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Huszadik évfolyam.

űe hogy a park útját ne állja, a tulajdonos hét nyulat fogtak, mely mint természeti ritkaság min
nagy kaput készíttetett. Minden kapu fölött denkinek föltűnt. A kis nyúlnak két feje, két
zászló lesz, melyek az átjárók irányát messziről nyaka, négy füle, négy szeme, négy lába volt. A
megmutatják, maguknak a kapuknak zárja pedig nyak a lapoczkánál volt kétfelé ágazva és minden
olyan, hogy lovonülő is fölnyithatja a legnagyobb része tökéletesen ki volt fejlődve. Kitöméa végett
fölbonczoltatván, a sziv sokkal nagyobbnak talál
könnyűséggel és gyorsasággal.
** (A budai várkert) bővítésére a Duna felőli tatott a szokottnál, eszerint nem volt nyühzivü,
házak nagy részét már megvásárolták. Még csak tüdeje kettő, mája egy volt. E ritkaság a zentai
két ház tulajdonásával nem értek véget az alku múzeumban fog elhelyeztetni.
** (Egy vendéglátás szomorú vége.) Az arad
dozások. Valószínű, hogy egyik ház értékét a ki
sajátító esküdtszéknek kell moghatározni. A vár megyei Butty inban július 27-én véres jelenet folyt
kert alatt építendő nagyszerű terrassz tervképe le. A 68 éves Zöldy Lajos rég idő óta együtt la
kott egy bábanővel, s elég békében éltek. Köze
már készen van.
** (A lakbértugyed alkalmából) f. hó 2-án lebb Füleki Mihály ácsmester ment hozzá láto
megint nagy élénkség uralkodott a takarékpénz gatóba s több napig ott időzött. Minden arra mutat,
táraknál, hova a háztulajdonosok elvitték a hogy meghódította a nő szivét. Midőn aztán a
beszedett lakbérösszegeket gyümlöcsöztetés végett. válás ideje eljött, és Füleki szekerén épen ki akart
E napon az első hazai takarékpénztár 800,000 hajtani az udvarról, Zöldy Lajos, ki egykor hon
frtot, a pesti zálogkölcsönző intézet 72,000 fortot, védhadnagy volt, az ablakon keresztül rálőtt s ugy
a bécsi forgalmi bank fiókja 80,000 frtot, a buda eltalálta, hogy a vendég rögtön meghalt. A másik
ó-budai népbank 126,000 forintot, a kir. zálogház pillanatban pedig saját magát lőtte agyon.
** (Egy kuruzsló.) Mint a „Szigeti Közlöny"
110,000 frtot kapott betétekben.
** {Gyűlés-elhalasztás.) A „Siornost" írja, írja, Visken egy „kholera-doktor" támadt, ki ér
hogy a turóczmegyei alispán, a tót Matica köz vágással segít a betegeken. Gyógykezelése alatt
gyűlésének augusztus 6-án szándékolt megtartá már többen haltak meg, s daczára több lakos fólsát bizonytalan időre elhalasztotta; legalább — szólalásának a bíró engedi, hogy betegeket gyó
úgymond — nem fogják még jobban rontani a \ gyítson, mivel a véletlen ugy akarta, hogy a biró
egy betegségben általa gyógyulást nyert. Leg
levegőt.
** (Régi sir.) A herczegprimás palotájának ; közelebb azonban már a megyei alispánnak is
újbóli épitése alkalmával Pozsonyban a pincze- i tettek erről jelentést, és ez intézkedett, hogy a
helyiségekben egy csontvázra akadtak, mely hihe- í kuruzsolás betiltassék.
tőleg női csontváz, mert közelében fülbevalók j
** (Öngyilkosság.) A pénzügyminisztérium
valának. — Behatóbb vizsgálat után oly téglákra egy hivatalnoka: Jónás László volt honvédőrnagy
M találtak, melyeken e fölirat volt olvasható: (családos ember) szerdán eltűnt s azóta nem lelik
L. E . G. X I 1 I I . G. — Találtak nitg fogantyúval nyomát. Sógorához egy levelet intézett, elmond
bíró kályhacserepekot. A téglák az 500-ik évből, ván, hogy hitelezőinek zaklatása elől a Dunába
a római időkből származhatnak s ekkép a magyar menekül. — A Dunából a múlt napokban egy
prímásoknak semmi közük nem lehet a női ma 25—30 éves fiatal ember holttestét húzták ki. A
radványokhoz.
nála talált papírok szerint: neve Plecker Emil, ki
** (Magyarok a külföldön.) Mint utazók be- !gyógyszerész volt a budai ráczvárosban.
szelik, az idén Svájczban és a Rajna vidékén igen
f (Halálozások.) A nagyváradi görög-kath.
sok magyar ember fordul meg és a vasutakon, i püspök: Papp-Szilágyi József elhunyt. A boldo
vendéglőkben sok magyar szót hallani, különösen gult még éltejavában levő férfiú volt, s körülbelől
pedig női ajkakról. A minap 26 hazánkfiából álló 8 év óta viselte méltóságát, tapintatos kézzel
társaság próbálkozott meg a Mont-Blanc megmá- | nyúlva mindenhová, hol súrlódások támadhattak
szásának fáradalmaival és mondják, hogy a nők volna. 1813. született, 1836-ban fölszenteltetett
jobban 1 itettek magukért a férfiaknál.
pappá s 1862-ben nagyváradi püspökké nevezte
** (Egy sikkasztó) került kézre e napokban tett ki. Jótékonyczélokra több mint 100,000 frtot
Szegeden. Neve Beér S , s a „Tisza" nevübizto- adományozott. Temetési szertartását Vancsa érsek,
sitó társulattól ragadt kezéhez egy kis pénzecske. Olteánu és Pável püspökök —• kik végrendeletileg
** (A khólera és a feqyenczek.) Kozma fő megkérettek, — végzik. — Hevesváros főbirája,
ügyész azon alkalomból, hogy több törvényszék Hubert Endre a járvány áldozata lett. Hivatalos
oly javaslatot, sőt már intézkedést is tett, hogy a működése közepette ragadta el a kór. önmaga
kholerajárvány veszélye elhárítása tekintetéből a járt, hogy a tisztaság fölött őrködjék, s a haldok
fegyenczek a börtönökből elbocsáttassanak, kör lók végakaratát írásba tegye. Halála mély részvé
rendeletet intézett a kir. ügyészekhez, melyben tet költött. — Horváth Péter ügyvéd, a kecske
utasítja őket, hogy az ilynemű intézkedést eré méti ellenzék egyik vezér férfia, egykor honvéd
lyesen ellenezzék. Teljesen igazolhatlannak találná százados s a népkör másodelnöke, szívgörcsben
u szabadra bocsátást annálinkább is, mert a kór a elhunyt.
börtönöket eddig alig érintette, de meg azért is, •
mert közszerencsétlenségek közepette oly intéz- j
Szerkesztői mondanivaló.
kedéseknek, melyek a közrémületet csak fokozzák, ;
épen nincs helyük, és hogy oly időkben, midőn a i
— Léva. R. Gy. Az 1-só és a 3-dik semmivel sem jobb
nép közt a kétségbeesés amúgy is könnyen meg a 2-diknal és 4-diknél; s mind a négy közül egyik sem
szüli az elégületlenséget és törvény iránti tiszte válik be. Elhiszsziik, hogy az iró eleget csiszolt rajtok; de
letlenséget —• börtönöket kiüríteni és a fegyen- mit ér a csiszolás, ha nincs tartalom, melynek becsét a
forma föltüntesse?
czeket a nép közé vetni: olyatén lépés, melyet \
— Szölgryén. A költemény szép, a forditás azonban
csak a legvégsőbb esetekben lehetne igazolni.
verselési tekintetben sok kívánni valót hagy hátra. Ha
** (Csodaállatok.) Trencsénmegyéből külön kegyed az eredetit beküldené, hogy a fordítással összehaféle csudaállatokról írnak. így Tepliczen egylábú sonlithassuk. talán sikerülne némi átdolgozással közölhe
tennünk.
borjut ellett egy tehén ; a láb a szügy közepéből tővé —
Buda-Pest. F. ,.Névnapjára irtam" stb. A küldött
indul ki, minélfogva az állat csak ugrálni képes, néhány költeményből, bizony egy sem vált be.
különben egészséges és virgoncz. Bobrovnikon,
G. K. „A sirályok" ez. dalokban van némi dal
Trencséntől negyed órányira, egy tehén oly hor forma és hang; de tartalmilag még gyöngék. Talán később.
— 8 . L . A küldött két vers közlése csakugyan „nem
nyút ellett, melynek egyik hátsó lába hiányzik;
1
'; hibáikat pedig fölmutatni egy szerkesztői üzenet
a borjú egészséges ugyan, de nem képes állani, lehetséges
szűk terét túlhaladja. Elég lesz a sok közül csak azt em
azért nem szophat, hanem tejjel tápláltatik. A líteni, hogy irójuk a nyelvtannal sincs jó barátságban, s pl.
tulajdonos szándéka az állatot a nemzeti múzeum ik-es igéket székiben ragoz ik-telenek módjára; pl. elvesz
nak ajándékozni. Végre jelentik Pruszkából: gr. hetem, -efc helyett, tör meg törifc meg helyett, stb.
— Májusi zápor. Szerzője jó utón van. Nemis tudja,
Königsegg juhnyájában van egy juh, melynek 5
hogy évek óta, legelső kísérleteit már, figyelemmel kisérjük
lába van, még pedig ötödik lába fejéről csügg alá. s tetemes haladást veszünk észre. Azonban: még nem jött
*• (Kétfejű nyúl.) Zentán a gabna közt olyan el az ideje. Kopogtasson egy év múlva ismét.
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71á-ik sz. f. S h i n k m a n n W. A.-tól
(Grand-Rapidsban.)
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Világos.
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.

A 709-ik számú feladvány megfejtése.
Makovszky K.-tól Prágában.)
VII.
Söt.
1. Vg8 h7 . . . . K e 4 - d 5 : ( a )
2. Be7—e6: . . . . K d 5 — e 6 : - d 7 - e 6 í
3. Hg6—fi—e7 mat
a)
1
Hd6-f5(b)
2. V h 7 - h H . . . . Ke4—e3
3. Fc3—d2mat.
b)
1
Ke4—f3-e3
2. Vh7—h3f . . . . K—e4
3. Bd5—e5 matt.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— GeUén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérecz
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko
vács Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A pesti
sakk-kör.

Figyelmeztetés.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft.
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre i ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft.
§ ^ * Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hssábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy
többszöriigtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadóhivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelifc Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr.

A nőképző-egylet elnökei.
Alkotmányos életünk hat évvel ezelőtt
történt helyreálltával társadalmunk tevé
kenysége is természetszerűleg többoldalú
fejlődést kezdett venni, ujabb irányokat
tört magának, szokatlan téreket hóditott
meg, melyek addigelé parlagon várták a
buzgó kezek müvelését s a termékenyítő
szellem magvait. Ily parlagon beverő tér
vala jórészben a felsőbb nőképzés ügye is.
A nőnem átlagos műveltségi állapota nem
zetünk középosztályaiban is alsóbb színvo
nalon áll, mintsem hogy az a legfontosabb
családi és nemzeti érdekek károsulása nél-

bizva, kik föladatukról valódi fogalommal
sem birnak. í g y neveltetvén a férfi életpárja,
a gyermekek leendő anyja, a bázi tűzhely
nek kétségtelenül fontosabb szerepvivöje:
nem csoda, ha oly gyakran vankirivó nagy
különbség a férfi és a nő közt, ha a házi
nevelés ferdén és észszerütlenül folyik, s
ha a férjhez nem ment, vagy segélytelenül
magára maradt nő hiányos képzettsége
miatt nyomornak, néha az elaljasodásnak
is zsákmányául esik.
Ezen jól ismert tények voltak azok, mik
nemzeti életünk uj tevékenységre ébredté-

min asszonytól jelent meg egy röpirat, mely
a nőnevelés kérdését behatólag* tárgyalja.
Ezzel ki volt adva a fölhivó jelszó, hogy a
nőnevelés barátai ne várjanak mindent a
kormánytól; hanem igyekezzenek társulás
által megindítani az ügyet s szélesebb kör
ben terjeszteni az eszmét. Ha az állam szer
vez is polgári nőiskolákat s tanitónö-képezdéket, de részint nem teheti azt oly nagy
számban, hogy a társulati tevékenység e
téren fölöslegessé váljék, részint meg az
állami nőiskolák, mint kiválólag gyakorlati
czélu intézetek mellett, fönmarad szüksége

A „ V a s á r n a p i Újság" és „Politikai Új
donságok" azon t. ez. előfizetőit, k i k e la
pok m o s t folyó j ú l i u s — deczemberi félévi
folyamára az előfizetési dijnál kisebb össze
geket k ü l d t e k be, tisztelettel fölkérjük a
hiány kipótlására, jelesen:
a kik a „Vasárnapi Újság" és „Politikai
Újdonságok" '/2 évi (jul.—deczemberi) folyamára
6 frt helyett 5 frtot küldtek b e : még 1 forint
beküldésére;
a kik a „Vasárnapi Újság" és „Politikai
Újdonságok" V4 évi (jul.—szeptemberi) folyamára
3 frt helyett 2 frt 50 krt küldtek b e : még 50 kr.
beküldésére;
a kik csupán a „Vasárnapi Újság" */« ^T'
(jul.—deczemberi) folyamára 4 frt helyett 3 frtot
küldtek be: még 1 forint beküldésére;
a kik csupán a „Vasárnapi Újság" l/t evi
(jul.—szeptemberi) folyamára 2 frt helyett 1 frt
50 krt küldtek be: még 50 k r . beküldésére;
a kik csupán a „Politikai Újdonságok" V Í ^ "
(jul.—deczemberi) folyamára 3 frt helyett 2 frt
50 krt küldtek be: még 50 k r . beküldésére;
a kik csupán a „Politikai Újdonságok" '/4 <^>
(jul.—szeptemberi) folyamára 1 frt 50 kr. helyett
1 frt 25 krt küldtek be: még 25 k r . beküldésére
kéretnek föl. — Pest, aug. elején, 1873.
4 Vasárnapi Újság és P. Újdonsága
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. SÍ. a-)
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NAPTÁR.

Hónapi-es Katholikus és protestáns 1 Görög-orosz
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naptár
Hetinap \

SAKKJÁTÉK.
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Cotta Bernát (arczkép). - Góthe „Diván"-jáb61. "
Trickball dandárnok. — Mikor a népnek baja van. — n*
kovácsok strike"-ja (képpel). - Észak Velenczéje (képP*D— Geológia és történelem. — A kaukazi faj elterjedéséne
okai, I. - Bécsi képek (két képpel). — Egyveleg. — T»>
h í z : Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. - IP»r;
gazdaság, kereskedés. - Közlekedés. — Balesetek, ele*1
csapások. — Mi újság?
Szerkesztői mondanivaló. "*
Sakkjáték. — Heti-naptár.
___^
(Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-uteza 21. •*•>

VERES-BENICZKY HERMIN.

kül továbbra is ugy maradhasson. A főúri
osztályok tagjainak képeztetéséröl, bár más
tekintetben, de alig lehet kedvezőbben i telni.
Neveltetésök részint magyar nevelőnök hiá
nya miatt, részint - káros előszeretetből az
idegen iránt, oly gouvernanteok kezére van

vei néhány fenkölt gondolkozású hölgy
figyelmét magukra vonták, hogy ők, kik
saját magas müveltségök fényénél a baj
mélyére leginkább be tudtak tekinteni, ke
ressenek eszközöket annak enyhítésére. Az
1868. év végén Veresné sz. Beniczky Her-

GR. TELEKI SÁNDORNÉ.

egy oly magasabb nőtanodának, melynek
nevelőnők képzése mellett egyik föladata
lesz, vagyonosabb leánynövendékek számára
is oly kiképeztetést nyújtani, milyet a ma
gán nöneveldék nem adnak.
A fölhivó szózat csakhamar élénk pár-
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tolásra talált. A hozzácsatlakozásra fölhívott főurának gr. Teleki Domokosnak, ki mint s dühös ugatással, elszántan a bozót közé
előkelő hölgyek az 1869. év elején több publiczista és történetíró, s mint számos er vetette magát. A mormogás, mintegy varázs
ízben értekezletre gyűltek össze a főváros délyi és magyar országgyűlés volt tagja, ütésre, azonnal megszűnt s nem nagy távol
ban, s miután részint alapítványok tétele, kiváló helyet foglal el államférfiaink sorá ságra egy halászsas vészkiáltása hangzott
részint évenkinti befizetések megajánlása ban s csak legújabban vonult vissza a köz föl háromszor egymásután.
és gvüjtése által biztosították a társulás ügyek szolgálatából gernyeszegi kastélyá
—- Embereim ott vannak, — monda
czélját, megalakult a „NöképzÖ-egylet". nak kies magányába. Mint ilyen apának Trickball, — előre!
Alapszabályai a minisztérium által megerő leánya, Teleki Jozefine grófnő nevéhez méltó
Egy tisztás közepén tábortűz világított.
síttetvén, még ugyanazon év május havában s teljesen magyar szellemű képeztetésben A szomszéd fák törzsein két alak árnva
megtartatott a szervező nagy gyűlés, melyen részesült volt, s maga is ugyanoly szellem mozgott ide s tova; beszélgetést hallottunk
az egylet tisztviselői s a bizottság tagjai ben neveli hét szépreményű gyermekét. s a mint közeledtünk, a szavakegyre tisztáb
megválasztattak. Ugyanazon évi október Nemes szivét s áldozatkészségét ismerik ban kivehetöleg hangzottak felénk.
elején megnyílt az egylet tanintézete is, szintúgy a pesti jótékony nöegyletek, mint
— Itt vagy, Fortunó, — monda egyik
mely azóta négy éven át folytonosan gyara Gyömrö s környékének szegényei s betegei, hang, — itt vagy hü kutyám!
podva s mind nagyobb eredménynyel mü^ kiknek, gyöngéd nöi szive sugallatából és
— Vigyázz, — monda a másik, — ki szóködik a nőnevelés érdekében. Elemi és Igyógyászati ismereteinél fogva, maga szokott
kiejtéséről ítélvegascogneilehetett, vigyázz
három felsőbb osztályaiban a most lefolyt \ orvosi kezelést és szereket nyújtani.
magadra, mert meg talál harapni.
már nyolczvan
növendéke
Íiskolai
„ W I „ ; évben
A~K„~ ™A„
v ^ i _ „ > , „*
JXU„ i
Hosszú élettel áldja meg az ég az ily
Egy vad ordítás, melyet közvetlenül he
volt, kiknek nevelése és oktatása egy igaz honleányokat, kik köztünk a gondviselés ves káromkodás és hatalmas rúgás követett
gatónőt, két nevelönöt, a fővárosi különböző munkáját teljesitik!
—y — n .
bizonyitá, hogy a jóakaratú figyelmeztetés
gymnáziumok tanárai közül meghívott
mitsem használt.
nvolcz tanférfit s több mellék-tanerőt fog
— Mondottam neked, — szólt a gascog
lalkoztatott. Az egylet által elért eredményt
nei, — hogy ez a bestia nem ért a finom
Sok
szenvedés
után.
a napról-napra növekvő elismerés, a vidéki
társalgáshoz!
hasonczélu egyesületek alakulása, s azon Szorongó szívvel állok itt, multamnak
Az ösvény kanyarodásánál előtűntünk.
legújabb tény is bizonyítja, mely szerint a Zord meredekjén — s visszagondolok!
— Czélozz! —- parancsolá Trickball. A
Mily
gyötrelmes,
nagy
utam
volt
idáig!
közoktatási minisztérium indittatva érezte
Hányszor hivém, hogy összeroskadok!
két
csendőr fölegyenesedett; jobb lábaikkal
magát évenkinti 5000 ftnyi segélyt utal S bár még tovább kell tán vergődnöm innen,
katonásan
előre léptek és tisztelegtek. Trick
ványozni számára.
Itt állok, lesve közel üdvömet! . . .
ball karabinjára támaszkodva szúró tekin
Ez főbb vonalaiban a Nöképzö-egylet Mig hantjainkra a göröngy nem hull l e ,
tettel vette őket szemügyre. — Fegyvereitek
munkásságának látható eredménye. De hogy A boldogság még mindig megjöhet!
töltve s töltény tartóitok tele vannak, nemde?
a derék egyesület érdemét kellőleg méltá Mert szenvedek ám! mig idáig értem,
— kérdé tölök. — Tudjátok-e minő vadra
nyolhassuk, be kellene tekintenünk választ Ah, szenvedek! s mi végtelen sokat!
vadászunk most?
mányának tanácskozó üléseibe, melyek annyi Nem egyszer néztem a halál szelíd , hű
A katonák oly tekintetet váltottak, mely
önzetlen buzgalmat, ügyszeretö érdeklődést, Arczába, mely még most is hívogat.
ben
nyilván a bizonytalanság volt lerajzo
fáradni nem tudó készséget tanusitnak az De nem menék és nem megyek! pedig tán
lódva.
Ez a végső dacz, s ő keblére vett . . .
összes tagok részéről, mint amennyi szelle Mig hantjainkra a göröngy nem hull le,
— Egy csempészre, — mormogá hirte
met, tapintatot és szakértelmet láttatnak A boldogság még mindig megjöhet!
len az első, fogai közül.
velünk az egyes tisztviselőkben. Számba
— Francesco Sevilla, — tévé hozzá a
kellene vennünk azon tekintélyes, nagy Nem mondom én, hogy utaimban olykor
gascon,
ki merészebb volt pajtásánál. —
összegeket, melyeket e kitűnő hölgyek éven- Virág nem nyilt és pázsit nem kinált;
Fortunó
egy bokor alatt mormogott.
kint az egylet czéljainak valósítása végett Szakiték is, pihentem is, de a mi
—
Jól
van! Fortunó, hallgass! — A
Lelkem betöltse, nem volt oly világ! —
adományozás s alapítás utján, hangver S mentem, mentem, mint kit önárnya üldöz, kutya lefeküdött s Trickball igy szólt: —
senyek, fölolvasások, tánczvigalmak, tom S ime felém egy csillag integet! . . .
Francesconak az éjt Santa-Pol majorban
bola, sorsjátékok rendezése által be tudnak Mig hantjainkra a göröngy nem hull le,
kellé töltenie. Én most megyek arra felé
szerezni. Mindezeknek a közönség természe A boldogság még mindig megjöhet!
kissé körülnézni. Ti többiek várj átok itt had
tesen csak külső, gyakran csillogó oldalát lát
nagyommal s jól vigyázzatok. Jöjj, Fortunó!
hatja; az intéző erők lankadatlan tevékeny Mennyi remény s hit romja ül mögöttem!
S mennyi szeretet! zúzva, koldusán . . .
A kutya, ki hibásnak érzé magát s bün
sége elvonja magát a közönség szeme előtt, Hány hazudott élv! hány kijátszott óra!
tetéstől tartott, meghunyászkodva oldalgott
de annál ékesebben szól azon egylet mellett, S bűn álarczába bujt erény, busán! —
gazdájához. A dandárnok karabinját vál
mely nem beteges nöemanczipacziói elveket S mégis hiszek, reménylek s szeretek! bár
lára vetve a sűrűségbe mélyedett. Fortunó
hajhász, hanem valódi kultúrai föladatot Mindez csak a véglobbanás lehet . . .
tizenöt lépésre követé öt, farkát lábai közé
teljesít társadalmunk és a nemzet javára. Mig hantjainkra a göröngy nem hull l e ,
csapva.
A boldogság még mindig megjöhet!
Midőn a Nőképzö-egylet törl^netét és
A csendőröket zavarni látszott jelen
czélját vázoltuk, hozzá kell tennünk, a lapunk S befútt nyomok, feledett érdemek, mint
létem. De hidegségüket pár kitűnő szivarral
mai számának homlokán álló két arczkép kí Váz-álom-képek bolygnak szerteszét . . .
sikerült csakhamar megtörnöm. — Ön meg
séretében, hogy Veres-Beniczky Hermin és Visszhangtalan kérdések és fohászok
van
sebesülve, — mondám annak, a ki ke
gr. Teleki Sándorné úrhölgyeket, mint a Futnak, mintha egymást ijesztenék . . .
zéről a vért törölgeté, mely a kutya körmei
S
lelkem
nem
borzad
ily
pokol
láttára,
Nöképzö-egyletnek fönállása óta elnökét és
S vár, vár, hogy jő tán egy szebb s z ü r k ü l e t . . . után szivárgott elő.
alelnökét illeti a kifejtett sikernek legfőbb Mig hantjainkra a göröngy nem hull le,
— Fortunó csak tréfált! — kiálta föl a
dicsősége. Mig az elnök, mint az egyletnek A boldogság még mindig megjöhet!
gascognei.
— Mert mikor ő komolyan meg fog
kiváló megalkotója, különösen a tanintézet
valakit,
nemis
ereszti el egykönnyen. Meg
felügyeletének gondjait viszi, addig az — Szorongó szívvel állok itt, multamnak
fogja
ön
látni,
ha
Francescot nyakon csípheti.
alelnök, gr. Telekiné, a pénzügyi szükségle Zord meredekjén! . . . és — imádkozom!
—
Ki
az
a
Francesco?
— kérdem közö
Érzem,
hogy
itt
a
válság,
melyben
elhal
tek előteremtésében fejt ki rendkívüli és
Búm, szenvedésem, átkom, panaszom.
nyös
hangon.
sikeres buzgalmat. S e két hölgy ily sokol Lelkem tiszta! A csillag int! Tudom, hogy
— Ki az a Francesco! — ismétlé a gas
dalú elfoglaltság mellett mint családanyák Ha élek még: elérem üdvömet! . . .
cognei,
— de hát nem ismeri ön Trickballt?
is példányképül állíthatók föl.
— Mig hantjainkra a göröngy nem hull l e ,
—
Alig
tiz nap óta. Nem e vidékről
Veres-Beniczky Hermin asszony Veres A boldogság még mindig megjöhet. —
való vagyok.
Pál nógrád-megyei földbirtokos és alispán
Benedek Aladár.
— Akkor
A gascognei elhallgatott;
neje. Férje egyike azoknak a derék, ősies
szemei a legmélyebb megütközést fejezték ki.
jellemű magyar embereknek, kik saját gaz
ö és társa ugy néztek egymásra, mint két
daságuk rendes kezelése s a közügy buzgó
Trickball dandárnok.
olyan ember, kik azt hiszik, hogy bizalmas
szolgálata közt egyenlő sikerrel tudják meg
beszélgetés közben valami alkalmatlan köz
(Stapfer Horace beszélje.)
osztani tevékenységöket. Országosan ismert
bejövő meglepi őket, s kik egy harmadik jó
(Folytatás.)
neje előbb nagyműveltségű leányuknak,
baráttal
állnak szemben. Kezdtem gondol
most már unokáiknak nevelése körül ugyan
A Saint-Jean domb magaslatára érve kozni, hogy vájjon nem Trickball szakitott-e
azon gondosságot fejti ki, mint szélesb kör Trickball a cserjésen át egy zergeösvényre
félbe véletlen visszatérése által egy oly be
ben, a Nőképzö-egylet terén.
tért, mely minket egy hegyszakadás szélére szélgetést, melyet az ő füleinek nem volt
Teleki Jozefine. grófnő 1857 óta neje a vezetett. A kutya hirtelen megállott, lábait szabad hallani A csend, mely Fortunó uga
pestmegyei Deák-párt élén tevékenyen mű mereven a földhöz szegezve. A sötétségben
tására bekövetkezett, a csendörök zavara
ködő s most orsz. képviselő Teleki Sándor úszó erdő belsejéből elmosódott, halk mor
Trickball láttára — mindez mintegy segít
grófnak, s leánya Erdély egyik legkitűnőbb mogás volt hallható. A kutya füleit hegy ezé
ségére jött eme föltevésemnek.

— Nem akarnék önnek alkalmatlansá ; göngyölgetett össze s mikor az ablak előtt el- született, ott laktak elődei is, s annál szebbutnom
got szerezni — mondám; — gondolom a • haladott, papirgolyócskáját, mint valami te- tud magának még Cíak képzelni sem.
Hogy miért jutnak eszünkbe Humboldt Sán
Fortunó ugatása szakitá ketté beszéde fona | kegolyót, egy fricska segélyével oly ügyesen
dor s a barlanglakó indiánok akkor, midőn az
lát, nemde?
j dobá a levegőbe, hogy az egyenesen a Lau- Orczy-kertről, Budapest egyik „különlegességéről,"
— Ön is hallotta? —kiálta föl a gacsog- | rette térdeire esett, ki aztán olyan piros lett, szándékozunk irni? Megmondjuk okát mindjárt.
nei rémült hangon.
i mint a pipacs. Három nappal később, alko A műveletlen világ barlanglakói ki fognak veszni
— Oh nem!
nyat felé Trickball egy ismeretlent fogott el, nem soká, a mint nyomtalanul elpusztultak már
Megkönnyebbülten lélegzett föl: — Mert ki a helység körül ólálkodott. Az idő már igen az uztékek Moxikóban, a .s/owjj-indiáuok az északhát, — vévé föl ismét a beszélgetés fonalát, késő volt arra, hogy Saint-Jeanba kisértet amerikai prairic-ken, s az ausztráliai fekete faj
Uj-Hollandiában, — do ha mindjárt el
— itt ez a pajtásom is más tartományból való, hesse őt; ennélfogva Trickball megeléged emberei
veszti is majd a természettudomány a művelet
vén annyival, hogy a kézszoritókat rárakja, len világ traglodytáit, megkapja értük cserébe a
mint ön, s elbeszéltem neki, hogy . . .
saját lakásában egy szobába zárta öt, mely czivilizált földrészek barlanglakóit: a nagy váro
— Folytassa elkezdett történetét.
A gascognei még mindig habozva, kérdő nek örizetét reám bizta. A fogoly hatalmas, sok lakosságát.
S ez az állítás nem rósz tréfa. A kinek fo
pillantást vetett a másik csendőrre. Ez vál csinos termetű ficzkó vala, kis szőke bajuszlait vonogatá; én oda nyujtám a gascognei- szal s édeskés, udvarias ábrázattal; szivarral galma van arról, minő a lakosság vagyontalanabb
részének helyzete oly elsőrendű világvárosokban,
nek rummal telt butykosomat, mely igen kinált meg s elbeszélte élettörténetét. A lett milyenek London, Paris, New-York, az elfogja
belőle,
hogy
a
végén
elaludtam.
Másnap
alkalmas szer a nyelvek föloldására. Jócs
hinni azon statisztikailag különben már többször
kán kihúzván belőle s azután bajuszát ka Trickball székemhez kötve talált, kipeczkelt konstatált tényt, hogy ama városok lakosságának
bátja ujjával végig törölve, közelebb jött szájjal, hogy ne kiálthassak. A fogoly meg egy harmad része minden öt vagy tizedik évben
hozzám s igy szólt: —• Ah ön tehát nem szökött, nevét ott hagyván az asztalba vésve: csak egyszer hagyja el falait, hogy megforduljon a
ismeri Trickballt! Nos, hát figyeljen rám. Francesco Sevilla. Hogy a tréfa még töké szabad természetben is. Az erdő árnyatadó, illatos
Trickball nős ember volt. Neje csakhamar letesebb legyen, a hüvelyszoritókat is, a me sűrűje, a csergedező patak, a reggeli madárdal, a
| virágokkal tarkázott pázsit, a zöldellő mező, egy
meghalt, megajándékozván öt egy leány lyeket isten tudja, hogy tudott leoldani szóval mindaz, a mi a vidéki ember előtt mindengyermekkel, kit Spanyolországba küldött magáról, az én kezeimre rakta föl! Francesco, ! napi élvezet tárgya — a fővárosi lakosság bizo
egy nőrokonához, kitől tizenötéves korában kitől annyira rettegtek Navarrában, melyet nyos része előtt kevéssel több ismeretlen látványnál.
jött vissza. E napon egy kövér bornyut vág hihetőleg azért hagyott oda egy időre, hogy Kincs, a melyről e lakók közül akárhánynak fo
tak le, s képzelheti ön, az egész kis mezővá a csendörök elfelejthessék gonosz tetteit, galma sincsen. S nem túlzásnak, hanem a körül
nem igen volt ismerős a mi járásunkban, mények által eléggé indokolt ténynek kell tekin
ros örömünnepet ült.
hol azt beszélik róla, hogy életében több tenünk egy franczia természettudós azon állítását,
Trickball nem találta helyét; ha ült, csókot osztogatott, mint tőrdöfést.
hogy Parisban ezrével laknak emberek, a kik
megőszültek már, a nélkül, hogy láttak volna
mindegyre fölugrott; hol jobbra, hol balra
Oly nagy gazember létére, a milyen ő valaha búzakalászt a mezőn.
futott s az egész világnak szolgált, csupán
Mi hát a nagyvárosok lakosságának e rétege,
saját magát feledé el. Csak szemeivel evett. lehet, gondolám magamban, mégis nagyon
ha
nem
modern barlanglakók a polgárisult állam
könnyen
elfogatta
magát.
De
azért
egy
árva
Én, a ki ezt önnek beszélem, ott ültem leánya
Nem
mozdulva ki évtizedeken, sőt egy fél
ban?
mellett. A madonna vérére mondom! igen szót sem szóltam, s mikor Laurette megje emberkoron át a háztömegek utczái és sikátorai
szép leány volt, de ördögi egy leány, ámbár lent, nagy szemei nyugtalanokká lettek, a közül, egymásra halmozott téglát és követ látva
hogy a szent szűz országában nőtt föl: apró, mint reám vetődtek. Atyja mit sem látott; folyvást hegy és völgy, erdő és rét, mező és kert
bíborpiros ajkak, kitágult orrlyukak s pi de nemis láthatott. Trickball maga a meg helyett — ez emberek valósággal ugy tűnnek föl
aszter nagyságú, aranyszínű szemcsillagok! testesült becsületesség volt! Elég az hozzá, előttünk, mint a czivilizáczió troglodytái. Az
Ha rá gondolok is, elfog a reszketés. Ön el hogy egy szép reggel a dandárnok távollé anyagi körülmények önsúlya, a mindennapi ke
sem hiszi nekem, pedig ugy van, hogy látni tében, a falu bakterei egy létrát vettek.észre, nyérért való nehéz küzdelem, kétségkivül első
sorban oka azon körülménynek, hogy a fővárosi
lehetett nyakának bőre alatt, mikor ivott, a mely Laurette ablakaihoz volt támasztva; a lakosság vagyontalanabb osztálya annyira eltom
mint a bor, mint valami rózsaszínű szalag, tor madár megszökött kaliczkájából. — Egy pul a természet szépségei és kellemei iránt. Mi
kán lefutott, oly finom és átlátszó volt az egész perez alatt egész falu talpon volt. Trickballt kor hiányzik otthon a legszükségesebb, akkor a
kis teremtés. A falu vörös szépségei eldugták szolgálati kötelességei azelőtt való este Saint- legregényesebb tájrészlet is hidegen hagyja az
karjaikat és majd megpukkadtak az irig3'- Jeanban visszatartották. Csak ugy lestek embert. De ha mindjárt kénytelenek vagyunk is
ség miatt. — Laurette-nek hívták. Nem tu visszatérését; sokan meg épen elébe siettek; elismerni ezen ok horderejét, tagadhatlan más
dom, miként nevelték, de a piperét nagyon ilyen jólelkű emberek mindig és mindenütt részről az is, hogy a szokás nem kevésbbé jelen
tékeny tényező a fővárosi barlanglakók szűk körre
szerette. Reggel rövid alsó szoknyában és akadnak. Hirtelen éktelen kiabálást hallot szorítkozott életében. A ki itt született, s nőtt föl,
selyem otthonkában futkosott a réteken, s tam. Odarohantam s egy dühösen hadonázó szédítő magasságú házak, örökké zajgó utczai
mikor visszatért, kezei tele voltak harmattól tömeg közepette ott láttam Trickballt egy élet, nagyvárosi szórakozások és élvezetek, foly
csepegő mezei virágokkal s oly vidáman ug falhoz támaszkodva, halványan mint a ha tonos mozgalom és izgatottság körében, — hogyan
rált, mint valami navarrai kanczacsikó. lál, merev tekintettel, fogait összeszoritva. lehetne annak vágya a róna néma elhagyatottsága
Apja fegyvereinek tisztítása volt egyetlen Egyszer csak lábai megcsuklottak alatta s vagy az erdő titokteljes susogása után? Beszélni
foglalkozása; ugy kifényesítette azokat, hogy ö mereven, mint egy deszka, végig esett a egy vaknak Rafael vagy Tizián festményeiről,
vagy eljátszani Beethoven sonátáit egy süket
mint valami tükörben, oly tisztán meglát földön. Haza vitték. Három napig nem tu előtt!
hatta magát bennök. Trickball semmit sem dott kijönni a házból. Az egyetlen ember,
Budapest a fönebb elősoroltakhoz képest
vett észre, olyan boldog vala gyermeke bá- kinek megengedte, hogy öt meglátogathassa, jelentéktelen város ugyan — 300,000 lakosa pár
mulhatásában. Hanem egyszer mégis ugy egy ezredes volt, egykori századparancsnoka, huzamba sem jöhetvén London negyedfél millió,
vagy Paris két millió lakosával, — mindazáltal
tetszék neki, hogy a leányka czinkanalát ki akkor véletlenül a faluban időzött,
barlanglakók tekintetében eléggé nagy város már.
csakis nyelvecskéje hegyével érinti. Ezen
A csendőr elfojtott hangon végezte be
aztán Trickball — szörnyen elbúsulta ma i elbeszélését. Butykosomat nyujtám neki, Hányan vannak közöttünk a fővárosban, a kik
életükben egyszer sem látták még a zugligetet,
gát. Két nappal később" ezüst teritékkel tért melyet remegve vitt ajkaihoz: —Köszönöm, holott
itt terülnek el erdős bérczei és regényes
visszaa városból. Aleányka mindkét karával — monda, — ez kissé fölmelegít.
völgyei közvetlen szomszédságunkban? És hány
nyakon ölelte öt. Lehet aztán igy meghara
Majdnem egy félóráig szótlanul ültünk. lakosa van Budapestnek, a ki híréből is alig
gudni valakire? Egy este Trickball megkiismeri az Orczy-kertet, ezt az árnyas, gondozott,
sérlé haragos arezot mutatni neki; akkor Ez idő eltelte után a cserjebokrok megmoz pompás fákkal telt parkot, melyet irigyelhetne
Laurette térdeire esett, s gyönyörű hosszú dultak mögöttünk s Fortunó megjelent s tőlünk sok nagyobb és előhaladottabb főváros is?
fürtéivel arczát elfödvén, azokon keresztül nyomában mindjárt gazdája is. — Indulj! De hát hiába, mi oly kevésre becsüljük a meglevő
(Vége kov.) jót, hogy hasonlítunk Mohamed szolgájához, a ki
nevetett az öreg szemei közé. Pedig a mikor - kiálta a dandárnok.
kiöntötte a sivatag közepén tömlőjéből a vizet,
az a leány nevetni kezdett, akkor, hadnagy
mert eszébe jutott, hogy a legközelebbi oázisban
ur, nem volt többé se szó, se beszéd. Attól
egy hordó pálmabor van elásva. Pedig sokszor
Az Orczy-kertben.
kezdve, hogy Laurette hazajött, sokat plety
szomjaztunk már a jövő kétes pálmabora miatt.
káltak, sugtak-bugtak a faluban, mindenki
Az Orczy-kert nem az ma, a minek lennie
— Fővárosi vázlat. —
kellene. Most, a vasárnapokat kivéve, elhagyatott
azt hajtotta róla, hogy kaczér. Ez igy folyt
Humboldt Sándor délamerikai útleírásában hely, hol délelőtt alig, délutánonként pedig csak
egy álló hétig; a gonosz nyelvek csak nem
majdnem
egy fejezetet szentel bizonyos benszülött csekély látogató közönség gyűl össze. Pedig mi
nyugodtak s utoljára rá fogták, hogy sze
indián
törzsnek,
mely a Cordillera-hegység bar nők a fák, és minő a levegő e parkban! Mellbete
retője van. A dologban csupán annyi az
langjaiban lakik meghatározhatlan számú évszá- ' gekre nézve gyógyhely, szerelmesekre nézve éden,
igaz, hogy egy napon, mikor épen utczaajtóm zadok óta. E troglodyta (barlanglakó) faj ép oly ! tanulókra nézve ókori görög gymnázium, a hol
küszében álltam, egy házaló ballagott házról otthonosan érzi magát nehezen megközelíthető köztudomásúlag szintén fák árnyékában s a gyep
házra, szedett-vetett portékáit kínálgatva. odúiban, mint zzirókéz a havon, a beduin a homo- j füvén tanult a bölcsészet titkainak ismeretére
Laurette ablakánál ült. Haj szalagjai közé kon, s a vándor-íatór a megmérhetlen pusztán. I szomjazó hellén ifjúság. A mi bölcsészeink ko
vörös szegfűket tűzdelt. A házaló. Trickball Mert hiába, az életmód csak szokás dolga az em molyságával persze nemcsak a szabadban való ta
nítás, hanem még a szabadban való séta sem fer
házához közeledve, ujjai közt egy papírlapot bereknél, s a „Troglodyta" az ösztön egész állati i igen össze. Legyünk hát nyugodtan, ha az Orczy_
szívósságával tapad sziklaodujához
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kert fasorainak sűrűjéből olykor egy-egy foszlányos öltözékü sétálót látunk elénk bukkani. Nincs
valami modern Diogeneshez szerencsénk — arról
biztosithatom az olvasót. Szegény ördög, a ki
most aludta ki álmát a sűrű bozótban, hová estére
még visszatér, ha ugyan elkerülheti a rokkant
vitézek figyelmét, a kik a bejárat melletti padon
foglaltak helyet. Minő változás e félkarú vagy
féllábú, jobbadára érdempénzzol dekorált öreg
katonák életében ! Egykor tele bátorsággal és ifjú
tűzzel, elől a csatazajban, a zászló mellérendelve,
készek megvédeni azt vérrel és élettel, — ma
csonkult testtel, megfehéredett hajjal, barázdás
arczczal, kegyelemkenyéren élve s oda rendelve
az Orczy-kert bejáratához, hogy megvédjék azt
gyanús külsejű, födél- s hajlék nélküli csavargók
invásiója elől. Nemde öreg barátim: „Forgó vi
szontagság járma alatt nyögünk!"
Ha az Orczy-kert nem Budapesten, hanem
Bécsben, Berlinben vagy bármely más nagy vá
rosban lenne, — gyiilhelyét képezné az előkelő
osztályok azon részének, mely nem szereti a nyil
vános helyiségek zaját és vegyes
embersokaságát. A városliget —
jelen rendezetlen állapotában —
aligha kelthet enthusiastákat ma
ga iránt, az Orczy-kert igen. Egy
darab fallal kerített föld, nem a
főváros szomszédságában, hanem
még magán a főváros keretén be
lől, hatalmas és festőileg szép
facsoportozatokkal, gondozott vi
rágágyakkal, miniatűré tóval és
mesterségesen emelt halmocská
val, puha gyeppel és sűrű fasorok
kal, á oly viszel, mely előttünk
pestiek előtt, kik Lindley vízveze
tékének minden keserűségét át
kóstoltuk, már valóságos olympusi
Nektár vagy Hyppokrene gyanánt
tűnik föl — ime az Orczy-kert.
Lelkesüljön, a ki akar, a város
ligeti körönd porral elegyitett
légköre, fakó gyepe, színehagyott
lombja iránt, mi az Orczy-kertben
hasonlithatlanul több föltételeit

hasonló szolgálatokat az Orczy-kert? Itt fekszik most kavarják föl a nagy utvonalak mentén, 3 %
orrunk előtt, alig 8—10 percznyire a közúti vasút mennyi káros atom, bűzös miazma van ezen
minden pontjától. A mióta a Ludovicmm vissza utczai szennyben,*az mind most lebeg föl a légbe
adatott eredeti rendeltetésének, gond fordíttatott hogy megfertőztesse azt egész napon át. Est a
az oda s a kertbe vezető utak kijavítására is. Most légkört nem ismeri az Orczy-kert. Balzsamos il
nincs mit tartanunk attól, hogy a botanikus kert latár — a kőrös- és diófák, a galagonya- és oroldalfala mellett elvezető utón száraz időben tér- I ganabokrok, a szegfű- és rezedaágyak egymásba
dig süppedjünk a homokba, vagy esőben a — j olvadj illata — csapja meg szagérzetünket. A
sárba. A létrejött kőut megment e kellemetlen és pázsiton, mely üde, mint a margitszigeti, a reg
elriasztó esélyektől. A kert bejárata persze mindig harmatgyöngyei csillámlanak még. Az egész ter
a régi még. A ki létrehozta ezen bejáratot — mely mészet ébredőben van. A fák lombkoronájából
azt a gondolatot kelti föl bennünk, hogy egy vi vig madárcaicsergés gyönyörködteti a fület.
déki gazdaság szénás kertjébe lépünk, — az hal Szegény tollas dalnokok itt otthonosabban érzik
lott valamit a keletiekről, a kik rozzant, kopár magukat, mint a városligetben, melyet mind
falak mögé rejtik házaik vonzó belsejét. Egy '•inkább elhagynak. A kis tó tükrén megtörnek a
damaskusi vagy smyrnai gazdag török háza ép nap sugarai, melyek még a legforróbb júliusi
oly keveset mutat kívülről, mint az Orczy-kert. j vagy augusztusi napon sem képesek áthatolni a
Hanem mig ott a sárral tapasztott, és ablakok fasorok lombjának sűrűségén.
helyett csak szelelő-lyukakkal ellátott külső falak '
És kik élvezik a reggel pompáját e parkban ?
mögött oszlopos udvari tornácz, mdrványnyal ki Kevesen. Pár mogorva, köszvénygyötörte öreg
rakott udvar, csergedező szökőkút, rózsa-aloé- ur, a kik kéjérzettel sütkéreztetik lábaikat a nap
myrrthus és kaktusbokrok lepik meg a belépő ban, mely ilyenkor tűrhető még; néhány hölgy
az üllői útról vagy szomszédságá
ból, a kik kötéssel kezünkben s egy
Dumas vagy Swe-féle regénynyel
kosárkájukban, foglalják el a tó
körüli padokat ;s végre egy csomó
szorgalmas, szegény tanuló, a kik
itt birkóznak meg a vizsgatár
gyakkal, mert nincs oly otthon
juk, hol nyugalmasan tanulhatná
nak. Egyik a mathematikából
készül 8 Carnot tételén töri fejét,
a másik a metaphysika mélyeibe
bocsátkozott, s már huszadszor
ismétel fönhangon egy zavaros
fogalmazásu definitiót, a harma
dik a római jog forrásait iparko
dik bevésni emlékezetébe, s a ne
gyedik tán épen az anatómia vagy
pathologiával küzködik. Mert
mind innyian szegény ördögök
még, hanem négy-öt év múlva az
életben bizonyára tulszárnyalandják társaikat, a kik ilyenkor szok
tak csak hazatérni — aludni.
A Sprudel.

Vásártér és várkút.

Karlsbadi képek.
látjuk egyesitve a fővárosi művelt osztályok ele
gáns sétahelyének. A kocsizási és lovaglási sport
bemutatására e park persze nem való, s azért ép
ugy távol fognának maradni tőle azon uracsaink,
kik csupán istállóik tartalmának bemutatása végett
keresik föl a köröndöt, mint a vasárnapi közönség
azon része, mely első sorban a hinták, a körben
forgók, a tánczhelyek és „Paprika Jancsi" idétlen
bohóczkodásának kedvéért keresi föl a városligetet.
De egy nagy városban kell egy nyugalmasabb
helynek is léteznie, hol tolongás, zaj, kocsirobogás
és népmulatságoktól nem háborítva adhasson egy
másnak légyottot a közönség azon része, mely a
fák és virágok fűszeres légkörében a nyugalmat
is örömest találja föl. Ez a gondolat lebegett bi
zonyára a monceaux-i park alapitói előtt Parisban.
Oly nyugalom honol e nagy kert fái alatt, hogy az
ember messze-messze elképzelné magát a hangya
fészek gyanánt zsongó világvárosból, ha lépten
nyomon nem ábránditanák ki őt e hitből a párisi
előkelő közönség közmondásossá vált elegáns
öltözékei.
És miért ne tehetne nekünk budapestieknek

szemét, — a mi Orczy-kertünk egyhangú, kopár
bekerítő fala és semmitmondó bejárata sem gyanittatják azt a pompát, melyet a kert flórája elénk
tár. A meglepetés és kiábrándulás a képzelt köz
napiságból igy kétszerte nagyobb.
Igaz ugyan, hogy a mi a kert szépitéseért
történik, az nem sok, s csak egy minimuma annak,
a mi történhetnék. De hát kinek kedvéért történ
jék, mikor a vasárnapokat kivéve alig akad láto
gató? Az Orczy-kerttel ugy vagyunk, mint Petőfi
a szinészekkel, ha mindjárt megfordítva is. Mert
ha azt mondanók a kertnek: „haladj és majd pár
tolunk" — nagyobb joggal felelhetné: „pártolja
tok s majd aztán haladok." Mig nem becsüljük
meg kellőleg e drágakövet a főváros koronájában,
addig reményünk sem lehet rá, hogy történni fog
valami kicsiszolására is.
Az a néhány ember, aki reggelenként kijár az
Orczy-kertbe, hogy teleszivja tüdejét a narkotikusan üdítő levegővel, az fogja föl osupán e park érté
k é t Még hat óra aligmult, s máris gőz- és párakör
ben úszik az imént ébredt főváros, az üllői ut vé
géről tekintve. A tegnapi nap utczai szemetót

Ó- és uj rét.

Hanem vasárnaponkint visszhangzik a kert
a mulatók zajától, s a mily kevéssé látogatott
hétköznaponkint, ép annyira tultömött ilyenkor.
A külváros légyottat ad magának vasárnap dél
után az Orczy-kertben. S ez megmagyaráz aztán
mindent: a gyepen falatozó polgárcsaládot, mely
az elmaradhatlan rántott csibét gondosan papírba
takarva hozta ki magával; a vasárnapi ladiksport
hőseit, a kik most próbálják elsajátítani a kor
mányzás tudományát; a vitéz katonaságot, mely a
fehér népnek udvarol; s még azon kintornásokat
is, a kik a bokor mellett egyik kézzel a zene ne
mes művészetét űzik, mig a másikkal a sipkát
nyújtják kéregetőleg eledbe. Este megcsillámlanak a vén fák tövében a vendéglő asztalai
nak lámpái, a tánczhelyen czigány-hegedü rikol
tására járja a fiatalság a csárdást és galoppot,
a sötét fasorokban szerelmes párok susognak örök
hűségről, a gyepen egy-egy mámoros aluszsza ki
a bor erejét — mindenki vigad, csak ott a kert
bejáratánál ül csendesen néhány csonka agg vitéz,
ki tudja mire gondolva: fiatalságra, szerelemre, ép
testre ?
Borostyám Nándor.

Karlsbad.
A Lajtán-tuli fürdők között ránk magyarokra
nézve talán egy sem oly nevezetes, mint Karlsbad,
hova minden évben számtalan kitűnő hazánkfia
vándorol üdülést keresni. A jelen év pedig épen
feledhetetlenné tette azt előttünk hazánk egyik
legnagyobb fia áldott emlékének e fürdőben tör
tént megörökítése által. Ugyanis az idei jun. 16-án
helyezték el e világhírű fürdőben az Eötvös em
léktáblát, melyet Engel Adolf (Pécsről) készítte
tett. Az emléktábla igen díszes mű, karrarai fehér
márványból s a hires „Sprudel"-lel szemközt a
Máriahilf nevű házon foglal helyet.
Evenként nyolcz - tízezer ember zarándokol
Karlsbad hires forrásaihoz, melyeket a monda sze
rint maga IV. Károly császár fedezett föl, s keve
sen hagyják el azokat teljes fölgyógyulás, vagy
legalább is fájdalmaik tetemes enyhülése nélkül.
Számtalanok a sziklába, márvány- és ércztáblákba
vésett föliratok, melyekben a hálás betegek ama
jótéteményekről megemlékeznek, miket a karlsbadi
gyógyforrásoknak köszönhettek.
Már a vidék maga is, melyet a
természet ama megbecsülhetetlen
forrásokkal megáldott, valóságos
paradicsom; Humboldt Sándor
Karlsbadot Európa öt legszebb
pontja közé számította. El sem
kell hagynunk a város legköze
lebbi környékét s máris a legregényesebb, a legelragadóbb hegyi
és erdei tájképekben gyönyör
ködhetnek szemeink. Hol találhat
nánk szebb és költőibb ellentétet,
mint a melyet a „Malomkut"
(Mühlbrunnen) oszlopcsarnoka és
a gyógyház emlékszerü épülete
előtt elvonuló sétány képez azon
alig néhány száz lépésnyire oldalt
nyiló vadregényes völgygyei,
melynél magasztosabbat még el
ismert szépségű hegyi tájak sem
sokat mutathatnak föl? A legszebb
városi tájkép tárul elénk, erdőés sziklakeretbe foglalva, ha a

Az uj gyógyház.

Tepelvölgy két hegy vonala közül bármelyiken, a
„panorámán" vagy „Hirschsprung"-on megál
lunk. Az úgynevezett „Régi réten" (Alté Wiese)
már ott csillognak felénk az első kávéházak, me
lyeknek itala épen ugy, mint a karlsbadi pékek
azarvacsai átalános jó hírnévnek örvendenek. In
nen a „Császárkertig," e nagyszerű sétány leg
távolabb eső és legszebb pontjáig az üdítő helyek
egymást érik s a legkellemesebb tájképek meglepő
változatai egy perczig sem szünetelnek. Karlsbadnak távolabbi környezete is gazdag tájszépeégekben. Az Eger folyó völgye tele van bámulatos
sziklaképződésekkel, melyek közt leghíresebb
Heiling Hans sziklája. E különös képződésű sziklao á c s o t Hans Heilingról nevezték el, a kiről ma
is él az ottani nép ajkán egy monda, melynek
tárgyát Korner novellává, Marschner pedig dal
művé dolgozta föl.
Karlsbádnak társadalmi élete zaj és mulat
s á g tekintetében aligha megközelitné a többi
nagyhírű gyógyhelyekét Hanem a természet gaz
dagon kárpótlá az orvosok által különben sem
igen ajánlt viharosabb mulatságok hiányát.Karb-

bad komoly fürdő. Este 9 óra után az utczák
némák, kihaltak, de annál népesebbek hajnali 6
óra után. A korai órákban a kocsiközlekedés a
Tepel egész balpartján el van zárva, épen ugy a
jobb parton is a „Sprudel" mellett vivő utón.
Balfelől alig néhány lépésnyire következnek egy
másután a leglátogatottabb források: a Marktbrunnen, Mühlbrunnen, Theresienbrunnen és a
Felsenquelle (sziklaforrás). Ez az oldal a legszebb,
mert itt emelkednek a katonai kórház, a gyógy
ház és a Malomkut oszlopcsarnokának modern
diszépületei s ezen az oldalon terül el a vásártér
is a tanácsházzal.
Az idegenek legelébb is természetesen a
„Sprudelt" keresik föl. Félbe szakítás nélkül
bugyog az föl, forró vízgőzbe burkoltan, mint
ama földalatti hatalmak örök életű nyilvánulása,
. melyek oda lenn a szenvedő emberiség számára
! gyógyszert készítenek. A forrás körül az úgyne
vezett „sprudelkő" ülepedett le, melyből a Karls
badi műipar burnót-szelenczéket, szekrénykéket
. és egyéb csecsebecséket állit elő. A Sprudel vala

Az uj oszlopcsarnok.
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A régi Pest...

Rómer Flóris, ifjú lelkű veterán tudósunk,
újra egy becses munkával gazdagitá régészeti iro
dalmunkat, midőn a „régi Pest" czimü terjedel
mes könyvétérdekes régi metszetekkel, térképekkel
illustrálva, okmányokkal és értékes lajstromokkal
ellátva a közönség elé bocsátá.
Bómer Pest történetét a rómaiak idejéig vi
szi vissza, nem egyedül Ptolomaeus nyomán, ki e
helyen egy ITea<nov-t említ, hanem leginkább
azért, mert a római építészet ugy hozta magával,
hogy minden megerődített helynek elővárai vol
tak, Aquincum pedig akkor a római védvonalnak
legnevezetesebb helye, castra hiberna, colonia, a
legio I I adjutrix táborhelye volt; nerii képzelhető
tehát, hogy ezzel szembon elővár ne lett volna,
midőn m''g nyomai is maradtak a Bakos pataknál,
az u. n. Transaquincumban.
Terünk nem engedi, hogy Pest érdekes tör
ténetét korszerinti sorban adjuk, mint azt Rómer
teszi, mutatványul azonban kivonatoljuk e mű
egyik legnevezetesebb részét, a
török hódoltságot és az azután kö
vetkező időt, — ebből meríthet
vén leginkább adatokat arra, ho
gyan lett Magyarország fővárosa
német várossá, egyúttal megczáfolván azok állítását, kik Pestet
már eredetileg német tolepitménynok mondják.
Az 1514-ki Dózsa-lázadás s
tizenkét év múlva a mohácsi vész
a hazával együtt elpusztitá annak
fővárosát is. Báthory István az
ország nádora 1526-ban Rákos
helyett már Komáromba hivja
össze a rendekot, igy írván: „Hi
szen jól tudjátok, hogy Buda és
Pest városai elégtek és az élel
mektől egészen megfosztvák."
Ursinus Velius 1527-ben már
mint múlt dolgot említi, hogy
Pest a török csapás és az ellen
séges fölpörkölés előtt gazdag és
•előkelő város volt; ámbár tudjuk

Hans Heiling.

Karlsbadi képek.
mennyi forrás közt a legforróbb, ugy hogy ivásakor egy üvegcsőre van szükségünk, ha nyelvünket
és ajkainkat összeégetni nem akarjuk. Vizét a
szomszéd fürdő-házban lehűtik, mielőtt a kádakba
bocsátnák. A Sprudel hőmérséke mindig egyenlő,
mig a többi forrásoké változik. A Marktbrunnen
egykor a legforróbb vizű forrás volt és most a
leghidegebb. A Schlossbrunnen pár év óta tete
mesen forróbbá lett. Leghidegebb a Schlossbergen
levő s az „orosz koronához" czimzett forrás vize,
melynek hőmérséke 25 R. fok, mig a Sprudelé
59 fok.
Karlsbádnak e nyáron is számos magyar ven
dége van. Ott van a többek közt Arany János is,
a ki a vendégek közt átalánosan kedvelt és tisztelt
egyéniség. Az udvarias bérlő jeles hazánkfia költ
ségeinek egy részét nagy titkon el akarta engedni,
mely udvarias előzékenységét a magyar költő azzal
viszonozta, hogy az elengedett összeget a karls
badi szegényeknek ajándékozá.
S. L.

hogy kültelkei 3 mértföldnyire terjedtek, magyar
és német lakói jobb időben mindenfelé kereskedést
űztek, leginkább pedig nemes és édes boraikat
eladás végett Lengyelországba és Siléziába vitték.
1541-ben Pest egészen török kézbe került s
ott maradt Buda visszavételéig. Ekkor minden
romlásnak indult, kivéve négy török mecsetet és
a fürdőket, melyeket a törökök építettek és fentartottak. A mecsetek egyike a mai Károly-kaszárnya északnyugoti részén, a másik a ferencziek
temploma helyén, a harmadik a Dunaparton, a
negyedik a Pálosok telkén állott. A török fürdők
szintén aKároly-kaszárnya helyén állottak. Mindez
építmények nyom nélkül enyésztek el.
Gerlach latv&n 1573-ból következőleg ir Pestvárosáról: „Ebéd után a hajóhidon, mely 700
lépésnyi hossza, a Dunán át Pestre mentünk és
láttuk, hogy hajdan tekintélyes iparüző városnak
kellett lennie. Van benne számos, de sötét és nem
épen vidám kinézésű bolt és a régi időből fenmaradt szép kőépületein jelvényes vagy rostélyos
ablakok láthatók, melyeket azonban a törö
kök sárral betapasztottak, ugy hogy most itten
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A hatóságok nagy kedvezményekben részesí
semmi diszes nem látható. — A két török temp
tették
a két város polgárait. Pest 1696-ban említ
lom pitvaraival egyenlő külsejű. Az imaterem
előcsarnoka három oldalról szőnyeggel van bo tetik először szabad királyi városnak. Midőn a
rítva, valamint a belső terem is ; a basa templomá polgárok adószabadsági évért folyamodtak, Ígére
ban a keleti oldal is szép szőnyegekkel van tet nyertek, hogy áruezikkeik föl fognak mentetni
kirakva. E mecsetek fölül kerekek, de kissé csu- a dunai vámtól. A kövezetvám az árukat behozó
csositvák, középen vastag vnssodronyokról kisebb- kocsiktól egy garas volt, de visszamenet egy fuvar
nagyobb lámpák lógnak. Mindegyik mecsetnek murvát kellett magukkal kivinniök. — A későbbi
nyugoti és déli oldalán áll a sugár fehér toronyka, árvizek megmutatták, hogy jobb lett volna e
fölül kis folyósóval. A törökök az általuk elfog törmelékkel inkább a várost tölteni fel, mint
lalt városokban semmit sem építenek, nem javita- kihordani. A ki portékát árult, de nem épített is,
tanak. Beomlani hagyják. Jun. 20-án az urak áruitól csekély adót tartozott fizetni A mértékek
hajón Pestre indultak és ott igen diszes fürdőt városi bélyeggel voltak ellátva s a közmérleget
láttak vörös márványból; ezt fűteni lehet, a viz használók a városi hivatalnoknak egy mérőtől egy
langyosan foly a falból. (E márványtáblák a ker. dénárt fizettek.
A polgári jog dija 5 frtra határoztatott, azon
templomok sirköveiből valók, mikről a törökök a
ban 1712-ben már 12 frtra emelték.
feliratokat lefaragták.)
A budaiak számára kiadott rendeletek Pesten
Bocatius János kassai polgármester 1605-ben
Pestről igy ir : „Emelem fejemet, nézem a házakat, is érvénynyel birtak, mint hogy Pest, Buda egyik
melyek teteje ugyancsak szegényes és födetlen, (hatodik) kiegészítő külvárosának vétetett és egé
az ablakok sárral, téglával, szalmával betömvék ; szen a budai kamarai adminisztráczió alatt állott
füsttel, piszokkal, kőrakásokkal díszüktől meg mindaddig, mig szabad királyi városi jogait ismét
fosztott házakat láttam. Az omladék templomok vissza nem nyerte.
1688-ban a házakért bizonyos adó (taxa) ho
istállókul szolgálnak a barmoknak. Nem látsz itt
uj zsindelyt vagy deszkát! A márvány emlékek, zatott be; a jobbak és középszerűek csekély áron
melyeket a temetőkből hurczoltak ide, az utczák adattak el és azokhoz a kültelkek ingyen csatoltat
szögletein ülőhelyekül vagy árupadokul használ tak. A városi telkek annál könnyebben voltak
tatnak. A dögök szanaszét hevernek. A mi hol eladhatók, mivel öt évre a kamarai adótól föl vol
eltörik, ott marad." — A budai alsó városról is tak szabadítva, s a betörő ellenségtől se kellett
azt mondja: „összeomlott, szétdulatott, lakóitól már annyira tartani.
A kézműveseket kiváltságokkal édesgették.
elhagyatott; alig áll fenn valami épület egykét
török templomot kivéve. Innen Pestre megyek át; Budának és Pestnek egy-egy korcsmát és mészár
oh szegény Pest, inkább Pestisnek lehetne ne széket s egy téglavetőt engedélyezték. Hajókon
vezni ! Ott sincsen egy ép ház, mindnyájan földig és nem polgároknak bort mérni nem volt sza
lerombolva; a kevés lakó söpredék és a nép alja." bad. Országos és heti vásárokat szerveztek, a vá
Pest falainak ezen kori alakjáról némelyek ros kapuit katonaság őrizte, melynek számára
azt hiszik, hogy négyzetet, mások, hogy félkört laktanyák is épültek stb.
Daczára e kedvezményeknek a mostani bel
képeztek. Az a vélemény, hogy magas, erős, egé
szen faragott kőből álló bástyái, három egész és városnak legalább egy harmada még a X V I I I .
nyolcz félkörönddel ellátott váradja a tekintélye század első felében is pusztaság volt. Ekkor épül
sebbek közé tartozott. A pesti falaknak megkerü tek a magyar-, zöldkert-, lipót-utczák s a keskeny
földszinti lakok mellett emeletes, tágas uri lakok
lése egy órába került.
Ilyen volt az a Pest, melyet a törököktől és a jelen bérrendszer házai.
A kormány törekvése, hogy a várost benévisszafoglaltak; itt kezdődik a város újjászületése
8 innen támad a téves vélemény, hogy test égessen peaitse, leginkább kitűnik abból, hogy 1686—1702
uj város, holott régibb a budai várnál, s az újra közt a harmadfélszáz első kiosztású ház közül
(104-nek az árát nem tudjuk) 118 házat a legin
szervezkedő budai várossal épen egyidejű!
A visszafoglalok első gondja volt a két vá kább császári főtisztviselők ingyen kapták; 32 ház
rost, melyet azonban csak egynek tekintettek, tulajdonosánakassignálva volt, ami szinte ingyent
tisztitani, az omladékot kihordani 8 az építésre jelent; 24 pedig ingyen adatott el, még pedig 15
ház 5—50 ft. között, 4 ház 75—160 között, 5 ház
szükséges mesterembereket megtelepíteni.
Elrendeltetett, hogy a várak és városok föl pedig 370—500 ft. közötti árakon.
A X V I I . század végéig előforduló elsőd házi
építésére szükséges mesteremberek, kovácsok,
fazekasok, ácsok, asztalosok, kőművesek stb. a urak (279-en) puszta neveik szerinti nemzetiségre
német tartományokból mielőbb ideszállittassanak. ilyen számmal jönnek elő: magyar 27%, német
íot
1°> rácz 15, olasz 1%.
Werlein István 1687-ben kinevezett nagy 57%,
hatalmú kamarai inspectornak 1688. nov. S-kán
megparancsolták Bécsből, hogy Buda, Pest, Esz
tergom, Vácz városaiban a telkek azonnal kiosz
Geológia és történelem.
tassanak, a polgárok összeirassanak, hogy látni
(2-ik közlemény.)
lehessen, mily napszámszerinti, holdas vagy fer
tálytelek jutott mindenkinek.
A czölöpépitmények korszakabeli legrégibb
Ennek természetes következménye volt az
idegeneknek a fővárosokba özönlése, hol sokan eszközök az úgynevezett kőkorszakból kőből,
egészen ingyen, mások igen csekély áron kaptak agyagból, csontból, szarvasszarvból, vaddisznó
háztelkeket, szőlőket, szántóföldeket és réteket. agyarakból és fából készitvék; fémből soha. Durva
A visszafoglalok a fölszabadított várakat és váro eszközök ugyan, de részint már igen gyakorlatia
sokat az uralkodó tulajdonainak tekintvén, min san vannak készítve. Az l'/j—7 hüvelyk hosszaden visszaemlékezés nélkül a régi tulajdonosok ságu kő-ék, egyszersmind balta és véső, főszerepet
jogaira, kik nagy részt már nem is léteztek, bősé játszik. Kétségkívül ez a szerszám, meg a tűz szol
ges kézzel osztogatták a romokat és elhagyott gáltak a fatörzsek levágására és földolgozására, s
telkeket, csak hogy legyen ki azokat bekerítse s egyszersmind fegyverül is. Ezeken kívül találtak:
kalapácsokat, nyílhegyeket, késeket, fürésznemü
idővel lakályosokká tegye.
Természetes, hogy az országunkban lábat ve szerszámokat, fúrókat, tőröket és fejszéket kőből
tett osztrák mindent osztrák módon adminisztrált, vagy csontból; továbbá szabad kézzel formált és
a bevándorlottak nem tiltakoztak ellene, mert kiégetett agyagedényeket, de még jóformán min
nyelvét, hazai szokásait és törvényeit itt is fölta den diszités nélkül, tűzhelyeket, zúzó és csiszoló
lálta az osztrák, bajor, frank, sváb, stb. jövevény. köveket, levágott vagy széthasogatott csontokat,
Magyar lakos nagyon kevés volt. Az urasá- mikből ki volt szedve a velő, néhány gyümölcsöt
gokközül alig vágyott vissza valaki a romfészekbe, és fonott munkákat.
A középső rétegben a kőeszközökön kívül
s a kinek még talán háza volt itt, eladta, vagy
elajándékozta; a középosztály pedig nehezen néhutt már bronzból valókat is találtak, a melyek,
hagyta el az alföldet, mert megszokott szabadsá valamint az agyagnemüek is, nagyobbrészt kelta
gát ott inkább élvezhette, az ijesztő romokkal ornamentumokkal voltak ékesítve; emellett talál
vesződni nem akart, vagy mert Buda siralmas tak kelméket, ékszereket, gyermekjátékot és
esete oly leverőleg hatott az egész nemzetre, hogy egyéb fényűzési tárgyakat.
ide senki nem is kivánkozott. így történt aztán,
Legfelül végre, némely hosszabb ideig lakott
hogy a „Metropolis Hungáriáé germanica facta helyen, az iméntiekhez még vaseszközök is csat
est!" hogy a magyar főváros német lett s na lakoznak. A különféle készületek emez egymásra
gyobb részt most is az.
következése alapján a Svájczban, mint előbb már
Alig egy év után, hogy Pest ismét a keresz Skandináviában : kökort, bronzkort és vaskort kü
tyének kezébe került, 1687-ben ezt irják :
lönböztettek meg. Erre különben később még
„Pest középszerű város és majdnem négy visszatérek.
szögű, mely bár sok oldalt szenvedett a harcz
A különféle készületek egymásra rakodásából
dühétől, mégis lassanként megújul és máris sok és helybeli elosztódásából világosan kitűnik, hogy
kal inkább népesedik, mint Buda."
a fejlődés lassanként mind magasabb fokra emel
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kedett, 8 az idegen népekkel való közlekedés mind
élénkebbé vált, a mint ezt hasonlókép tapasztal
hatni a Föld rétegeiben lelhető kövületeken — a
szervezetek folyton tökéletesebbé fejlődését illető
leg. Kitűnik ebből egyszersmind, hogy a Svájcznak eme legrégibb népessége, melyről 1853-iomég semmit sem tudtak, igen hosszú, de közelebb
ről meg nem határozható időn át élt azon a helyen.
Az olyan kifejlődésre bizonyára sok évszázad
kellett.
Valamennyi lassanként ismeretessé vált czölöpépitmény igen gondos átkutatásából azt kell
következtetnünk, hogy a svájezi tavak ezen tör
ténelem előtti lakói, valami okból, talán az ellen
ség szorongatásai elől 'menekülve, a keleti Svájcz
czölöp-épitményeit sokkal hamarabb elhagyták
mint a nyugotiakat. Az okok, mikből ezt sejtik,
csakugyan igen elmések. Nevezetesen a keleti
czölöpfalvak maradékai közt, például a bodeni tó
mellett még semmiféle fémkészüleret sem talál
tak, hanem csak kőből, csontból, agyagból és
fából valókat stb., tehát a művelődésnek csak leg
régibb nyomait. Nyugot felé közeledve azonban
az iméntiekhez már mind számosabb és különfé
lébb bronzkészületek csalatkoznak, átalában már
kifejlettebb művelődés nyomai. A légnyugotibb
részen végre, péld. a neuenburgi tó mellett, hol a
Desor által kiváló gonddal leirt czölöpépitményeket (Constructions lacustres, 1864. Németül Mayertől 1866.), ugy látszik, leghosszabb ideig lakták,
már vaseszközöket és pénzeket is találtak; sőt
itt már római téglákra is akadtak, miből az követ
kezik, hogy ezeket a régi falvakét még a rómaiak
uralma idejében is lakták. A kelettől nyagotfelé
szorulás tehát, úgy látszik, igen lassú volt, oly
módon, hogy a fegyverek és készületek változó
anyagából, valamint a művelődés nagyobb fejlett
ségéből meg lehet ismerni és nyomon kiaérni.
Meglehet, hogy a zaklató ellenségek voltak
azok, a kik legelőször hoztak magukkal bronz
fegyvereket és ép azért a sokkal silányabb fegy
verzetű bennlakókat annál könnyebben legyőzhet
ték. A foglalóktól azután a bronzkészületek las
sanként a még ki nem szorított őslakók közé is
elterjedtek. Szóval minden arra mutat, hogy itt
lassan haladó {kiszorítási folyamat ment végbe.
Hogy ezt uj bevándorlók előnyomulása idézte elő,
azt még valóbbszinüvé teszi az a körülmény, hogy
a legelső bronznemüek azonnal oly tökéletesség
ben és változatosaágban fordulnak elő, hogy a
bennlakók találmányának épen nem lehet tartani,
habár kéaőbb a czölöpfalvak lakói maguk is
öntöttek bronzot, a mi a talált öntőformák és czinrudakból világosan kitűnik.
A czölöpfalvakat az ily jelentékenyen tökéletesbitett fegyverzettel rajtok ütött hóditók csak
elpusztították, de nem használták lakóhelyül,
alkalmasint azért, mert érezvén fegyverekben és
egyéb készületekben való felsőbbségöket, azt
szükségtelennek találták, mig a szárazföldön való
megtelepülés csakugyan sokkal kényelmesebb és
egészségesebb is volt.
Mikor azután az ősnépesség is el volt látva
a győzőkéhez hasonló uj készületekkel, akkor
maga is , alkalmasint ugyanazon okból, kezdte
elhagyogatni vizi lakásait. De átalában se bebizo
nyítva nincs, se nem valószinü, hogy egyidejűleg
a szárazföldet is ne lakták volna. Mindenesetre
balgaság lenne, ha ebből a korszakból mindenütt
czölöpépitmények maradékaira számítanánk. Nem
képzelhetünk oly néptörzsét, a mely nagy terüle
teken kiterjeszkedvén, csupán tavakban vagy
tavak mellett telepedett volna le. A hol tavak nem
voltak, ott a szárazföldön telepedtek le.
A vasat még csak jóval később ismerték meg,
akkor, a mikor már csak néhány czölöpépületben
laktak Svájcz légnyugotibb részén.
Hogy abban az őskorban, sőt magában a
kőkorszakban is, már volt némi közlekedés es
kereskedés, az több körülményből kiviláglik. A
kőszerszámok között nephritből valókat is talál
tak, a mely kő az eszközökre igen alkalmatos, de
a mely jóformán csak a távol keletről ismeretes.
A házi állatok és a gabonanemüek maradékai közt
is bizonyára vannak olyanok, melyeknek törzs
szülői vagy valamely bevándorlás alkalmával
Ázsiából vagy később cserekereskedés utján
kerülhettek át Európába. Az ékszerek közt
néhány üvegkorált is találtak, a mik alkalmasint
Phoeniciából kerültek oda, sőt egy borostyánkőgyöngyöt is, a mely meg a keleti tenger vidékei
ről származhatott.
így lehet tehát kevés készületből is ama nép
mozgalmak és a közlekedés halovány nyomait föl
ismerni, azon időben, mely a minden történelmi
hagyatékon túleső múltban mosódik el.

Miután sok körülmény arra mutat, hogy
ezen vidékeknek mind első, mind második népes
sége keletről — Ázsiából — vándorolt be, szerfö
lött érdekes lesz útjokat követni.
Ezt az utat nem a hegységek között, s bajo
san széles tengerszárnyakon kell keresnünk,
mert legkényelmesebb útnak a Duna völgye
kínálkozott. Már 1856-ban találtam a Duna déli
meredek partján Zimonynál egy tetemes vastag
ságú agyagréteget, melyben edénycserepek, állati
csontok és édesvízi halak csigolyái voltak, miről a
geologok hatodik ülésén Bécsben, ugyanazon év
ben tettem rövid jelentést. 1863-ban egy egészen
analóg lerakódást vettem észre Aradtól nem meszsze a paulisi szőlőhegyeken, több mint 200 lábnyi
magasságban a Maros színe fölött. A bécsi geolo
gok ezen, később a Duna völgyében több helyütt
megismert lerakódást, a benne előforduló fazék
cserepek alapján „Haferleschichf-nek nevezték el.
Kerner e maradékokat a Dunamenti országok
növényéletéről irt szép munkájában (Das Pflanzenlében der Donaulánder 1863.) a magyar síksá
gok kunhalmaival hozta összefüggésbe, melyet
ő analógnak tart a svájezi czölöpépitményekkel,
s véleménye szerint azon időből származnának,
mikor a nagy magyar medencze részben még vizzel volt borítva és egy tavat képezett. Az emberi
lakóhelyek őzen, mindenesetre igen régi maradé
kai talán egy áthidaló tagját képezik ama merő
ben történelem előtti népvándorlásnak.
Eleinte azt hitték, hogy Svájcz őslakossága
csak a tavakban telepedett le. De később a szá
razföldön is találtak az emiitettekhez egészen
hasonló készületekre és lakások némi nyomaira,
emelkedettebb helyeken, és árkokkal vagy földsánczokkal körülvéve, igy például „Berg am
Irgel"-en (az Ebersberg-en) és i. t. Emitt tehát
más módon kerestek maguknak oltalmat az ellen
ségtől. Hogy ezen szárazföldi gyarmatoknak sok
kal csekélyebb nyomai maradtak meg az újkorig,
az igen természetes, minthogy ezeket a viz és az
iszap vagy turfa nem óvta meg. Körülbelül
ugyanazon ok, melynél fogva a Föld rétegeiben
tengeri szervezeteknek sokkal több maradékát
lehet megkövülve találni, mint szárazföldön lakókét,
mert az utóbbiak már többnyire elporlottak,
mielőtt uj rétegek elboritották.
Minthogy semmiféle történeti adat^sem ma
radt föl rólok, jóformán lehetetlen azt az időt
meghatároznunk, mikor eme nevezetes czölöpépitménveket lakták; némely körülményből, mint
láttuk, legfeljebb csak arra lehet következtetni,
hogy ez a korszak még a római uradalom idejébe
is belenyúlt. De a kezdetét, mely mindenesetre
századokra, sőt alkalmasint ezredévekre vissza
nyúlik, teljesen homály borítja. Azonban nyertünk
mégis egy geológiai módszert, melynek segélyével
igen nagy korukat közelitőiig fölismerhetjük.
Svájcz tavait , valamint a tavakat átalában, a
folyók hordalékai folytonosan kisebbítik. Ez a vizrakosás különböző helyeken igen egyolőtlen ugyan,
de mégis ugy látszik, hogy minden egyes helyen
meglehetős egyenletesen működik. Néhány czölöpépületet a mostani parttól távol, az azóta lera
kódott alluviális talaj alatt fedeztek föl, holott
összes berendezésükből kiviláglik, hogy valamint
a többiek, ép ugy azok is vizben épültek. Miután
megmérték, hogy az iszapboritotta lakóhelyek
mennyire vannak a tó mostani partjától, s egy
szersmind történeti adatok alapján megkisérlették
megállapítani, hogy a part azon helyén bizonyos
idő alatt, péld. egy század folytán a vizrakta föld
mennyit gyaropodott, ebből közelítőleg kiadódott,
— föltéve, hogy ott helyben a vizrakodás megle
hetős egyenletes volt —' hogy mennyi időnek kel
let azóta eltelni, a mikor azokat a czölöpépitményeket még a viz hullámai mosták? E szerint ezt
az időszakot azon egy megfigyelt esetre nézve
4000 évre becsülték. Igy tehát efféle czölöpépületek már 800—1000 évvel a trójai háború előtt
szolgáltak volna lakóhelyül.
Történelem előtti gyarmatok korának talán
még pontosabb megbecsülését egy 1863-ban vég
rehajtott vasúti bemetszés tette lehetségessé, mely
azt a deltát vagyis inkább törmelék-kúpot vágta
át, melyet a Tiniére a genfi tóbaömlése előtt Villeneuvnél halmozott össze. A kúp átmetszése 32 '/2
láb magas és 1000 láb széles. A bemetszésben
Morlot három kultur-réteget figyelt meg egymás
fólött; a legfelsőben, 4 lábnyira a fölülettől, római
téglákat és vaskészületeket; a középsőben, 6 láb
nyival mélyebben, vagyis a fölülettől 10 lábnyira
edénycserepe kot és bronzeszközöket; a harmadik
ban pedig, a középső alatt 9, a fölülettől 19 láb
nyira, emberi- és állati csontokat s igen durva
mivű edénycserepeket talált, melyek analogiájok

után itélve, a kőkorból valók. Számos körülmény
ből az tűnik ki, hogy a római téglákat és készü
leteket tartalmazó réteg 13 — 18 század éves;
a minthogy igen élesolméjü vizsgálódások szerint a
kúp tömege meglehetős egyenletesen gyarapodott,
hogy szinte egy geológiai korszakot képez, ennek
alapján Morlot a bronz-réteg korát 24—42 évszá
zadra, a legalsó kultur-rétegét 47—70 századra.
az egész kupét pedig 70—110 századra számitotta;
vagyis egyszerűbben kifejezve: szerinte a bronz
réteg 3—4000, a legrégibb kultur-réteg pedig 5 —
7000 éves volna, a mi természetesen ismét csak
erre az esetre áll. Átalában azonban minden efféle
kiszámításokat a legnagyobb óvatossággal kell fo
gadnunk, és sohasem szabad teljesen megbízható
nak tekintenünk, minthogy azt, hogy a képződési
körülmények valóban mindig egyenlők voltak,
alig lehet bebizonyítani.
De ha ezek után fontolóra veszszük azt, hogy
a czölöpépitmények lakói korántsomeredoti,benn
szülött, hanem bevándorlott népesség voltak, és
hogy némi műképességet, sőt néhány szelídített
állatot, már magukkal hoztak, ugy ezáltal már
azon időszak, melyben a Földet emberek átalában
már lakták, igen messzire túlcsap a szokásos föl
vételeken, a mi azonban más, az emberi nem ko
rára vonatkozó kutatások számos eredményével
tökéletesen megegyezik. Ezen tárgyra vonatkozó
lag, mint tudjuk, különösen tanulságosak a Lepsius, Henne és Brunnet de Bresle dolgozatai. Lepsius, „Königsbuch der altén Aegypter" müvében
Egyiptom dynastiáit Kr. e. 4242-ig nyomozta,
mig Henne 375 Pharao uralkodása idejét 6117
évre számitotta, a mely időszak Kr. e. 375-ben
végződik, máig tehát kezdőiétől fogva 8364 évet
tenne. Brunnet de Bresle ellenben az ő kutatásai
ból azt következteti, hogy I. Menés Pharaonak az
első görög győzelmes hadjárat előtt mintegy 5000
évvel kellett Egyiptomban uralkodnia. Egy föl
fedezett őrségi egyiptomi állatkörkép alakjainak
helyzetéből ugyanily nagy időkorra lehet követ
keztetni, ugy hogy mindezek után alig vonhatjuk
kétségbe, hogy Egyiptomot már 8000 évvel eze
lőtt tetemes népesség lakta, melynek már bizonyos
műveltsége volt. Hn a fejlődéstörténet azon sza
kára, mig a műveltség oly fokra emelkedett, a
milyet azon időben föl kell tételeznünk, csak 2000
évet számitunk is, már oda jutunk, hogy az em
beri nem korát Egyptomban 10,000 évnél keve
sebbre nem tehetjük.
De az a körülmény, hogy emberi maradéko
kat és kőeszközöket fedeztek föl bizonyos lerakó
dásokban, melyekről később fogok szólani, ezt az
időszakot még tetemesen kibővíti.
A Svájcz különböző czölöpépitményeiben
talált, részben kissé elszenesült kultur-maradékokból kitűnik, hogy a lakosság nemcsak az ott
még jelenleg is vadon termő gazdasági és tápláló
növényeket művelte, hanem már néhány más, jól,
lehet nem oda való származású növényt is mű
velt, takarított be és használt föl czéljaira. Ez
utóbbiakhoz számíthatnék : a két s hatsoros árpát,
búzát, vadalmát, vadkörtét és a lent. Hasonló
kép az állati maradékok közt, a Svájczban jelen
leg honosakon kivül olyanokra is leltek, amelyek
ott azóta, ugy látszik, kihaltak, mind a hód és két
különös disznófajta, melyek a közönséges házi
sertéstől különböznek, a jávorszarvas, iramszar
vas, a bölény, s ezeken kivül néhány olyan, a me
lyeket igen valószinüleg még csak az emberek
vittek oda, mint a házi kutya, a ló kecske, juh és
szarvasmarha.
Ezen állatok csont-maradékai, melyek a kultur-rétegben találhatók, vagy eszközökké vannak
földolgozva, vagy oly módon szétzúzva és kivájva,
hogy állapotukból azt kell következtetnünk, hogy
a velőt nagy előszeretettel ették ki belőlök.

A kankazi faj elterjedésének okai.
II.
Mindazok után, a miket a különböző ember
fajok jellemében, életmódjában és elterjedésében
még most is észlelhetünk, kénytelenek vagyunk
azt a nézetet fogadni el, hogy a földet eleinte,
túlnyomóan nagyobb részben, passiv népek
lakták.
Klemm helyesen hasonlítja össze művelődés
történetében a föld ez első lakóit a növényzet zöld
takarójával, vagy a tengerrel, melynek nagy terü
letén terjeszkedtek ki mind tovább és tovább a
törekvő és befolyást követelő aktív emberfajok.
Az aktiv-fajok hatalmas törzsekké való kifejlődésöket a magas hegyi tartományokban kezdették

meg, a honnan, a folyamok mentét követve, a
lapályokat özönlötték el , innen a sikfóldön
messze kiterjeszkodve a passiv-népekkol összeve
gyültek, s a hol az égalj és a földtalaj kedvező
volt rajok nézve, ott mint győztesek kerültek ki
a harczból, mely harcz a természetben mindig
egyenetlen erők között folytattatik.
Valóban még most is föltalálhatjuk a földön
a legkülönbözőbb és kezdetlegesebb miveltségi
viszonyokat, a passiv népek ősállapotától kezdve
minden fokozaton keresztül, az egyik részen a
passiv-fajok logmagasabb müveltségfokáig, —
a másik részen pedig azon nemes kifejlődéshez és
művelődi tihez érve, melyet az aktiv kaukázi-faj a
germán és román-fajban elért.
A logeslegelső fejlődésfokot a passiv népek
között az ausztráliai partlakóknál, a délamerikai
őserdők lakóinál, a pescheráknál, a TűzföldÖn
(Délamerikacsúcsán), a buschmannoknál, (aFokföldtől északra) és Kalifornia őslakóinál tanulmá
nyozhatjuk legjobban; a kezdetleges életmód ezen
népeknél a valószínűség mértéken tul bizonyítja,
hogy bennök legrégibb őseink műveltség fokának
képviselőit találhatjuk föl.
A következő fejlődésfok Észak- és Dél-Ame
rika vadász és halásznépeinek életmódjában mutat
kozik: a sarkföld-, és a Nutka-sund lakói (Van
couver szigeten és Columbiában) szintén ide tar
toznak. Ezek már lakással, házi eszközökkol,
szerszámokkal, mint pl. fejszével, fürészszel, kala
pácscsal stb. bírnak, már értenek a fonalnövények
(kondor, len stb.) földolgozásához, és magukat az
előbbi osztályba tartozóktól különösen a részvékeny társasélet nyilvánulásai által különböztetik
meg, a mi leginkább temetkezéseik, családi életük
és vallási szertartásaikban vehető észre. — A
zene, táncz, sőt még a rajz művészetének s a betű
írásnak kezdeményei is bizonyitják, hogy az élet
különböző eseményei) s a természet jelenetei nem
maradtak rajok hatás nélkül. A múltra való emlé
kezés, a tett fölfedezések megőrzése, a történet
első kísérleteit képezik nálok.
A passiv nomádoknál szintúgy, mint az észak
erdő-nomádjainál az osztjákok, buretek, szamo
jédek, tunguzok, jakutok és lappoknál és a mérsé
kelt égalj pásztornépeinél ezen fejlődési fokok és
ezen szokások nyomai még határozottabban lépnek
előtérbe. Megvannak saját törvényeik, rendezett
családi viszonyaik és határozott idő-számitásuk.
A barátságos közlekedés, az udvariasság és a ven
dégszeretet védő szárnyai falatt, mind jobban és
jobban kifejlődik; a kezdetleges és durva cserélés
helyére már meglehetősen rendezett kereskedés
lép, mely a számrendszert tökélyesiti, mértéket és
pénzt hoz alkalmazásba.
Azonban mindezek mellett is, daczára a keres
kedő karavánok és utazók elbeszéléseinek, még sem
keletkezik náluk vágy távol vidékek látására és
átkutatására, s a költészet és a művészetek ápolá
sukat inkább a benn munkás ábrándos képzeletnek
mint egy kalandos életmód regényes történeteinek
köszönthetik.
Hasonló módon találhatjuk föl, a most élő
népek között, ha mindjárt nem is oly tökéletesen
körvonalozhatóan az aktiv népek műveltségének
különböző fokozatait.
A cserkeszek a Kaukáz hegyvidékeiben, a
Taurus és Kurdistán lakói, a Kaspi-tó déli részén
s a tovább keletre vonuló Kottwer-hegységben
élő szabad törzsek, a Himaláya és Előindia népei
még most is azzal a kezdetleges, természeti jellem
mel birnak, a mely az aktiv és passiv népek
közti különbözést okozza. A szabadság szeretete,
bátorság, az emberi méltóság öntudata, az emberi
jogok nagy értéke, költői érzület, s a dicsőség és
tekintély utáni törekvés, természetes tulajdonsá
gaikat képezik.
Oly törzseknek is ismertető jeleit teszik
e tulajdonok, melyek különben a műveltségnek
csak első stádiumaiban vannak.
Ott, hol ezek a népek, nyugtalan vándor ter
mészetük következtében megváltozott természet
viszonyoknak vannak alá vetve, és a hol életfölté
teleiket magasabb értelmiségük által kell a túl
nyomó számú passiv népektől megszerezniük,
működni kezdenek sokoldalú tehetségeik, és gyor
san jutnak el a legnagyobb virágzásra.
A földközi tenger partjain, de főleg Görög
országban 'és Itáliában, a szomszédos) kis-ázsiai
és afrikai partokon s távolabb Európa és Ázsia
belsejében nagytehotségii kultur-népek fejlődtek
ki, melyek a távol kifürkészésének ösztönétől, az
aktiv népek ezen jellemző sajátságától, indíttatva,
a passiv-népek különböző fajaival jöttek összeüt
közésbe és a velők való részleges összekeveredés
által nagyszerű államokat alapítottak, melyek
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közül pl. a mexikói, perui, egyptomi és a chinai a
legjelentékenyebbeké váltak.
A történet biztos fonalán követhetjük a
további fejlődés folyamatát, a fónicziaktól kezdve,
— kiket ama vágy a távol fölkutatására, a herku
lesi oszlopokon át, a keleti tenger borostyángaz
dag partjaiig vezérlett. — Ezen vándorlási és
hódítási vágy, mely a maczedóniak indiai hadjá
ratát okozta, ez vezette a normannokat is Izlandba
és a távolabb Amerikába, ez a portugallokat a Jóremény-fok közrül Indiába, a spanyolokat MexikóésPeruba, a kozákokat Szibériába, és az angolokat
a nagy oczeán szigettengerére és a sarkvidékekre.
A vasutak, gőzhajók és a villany-delejes
táviró föltalálása s ezáltal a távolba ösztönző
vágy szüntette meg korunkban majdnem egészen
a tér és idő akadályait. — Utazás és kutatás közföl
adattá, mondhatni életfoltétellé lett, és ez által az
aktiv népek mind jobban és jobban veszik birto
kukba a földet, mint őket megillető hazájukat és
művelődési terüket.
i. H. S.

Bécsi képek.
(Az uj városház. Művészek háza.)

A mult számunkban közölt bécsi képek foly
tatásául álljon itt még ezúttal kettő, melyek Bécs
nek egy leendő és egy már meglevő nevezetes
épületét ábrázolják.
Az egyik kép annyiban filius ante patrem,
a mennyiben oly épületet ábrázol, a melynek
még csak e hó elején tették le alapkövét. Ez az uj
városház, mely 18,000 négyszögméternyi teriiletet
fog elfoglalni a régi „Parade-platzon", s akként
van tervezve, mint képünkön látható. Díszterme
egymaga 900 négyszögméter lesz. Épitésének ha
tárideje 10 évre, költségei pedig 9—10 millióra
vannak téve. Ez óriási épületben, mely előtt park
és ugrókutak lesznek, a városi hivatalok minden
ága el lesz helyezve.
A Schottenthortól a Lothringerstrassera
vezetjük az olvasót, a hol van a művészek hasa,
melyben permanens művészeti kiállítás emeli a
köz-ízlést s a művészeti életet. Ez
előtt öt évvel, 1868-ban, épittetett
műbarátok által az épület olasz
renaissance-stylben s azóta folyvást
központja a művészeti termékeknek.
Hogy csak ezt említsük, itt van je
lenleg Makart „Cornaro Katalinja"
is kiállítva, a melynek megtekinté
sét ajánljuk mindazoknak, a kik
Bécsbe a kiállítás alkalmából jelen
leg fölkerülnek.

© (Sziczilia mint a narancsok hazája.) Szicziliaégaljaés fólde igen kedvező a narancstenyész
tésre. Mint mondják, hét különböző narancsfaj
tenyészik ott, melyek harminczkét különböző al
fajra oszthatók. Sziczilia tehát legalább e tekin
tetben, most is gyümölcsös kertje Európának, mint
az ókorban volt.
© (Paradicsomi opera.) Egy uj olasz operá
nak szinhelye az Éden kertje. Ádám és Éva costume-je sok vitatkozásra szolgáltatott alkalmat.
Végre abban állapodtak meg, hogy Éva sárga
atlasz-uszályban, gyémánt nyaklánczczal, Ádám
pedig bibor köpenyben, oldalán vítőrrel jelenjék
meg. Hanem aztán mit szól ehhez az önkényes el
járáshoz a — szentírás?
© (Shakespeare a spanyol színpadon.) Hamlet
a jelen év elején került színre legelőször a madridi
színpadon. Állítólag ez a legelső Shakespeare-i
szomorújáték, mely valaha spanyol színpadon elő
adatott.
** (Statisztikai adatok a nemzeti színházról.)
Kőrösy József adatai szerint a nemzeti színházban
egy év alatt, 1871. ápril elsejétől 1872. márczius
végéig 293 előadás volt: 163 drámai, 130 operai.
Előadtak 79 eredeti s llOforditott színmüvet. Az
előadási jövedelmek 283,100 frtra mentek, miből
a bérlet 81,755 frt, az olasz opera bérlete pedig
21,743 frt. A szinház saját alapjából bevett 68,000

Művészek háza.

Egyveleg.
© (Óriási hydra.) A brightoni
aquariumban egy „Oktopus" (polyp
vagy hydra) látható, mely egy alka
lommal ugyancsak kézzel (még pe
dig legalább is nyolcz kézzel) foghatólag adott igazat Hugó Viktor
rémes leírásának, melylyel e ször
nyeteget a „Tenger munkásai"-ban
ismerteti. Mr. Charles Collette, a
brigthoni szinház egyik első rangú színésze, ki
Indiában a kigyóbiivölés mesterségét elsajátitá,
megkisérlé az Oktopust is elbűvölni, a mi anynyiban sikerült is neki, hogy a monstrum fel
jött a viz színére s a vizmedencze szélén körülkisérte őt; de a mint Collette a viz fölé hajolt,
az Oktopus hihetőleg sokkal jobban el volt bű
völve, hogy sem ölelő karjait vissza tudta volna
tartani s megragadván őt hatalmas szipjaival,
berántotta a víztartóba, honnan a körülállók
csak hosszas küzdelem után tudták kiszabadítani.
Most már senkinek sem kerekedik többé kedve a
gonosz hydrát elbüvülni.
© (üj keresetmőd.) Amerika nagyobb váro
saiban a házak bejárata előtt a járdán gyékényszőnyegek vannak. Uj-Yorkban egy tolvaj rész
vénytársulat alakult, melynek élelmes tagjai e
szőnyegeket ellopogatják, otthon szépen kimossák
8 azután az előbbi tulajdonosoknak jó drágán
ismét eladják. Ez uj üzlethez sem nagy tőke, sem
valami nagy tudomány nem kívántatik s mégis
jól jövedelmez.
© (Hasznos intézmény.) Az angol nemzeti
életmentő csónak-intézmény a mult év folyamában
548 emberéletet mentett meg a Brit szigetek part
jain a 25 hajót óvott meg a bizonyos elmerüléstől.
Azonkívül több halászó és egyéb járművek közt
170 emberélet megmentéséért osztott ki jutalmakat.

Az uj városház.

Bécsi

képek.
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verticai szárny alkalmazása által érthető el, moly
szárny már súlyánál fogva is képes a levegőnek
ellonállani. Megemlítjük még, hogy daczára annak
miszerint az összes készület (a hajókosárt leszá
mítva) öntött vasból áll, az egész alig nyom három
mázsát, s maga a mozdony csak 120 fontot s még
e csekély arány mellett is 17 mázsát képes
a
föltalálok állítása szerint — a szárny elvinni.
** (Priamos kincse.) Az „Augsb. Alig. Ztg."
egy czikket közöl „Priamos kincse" czimmel. A
czikk irója, ki Trója téréin régészeti ásatásokat
folytat, előadja, hogy egy üregben nevezetes ta
lálmányra akadt, mely az ő véleménye szerint nem
más, mint Priam király kincse. A czikkiró, hogy
a tiszta arany tárgyakat (serlegeket stb.) az ásó
görög napszámosok elől megmentse, úgyszólván
ellopta a szekrényt a tárgyakkal. Előadása foly
tában hosszasan és érdekesen írja le a tárgyakat,
melyeknek száma nem csekély. Az eredmény fö
lött természetesen a tudomány fog határozni.
** (Kutatások Assyriában.) A „Daily Telegraph" Smith Györgytől, ki a brittish múzeumban
lévő s az özönvizet tárgyazó ékiratot leolvasta s
a kit ő Assyriába egy tudományos kiküldetéssel
megbízott, következő táviratot kapott: Ninivóben a királyi könyvtár épület - maradványai
nak ásatásával most foglalkozom, a helyre csekély
akadályok után ráakadtam. — Kutatásaimat nagy
jelentőségű sok tárgy jutalmazta. — Utolsó távi
ratom óta számos nevezetes föliratokat s különféle
szórakozási maradványokat találtam. — A föli
ratok között van egy tábla, mely a törvények áthágóira mért büntetéseket tárgyalja. De legsze
rencsésebb felfedezéseim közé számítom azon szét
tört táblát, mely az özönvíz leirásának azon részét
tartalmazza, melyet már elveszettnek hittem. —
Roppant azon rom- és földhalmaz, mely az ókor
ezen maradványait fedi, hosszú idő és sok pénzre
leend szükség, mig e kincseket napvilágra lehet
majd hozni."
** (Életmentő kígyó.) Amerikai lapok beszé
lik a következő históriát: Egy indus aászony, ki
leányával utazott, a hurdui vasúti állomásnál egy
kocsit fogadott, hogy azon egy nem messze fekvő
helységbe menjen. Mindkét nő ér
tékes ékszereket viselt. A kocsis út
közben követelte az ékszereket, mit
azonban a két nő természetesen nem
volt hajlandó teljesíteni. A kocsis
erre megkötözé a két nőt s késével
megakará őket gyilkolni; kése azon
ban véletlenül az ut mellett levő
gödörbe hullott. A kocsis leugrott
a kocsiról, hogy kését megkeresse,
s azon pillanatban, midőn azt föl
emelni akarta, egy mérges kigyó
harapta meg, minek következtében
borzasztó kínok között meghalt. A
két nő az arra jövők által kiszabadittatott a kötelékekből, s a faluból
kiküldött rendőrök nagy diadallal
vitték be a faluba a kígyót és a
kocsis hulláját.
** (Szellemi és testi munka.)
Houghsson tanárnak a dublini Trinityben a szellemi és testi munka
okozta kimerülésre vonatkozó szá
mítása szerint, két órai szigorú szel
lemi foglalkozás az embernek épen annyi élet
erejét emészti föl, mint egy egész napi kézi
munka. Ez okból ajánlatos, hogy az agygyal dol
gozó emberek agyon ne dolgozzák magukat, ha
nem mindennap oly testi foglalkozást is keresse
nek, mely az ideg- és izomrendszer közötti egyen
súlyt ismét helyreállítsa.
** (Olaszok a távolban.) Hivatalos adatok
szerint a jelenleg külföndön élő olaszok száma
469,000-re megy. Ezekbői 118,000 esik Francziaországra, 46,000 Ausztria-Magyarországra, 18,000
Svájczra, 6000 Törökországra, 44,000 Afrikára
és 216,000 Amerikára, ez utóbbi világrészben
122,000 Argentinában, és 70,000 az EgyesültÁllamokban tartózkodik.
** (Veréb tréfa.) A veréb közmondásos szemtelenségének Königshofenben közelebbről érdekes
példája merült fól. Egy gazda a nevezett helység
ben a verebek ellen megőrizendő szép cseresznye
fáját, egy madárijesztőt készített, melyre egy
zsebekkel ellátott kabátot adott. Miután a cse
resznyét leszedte a gazda, levette szalmabábjat
is, és ime, a ráadott kabát mindkét zsebe veróbfészekkel volt megrakva.
** (óriást rózsatők.) A reichenbergi kastély
kertben három rózsatő van: az elsőn 15,000, a
másodikon 10,000, a harmadikon 8000 bimbó-

frtot. Összes kiadása volt 471,000 frt. A 120,000
frt különbséget a fejedelmi és országgyűlési se
gély födözte, ugy hogy háromezer frt fölösleg is
maradt. Hogy a szinház segély nélkül megéljen, a
81,000 frt bérleten kivül naponként 1300 frt be
vételre volna szüksége, mit azonban csak operánál
s ott is csak háromszor ért el. Egy szinész amaz
évben átlag 1900 frtba, egy énekes pedig 3000-be
került. Azóta pedig sokkal többe.
** (Repülő gép). E hét folyamában repülő
gép volt látható a pesti „Köztelek" termében.
Voltaképen kormányozható léghajó ez (gömb
nélkül) s föltalálói Bodonyi és Müller hazánkfiai.
Megfelel-e a hozzá kötött reményeknek, hogy a
t. i. biztosan uralhatja a lóg áramlatait, az majd
csak a kísérletkor tűnik ki, a mit a föltalálok e
hó végén akarnak megtenni. Most csak a gépezet
megtekintése végett volt kiállítva. E gépnek az
eddigiektől különböző három féle sajátságot tulajdonitnak a föltalálok. Nevezetesen a fűtés a gőz
mozdonyban nem kőszén vagy fa, hanem lygroin
(petróleum extract) gáza által történik, a mi által
a fűtés nemcsak olcsóbb, de a megtöltés által
okozott idő s anyag veszteség is elkerülhető; a
léggömb helyét egyensúlyban lévő szárnyak,
pótolják, melyeknek nehézkedése alulra menvén,
ezáltal a hajó biztonsága is megóvatik; a kor
mányzás egy a kerekekkel összefüggésben lévő virágzik.
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TÁRHÁZ.
Irodalom és művészet.
** (A nemzeti szinház) aug. 10-íkén nyilt meg
Szigligeti „Lelencz" czimü színművével. Az uj
idény a közönség részéről csöndesen kezdődött.
Nem nagy e pillanatban a szinház látogatási kedv,
s még oly kedvencz opera is, mint „Faust" (mely
ben Carina k. a. kezdte meg szerepléseit) nem
tudta egészen megtölteni a színházat. Ez azonban
futó baj, mely néhány nap alatt elmúlik. A nem
zeti szinház teljesen bírja a közönség kegyét, s
megnyerte azt teljes mértékben a sajtótól is a je
lenlegi Szigligeti-Erkel-féle igazgatóság, mely
valóban nagy ügy buzgalommal kezdett e közinté
zet ügyeinek rendezéséhez és egy ferde gazdálko
dás maradványainak eltüntetéséhez. Ha az ápril,
május, június havi szellemi és anyagi eredménye
ket összehasonlítjuk a mult évivel, igen csinos bók
kerekedik ki belőle a jelenlegi igazgatóság szá
mára. Mig tavaly e hónapokban csökkenés, az
idén emelkedés volt tapasztalható, daczára, hogy
ezúttal kétféle más előadás is volt. Tavaly e három
hóban 45,949 frt volt a bruttó-bevétel, az idén
51,204 frt; a kiadás pedig tavaly 117,587 frt, az
idén (a „Bolygó hollandi" és „Krakói barátok"
nagy kiállitása daczára) 114,766 frt. Tavaly e há
rom hó alatt egy kis eredeti vigjátékot, egy-egy
német, olasz és franczia művet adtak elő ; az idén
pedig egy operát, három eredeti, három franczia,
egy spanyol (Calderon-féle) s egy német színmű
vet. Éz mindenesetre nagy emelkedés. Baj a dalmű
körül van, miután Pauliné asszony folyvást gyön
gélkedik, Nagyné-Benza Ida asszony pedig csak
az őszi és téli idényre van szerződtetve. Jelenleg
tehát nincs primadonna, s ezen e hóban Carina k.
a., szeptemberben pedig Hauck Minnie k. a. ven
dégszereplése segít. — A fővárosi magyar szinügy
másik faktorai: Fehérváry társulata Budán és Miklósyé Pesten a viszontagságokkal küzdenek, s na
gyon kétséges, ha Miklósynak lesz-e erője a télen
jól megszállva tartani az istvántéri pozicziót. Nem
a közönség, hanem az igazgatói gyarlóság oka
mindennek.
— („Budapest és kömyéke.(í) A fővárosi
hatóság megbízásából irta Hevesi Lajos; hiteles
adatok nyomán készült térképpel, betűrendes
utczamutatóval és számos fametszettel. Megjelent
Ráth Mórnál; ára kemény kötésben 2 frt. Hasz
nos útitárs ez azon vidéki hazánkfiainak, kik a
magyar fővárosba csak rövid időre jönnek, de az
alatt is szeretnének hirtelenében sok mindent
megtekinteni s kellő felvilágosításokat szerezni.
Szerteszét kalauzol mindenfelé, sőt a környékbe
is, e vonzó modorban ad fölvilágoeitásokat. A
múzeumban, országos képtárban, stb. jó kalauz,
közölvén a lajstromokat is. Az utasításokat már
az indóháztól kezdve szolgáltatja. A könyv a
főváros történelmének megismertetésével nyílik
meg, s aztán következnek a részletek, melyek
kiterjednek minden tudnivalóra, a közintézetektől
a vendéglők és omnibuszok árjegyzékéig. A hozzá
mellékelt térkép pedig az utczákat tünteti fól, s
az eddig megjelent térképek közt határozottan a
legjobb. Ugyan-e kalauzkönyv franczia és német
nyelven is megjelent.
** (Népköltészetünk virágaiból) egy bokrétát
kérnek külföldi koszorúba. Dr. Belling ur Lissában
egy nagy népköltészeti gyűjtemény összeállításán
dolgozik, melybe főkép a tánczdallamokat gyűjti.
Az Aigner.Lajos által lefordított magyar népda
lokból értesülvén, hogy ilyen sok van nálunk is,
Belling ur fölkérte Aignert, hogy közölne vele
azokból fordítást, s küldje meg a zenekiséretet is
mellékletül.
** („Élet tükre.") Hillárius naplója után ké
szítette Boross Mihály.Megjelent Székesfehérvárit
Klökner Péter bizományában. 240 lap, s ára egy
forint. Boross egyike a népies nyelvet legjobban
kezelő Íróknak. E műve társadalmi irányú rajzok
ból áll, 8 a kinövéseket, félszegségeket, rangkór
ságot, stb. ostorozza, igen gyakran sikerült ké
pekben, olykor azonban túlozva is A mű először
a „Székesfehérvár" czimü lap tárczájában je
lent meg.
** (A „Természettudományi Közlöny'1)augusz
tusi füzete (szerkesztik Szily Kálmán és Petrovits Gyula) következő tartalommal jelent meg:
„Az üstökösök physikája," Heller Ágosttól; „A

világosság és az élet," Chon után közli Tokaji
Nagy Lajos; „Meteorológiai és földdelej ess égi
följegyzések a m. k. központi intézeten július
hóban;" „Apróbb közlemények," stb.
** (Uj röpirat.) Megjelent és kapható Sartory
Károly és Aigner Lajos pesti könyvkereskedők
nél: A szervezendő országos kath. autonómiai kon
gresszus egyik főteendője. Több pécsi polgár és
ügybarát megbízásából irta Szauter Antal, Pécs
sz. kir. város köztörvényhatósági bizottságának
tagja. Ára 50 kr. A munka tiszta jövedelme a
pécsi török mecsetből átalakított kath. templom és
minarettjének kijavítási s földiszitési költségei
fedezésére fog fordíttatni.
** (Nemzetünk és irodalmunk iránt az ér
dekeltség) a külföldön mind jobban terjed. így
a koppenhágai egyetem ősz-téli félévében dr.
Thomsen Vilmos, az összehasonlító nyelvészet
magán-tanára, hetenkint két órát fog adni a ma
gyar nyelvből, kezdők számára. Thomsen alaposan
érti nyelvünket s a „Magyar Nyelvőr"-t is foly
vást olvassa. — Dux Adolf pedig egy magyar
tárgyakról író német elbeszélőt emlit, ki „Mariam
Tenger" név alatt ir s vagy erdélyi, vagy pedig
sokat tartózkodott Erdélyben, mert jól ismeri az
ottani viszonyokat és előkelő családokat. Egy
nagyobb elbeszélésben b. Wesselényi Miklóst festi,
midőn Grafenbergben egy szegény siléziai leány
nyal megismerkedék s azt nőül is vévé. Legújabb
regényében: „Der letzte Capy", mely a Bohemia
tárczájában jelent meg, egy szepességi német pol
gárcsalád emelkedését s egy főrangú magyar
nemzetség (Capy) hanyatlását rajzolja, s a két csa
lád fiatal sarjainak egyesülését.

s lehetetlenné téve az utczán tartózkodást. — A
tűzesetek is föltűnő számmal foglalnak helyet a
napi krónikában. Nem múlik el huszonnégy óra,
hogy a tűzoltók vészriadója kétszer-háromszor
végig ne harsogjon az utczákon s a sisakos, vizszivattyus, tömlős, lajtorjás kocsik robaja, mint
egy agyutelep, végig no dübörögjön az utczákon.
Nappal ez még hagyján, de éjjel, mikor minden
ilyen tűzoltó kocsin két-három fáklyás foglal he
lyet, vérvörös lánggal világítva meg az utczákat,
miken keresztül rohan, a mellett csengetve, sí
polva, trombitálva! — De két érdekes és örven
detes hirt is registrálhatunk e hétről, egy az, hogy
a nemzeti szinház újból megnyílt 8 a tagok pihent
erővel és fris kedvvel kezdték meg-ujra működé
seiket; más az, hogy a fővárosi főorvos jelentése
szerint a kholera apad.

** (Petőfi és Eötvös szobrai.) A közmunkata
nács legutóbbi ülésébon a Petőfi-szobor helyéül
csakugyan a dunaparti Heinrich-féle ház előtti
ligetet jelölte ki, szemközt a görög templommal.
Különben maga a szobor készitője,Izsó is e helyet
tartja legdíszesebbnek. Eötvös szobrának ügye is
előjött a közmunka-tanácsban. E szobrot ugyan
csak a dunaparti palotasor másik végire, a Stein-ház
elé állítják. A szobor-bizottság az Érzsébet-tér
sétányára szerette volna állítani, miután Eötvös e
téren lakott, de a közmunka-tanács nem tartotta
helyesnek e szobrot oda dugni a kioszk mellé.
A Dunaparton mindenesetre kitűnőbb helye lesz.
** (Sz. István ünnepére kéjvonatok) jönnek a
fővárosba minden irányból. A legnépesebb való
színűleg a Bécs felől jövő lesz, mert a közkiállitást
látogató idegenek most mind kiváncsiak megis
merni annak az országnak fővárosát, melyről oly
Közintézetek, egyletek.
sok bolondságot hallottak, de melyről most egé
** (A Kárpát-egylet,) mely a havasi tájak meg szen másként szól a nóta, mióta a nemzetközi jury
látogatását tudományos és társadalmi érdekekkel elfogulatlan férfiai meglátogattak s a színhelyen
fűzi egybe, alakuló gyűlését e napokban tartotta szerezhettek meggyőződést. Kéjvonatokat a ma
Késmárkon, még pedig meleg érdeklődés mellett, gyar vidékekről is mindenfelől rendeznek.
** (A főváros látogatói közt) most sok érdekes
Zsedényi Ede elnöklete alatt. Elnöknek egyhan
gúlag Görgey Gusztávot választották, alelnökök i vendég van. így e napokban itt volt Monkhortow
nek Payer Hugót a késmárki bank igazgatóját és herczeg, az orosz czár udvarmestere, ki a főváros
ifj. Schwarcz R—t, a tátra-füredi fürdő tulajdo nevezetességeit szemlélte mog. Előkelő porosz
nosát; pénztárnoknak Döller Antal késmárki lakos vendégeink is voltak: gr. Bismarck-Schönhausen
nyűg. őrnagyot; titkárnak Cserépy Nándor ügy Vilmos, gr. Eulenburg és 'gr. Herbert Berlinből.
** (Egy finn tudós időz most Budapesten:)
védet és Késmárk város tiszti ügyészét, jegyző
nek Grosz Ernő késmárki evang. lyceumi tanárt. Goldenhjelm B. F . helsingforsti tanár, ki Budenz
József egyetemi tanár vendége. Goldenhjelm ur
Egyúttal a választmányt is megalakiták.
jól érti nyelvünket, s itt tartózkodását arra hasz
nálja föl, hogy Jókai regényéből néhányat kisze
Egyház és iskola.
meljen s azokat finn nyelvre leforditsa.
** (Női ipartanoda.) A női iparegylet igen
** (Régészeti Aí>á»dtt?ásofc.)HenszlmannImre
serényen működik azon, hogy a tervezett női ós Schulek ur, ki most a visegrádi romok építési
ipartanodát mielőbb létesíthesse. Legutóbbi gyű munkálatait vezeti, régészeti körútra indulnak
lése már ki is küldött egy bizottságot, mely a Erdélybe, TormaKároly főispán vezetése mellett.
szükséges lakás felvételéről gondoskodjék, mi A „Wanderer' hire szerint pedig Benndorf O. és
helyt a tervezet s a magán utón megígért állam HirschfeldO. prágai egyetemi tanárok az is osztrák
segély hivatalosan is leérkezik. Egyelőre az kormány fölszólitására epigraph-régészeti kör
előkészítő s az első osztály fog megnyittatni, utat tesznek közelebb Erdélyben.
Hörcher Adél igazgatónő vezetése alatt, ki kül- I
** (Dr. Kovács József) az egyetem sebészet
földi tanulmányozását most fejezte be. A jövő hó tanára, a közoktatásügyi miniszter megbízásából
elején fog a részletes tanterv megállapittatni s a kóroda-épitkezések és berendezések tanulmányo
fognak a szükséges tanerők megválasztatni. Az zására külföldre utazott, s csak szept. 10-én tér
egylet elhatározta, hogy ezentúl működése fősu- , vissza.
lyát a tanodára fogja fordítani s azt mintaszerű
** (A trónörökös magyar jogtanárául) Hege
intézetté teendi.
dűs Lajos, közöktatás ügyi miniszteri tanácsost
** (Értékes lepke- és rovar-gyűjteményt) aján emlegetik.
** (Temesvári olasz aUconzulnak,) Lamberdékozott Pungur Gyula sz.-nagyfalusi ev. ref.
lelkész, s a természettudományok buzgó barátja tenghi ur helyébe, az olasz kormány Machiavelli
a zilahi állami tanitó képezde számára. A gyűj Baptist lovagot nevezte ki.
** (A király alföldi körútját örökítő dombor
temény 977 darabból áll és csinos szekrény
művet,) mely a temesvári megyeház termét fogja
ben van.
díszíteni, Kugler szobrász e napokban küldi el
Mi újság?
rendeltetése helyére. A hosszas négyszögű már
© (Ez a hét oly roppant száraz viharral) vány lapon tizenhat alak látható. A központon áll
kezdődött a fővárosban, a minőhöz hasonlóra csak ő Felsége lovas-tábornoki diszben, előtte Bonnaz
öreg emberek emlékeznek, s melynek párját vala püspök főpapi ornatusban, Ormos Zsigmond főis
hol Afrika sivatagjain kell keresni. Mintha az pán, a mint az Ínséges népből bemutat egy férfit,
egész Rákos szárnyra kerekedett volna s el akarná nőt és két esdő gyermeket; e csoport mögött Rőth
lepni homokjával Pestet. Süvöltött a szél, gomo László alispán arczéle látható. Ő Felsége háta
lyogtak a porfellegek, ugy hogy legfeljebb a to mögött állnak gr. Lónyay, b Wenckheim, Kerronycsúcsok caillámlottak át néha Budára a ka kapoly és Tisza Lajos miniszterek s ezek mellett
vargó homoktengerben fuldokló Pestről. E száraz egy magyar és román férfi kezet fogva, mig rajuk
vihar reggeltől estig tartott, meghordva az utczá Pannónia ad áldást. A csoport más végén egy
kat szemettel, porral, homokkal; ledöntve fákat mvthologiai alak látható, agg férfi, tán a|gyermemegkuszálva hajazatokat, fölborítva palánkokat keit pusztító Saturnus.

** (A kit nem ismernék.) A szathmár-németi szerszám, temérdek lőfegyver töltéssel ellátva, és ter, Pestnek városi képviselője s a pesti r t
lövész-egylet részéről Deák Feronczhez intézett egy csinos kocsi.
egyház kurátora, 60 éves korában. - Kalocsáról
** (A legfőbb Ítélőszék) Grgarov Mirkó, Kul- egy gyászlap tudatja özv. Nyitray Lnng Emili*
üdvözlő távirat, mint a „Szamos"-ban olvassuk,
tévesen Kehidára küldetett. A sürgöny megakadt pinszky Mladen és Csebecser Illés újvidéki lako asszony elhunytát. A boldogultnak férje: Nyitra
Keszthelyen, a honnan a sürgöny föladóihoz szó- sokat egy-egy évre s kétszáz forint kárpótlásra városi főjegyző mintegy tiz nappal ezelőtt halt
rul-szóra e hivatalos értesítés érkezett: „Ihr nr. ítélte nőrablásért, mivel m. évi jun. 17-dikén, a meg a kholerában, s most e hó 12-kén özvegve
1*3 von % zala-apátier postamt retur gelangt, vasárnapi tánczról hazamenő Okanov Tinát (17 szintén a járvány áldozata lett, 49 éves korában
nachdem im Kehide Deák Ferencz unbekant. Sta- éves, jó háztól való újvidéki leányt,) az utczán
tion Keszthely." Ebből az látszik, hogy a magyar fölkapták, kocsira tették, elvitték s embertelenül
Nemzeti színház
távirda hivatalos nyelve Keszthelyen — német, bántak vele.
Vasárnap, aug. 10. „A lelencz. Népszínmű 4 felv.
és hogy van Magyarországon olyan hely is és
** (Egy czigány vajda temetése.) Göncz köze Irta Szigligeti.
pedig Zalában, hol Deák Ferencz ismeretlen.
lében nem rég egy Pestmegyéből származó, s
Sétfö, aug. 11. „A szökő év." Vígjáték á felv. Buok** (Jótékonyságok.) A király az uugmegyei Európát hét éven át keresztül-kasul barangolt stone után angol bői ford. Csepregi.
szűkölködőknek 3000 frtot adományozván, ez Ösz- czigánybanda telepedett le, mely körülbelül 30
Kedd, aug. 12. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét
szerz.
szeget a belügyminiszter oly fölhívással küldte le családból áll. E családok szabadon felvert sátrak Gounod K. (Carina k. a. első vendégjátékául.)
Szerda, aug. 13. „Az élet álom." Szinmű 3 felv. Irta
a megye főispánjához, hogy azonnal szétosztassák. alatt laktak, s élelmüket beteg állatok gyógyítá
Calderon; ford. Győry Vilmos
^ ^ ^
— B. Dőry József, Biharmegye főispánja, 300 fo sával, kovács és bádogos munkával, jóslással, kár
Csütörtök, aug. 14. „A troubadottr." Opera 4 felv. Ze^
rinttal aláírást nyitott meg a megyebeli kholera- tyavetéssel stb. keresték E napokban meghalt e nejét szerzetté Verdi.) ^Carina k. a. föllépteti!.)
árvák segélyezésére. — Gizella főherczegnő 100 családok patriarchális feje, kit a család tagjai
frtot ajándékozott a gyöngyösi „Maskil el dol" mint valóságos fejedelmet tiszteltek. A holttete
Szerkesztői mondanivaló.
met nagy ravatalra helyezték egy külön e czélra
czimü jótékony egyletnek.
— Ó-Apáthi. K. S. „A hét árva" elég jól kezdődíVr
•* (A magyar czigányzene külföldön) nagyon a telep közepén felállított sátorban s czifra ruhába
hangjával; de kifejlése egészen más, mint vártuk.
tetszik. Berkes zenekara Londonban a legelő öltöztették. — A ravatal körül számos gyertya íelégiái
g y is lehet; de akkor kezdetén már ugy kell költeni a han
a
halott
felett
a
csa
égett,
felváltva
imádkoztak
kelőbb családoknál játszik; most pedig hg Koburg
gulatot, hogy ez a kifejlés lehetséges legyen. Igyekezzék
Jenő viszi magával a fővárosból Cseresnyés ban lád tagjai éjjel-nappal egyiránt. Sirt, jajgatott, s megcsinálni.
dáját, mely Koburgban egy egész hónapot töltend. halotti dalokat énekelt az egész czigányság. Nem
— K - i Géza. A fordítások nem igen sikerültek. Hang,
Az utazási költségen kívül a herczeg tisztességes közönséges szertartás mellett vitetett ezután a szellem nincs eltalálva bennük; itt az erő, ott a csin hiány
Aztán a Göthe éji dala (az eredetiben „A holdhoz")
honoráriumról is gondoskodik. Ugyan-e zenekart hülott a temetőbe ; a férfiak valamennyien födetlen zik.
csak 3 elsó strófája a 8 strófából álló költeménynek; kü
a bajor udvarhoz is meghívták, s ott szintén fog fővel haladtak a koporsó után, a nők kibontott lönben is ez a leggyöngébb valamennyi közt. Az eredeti
hajjal és nyakkendő nélkül követték a menetet. ben mutatkozik némi tehetség, de a nyilvánosságra még az
játszani.
** (A persa sah) e hó 8-án reggel vett búcsút E czigánybanda egyike a leggazdagabbaknak az sincs megérve.
— Kholera és vásár. Nem értünk egyet önnel. Igaz,
az uralkodótól, s elutazott Konstantinápoly felé. országban. A vajda, mint a környéken beszélik,
hogy vásár nélkül is van kholera; de tapadhatlan, hogy
A sah sok érdemjelt hagyott hátra maga után, és körülibeiül 60 font aranyat én ezüstöt hagyott nagy
vidékek vásári csoportosulása még inkább terjeszti s
sok emléket osztott ki. Az általa elvitt emlékek hátra. A szertartások, melyek között a temetés közli a járványt. Azért mi a vásárok eltiltását csak helye
végbement,
a
legrégibb
időből
származnak.
selhetjük.
»
közt van b. Prónay Gábornak Magyarországról
—
Korytnicza.
y—n. Köszönettel vettük. A levélben
szóló és pompásan kiállított művének egy példá
f (Halálozások.) Szabó Richárd, szépirodal
nya. A könyv képei közül a puszták fiát ábrázoló munk s az időszaki sajtó egyik szorgalmas mun kifejezett kivánatokat pontosan teljesitni fogjuk.
csikós tetszett meg legjobban a persa fölségnek. kása, a „Magyar Bazár" szerkesztője, meghalt e
Megvételre kerestetnek: a „Vasárnapi Újság" eddig
** (A bécsi közkiállitás jövedelméből) az első hó 9-én Felső-Kásmárkon (Abaujm.) 55 éves ko megjelent
összes folyamai az első évtől kezdve (teljes és
millió múlt vasárnap gyűlt össze. Az nap este a rában. Mint beszélyiró, leginkább a nők kedven- hiánytalan példány). A kik eladni szándékoznának, tudas
a bevételek jegyzéke ily numerust mutatott: cze volt, s egyik könyve: „ A nők világa" a leg sák föltételeiket a következő czim alatt: „F. J. urnák
1.001,860 frt 50 kr. Az első milliót a szépremé elterjedtebb olvasmányok közé tartozik. Szerkesz N.-Lövó — Rójtök."
nyek már májusban várták.
tette sokáig a Császár által megindított „Divat
** (Az állatkertet) uj veszteség érte. Szép csarnokot," továbbá a „Gyermekbarát" czimü
nagy leopárdja kimúlt, s ez érzékenyebb baj, ifjúsági lapot, legutóbb pedig a „Magyar Bazárt."
SAKKJÁTÉK.
mint az oroszlán elpusztulása, mert az hagyott Volt munkatársa az „Üstökösnek," a „Hon"-nak,
715-ik sz. f. G é r e c z K á r o l y t ó l
maga után utódokat, de a leopárd családnak több s a „Corvina" társulat ügyeit is vezette. Ezeken
képviselője nincs az állatkertben. Legújabban kivül sokat fordított. Mint ember vonzó modorú,
(Sárospatakon.)
azonban a három szép nagy oroszlán is betegeske s ismerősei szeretetét állandón megtudta őrzeni. A
Sötét.
dik, s félnek, hogy ezek szintén elpusztulnak.
járvány ragadta el családja köréből. — A glei- :
** (Nevezetes sikkasztás.) Schweitzer József chenbergi fürdőből két ifjú hölgy elhunytát jelentik.
kisszállási számadó gulyás azon körülmény foly Az egyik Kautzllka, Kautz Gyula egyetemi tanár j
tán, hogy évek óta Jakab Sándor kiskunhalasi és képviselő 19 éves leánya, kinek kora halála a fő
földesgazda szövetségében elkövetett sikkasztásai városi körökben is élénk részvétet keltett; a másik I
napfényre kerültek: a napokban fölakasztotta Jankovics Emiiné. szül. Mocsáry Kanilla, (Mocsáry
magát. Az elsikkasztott szarvasmarhák — több Dániel m. kir. kamarás leánya) ki 27 éves korában
nyire legszínesebb meddő tehenek — száma ed hunyt el. — Körtvélyesen (Torna) e hó 8-án te
digelé 174-re megy. A vizsgálat az almási kir. mették el Lükő Géza képviselő édesanyját, özv.
Lükő Sándorné, szül. Horváth Johanna asszonyt,
járásbíróságnál foly.
** (Egy félelmes zsivány,) ki Szőke név alatt ki 75 éves korában a járvány áldozata lett. — !
rablott, kézre került jul. 28-án Bodrog-Kereszt- Katona Sándor takácsmester, Katona Józsefnek,
uron. Valódi neve Nyéki Károly s fejére 1000 frtot a „Bánk bán" költőjének egyetlen fivére, július
tűzött ki a kormány. Több év előtt már törvény hó végén hunyt el Kecskeméten nyolezvan éves
szék előtt állt, 20 évre el is Ítélték, de a sátoralja korában. — Hevesmegyében, Szelevényen a köz
újhelyi tömlöczből megszökött. Múlt hó 28-kán tészteletben élt Serák Györgyöt e hó 6-án temet
B.-Kereszturon csinos uri fogattal s két lóval je ték el 56 éves korában. — Miklósy Károly m.-vá
lent meg egymaga, fényes nappal s beszállásolta sárhelyi r. kat. lelkész és tanár e hó 7-én 30 éves
magát egy ott lakó szegény embernél. Állítólag korában meghalt. — Még a következő halálese
azon gonosz szándékkal ment a városba, hogy gr. tekről nyertünk értesítést: Koricsánszky Endre,
Wohlkenstein Mária es gr. Falkenheim, nemkü a magyarországi gyógyszerészek Nestora, Tasnáf
g
h
a
b
e
d
e
lönben a város főbirájának istállóiból már előre don, kholerában, élete 80-dik évében. — Virágh
Világos.
kiszemelt lovait odább állítja; de ezen vakmerő Gyula pécsi ügyvéd s egykori honvédszázados ;
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
szándékában meggátoltatott. Ugyanis a tokaji özv. Vetsey Józsefné szül. Bálintffy Teréz, e hó
járás erélyes csendbiztosa Sikorszky Dániel vélet 6-án Békésen, 70 éves korában ; özv. Zólesák Jálen ép e napon legényeivel czirkálva, tudomására nosné Fejér Erzsébet e hó 7-én Ungvártt, 61 éves
A 710-ik számú feladvány megfejtése.
jött a rabló tartózkodásának. Azonnal megtette a korában; Pauer Károly szerednyoi ker. jegyző s
Karara
Manó
Tibán,
(e
két
utóbbi
járványban;)
(Pap Dezsőtől Miskolczon.)
kellő intézkedést, a rabló tartózkodási helyére
az
apai
48-as
kör
elnöke,
e
hó
9-én;
Kató
György,
V
II.
Sttt.
ment s minden baj és veszedelem elkerülése nél
1. B d l — g l . . . tetszés szer. stb.
kül elfogta, megkötöztette és azonnal a tokaji XJjváry László pestmegyei bizottsági tag s derék
járásbíróság elé kisértette. Temérdek zártörőt, hazafi, szélhüdésben Bátyán; Kovács Istvánné szí
Helyesen fejtették m e g : Vetxprémben: Fülöp József
úgynevezett generális kulcsot találtak nála; volt nésznő Komáromban; Martonfalvay Géza palotáéi — Oeltén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérecz
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko
neki szép két lova, hat tkrab lóra való igen csinos körjegyző e hó 4-én. — Búzás Károly, kádármes vács
Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A petti
sakk-kör.
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A nőképző-egylet elnökei (két arczképpel). — Sok
szenvedés után. — Trickball dandárnok. (folyt.) — Az
Orczy-kertben. — Karlsbad (hat képpel). — „A régi Pest."
— Geológia és történelem, I I . — A kaukazi faj elterjedé
sének okai, I I . - Bécsi képek (két képpel). — Egyveleg.
— Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egy
let, k. — Eg}ház és iskola. — Mi újság? — Nemzeti
színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti-naptár.
(Felelős szerkeszM: Nagy Mlklól (L. magyar-uteza 21. n.\

Huszadik évfolyam.

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyfltt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft.
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 8 ft.
(JUT* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy
többszöri igtatásnál csak 1 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. —
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr.

Baker Sámuel és neje.
A l i g hogy Stanley a földrajz barátait az
ösz Livingstone sorsa felöl félig-meddig
megnyugtatta, máris egy másik nem kevésbbé merész afrikai utazóról érkeztek
aggodalmas hirek a „fekete földrész" isme
retlen belsejéből. Baker Sámuel és hőslelkü
neje már 1869 óta bolyongnak a Nílus felső
folyását képező mellékfolyók merőben isme
retlen vidékén az egyiptomi alkirály meg
bízásából, a nélkül, hogy rólok biztosabb
tudósítás érkezett volna Európába. Végre
az idén kora tavaszszal egy csonka és nem
egészen érthető távsürgöny járta be a vilá
got ama megdöbbentő hírrel,
hogy a rettenthetetlen utazó
és neje maroknyi kíséretével
együtt kénytelen volt megad
ni magát a vad bennszülöttek
nek, kik aztán őket az utolsó
emberig meggyilkolták. Sze
rencsére a hír nem volt igaz
és a „Times" legutóbbi számai,
melyekben Baker maga irja
le utóbbi élményeit, minden
kétségen fölül helyezik e kitű
nő férfinak és derék nejének,
ha nem is nagyon kényelmes,
de mindenesetre biztos és meg
nyugtató helyzetét. Baker uta
zásai, melyekben öt magyar
születésű neje önföláldozó hű
séggel követé, oly érdekesek
és kalanddúsak s fölfedezései a
Nilus felső vidékén már eddig
is oly nagy fontosságúak, hogy
életének s viszontagságos uta
zásainak rövid ismertetése nem
fog érdektelen lenni olvasóink
előtt.
Sir Sámuel White Baker
1821-ben június 8-án született
Angliában Worcestershire tar
tománynak Thorngrove nevű
helységében, gazdag földbir
tokos szülőktől. Már kora ifjú
ságában föltűnő hajlamot ta
núsított a kalandok iránt és
szenvedélyes vadász volt. Alig
végezte tanulmányait s azon
nal elhagyta Angliát, s hogy
a forró-övi tartományok egész
ségtelen egálját annál könynyebben megszokhassa, egye-

lőre a Dobrudzsa mocsáros vidékére ment
Bulgáriába s később attól délre a Czernavoda és Küsztendzse közt épülő vaspálya
előmunkálatainak vezetését vállalta magára.
Vadászkalandozásai 1845-ben Ceylon szige
tére vezették öt, hol nagy kedvteléssel üldözte
az elefántokat s egyúttal vágya kerekedett
arra is, hogy valamikor az Afrika belsejé
ben élő elefántokat és azok vadászatát az
ázsiaiakkal összehasonlíthassa. Lassanként
erős elhatározássá érlelődött benne a szán
dék, hogy egyúttal a Nílusnak évezredek
óta hiába keresett forrását is fölfedezze.

BAKER SÁMUEL ÉS N E J E .

Ceylonban 1848-ban fivérével, Baker ezre
dessel nagyszerű kávé-ültetvényt rendezett
be s ott maradt nyolez évig. Ekkor vissza
tért Angliába, hol 1855-ben kiadta első
munkáját, mely sok egészséges humorral
beszéli el forró-övi pályafutásának külön
böző, érdekes viszontagságait.
E munka kedvező fogadtatása még job
ban fölbátoritá őt régi kedvencz szándéká
nak, a Nilus forrásai fölkeresésének kivi
telére. 1861-ben tehát egy
expedicziót
szervezett és elindult a Níluson fölfelé azzal
az elhatározással, hogy Spekenek és Grantnak, kik Afrika keleti partjá
ról, Zanzibárból szintén a Ni
lus forrásainak fölkutatására
indultak, s e folyón szándékoz
tak lemenni Kairóba, észak fe
löl elejökbemegy. Baker most
nem utazott egyedül; elindu
lása előtt egy bátor lelkű fia
tal magyar nő csatolta sorsát az
övéhez, ki határozottan kije
lentette, hogy kisérni fogja
legveszélyesebb utazásaiban is.
„Oly örömest hagytam volna
öt," — irja Baker, — „a boldog
családi tűzhely otthonias me
legénél, mert előre borzadtam,
midőn rá gondoltam, hogy
mily veszélyeknek és elhagya
tottságnak leend kitéve véde
lem és ápolás nélkül a rideg
pusztaság közepette. Hiába
kértem, hogy maradjon Kai
róban; nemének állhatatosságával és önfeláldozásával ra
gaszkodott abbeli szándékához,
hogy a szomorú megpróbálta
tások idején se maradjon el tő
lem. Ellenvetéseimre Ruth sza
vaival felelt: „Bárhova mégy,
veled megyek. Az a föld lás
son engem is meghalni, a hol
te meghalsz és ott akarok a
sirban pihenni, a hol te pihen
ni fogsz." Lám, a hü magyar
nő idegen földön, idegen férj
jel szemben sem tagadja meg
magát!
Hogy Afrika egáljához és
az ottani utazás veszélyei
hez némileg előkészíthesse ma-

