az akadémia által hozzá intézett fölhívás kö
vetkeztében — Bessenyei ünnepélyére ódát irni, 
csak a személyes felolvasást nem Ígérheti meg 
bizonyosan. Végül a titkár bejelenté, hogy Bene 
Károly 54 kötet könyvet ajándékozott az aka
démia könyvtárának. 

** (A Kisfaludy-társaság) nov. 27-én tartott 
havi ülésére oly nagy számú közönség jelent, minő 
csak ritkán szokott összegyűlni a Kisfaludy-te-
remben. Először Vadnay Károly olvasta föl Vajda 
János „A b—i házban" czimü székfoglaló költe
ményét, mely sok erővel, szenvedélylyel van irva. 
— Aztán Greguss Ágost mutatott be Szeberényi 
Lajos ujabb forditásaiból: „A königinhofi kéz
irat "-ból öt darabot: az „Ulrik és Boleszláv" 
czimü epikai töredéket, egy élénk harczjátéki le-
iráat, a kisebb lyrai veraekot. Tóth Kálmán is két 
költeményt olvasott föl; az egyik Komiícsy 
Józseftől „Őszi gondolatok" czimü hosszabb lyrai 
ének ; másik pedig saját müve: „A szerelem," 
költői paraphrasisa annak, hogy a szerelem „a vér 
részegsége." E két költeményre egy sok gonddal 
irt mübölcselmi értekezés következett: „A mű
vészetek osztályozása," Greguss Ágosttól. 

** (A kolozsvári színháznak) már két é < r -
megadatni szokott tizenötezer forintnyi segély
összeget a művészi czélokra szánt udvartartási 
javadalomból a király jelen évre is engedélyezte 

Egyház és iskola. 
** (Debreczenben) decz. 15-én emlékünne

pélyt rendeznek Horhi Juhász (Melius) Péter, ,,a 
magyar Kálvin", halála háromszázadoa évforduló
jának meirüK'sére. 

** (Jótékonyság.) Csurog, a volt titeli és csaj-
kás kerület egyik nagyobb, a, Tisza jobb partján 
fekvő s közel 6000 lakosai biró községében Hay-
nald Lajos kalocsai érsek templomépitósre, a belső 
fölszerelésen kivül 14,000 forintot ajánlott föl, s 
paplakul a polgárosítás következtében fölöslegessé 
vált tiszti lakok egyikét 2400 frt becsáron meg
vette; valamint az iskola segélyezésére is tetemes 
összeget áldozott; s Józseffalván, mely szintén 
még imént végvidéki község volt s most szép jö
vővel kecsegtető tiszamelleki városka, az iskolát 
hasonlókép bőkezüleg segélyezi. 

** (Gr. Mikó Imre) a felsőujvári szegény 
özvegyeknek 100 frtot, az ottani iskola-épitésére 
100 frtot, a az ottani falusi lakóknak állatorvos
tani czélokra 120 frtot adományozott. 

Mi njság? 
** (Miniszterválság.) Gr. Lónyay nov. 28-án 

reggel váratlanul visszajött Bécsből, s még az nap 
nagy minisztertanács tartatott; átalános a véle
mény, hogy ez alkalommal a kormány tagjainak 
többsége lemondási szándókát kijelentette. A mi
niszterválságról természetesen a legkülönbözőbb 
hire!< keringenek. Egyik hir szerint: az egész 
minisztérium lemond, másik szerint: csak maga 
Lón.ay gróf; a harmadik szerint pedis: Lónyay 
gróf megmarad, hanem egy pár tárcza más kézbe 
kerül. Bizonyost természetesen még senki sem 
tud. A király — mint mondják — vasárnap jő be 
Gödöllőről Budára, s akkor fog eldőlni a minisz
terválság ügye. 

** (A képviselőház) nov. 25-ki üléíében sze
rencsésen elintézvén a minap fölmerült botrány 
ügyét, másnap megkezdte a fővárosi törvényja
vaslat tárgyalását; Bud í-Pest egyesítésére nézve 
nincs véleménykülönbség a pártok között, hanem 
a részletes tárgyalás, kivált a virilis szavazatok 
ügye hosszabb vitára adott alkalmat, s ez vette 
igénybe majdnem teljesen a nov. 27—30-dIki 
üléseket. 

** (A királyi udvar) hir szerint, ha a járvány 
megszűnik, az egész tél folytán Budán fog időzni. 
A királyné még Gödöllőn van, s gyakran részt vesz 
a több fíTur által rendezett róka-vadászatokban. 
Nagy kedvét leli a sport ez izgalmas fajtájában, 
s hogy mily lélekjelenléttel bir, arról a „P. Ll ." 
egy példát mond el. Sebes nyargalás közben a 
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királynét is egy mocsárba vitte lova es süppedni 
K e n Mihelyt 6 Felsége észrevette ezt, nehogy 
S jobban süppedjen, leugrott a Papá ró l i, . 
„Sí erősen megragadva, k ő z e t é a szilárd ta-
Í S M A közellevö vadászurak rögtön siettek 
segélyére, de már későn volt: maga segített 
maSá»*" {Egressy Gábor síremlékére) háromezer 
forintnál több gyűlt össze. E kegyeletes ügy élén 
Szerdahelyi Kálmán állott, kinek - fájdalom -
m a már szinte siremlékére adakoznak. O, mint 
elhunyt pályatársának egyik legnagyobb tiszte-
lője, igen buzgón és sikeresen működött ez ügy 
, J _ . ._JL„ „.„ímónv e.trv része kétségkívül as 

ilielőtt októbe 
Bt az ügyet is j ^ ^ ^ 

rendezettségben, a számadás elkészítésével adta 

ben s a szép eredmény egy része kétségkívül az 
6 buzgalmának köszönhető. Mielőtt október ele
ién Pestről eltávozott volna, ezt az ügyet is teljes 
•» - .. »_i ~.Am*A&<, *\\?Ái7itp.aávpA adta 

* f *USir*John Bowring,) a derék ősz angol
magyarbarát, a Kisfaludy-társaság kültagja ki 
Angliában első ismertette irodalmunkat és Petőfit 
is fordította, életének 81-dik évében nov. 22-kén 
Claremontban meghalt. , . 

** {Liptay Pál hazánkfia,) e derék ifjú iparos, 
kinek neve a külföldi utazásairól hírlapokba irt 
közleményeiről is ismeretes, New-Yorkból hót 
napi tengeri utazás után Londonba érkezett. Most 
haza fog jönni, hogy aztán tavaszszal elfoglalhassa 
azon állomást, 
nyert 

melyet a bécsi világkiállításnál 

(A Budapesten lakó angolok és amerikaiak) 
társaskört alakitottak, mely nov. 23-án tartá köz
gyűlését. A gyűlést lakoma követte, melyen 
Monson angol konzul toasztjában igen melegen 
emlékezett meg azon vendégszeretetről, melyben 
Magyarországon az amerikaiak és angolok talál
koznak, s reményét fejezte ki, hogy az angolok és 
magyarok közti rokonszenv a sűrűbb érintkezések 
által mindinkább szilárdulni fog. 

** {Erdélyi olasz álkoneulság) felállítását ha
tározta el az olasz kormány. E konzulság szük
sége már rég idő óta érezhető volt, minthogy 
körülbelül 20,000 olasz munkás dolgozik az erdé
lyi vasutaknál. 

** {A pesti népszínház tervét,) melyet Fellner 
bécsi építész készített, a siinügyi bizottság, mely
nek tanácskozásában Ybl, Steindl és Unger pesti 
építészek is részt vettek, elfogadta és ajánlani 
fogja. Csak a kijáró lépcsőket kivánja még kettő
vel szaporítani, veszély eshetőségére gondolván. 
A színpad tervezete kielégítő benne, a mellékhelyi
ségek (társalgó csarnokok stb.) szintén. A tüzve-
szélyesb műhelyek a színházi épülettől tűzi fallal 
vannak elválasztva, ugy hogy e helyiségek tűz 
esetén leéghetnek a nélkül, hogy maga a színház 
elpusztulna. Az épület külseje ízléses. A nézőté
ren (a páholyok kivételével) 1360 ülő- s 1160 
álló-hely van, s ha mind ülőhely lesz is, befér 
2200 néző. A páholyok oldalfalak nélküliek. A 
költségvetés félmillió, de százezer forinttal többre 
lehet tenni. Aboltokbul remélhető jövedelem hét
ezer forint. 

** {Miklósy istvántéri színházában) sok eredeti 
újdonság kerül színre. Múlt héten adták elő a Szig
ligeti 100 aranyos népszínművére irt, az „Ameri-
k i " a másik! czimü 3 felvonásos paródiát, melyet 
Csipegeti (egyik fiatal irónk álneve) elég szeren
csével állított össze, s melyet a közönség két izben 
tetszéssel fogadott. Most a „Kholera-csöppek" 
czimü eredeti bohózatra készülnek, aztán követ
kezik „János vitéz", mely Petőfi hason czimü 
költői elbeszélése után van színre alkalmazva, 
továbbá Varga János „A bíró fia" czimü nép
színműve, mely a szegedi pályázaton jutalmat 
nyert. 

** {Uj könyvkereskedés.) Zilahy Sámuel a 
váczi-utczában a 9-ik szám alatt könyvkereskedést 
nyitott, mely — mint köriratában mondja — nem
zeti irodalmunk kiváló ápolása mellett felkaro-
landja a világirodalom minden ágát. 

** {Erdélyi jelesebb fényképészék) szintén ké-
szitnek képeket a bécsi világtárlatra. Koüer nyolcz 

szinesett nagy lapon a legszebb pontokat állítja 
össze s közelebb Toroczkót és környékét vette 
fol. Ugyancsak Kollert magyarországi urak azzal 
bízták meg, hogy erdélyi népieméi képekből hat al
bumot állitson ki fényesen s e példányokat hat 
európai uralkodónak fogják elküldeni. Veress 
Ferencz pedig erdélyi tájképekből nagy albumot 
állit össze. 

** {Légszeszvilágitás Kecskeméten.) Kecske
mét város nov. 7-én tartott rondkivüli közgyűlése 
helybenhagyta a bizottság által Egells Károly-
lyal kötött szerződést, mely szerint 650,000 láng
gal 350 lámpára, óránként 1'/» krajczárért tar
tozik világítani, és a légszeez világítást 2 é-v alatt 
teljesen berendezi. 

** {A khólera) Budán már elvesztette a jár
vány jellegét, s Pesten is apad. Budán nov. 26-án 
5, nov. 27-én 3 ujabb eset merült föl, Pesten e két 
nap 10—16. 

** {Furcsa temetés.) Lengyeltótiban a napokban 
egy polgárt temettek, ki hosszas betegsége alatt 
többször legidősb fiának szivére kötötte, hogy ha 
ő meghal, ne merészeljék más módon a temetőbe 
kivinni, mint saját szekerén, melybe azon ökrei 
legyenek befogva, melyeket ő oly keservesen tu
dott magának szerezni: az ökrök szarvain fekete 
fátyol legyen kötve, és a koporsó mellett unokája 
üljön. A fiu nem merte tehát atyja utolsó akaratát 
másítani, és szórói-szóra ugy is lőn a temetés 
teljesítve, a mint az kivánta. 

** {Nagy pör.) A pestvidéki törvényszék 
előtt közelebb érdekes port tárgyalt, melyben az 
ország számos nagy családja, úgymint a Vay, 
Waldeck, Bethlen, Schmettow grófok, Schilling, 
Duka bárók, Majthényi, Zeyk, Cabdebo, Jakabfy, 
Karácsonyi, Dániel és még más családok részint 
fi-, részint leányágon vannak érdekelve. Ezek tud
niillik Kis Ernő örökösei ellen 13,000 db arany 
és ennek kamatjai iránt igénypört támasztottak, 
melynek eredete 1819-ije viendő vissza, s maga a 
kamat már többet tenne 100,000 frtnál. A tár
gyaláson több mint 30 érdekelt fél volt jelen 
képviselőivel. A törvényszék a felpereseket köve
teléseikkel elutasitotta. 

f {Halálozások.) Bozóky János, a nagykál-
lói reáliskola igazgatója, tudományosan képezett 
tanférfiu, kit nem régiben Pestre tettek át, mielőtt 
idejött volna Nagy-Kálióban a himlő áldozata lett. 
— Szumrák Pál, Szumrák Frigyes az első magy. 
gázgyári részvénytársulat elnökének, s- Szumrák 
Pál, Pestváros volt főmérnökének atyja, köztisz
teletben álló pesti polgár, meghalt. — Nyéki 
Bauch Sándor báró, b. Bauch Levin testvére, m. 
hó 18-án hunyt el Bécsben, 59 éves korábm. 

Nemzeti színház. 
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Péntek, nov. 22. „Brankovits György". Eredeti szo
morújáték 5 felv. Irta. Obernyik K. 

Szombat, nov. 23. „Hunyadi László. Eredeti opera 
4 felv. Zenéjét szerz. Erkel F. 

Vasárnap, nov. 24. „Tündérlak Magyarországban1'. 
Vigjáték 2 felv. Újonnan kidolgozta N. 

Hétfő, nov. 25. „A mátrai vadászat". Eredeti vigj 
felv. Irta Fáy András. 

Kedd, nov. 26. „Rómeóét Júlia". Opera 5 felv. Zenéjét 
szerz. Gounod K. 

Szerda, nov. 27. „A fény árnyai". Dráma 5 felv. Irta. 
Szigligeti. 

Csütörtök, nov. 28. „Az álarczos bál." Opera 5 felv. 
Zenéjét szerz. Verdi. {Odry Lehel második föl léptéül.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— II. S. Önképző körök alapszabályait könyvárusi 

utón nem lehet megszerezni; legczélszerübb lesz valame
lyik ily társulathoz fordulni, az illetők kétségkívül szívesen 
átadják egy alakuló rokonczélu társulat számára. 

— Hajnik. G. I. A kívánatnak igyekszünk rövid időn 
eleget tenni; reméljük, még nem késő. A genre-képet leg
közelebb közölni fogjuk. 

— Kassa. L. A czikket szívesen közöljük, de az időre 
nézve szabad rendelkezést kell kívánnunk. Ellenkező eset
ben kénytelenek leszünk azt visszaküldeni. 

— H. O. Turkoly Sámuel asztrakáni levele már meg
jelent lapunkban. Akad abban a gyűjteményben, tán egyéb 
érdekes közlemény is. 

SAKKJÁTÉK. 
679-ik sz. f. — Szerényi Bélától 

(Pesten.) 
Sötét. 

- x— „Az Anker" 1872-ik év október havi üzletki
mutatása. — E hóban a társulatnál benyuj tátott összesen 
644 bevallás 1.084,616 frt biztosítandó összeggel, és pedig: 
402 bevallás 764,847 frttal halálesetre, és 242 bevallás 
319,769 frttal életesetre. Kiállítva lőn 448 kötvény 769,028 
frttal halálesetre, és 323 kötvény 368,698 frttal életesetre ; 
összesen tehát 711 kötvény 1.137,726 frttal. - - A havi be
vétel volt 87,982 frt haláleseti dij, és 115,794 frt beiételek-
ben, összesen: 203,777 frt. — Ez évben benyujtatott 7243 
bevallás 11.912,734 frttal, és kiállíttatott 6756 kötvény: 
10.852,837 frttal; ugyanezen időben betétetett 2.306,489 frt; 
- halálesetekért pedig kifizettetett: 359,882 frt. — A 
társaság működése kezdetétől fogva halálesetekért kifize
tett 4 439,347 frt, és az 1872-ik túlélési társulás (Asso-
ciatio) eredménye 605,146 frt volt, mely összeg 732 tag 
közt aránylagosan felosztatott. 

— x — E lapok mai számának hirdetési rovata szerint 
az „Osztrák-magyar leszámítoló és hitelbank", valamint a 
„Borsén és Wechslerbank" több bankkal és egy tekintélyes 
konsortiummal egyesülten a „Haza'1 életbiztosító és hitel
banknak ujabban kibocsátandó 13,000 drb részvényét, rész
vénytőkeként átvévén, a közönségnek e tekintetben ré-
szeltetése szempontjából ezen tökének egy részét f. év 
deczember 9-én nyilvános aláírásra bocsátja „A Hazának" 
eddigi eredménye és az uj üzlet okszerű felvétele való-
szinüvé teszi, hogy ezen aláírás tetemesen tul fog jegyez
tetni, annyival is inkább, miután már most is tömegesen 
érkeznek aláírások a birodalom különböző részeiből. A 
részvények annál több biztositékot nyújtanak, minthogy 
az intézet ügyeit Pesten és Bécsben is külön igazgatóság 
vezetendi. 

f K a b c d e 
Világos, 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 674-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 

Vll . Sot. 
1. H f 6 - d 5 . . . . K f 5 - e 4 : ( a ) 
2. H d ó - e 3 Ke4—f4:(b) 
3. BgS—g4 matt. 

a. 
1 1. e ö - f 4 : 
2. H d 5 - e 7 t . . . . 2. K f ö - e 4 : 
3. Bg6 — e6 matt. 

b. 
•> 2. e 5 - f 4 : 
3. Bg6—e6 matt. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— MUikolcson: Czenthe József. — Oelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiíéren: Galambos István. — Kecskemétet s 

Galambos László. — N.-Szalontdn: Kovács Albert. — 
A pesti, sakk-kör. 

Rövid értesítések. Debreczen: Z. J. A küldeményt 
megkaptuk s alkalmilag közölni fogjak 

3kW Lapunk mai számához Aigner L a 
j o s pesti könyvkereskedő kiadványai ár jegy
zéke van esatolva. 

H E T I - N A P T Á R . 
Honapt-éi 

hetinap 

1 Vasár 
2 Hétfő 
3'.Kedd 
4 Szerda 
5 Csőt. 
6Pént . 

7 som. 

Katholikns és protestáns 
naptar 

Görög-orosz 
naptár 

Deczember Nov. (ó) 
F ICrjftvetbenlF 1 I r jőve t 19A25Abadiás 
Bibiina, Rómus | Bibiána 
X. Ferencz 
Borbála szűz 
Sabbás apát 
Miklós püsp. 
Ambrus püsp. 

I Atala 
Borbála 
Pelin 

'Miklós 
Ágota 

í 20 Gregor 
i 21 B. Assz av 
i 22 Philemon 
23 Amphiloe 

124 Katalin 
,.2b Kelemen 

Izraeliták 
naptara 

Kizíev R. 
1 Kizle* H. 
2 Eső. kö. 
3 Bál. t. el. 
4 
5 [megége. 
6 B. Jer. k. 
1 10 8 . Va. 

N a p 
hossza I kél Inyng. 

t p 
249 37 
250 38 
251 39 
252 40 
253 41 
254 42 
255 43 

H o l d 
hossza I kél 

10 258 
10 272 
10;i287 

9: 302 
9,316 
«;331 
8 345 

p. ó. p. 
33i regg. 
25 9 35 
38110 38 
27|11 28 
45! eBte 

6, 0 41 
14 1 4 

Hold változásai. ^ Első negyed 7-én 0 óra 52 pereikor délután. 

nyűg. 

4. p 
este 
5 28 
6 36 
7 53 
9 15 

10 37 
11 56 

T A R T A L O M . 

Vukovics Sebő (arczkép). — Czifra Ferkó. — A házi 
élet és gazdálkodás Francziaországban. — Magyar házas
sági szokások. — Kard és eke (két képpel). — A kholer* 
Oroszországban. — ö t hét léghajón (folyt., képpel.) — 
Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közin
tézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi njgág? — 
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék. — Heti-naptár. 

Felelős síerkewtó: Nagy Miklós. (L. magyar-otoaa 21. sz.) 
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HIRDETÉSEK. 

Aláírási felhívás 
a 

IHaza életbiztositóéshitelbank 
fcS* 10,000 darab részvényre. *&M 

A „Haza" életbiztosító bank működését 1867. év végével kezdte 
meg, s már az első évben oly fényes eredményt mutatott, hogy a bank 
a hasonnemü intézetek sorában csakhamar az elsők közt foglalt helyet. 
A következő évek rendkivüli eredmények által tökéletesen igazolták az 
ezen uj intézethez kötött reményeket, úgyannyira, hogy a lefolyt négy 
első üzleti évben a bank a biztosított feleinek kifizetett nyeremé
nyen kivül részvényeseinek 11 '/„% átlagos osztalékot adott, és ma már 
közel 20 millió frt érvényben álló biztosításai után csak biztosítási 
d i j akban : 

Egy millió forint 
körüli évi bevétele van. Különböző tartalékaiban a múlt évi mérleg szerint: 

1.247,506 forint 43 krajezárnyi 
tőkéje van félretéve. 

A banknak ügynöki hálózata, mely 1418 egyénből áll, ma már 
Ausztrián és Magyarországon kivül Szerbiába is kiterjed, s legközelebb 
Német- és Olaszországot, valamint Oroszországot is magában foglalandja. 

Ezen fényes eredmények arra ösztönözték a „Hazát", hogy hatás
körét nagyobbítva, a banküzletet is működési körébe vonja. 

Ezen czélból a „Haza" eddig 150 fttal befizetett 2000 db. rész
vénytőkéjét 13,000 db. 200 frttal teljesen befizetett uj részvénynyel s a 
régi 2000 darabra leendő 50 fttali befizetés által 

3.000,000 forintra 
emelni határozta. Ezen 13,000 db. uj részvényből 2000 áh. az eddigi 
részvényesek számára fenntartatik, a többiből pedig 10,000 db. aláírásra 
kerül. 

A közgyülésileg határozott s a m. kormány által helybenhagyott 
alapszabályok szerint ezentúl a bank hatáskörébe tartoznak : 

a) az életbiztosítási üzletnek minden nemei; 
b) kamatozó pénzbetételek átvétele; 
e) letétemények átvétele; 
d) hitelegyletek alakítása s a hitelt élvezők váltóinak leszámítolása; 
e) oly váltóknak leszámítolása, melyek legalább három aláírással 

ellátvák, ezen váltók akár Pesten, Budán, vagy más kereskedelmi 
helyeken is lehetnek fizetendők. Azonban csak két aláírással 
ellátott váltók is leszámítolhatok, ha az aláírók hitelképessége 
teljes biztosítást nyújt; 

f) váltóknak visszleszámitolása, ha azokabank tulajdonába átmentek; 
g) pénzbehajtási üzlet; 
h) előlegezés! üzlet előlegeknek nyújtása által tőzsdeileg jegyzett 

értékdarabokra egyszerrei vagy részletekbeni visszafizetés mel
lett, valamint értékdaraboknak bizományképeni adásvevése, 
vagy pedig folyó Bzámla mellett folyó számlára értékpapíroknak 
biztositékkép letétele ellenében; 1409 (l) 

i) kölcsönadás jelzálogra. 
A „Haza" következő kormány alatt áll: 

E l n ö k s é g : 
Elnök: Gróf Forgách Antal, k. belső titkos tanácsos, több lovagrend 

vitéze, magyar országos képviselő stb. 
Gróf Nádasdy Lipót, k. belső titkos tanácsos, Komárommegye 

örökös főispánja. 
Alelnök: Gróf Szapáry Gyula, országos képviselő Pesten. 

Koromlay lovag Schey Károly Bécsben. 

A választmány tagjai: 

Az igazgatóság: 
P E S T E N : B É C S B E N : 

Grabovszky György nagykereskedő. 
Koppéi L. M. nagykereskedő. 
Szumrák Frigyes nagykereskedő. 
Nádossy György nagykereskedő. 

Kolischer József nagykereskedő. 
D'Izraeli Mosco a D'Izraeli és Ben-

venisti bankház főnöke Bécsben. 
Gr. Hardegg Domokos nagybirtokos. 

Vezérigazgató: Kiss Zsigmond-

Aláírási feltételek: 
1. §. A részvények kibocsátása ft. év deczember 9-én alanti helye

ken történik; hol előleges aláírásokat elfogad: 
Bécsben: az osztrák börze- és váltóbank. 

» » » » » váltóháza. 
•>.' az osztrák leszámítoló és hi

telbank 
» a ,,Haza" vezérügynöksége. 

Pesten: a „Haza" életbiztosító és hi
telbank. 

* az osztr. magyar leszámítoló és 
hitelbank. 

Gráczban:az osztrák magyar leszámí
toló hitelbank. 

Prágában: a „Haza" vezérügynöksége. 
Triesztben: a trieszti bankegylet. 
Lemberg: a „Haza" vezérügynöksége. 

> a galicziai jelzálogbank. 
Győrött: a „Haza" föügynöksége. 

r a kereskedelmi bank 
Marosvásarhelytt: a „Haza" vezérügy

nöksége. 
Aradon: a „Haza" föügynöksége. 

aradi kereskedelmi és iparbank. 
Brünnben : Morva letéti és váltóbank. 
Velenczében: Errera et Vivante. 
Ungváron: a kereskedelmi és iparbank. 
Pozsonyban: a nyagoti magy. leszámi-

toló és hitelbank. 
Belgrádon : a szerb bank, 
Kassán: a ..Haza" föügynöksége. 

Kassán: a kassai népbank. 
Miskolczon: a „Haza" föügynöksége. 

• a borsod miskolczi kereske
delmi és hitelbank. 

Nyíregyházán: a nyíregyházi kereske
delmi és ipirbank. 

Nagyváradon: a nagyváradi kereske
delmi és iparbank. 

Beszlerezebányán: a beszt,erczebányai 
bankegylet. 

Sopronban* a soproni leszámítoló bank. 
Pápán: a kereskedelmi bank. 
Kőszegen : a nyugot-magyarországi jel

zálogbank. 
» a takarékpénztár. 

Szombathelyen: a leszámitoló bank. 
Kis-Czel len:) 
Sárváron: > a takarékpénztár. 
Rozsnyón: ' 
Debrerzenben: a „Haza" vezérügynök-

sége. 
a debreczeni kereske-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E delmi és Iparbank. 
Szegeden: a „Haza' képviselősége. 
N.-Kanizsán: a soproni leszámitoló bank 

fiókja. 
Ksekojváron: a takarék- és hitelinté

zetnél 
részvényenként 215 forintjával s a folyó kamatok megtérítése mellett. 

2. §. Minden részvényre 15% vagyis 30 frt készpénzben, vagy pe
dig a börzén kelendő értékpapírokban teendő le az aláírás alkalmá
val ; készpénzbeli óvadék 5%-al kamatosittatik. 

3. §. Netaláni túljegyzés esetében aránylagos leszállítás fog történni. 
4. §. A repartitioból származó részvények az óvadék elvesztésének 

terhe mellett vagy legfölebb f. évi deczember 18-ig teljes befizetés és a 
folyó 5% kamatok megtérítése ellenében átveendők, vagy pedig ideigle
nes részvénybizonylatok, illetőleg a részvények lebélyegezése ellen 

1872. deczember 18-ig 35% vagyis 70 ft. o. é. 
1873. január 15 „ 25% „ 50 „ ,. 

„ február 15 ., 25% „ 50 „ ,. 
márczius* 15 „ 2 2 % % 45 

Bottlik Lajos vasúti igazgató. 
Ertl Károly köz- és váltó-ügyvéd. 
Báró Földváry Lajos nagybirtokos. 
Holitscher Fülöp nagykereskedő. 
Kramer Jakab kereskedő. 
Mandl Ignácé J. nagykereskedő. 

I Muráty Szilárd nagybirtokos. 
Dr. Mandl Pál hites ügyvéd. 
Báró Orczy Bódog. 

\ Siráky Ede nagykereskedő. 
Gróf Széchenyi Ödön nagybirtokos. 
Takátsy Miklós házbirtokos. 

215 ft. o. é. 
5%-os kamatokkal együtt leteendő, s legkésőbb azon napon az illető 
részvények — ott a hol jegyeztettek — átveendők. Az első részlet leté
telekor, illetőleg a teljes befizetés alkalmával a letett óvadék visszaada-
tik, illetőleg elszámoltatik, ha az készpénz által volt képviselve. 

Aláírási nyilatkozatokra vonatkozó nyomtatványok az aláírási he
lyeken kaphatók. 

Bécs, 1872. november hóban. 

Osztrák-magyar leszámitoló és hitelbank. 
Az alapítók nevében: 

ÉS 
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Deák testvérek*) 
magyar királyi udvari szállih k 

szűcs- és szőrme-áruk kereskedése 
_ - _ W T» A J 

Pesten, váczi-utcza 17-dik szám alatt 
a-SSSíSsSSrSS^* 

Az áruk valódiságaért kezeskedünk. 
*) A t. czTközönség kéretik levélbeli megrendeléseknél a fentebbi czéget pontosan figyelembe venni 1397 ( 3 - 3 ) 

Szabadalmazott vadászat-játék 
(sakkféle). 

Ezen legujabbi talál
mány egyedül alólirottnál 
készpénzért, vagy meghatal
mazás esetén posta utján elő
legezés mellett, és pedijj: 
I . nagy játék, mely 30 rézből 
kiveri alakból, és egy four-
nirozott fa-táblázatbél áll, 
20 forintért o. é. — II- a 
kisebb játék pedig, mely 30 
művészileg készite! t fa-alak
ból és egy cartonage táblá
zatból áll, 3 ft. o. értékért 
megszerezhető. 

Megrendeléseknél az 
illetők megnevezni kéretnek, 
vájjon a magyar, német, vagy 
franczia nyelven szerkesz
tett leírás szükségeltetik-e? 
minthogy minden játékhoz 
Csak egy nyomtatott leirás 
(Brohure) iár, s minden további leirásért 50 kr. o. é. fizetendő. 

Posta utoni elküldéseknél az I . játékért 1 ft. o. é. — a I I . játékért pedig] 
50 kr. o. é. csomagolási dij számíttatik. 

Egy tanoncz vétetik fel 
V A N K E S» J. 

szerszám- s lakatos áiuczikUek raktárában Pesten, kigyo-utcza 1-sö szám alatt. 

co 
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Lényey István, 
1408 (1) 

fentebbi szabadalomnak tulajdonosa, lakik: Pes ten , ha tvan i u lcza 
1-sö *zam, 3-ik emel i* . 

É S ? * 

Zilahy Sámuel 
újonnan nyitott 

nemzeti könyvkereskedése 
Pesten, váczi-utcza 9-dik szám, 

ajánlja dúsan felszerelt könyvraktárát a tudomány minden ágából i 
és minden nyelven. 

mST Nemzeti irodalmunk kiváló képviselete. 
f£jT Vidéki megrendelések jutányosán, gyorsan és; 

• pontosan eszközöltetnek 1 m 1407 (2-3) 

ÍIIP 

L e g n j a b b t a l á l m á n y . 
A legjobb és legteljesebb a házi távirászat terén, olcsóbb berendezés és keve-

ebb elhasználás mint a villanyos távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad 

OHM C» O- Pesten, 

I József tér 15 . s z á m , 

a hol a távírdák is megtekinthetők. 

1291 (20—34) 
H B H M i 

mmmmmmmmmMmmmmmmmmmwmmmwmmmBí 
i Lait de Concombres pour le teint. 

Ezen dicséretesen ismert cosmetikai szépitö-viz eltávolítja 
a legrövidebb idő alatt a bőrről minden tisztátalanságot, úgy
mint: höhimlöt, pörsenéseket, szeplöt s májfoltokat stb. s az 
arczbört egész a késő korig ifjasság és frisseségben fentartja. 

Egy üveg ára 3 forint. 
Egyedül csak valódi minőségben kapható: 

I i 
M 
Ü m 

1405 ( 2 - 3 ) 

LUEFF ÜL, 
illatszerésznél Pesten, Dorottya-utcza 3-dik szám alatt 

a . ,Mine rvához , " a háznégyszögben. 

-mmmmmmmmmmmmmműmmmmmmmmmmmmmmm 

Nöi divatkelmék 
Csikós se ly emke lmek 

i Sima s e l y e m k e l m é k minden színben 
| Fekete s e l y e m k e l m é k 
lEI»s»Bskész női r n h a k (Costumes). 

S e l y e m bársony fe lö l tök . 

ft. 32 krtól felfelé. 
1 » 40 » » 
2 » — v » 
1 » 75 » » 

' Teli posz tó J a q u e t t e k és köpönyek , 
Tél i k e n d ő k sat. 

a legjutányosabb árakon. 1409 (1—5) 

KELLER és ZS1TVAY 
selyem- és nöi divatáruk raktárában Pesten, 

s iervi ta-tér (i-dik s z á m . 

Szepesi 
kárpátnövények kivonata 

|Fáykiss C. orvostudor által Késmárkon mell- és tüdőbajokban szenvedők 
számára. 

A leggondosabban összegyűjtött és kizárólag alkalmas szepesi kárpáti fünö-
I vényekből készítve kitűnő hatásúnak bebizonyult szer köhögés, rekedtség, könnyű 
hurutos izgalmak, nyelő- és lélegzőműszerek, görcsös, idegzetes, nehézkes lélegzetű 
köhögési rohamoknál, szűkmellüség, oldalszurások, idült tüdőbajok, tüdókórosak 
görcsös és gyengítő izzadásainál, sót a tápnedvek meggyüléséből származó betegsé
geknél, valamint gyomor- és általános testi-elgyengülés ellen is. 

A szepesi kárpátnövény thea, és szepesi kárpátnövény bonbonok használata 
j Fáyk i s s orvostudortól legjobb eredményt nyújtják. 1380 (1—5) 

A r a k : 1 üveg kivonat használati utasítással együtt 7 5 kr. o. é. 
1 csomag thea » » » 1 5 kr. o. é. 
1 skatulya bonbon » » » 3 5 kr. o. é. 

SfW A tárgyak beszerezhetők magánál a készítőnél F á y k i s s gyógyszerész
nél Késmárkon; továbbá Pen t en : Törők József király-utcza 7-ik szám. — Tha l l -
m a y e r et C o m p . — Kochmels te r . — Zubek és B a t o r y egyetemtér. 

Kiadc-tulajdonoe Heckenas t S a s i t a v . Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

^ ^ Előfizetési fö l té te lek: a Vasá rnap i Újság és Po l i t ika i Újdonságok együ t t : Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
S W Csupán Vasá rnap i Újság : Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Pol i t ika i Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. - » 

&** Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négy.zer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egy.zeri igtatisnal 10 krajczárba; háromszori vagy 
tobbsaon igtatámal csak 7 krajczárba számíttatik. - Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és llaasen.tein és Vogler, Wollzeile Nr. 9 -
Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 krajczar. 

Magyarországnak 1867 óta harmadik 
miniszterelnökét mutatjuk be olvasóinknak 
jelen sorainkban. Ö reá van most leginkább 
a nemzet szeme függesztve. 

Csak mióta e nevezetes állomásra meg-
hivta a fejedelmi akarat, csak azóta kezd a 
közvélemény tüzetesebben foglalkozni vele. 
Eddig csak ritkán beszéltek felöle, sokkal 
ritkábban, mint a volt kormány bármely 
más tagjáról. Szlávynak egész eddigi élete 
csendes folyamhoz volt hasonló, tevékeny, 
de zajtalan. 

Azóta kezdtük csak köze
lebbről ismerni, mióta az An-
drássy-kabinetben elvállalta a 
kereskedelemügy tárczáját. E 
fontos tisztet a legnagyobb 
lelkiismeretességgel igyekezett 
viselni, s hogy ez mennyire 
sikerült neki, mutatja az, hogy 
a költségvetési viták alkal
mával az ö budgetje részesült 
a legkevesebb kifogásolásban. 
Maga az ellenzék, mely sok
szor volt heves és kíméletlen 
a kormány ellen intézett tá
madásaiban, Szlávyra nézve 
mindig kivételt látszott tenni, 
s valahányszor a politikai küz
delmek hevében ő reá került 
a sor , mindig az elismerés, a 
tisztelet, mondhatnók a rokon
szenv bizonyos nemével tette 
meg megjegyzéseit politiká
jára. Kitűnő képzettsége és 
lelkiismeretessége elismerte
tett minden oldalon, s ország
gyűlési fölszólalásaiban a hig
gadt parlamenti modor, elő
adásában a ritka szabatosság, 
elegántia mindenütt kedve
zőkké hangolta irányában a 
kedélyeket. 

Ezért történt, hogy midőn 
előde lemondása után ö biza-
tott meg az uj kabinet megal
kotásával: a király választása 
sehol visszatetszésre nem talált. A főurak, az 
aristokratia nem botránkozott meg benne, 
hogy a már hagyományszerüvé lenni kezdő 
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legénységen kezdte politikai pályáját, s szü
letés és vagyoni állás helyett egyedül ké
pességét birta fölmutatni e magas állás 
elfoglalására jogczimül. A pártok a törvény
hozás hangulatának kedvezőbbre fordultát 
várják az ő minisztersége alatt; a többség, 
mint egyik legkiválóbb tagja iránt bizalom
mal és ragaszkodással viseltetik. Szlávy 
József miniszterelnökké kineveztetése tehát, 
mondhatni a körülményekhez képest a leg
szerencsésebb választásnak tekintetik min
denfelé. 
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Szlávy József 1818-ban született Győ
rött. Családja Biharmegyéből származott, 
de atyja, ki a hadseregben mint őrnagy 

szokástól eltérés történt, a mennyiben nem < szolgált, többnyire távol tartózkodott szülő-
egy főrangú, hanem egy olyan ember hiva- | földjétől. A fiu gyermek és serdülő ifjú 
tott meg a legmagasabb polczra, a ki köz- korában megosztá atyjával a vándor-életet, 

s több évet töltött oldala mellett az olasz 
tartományokban. Atyja katonának szánta, s 
a bécsi Theresianumba küldte, de ö nagyobb 
hajlammal birván a polgári pályára, s jele
sen a bányászatra, Bécsből a selmeczi bá
nyász-akadémiába ment, s ott kitűnően fe
jezte be az egész tanfolyamot. 

A tanfolyam bevégeztével államszolgá
latba lépett s Oraviczán alkalmaztatott a 
bánya - törvényszéknél. Innen csakhamar 
Bécsbe rendelték az akkori cs. kir. udvari 
kamarához; de már 1846-ban ismét hazájába 

jöhetett, Budára a magyar kir. 
kamarához neveztetvén ki fo
galmazónak; s itt oly ritka 
értelmességet s nagy munka
képességet tanusitott, hogy 
már a következő évben tit
kárrá léptették elő. 

Az l847/8-iki pozsonyi or
szággyűlés alatt Pozsonyban 
működött, s midőn az első 
magyar független felelős mi
nisztérium megalakult, ő is ma
gyar államszolgálatban volt. 

1848-ban Kossuth mint 
pénzügyminiszter az oraviczai 
bányaigazgatóság ügyeinek 
vezérletével bizta meg, s ott 
volt deczember végéig, midőn 
a császáriak a bánságot elfog
lalván, Szlávy a magyar kor
mány akkori székhelyére De-
breczenbe ment, s ott maradt 
1849. májusig, a mikor Bem a 
császári seregeket nemcsak Er
délyből, de a szomszéd bán
ságból is kiszorítván, Kossuth 
— akkor már kormányzó — 
Szlávyt ismét Oraviczára kül
dötte vissza, ezúttal már mint 
kormánybiztost. E minőségben 
működött ott egészen a sza-
badságharcz végéig. 

A világosi fegyverletétel 
után Szlávy a török földre me
nekülőkhöz akart csatlakozni. 

A bánya népe azonban, mely hozzá rend
kívül ragaszkodott, kérve kérte, hogy ma
radjon körükben s ne hagyja el őket nyo
morúságukban. Szlávy engedett keresőknek, 
bár előre gyaníthatta, mi vár reá, nem moz
dult helyéről, s a világosi gyásznap után 




