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Huszadik évfoly;

*» (Nagy életkor.) P á r nap előtt Szegeden egy
maszthatja föl emberi hatalom, de az élőket meg
mentheti az i d ' j é n érkező segítség. A j o b b táplá öreg ember halt meg 105 éves korában. Neve
lék, hogy egyebet ne említsek, elejét veheti a Rosenberg Dávid, dr. Rosenberg Izsó ügyvéd és
k ó r n a k ; az orvosi szerek m e g g y ó g y í t h a t j á k azt. Kálmán törvényszéki biró testvérek nagyatyja.
E g y kis pénz erőre segítheti a lábadozót, s A z ősz ember hosszú élete mellett azon ritka
megóvhatja az éhenhaladástól a keresetképtelen szerencsében is részesült, hogy egész utolsó
családtagokat." A j á r v á n y á l t a l sújtott vidékek s napokig testi és lelki épségnek örvendett s csak a
azok lakosai érdekében tett eme meleg fölszólitást legutóbbi három nap vett erőt rajta a gyöngeség,
viszhangozzák most a lapok, s mi is ajánljuk de ez sem volt betegség, hanem a végeigyöngülés.
Egész halála órájáig eszméleténél volt s a legna
olvasóink figyelmébe.
** {Népgyűlés) t a r t a t o t t a nemzeti bank föl gyobb nyugalommal beszélt közeledő végéről s
állítása ü g y é b e n Sz. I s t v á n napján délelőtt a tette utolsó intézkedéseit; azután szépen elaludt,
pesti megyeház termében. A betegeskedő Jókai mint a mécs, melyből az olaj, az éltető erő ki
h e l y e t t M a t o l a y E t e l é t választották meg elnök fogyott.
** (Jobb későn, mint soha.) Nagyváradon nem
nek. A gyűlés elfogadta Horn indítványát, mi
szerint „ a n é p g y ű l é s tiszteletteljesen fölszólítja r é g egy 51 éves férfi jelentkezett az akadémián,
a k o r m á n y t , vegye végre valahára erélyesen ke és rendkívüli hallgatónak beiratkozott. A tanév
zébe a magyar bankügyet, s legyen azon, hogy a végével vizsgálatot is t e t t egy-két tantárgyból s
nemzet közkivánalma egy önálló és független pedig jeles sikerrel. M i n t mondják, ügyvédnek
m a g y a r nemzeti bank fölállítása által mentől előbb akarja m a g á t kiképezni.
** (A kholera) legtöbbnyire enyhült ott, hol
kielégíttessék."
már
régebb
idő óta szedett áldozatokat. A fővá
** (Bismarck herczeg) legközelebb Bécsbe
érkezik, s ugyanakkor ott fog időzni a román rosban nem emelkedett nagy mértékre, de még
mindig a j á r v á n y jellegét mutatja, kivéve B u d á n ,
fejedelem is.
** {Tompa Mihály síremlékének ügye,) mint a hol naponként 3 eset van, sőt olykor csak egy.
rozsnyói lap értesül, azon stádiumba lépett, h o g y A u g . 19-én Pesten beteg lett 72, meghalt 3 1 , aug.
a szobor rövid idő alatt föl fog állíttathatni. E 20-án beteg lett 55.. meghalt 38, s ápolás alatt
kedvező eredményt lényegesen elősegítette a múlt maradt 192. A j á r v á n y csökkenését a következő
évben Sziklay Szeréna úrhölgy kezdeményezése helyekről s azok vidékeiről j e l e n t i k : Szeged,
folytán rendezett bazár, mely tekintélyes összeget Gyöngyös, Kassa, A r a d , Kolozsvár, Győr, s t b .
t (Halálozások.) TeUgdi Kovács Lajos, derék,
jövedelmezett a Tompa-emlék javára.
** („A székely vértanuk") szobor ügyének tevékeny könyvkereskedő, Debreczenben a j á r v á n y
bizottmánya e hó 10-én Marosvásárhelytt ülést áldozatává lőn. 30 éven át kitűnő munkásságot
t a r t v á n , elhatározta, hogy a szobor tervezetének fejtett ki különösen a népirodalom terjesztésére és
elkészítésére A r a d i Zsigmond jeles szobrász ha igen jelentékeny befolyással volt arra, hogy vidé
zánkfiát kéri föl. A pénztárnok kimutatása szerint kén atalában az irodalom és mivelődés fejleszaz eddigi begyült és takarékpénztárilag kezelt tessék. A z 1848—49-ik években az ő kiadásában
alap kamatostól 1578 frt 45 krra r u g , mely ösz- jelent meg, testvére Telegdi László és Szanka
szeghez még néhány száz forintot akarnak g y ű j  József szerkesztése alatt az „Alföldi H i r l a p " , mely
teni, és e végett a bizottmány fölkéri a tisztelt azon időszakban nagy befolyásra e m e l k e d e t t ; ő
g y ű j t ő k e t hogy az iveiket a begyült s a még adta k i Sárossy „ A r a n y t r o m b i t á j á t " is. A szagyűjtendő összegekkel Hincs Dánielhez a szobor badságharcz óta is folyvást tevékenyen közremű
ü g y i bizottmány pénztárnokához, legfeljebb f. ködött az irodalom terjesztésén. AzOkolicsányi-féle
nyomdát is ő állította, mely a mai „részvény
évi október l - i g beküldeni szíveskedjenek.
n y o m d á b a " olvadt be. M i n t közpolgár is jelenté
** {Fölirat a lánczhid pesti oldalán.) A láncz- keny részt vett a közügyekben ; mindig a szabad
hid pesti oldalán, a baloldali oszlopra követ elvű ellenzék párthíve volt. — Vörös Antal, k i
kező föliratot vésnek b e : „ I . Ferencz J ó z s e f hajdan b . Wesselényi Miklós t i t k á r a , jelenleg
király országlása, gróf Andrássy Gyula minisz p e d i g J a n k o v i c h László főtitkára volt, közelebb
terelnöksége alatt a nemzet közohajának megfele- hunyt el Bogláron 65 éves korában. 2000 d a r a b r a
lőleg az ország két felét, valamint B u d a és P e s t menő k ö n y v t á r s a szabadságharezra vonatkozó
fővárosokat összekapcsoló ezen lánczhid az 1870. sok becses adat, stb. maradt hagyatékában. —
X . törvényezikk alapján kötött és az 1870. X X X . Kamocsáról Komárommegyéből írják, hogy Lu
törvényezikk által törvényhozásilag jóváhagyott kács Pál, ismert ifjúsági író, nevelő és gyermek
szerződés folytán megváltatott és 1870. évi barát, aug. 5-én meghalt. Szegény földmives
juniushó 30-kán éjjel 12 órakor minden jogokkal, szüléktől született 1803-ban Kamocsán, a kik
szabadalmakkal, jövedelmekkel és tartozékokkal azonban a felsőbb iskolákban is k i t a n í t t a t t á k
a m a g y a r állam tulajdonába ment át. Isten áldása szép tehetségű fiokat, a ki aztán 50 éven át fog
lengjen továbbra is e mű és a nemzet fölött, mely lalkozott neveléssel, s közben az irodalom terén
azt magának megszerzé."
is. Nem kevesebb, mint 30 könyvet adott ki a
** (A városházi nagy harang) a múlt héten gyermekek számára. — Edelspacher TVIátyás t á 
a Kombach-utczai tűz jelzése alkalmával megre bornok özvegye, született Blaskovics Anna aszpedt. E harangot régebben három alkalomnál volt szony, e hó 10-én 7 4 éves korában elhunyt, s a
szokás meghúzni. Minden évben szt. I s t v á n n a p  tápió-szent-mártoni családi sírboltba temették el.
ján a budai körmenet alkalmával, városi tisztújítás — Parmoson, E r d é l y b e n , a 27 éves gr. Teleki
után az ünnepélyes „ T e D e u m " alkalmával, és Andor h u n y t el a járványban. — Szintén a j á r 
r é g i b b időben, mikor a város pallosjoga h a t a l m á  vány áldozata lett Bakovszky Károly, szegedi tör
nál fogva valaki vesztőhelyre vitetett. — A város vényszéki biró, ki nejét közelebb vesztette e l ;
említett ,,jus"-sa már megszűnt s a városi tiazt- továbbá Simon József, a kir. törvényszék helyettes
ujitások is T e D e u m nélkül t a r t a t n a k meg, u g y elnöke, Makón. — Gyergyó-Sz.-Miklóson a him
hogy csak szt. István ünnepe az, melyen a harang lőjárvány r a g a d t el egy törvényszéki b i r ó t : Geréb
még megszólalt.
Kálmánt. — A csanádi káptalan egyik legtisztel
** (A közvágóhíd) egy évi jövedelme 170 ezer tebb t a g j a : Szalay Pál, olvasó kanonok, hosszas
frt volt. E z 10%-tólija a befektetési tőkének. betegség u t á n elhunyt. — Szentimrey E l e k orsz.
J é g g e l az intézet el van látva.
képviselő neje szül. Elek Ilona asszony, jótékony
** (Nyeremény.)
A budavárosi sorskölcsön m ü v e i t hölgy, elhunyt tüdővészben, 35 éves k o 
legutóbbi húzásánál a 30,000 frtos főnyereményt rában, K r . - V a j d á n , Abaujban. — SzentJéleki Gyula,
Dániel M i h á l y balázsfalvi lakos nyerte.
közalapítványi kir. ügyész kösztiszteletben állott
** (Egy amerikai ifíui)
Morison R ó b e r t férfi, e hó 16-án h u n y t el 50 éves korában Kassán.
utazik most Erdélyben. A z amerikai unitáriusok — A hét folytán még két derék lelkész elhuny
megbízásából j ö t t feletkezetbeliei meglátoga táról vettünk jelentest. Dóczi András gönczi ref.
tására.
lelkész 75 éves korában, 42 évi buzgó lelkészke-

HETI
HéMpl-és
Hetinap
2 4 Vi
25 Hétfó
26 Kedd
271 Szeri
28;Caöt.
29|Pént.
301 Szóm

Kathollkos és protestáns
naptár

Augusztus

NAPTÁR.

Görög-orosz
naptár

Aug. (ó)

E \% Bertalan jE 11 Bért.
12 GlOPhotius
Lajos kir.
I Lajos
18 Maxim
Sámuel
|Samu
14 B. asz. b. v.
Kai. József
j Crebhart
15 Nagy b asz.
Ágoston püsp. ! Ágoston
16 Dioméd
1
János lefejezése Sabina
17 Miron
Limai Róza
Rózsa
18 Flórus
Hold változása. B Ismét első negyed

Izraeliták
naptára

Nap
hoisu I kél nyög.
Elul. Ro. £ p.
ó. p.
1 Elnl Ro. 151 17
6 66
2 Rebekka 152 15
6 54
3 40 n. ima 153 13
6 52
4 Rózel
6 49
154 11
5
6 47
155 9
6
6 46
156 7
1 S. Soltim 157 5
6 44
31-én 5 óra 4 3 perczkor reggel

dése u t á n typhusban, Juhász Antal a makói ref
egyház lelkésze s a békés-bánáti ref. egyházmeo-yé
nyugalomba lépett tanácsbirája, élte 76-ik évében
végelgyengülésben m e g h a l t .

Nemzeti színház
Péntek, aug 15. „A peleskei nótárius." Énekes bohózat
4 felv. Irta Gaál József.
Szombat, aug. 16. „A bűvös vadász." Regényes opera
4 felv. Zenéjét szerzetté Weber K. M.
Vasárnap, aug. 17. „A strike." Népszínmű 3 felv.
írták Szigligeti és Balázs S.
Hétfő, aug. 18. „Szent-Iván éjiálom." Szinmű 5 felv
Irta Shakespeare; ford. Arany János. Zenéjét szerzetté
Mendelssohn Bódog.
Kedd, aug. 19. „Bánk bán." Eredeti opera 3 felv. Ze
néjét szerz. Erkel Ferencz.
Szerda, aug. 20. „A krakói barátok." Szinmű 4 felv.
Irta Rákosi Jenó.
Csütörtök, aug. 21. „Az afrikai nő." Opera 5 felv. Ze
néjét szerzetté Meyerbeer.^Cartwa k. a. felléptéül.)

Szerkesztői mondanivaló.
— L—y Lipót. Az úgynevezett „rajz a népéletból"
minden eszme nélkül gondolt és gyarlón kivitt vázlat, mely
a legkisebb irói tehetségre sem mutat. Nemcsak nem kö
zölhetjük, de még biztató szót sem mondhatunk.
— €r. György. Két izben beküldött három költeménye
közül egyik (a melynek ön „Rég ohajtám" czimet adott),
egy kevés simitással talán beválik. Félretettük s alkalmilag
elö fogjuk venni. A más kettő („Mi a szerelem?"
„Em
lék lapra") gyöngébb, bár a tehetség azokon is meglátszik.
E.-Gyarak. Sem egyszerre, sem négyszerre. Si
lányság az egész. Hogy gondolja, hogy négy hétig kínoz
hassuk olvasóinkat egy ily hosszadalmas ürességgel, melyben
egy jó sor sincs?
— T.-Szecso'. B. J. A kiadó-hivatal megküldi a kivánt
számot
ha még találtatik valahol tartalékban egy pél
dány. Mint a küldött dokumentumból is látszik, nem
csupán itt kell keresni a hiba forrását, hanem oly helyen,
a hol más .,hatalmak" rendelkeznek.
— T.-LÖ*k. K. I. A levelet átadtuk a kiadó-hivatalnak
a mely megteszi a kivánt változtatást.
— Kassa Cs. K. A levélben és levelezési lapon emii
tett lapszámot nem kaptuk meg, s igy természetesen a kí
vánságnak sem tehettünk eleget.

SAKKJÁTÉK.
716-ik sz. f. L e h n e r M.-tól
(Bécsben.)
Sötét.

d e
f
g
h
Világos.
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.

A 711-ik számú feladvány megfejtése.
(Portilla W. M. N.-tól Mexikóban.)
Vil.
Sot.
1. Hf4—h3 . . . .
gt—b.3:
2. Heö—d3: . . . .
tetszés szerint.
3. Ve6-h3—b3 mat.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp J'zsef.
— Geltén: Slesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gé<ecz
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko
vács Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A pesti
sakk-kör.

TARTALOM.
hotgZA

f.

160
172
183
195
207
220
232

Hold
kél
ó. p.
6 14
7 20
8 24
9 30
10 38
11 49
ette

nyng
ő.
7
8
8
8
8
9
9

p.
50
6
21
35
51
13
39

Baker Sámuel és neje (két képpel). — Rég ohajtám.
— Trickball dandárnok (vége). — A virágok vándorlása.
A karlista fölkelés (képpel). — A Felsö-Nilns vidéke (há
rom képpel). — A székelyföldi gyógyfürdőkről. — Kis
városi karczolat. — Szent László palástjáról. — Egy Pom
peji Észak-Amerikában. — Egyveleg. — Tárháí: Irodalom
és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és
iskola. — Közlekedés.— Mi újság? • Nemzeti színház.
— Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-nteza 21. sz.)

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyUtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft.
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft.
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Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetSIeg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatósnál 10 krajczárba; háromszori vagy
többszöri igtatósnál csak 7 krajczárba számíttatik.- Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollaeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. Bélyegdij, külön minden igtatás utón 30 kr.

Chambord
Európa szeme ez idö szerint Francziaországra van függesztve. A dolgok uj ren
dének fölállítását, vagy jobban mondva, régi
rendének visszaállítását reméli és féli a
világ: az „anciénne régime" fölépitését a
köztársaság romjain.
A kombinácziók középpontja Chambord
gróf. Ez az a név, melylyel most a hírla
pokban legtöbbet találkozunk, ez az a név,
mely körül most egy visszaható forradalom
minden szála csoportosul, s melytől vissza
helyezését várják ama régi hagyományok
nak és előítéleteknek a vallás, politika és
társadalom terén, melyeket
porba ontott volt az 1789-diki
forradalom, s a melyekről azt
hittük, hogy el is vannak már
temetve örökre.
A kisértetek órája ütött, a
halottak elhagyják sírjaikat
és örömmel töltik el azokat, a
kiknek szükségök van rajok,
félelemmel, a kik hisznek bennök, de megdöbbenéssel azokat
is, a kik az újkor szabadröptü
eszméiben elég hatalmas ör
dögűző eszközt láttak elriasz
tásukra.
Chambord gróf (Henry,
Charles, Ferdinánd Mária Dieudonné d'Artois, bordeaux-i
herczeg) a Bourbon-ház idősb
ágának a feje. A franczia ki
rályi ház kétfelé válása a
XVII. században ment végbe.
IV. Henrik, a Bourbon-ház
alapitója fiának XIII. Lajosnak
két fia volt: XIV. Lajos és
Fülöp. Amaz az idősb Bourbon
ágnak, ez az ifjabbnak, vagyis
az Orleans-háznak lett őse.
XIV. Lajosnak utódai vol
tak a franczia trónon XV. La
jos, XVI. Lajo3 és ennek fivérei,
XVIII. Lajos és X. Károly. Ez
utóbbinak két fia volt: az angoulémei herczeg, (ki 1844-ben
halt meg mag nélkül,) és Berry herczeg.
Berry herczeg 1820. febr. 13-án egyLouvel
Devü vallási őrjöngő gyilka alatt hunyt el,
ki IV. Henrik nemzetségét ki akarta irtani.
De Berry herczeg özvegyen maradt neje még
a
z évben, szeptember 29-kén fiat szült s ez

gróf.

az a Chambord gróf, kinek nevével ma tele
van a világ.
Az uj világpolgárt a családi hagyo
mányokhoz hiven legitimista és klerikális
szellemben növelték s e nevelést mindjárt
születésénél kezdték, megkeresztelvén öt
nagy pompával, a Jordán-folyóból vett vizzel,
melyet a megváltó megkereszteltetése helyé
ről Chateaubriand hozott volt. Azlnvalide-ok
ágyúi jelenték az örvendetes eseményt s a
család barátai nemsokára ugy ismertették
meg a kis herczeget Francziaországgal, mint
„csoda-gyermeket" (l'enfant du miraele).

CHAMBORD GRÓF.

De már tiz esztendő múlva (1830-ban)
mind a nagyatyát, X. Károlyt, ki unokája
javára 1830. aug. 2-kán lemondott s őt V.
Henrik név alatt a rambouilleti táborban
királylyá kiáltatta ki, mind az unokát, Cham
bord grófot elűzte Francziaországból a jú

liusi forradalon. „Jól vigyázz e gyermekre,
— monda a száműzött királyhoz egyik hü
embere — ő belőle még egyszer Francziaország szabaditója lesz."
Az ifjú herczeg száműzetése elején hoszszabb ideig tartózkodott Prágában és Görzben, azután Latour Foissac és Lévis herczeg
kíséretében beutazta Ausztriát, Németorszá
got, Olaszországot, s utazása közben minde
nütt nagy szorgalommal vizsgálta a katonai
intézményeket és hadiszervezést. 1841.
szept. 13-dikán Kirchberg mellett lábtörést
szenvedett s ez idö óta kissé sántit. Későbbi
utazásai Szász-, Porosz-, majd
Oroszországba vezették.
1843-ban állandó lakást vett
Londonban s itt egyenesen ki
jelenté, hogy a franczia trón
hoz való igényeit fentartja s
élénk érintkezésbe tette magát
a franczia legitimista párt ve
zéreivel. Akkori magatartá
sát, mely az angol kormány
nak tömérdek kellemetlenséget
okozott, az angol parlament
határozottan és nyiltan kár
hoztatta. A herczeg tehát, (mi
után összekelt Mária Teréziá
val, a modenai herczeg legidősb leányával, ki által több
milliónyi hozományhoz jutott,
s ki által rokonságba jött a
Habsburg uralkodó családdal)
— elhagyta Angolországot s
1846-ban Görzbe ment lakni,
mignem nagyatyjának és nagy
bátyjának halála után a Bour
bon-család fejévé levén, a Bécs
melletti Frohsdorfban telepe
dett meg.
Az 1848. februári forrada
lom Velenczében találta. Hivei
rá akarták venni, hogy menjen
^.^aicziaországba személyesen,
fordítsa javára a zavart s
ősei trónját állítsa föl és fog
lalja el. De az ö részvéte e
mozgalmakban összesen csak arra szorítko
zott, hogy néhány levélben kijelenté, hogy
igényeit fenntartja s várja a pillanatot, a
mikor a nemzet ő felé fordítja szemét, az ő
nevében találhatván csak nyugalmat, bizton
ságot és üdvöt. E tétlensége következtében
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a legitimisták egy része elpártolt tőle s az
orleanistákhoz vagy bonapartistákhoz csat
lakozott. A többi azonban hü maradt hozzá az
államcsiny után is. De a franczia legitimisták
pártfejeinek német földön történt gyakori
találkozása s a Bourbon és Orleáns-párt
egyesitésére tett kísérletek semmi pozitív
eredményre nem vezettek. A sedáni katasz
trófával azonban, melylyel a császárság
romba dőlt, újra föléledtek V. Henrik re
ményei, kivált miután az 1871. februári
választások is legitimista-orleanistikus több
séget eredményeztek.
Az antverpi konferenczia alatt 1872.
februárjában, mikor a royalisták Francziaország minden részéből üdvözletére siettek,
öt ismervén el legitim uralkodójuknak, egy
angol hirlap levelezője „látogatást" eszkö
zölt ki a grófnál s azt irja róla, hogy fiatal
és életerős kinézésű férfi, ki bár 52 éves,
alig látszik többnek 40-nél; a társalgás ter
jedelmes ismeretü, nagy műveltségű, éles
itéletü embernek tünteté föl.
A trónkövetelő, Thiers bukásával, meg
jelent Francziaországban s Chambord várá
ban maga köré gyűjtvén hiveit, uj alkudo
zásba ereszkedett az orleanistákkal. Ez
eleinte nehezen ment, mivel Chambord jú
lius 5-ki manifestumával IV. Henrik „fe
hér zászlóját," az ősrégi királyság lobo
góját, makacson fenntartotta. Chambord
tehát visszatért Frohsdorfba. De az ujabb
fordulatok ismét megnyiták a trónra való
kilátásait. A mennyi a párisi gróf és
Chambord frohsdorfi találkozása történeté
ből kiszivárgott, a két királypárt közti fú
zió annyiban sikerültnek mondható, hogy
Chambord grófot az orleanisták is elismerik
a legjogosultabb trónpraetendensnek és
törvényes uralkodójuknak; de miután utódja
ugy sincs: ö utána az Orleans-ág trónörök
lési joga ismertessék el.
Chambord gróf erősen hiheti, hogy Francziaország lakosságának jó nagy része az ö
pártján van; legalább ezt lehet következtetni
1872. okt. 15-én De la Rochessehez intézett
leveléből, melyben az akkori Thiers-kormány
ellen érzett hatalmas ellenszenvét igen is
éles kifejezésekben tüntette ki. A többek
közt ezeket monda: „Francziaországnak
csakis az örökös monarchia lesz képes az
általa óhajtott nyugalmat megszerezni. A
köztársaság kikiáltása mindig titkos anar
chia kiindulási pontja volt. A köztársasági
kormányforma nagyban fenyegeti és veszé
lyezteti az ország vallásos érzelmeit és val
lásos szabadságát. Alapjában véve Francziaország katholikus és monarchista érzelmű.
Európának szüksége van reá, a pápaságnak
szüksége van reá, s ezért nem veszhet el e
régi keresztyén nemzet." Ezeket az állításo
kat alig erősítették meg a nemsokára be
következett pótválasztások a nemzetgyű
lésbe, melyek — a royalista érzelmű Bretagne-t kivéve, mind a demokraczia javára
ütöttek k i ; de Chambord grófnak, ugy lát
szik, valami rejtett oka lehetett ez önhitt
nyilatkozat megírására. A királyság iránti
tisztelet még mindig oly erős Francziaor
szágban, a monarchia által okozott veszte
ségek és megaláztatások daczára is, hogy
lakói nagy részére még most is nagy befo
lyást gyakorol a törvényes örökösödés esz
méje, s ha Chambord grófot rá lehetne
birni, hogy a római egyház érdekeit szorítsa
háttérbe Francziaország népének érdekei
előtt, bizonyára sok kilátása lenne a trónra
lépésre.

Falusi iskola.
Most jőnek ki a gyermekek
Iskolából . . .
Iskola ez, vagy czigányház,
Vagy talán ól?
Bizonyosan ól lesz, mert a
Gyermek ronda,
Becsületre, tisztességre
Semmi gondja.
Itt tanítják az erkölcsöt?
Honszerelmet?
És igéit az isteni
Félelemnek?
Itt nő fel a felsé'ges nép,
Mely törvényt hoz?
Két kezével jutalmat és
Büntetést oszt?
Jaj neked hon, ha jogát e
Nép megérzi!
Tégedet fog legelőször
Elitélni.
Dálmady Győző.

Kazinczy Ferencz fogsági naplója.
Második fogás. —

Olvasóink közül sokan fognak m é g em
lékezni a „ V a s á r n a p i Újság" 1869-diki évfo
l y a m á b a n a d o t t közleményeinkre a Marti
novics-féle összeesküvés történetéből és adat
tárából s azok közt Kazinczy Ferencz fogsági
naplójára is. E naplónak t á r g y á n kivül
írója egyénisége is n a g y é r d e k e t kölcsönzött.
A m a g y a r i r o d a l o m nagy regenerátora abban
m i n t hazafi tündökölt, bölcsészi lélekkel
hordozott szenvedései fényében.
Mint akkor is m e g volt jegyezve, Kazin
czy budai fogságának naplója nem először
látott világot azon alkalommal, b á r oly tel
jesen n e m volt előbb közölve.
A napló azonban a m a közleménynyel,
m e l y csak a foglyok elitéltetéseig terjedt,
nincs befejezve; s most a l k a l m u n k van a n n a k
második fogását is, az eredetiből v e t t máso
lat u t á n közölni.
E m á s o d i k részt az teszi különösen fon
tossá, h o g y m é g eddig sehol sem j e l e n t m e g
s m i közöljük m o s t legelőször. Ez az oka,
hogy kisebb é r d e k ű részleteit sem h a g y t u k
el; oly időkből s oly e m b e r e m l é k i r a t a i b a n
semmi, a legmellékesebb részlet sem lehet
érdektelen.
A szövegben, Kazinczy szokása szerint,
előforduló számos idegen nyelvű (diák, né
met, franczia) idézetet, h o g y m i n d e n olva
sónk mégérthesse, h a a m a nyelvek egyikét
v a g y m á s i k á t nem b i r n á is, m a g y a r fordí
tásban zárjelbe v e t e t t ü k .
A teljes n a p l ó i t t következik:

Szeptember 24. Rosti János, Brem chirurgus,
Lukács Pál és Szmetanovics Károly ma; szept.
25-kén Laczkovics László, Verhovszky Sámuel,
Hirgeist Ferencz, Prusinszky József és Baranyay
Mihály; szept. 26-kán Szlávy György és én egy hin
tóban, Makk Domokos dominikánus barát, Uza
Pál és Ujgyörgyi József, öt üveges hintókban s
három tiszt fölvigyázása alatt Brünnbe indittatánk.
Kapitány Plecz, ki felől a Martinovics executiója (kivégeztetése) mellett vala azé, intézte a
transportokat. Ez nap Csabán virradtunk föl, és
ott találánk kapitány Feketét, ki Kufsteinból téré
vissza. Beszélé, hogy ő Bécsen jött keresztül, s
rapportot teve szóval a császárnál, mint viselek
magukat foglyai, hogy kiesmervén őket, egy helytt
Reméljük azonban, hogy Francziaorszá- még bálba is vitte, s hogy azok őrizet nélkül tér
got megmenti mindennemű reakcziótól s igy tek vissza szállásaikra. A császár nem vette nehezteléssel Feketének, hogy a foglyoknak örömöt
a monarchiától is jó szelleme.
engede, s ez a császár szivének dicséretére válik.
Ebédet Dorogon ettünk. Hálásunk Nyerges-Új
faluban.

ii.J
Szeptember 28. Ebéd Szőny, hálás Ács.
Szeptember 29. Győr, hálás Öttevény. —
Győrben fölkeresem akkor rector-professor, most
soproni superintendens Kis János urat, kit ez nap
láttam először, noha vele több esztendők óta le
velezem.
öttevényben társaim vigan énekelgetének.
Belépe Kallós Dániel és vele Kovács Mihály, most
pesti orvos. Mindketten esyütt járák meg Német
országot és Hollandiát. Mikor Schlötzernél valának, ennek első kérdése az vala, ha ismerik-e Ka
zinczyt? Egész Németország bosszankodással és
borzadással hallá, a mi Budán történt.
Midőn Budán kapitány Nóvák általada ben
nünket kapitány Plecznek, arra kére ezt egyszers
mind, h"gy rólunk vegye le a lánczot. Plecz azt
esc1. -<;dni nem akará s hallatlanná tette a kérést,
öttevényben maga szólita meg : Kinder Gottes
ez vala kedves nevezete, wirft die verdammte
Bagage weg! (Istennek gyermekei! dobjátok le azt
az átkozott lomot) s láncz nélkül vive az egész
utón.
Szeptember 30. Ebéd Mosony, hálás Orosz
vár. — Nekem nagy gyönyörűségeim a kertek.
Már Ácson megkérem Pleczet, vinne el a m-óf
Eszterházy Károly kertjébe; Oroszváron a gróf
Zichy Károlyét akarám látni. Plecz hajlandó vala
reá. „Der Sohn des Kammerdieners ist Officier
in meinem Regiment; der Kerl muss uns we^en
seinem Sohn mitPasteten und Tokayer tractiren".
(A komornyik fia — monda Pletz — tiszt az ezre
demben ; a fia kedveért pástétommal és tokaival
kell hogy megvendégeljen.)
Zichy Eszterházára ment. Üres vala a ház.
Felkeresénk a komornyikot, de az sem pástétomot
nem teve élőnkbe, sem bort, de a mi nékem
kedvesebb vala, elbeszélj hogy az ő ura soha sem
vala még nagyobb tiszteletben, mint mióta cassáltatott. Fel sem veszi azt, de nem szól. Ürményi
megbetegedett, s két hét múlva azután megindult,
hogy Bécsbe megyeri s kimossa magát. Veres vár
ról vissza kellé térnie betegsége miatt. Másodszor
Oroszvárig jött. Hir adatván Zichynek általa,
hogy Ürményi érkezek meg, elébe szaladt a
grádicson, megölelte, s ezt monda: Veniat, veniat
Excell. vestra, jam ego dicam aliquod, quod
omnem animi moerorem excutiat. (Jőjön, jőjön
Excád ; majd mondok valamit, a mi eloltja szive
minden bánatát!) Ekkor elzárkozának, s a sirva
érkezett Ürményi vigan üle a vacsoránál.
Október 1. Pozsonyban ebéd előtt; akkor nap
és másnap délig ott a Rózsánál. A kelíner beszélé,
mihelyt megérkezénk, hogy Abafíy Ferencz a
fogadó toszomszédjába lakik. Általmentem hozzá.
Amice quid hic facis? (Hol jársz itt barátom?)
kérdé elijedve s letévén kezéből violinját, ugy
hitte, elszöktem. — Brünum deducimur. — Sed
quomodo sine catena te videó, sine stipatore ? —
fíabemus excellentem officialem, omnia nobis
indulget. — Quid ergo Szulyovszky ? — Graecium
deductus est. — Habui ego comoedias cum isto
sztulto. (Abaffy czifrácskán beszélé deákul és a
stultus az ő szájában sztultus.) Budae mous
vicinus fűit. Diu non poteram scire, quis ille meus
vicinus sit, qui Lutheranszkász, Pisznicskász
semper cantabat. Sero agnovi vocem, atque nocte
intempesta acclamavi ei: Szul-lov-szky! Ille mihi;
quis es? Ego sum Abaffy. A h ! amice quid ergo
tu ? Ego facio versus pro Jubilaeo et pasquillum
contra Barkonem; (generális Barkó ellen, ki feje
volt az úgynevezett budai és pesti spiczliknek) et
quaetibispes ? Dimittemur, etredibimus. (Brünnbe
visznek. — De hogy van, hogy láncz nélkül vagy ?
— Igen jó tisztünk van, a ki mindent megenged
— Hát Szulyovszkyval mi történt? — Gratzbe
vitték. — Sok .bajom volt azzal a bolonddal;
Budán szomszédom volt. Sokáig nem tudhattam
meg, ki lehet a szomszédom, a ki mindig azt
énekli: Lutheranszkász, Pisznicskász. Nagy későn
megismertem a hangját s egy zivataros éjen átkiáltékneki: Szul-lov-szky. Ő viszont: Ki vagy ?
— Én vagyok Abaffy. — Ah barátom, hogy vagy?
Én verseket csinálok örömünnepünkre ós Barkó
ellen gúnyverset. — Hát mi reményben vagy ? —
Hogy haza eresztenek s visszajö
vünk.)EzAbaffyn
meg is törtónt, de fogja-e hinni az olvasó azt az
istentelenséget, melyet itt Abaffy után beszélek ?
Abaffy Hajnóczynak szoros barátja, mihelyt
Martinovics Bécsben, aug. 1. 1794. elfogatott,
bizonyossá tétette magát Hajnóczy által, hogy az
ő neve sehol sem áll papiroson, és igy ellene
bizonyság nincs ; gyermekeinek nevelőjéhez Szolárcsikhoz bizott. Igy bizonyos volt, hogy tagad
ván mindent, baja nem lehet, bár minden gyanú

terheli. Ezen felül megtette a rendelést, hogy neki tartatnak, noha ők előmutaták a nekik adott in.sült csirke, sült galamb küldessék, s ha annak structiót, hogy pénzeinket tetszésünk szerint
lába csontjában vágás lesz, az azt fogja jelenteni, költhetjük. A Gourverneur azt monda nékik,
hogy neki könyvek küldessenek s a könyv meg- hogy az az Instructió csak az utazás idejét illeti.
jegyzett betüji által hirek, hogy kik fogattak el ?
Plecz káromkodva szállá ki a szekérből, s
s mik az aspectusok ? —
kért, ki ne szálljunk, mig nem hivnak.
Abaffyra. semmi sem sült, s azt várta, hogy
Ferencz, monda Szlávy, mint fogod te idődet
eleresztetik. Azonban neki halálos Ítélet olvas tölteni, mert én mestert fogok járatni magamhoz
tatok föl. Öt minutum múlva ismét előszólittatott, a fortepianóban és tudós újságokat hordatok, az
g akkor olvaslak föl neki az igazi Ítéletet, mely j nem lehet tilalmas?
szabadon ereszteté. — Amice! úgymond, exemplo
Egy hintó, nyerítő méneken, fordula elő sze
tantum indigebant, ideo sünt occisi isti septem, kerünk mellett fiochis 3 rojtokkal. — A Gou
ideo vos ad aqualorem carceris detradibimini. — verneur, mondám, herczeg, mert a 3 fiocho annak
Et scisne, quod Szecsenász Locumtenentialis Se- a jele.
cretarius libere dimissus fuerit, quia religionis
A Gouverneur és Gubern. Secretarius RosenKussicae, ergo ex respectu aulae Russicae? qualis í borg vagy -thai kiszállának a szekérből
egy
haec estinstantia? Hungari capite plexi, Szecsenász i szobába mentek be.
^^^^^^
ante benevolum examen libere dimissus. (Barátom,
Hivtak s mentem Nro 1° mutatták ki szobá
csak példát akartak adni, azért ölték meg azt a mat. Annak igen magas és igen kicsiny ablaka
hetet, azért vetettek titeket a tömlöcz fenekére. előtt egy zsindelyezet emelkodék, s igy a szoba
— S tudod-e hogy Szecsenász helytartósági tit még sötétebbé vált. A szobában semmi bútor, nem
kárt szabadon bocsátották, mivel orosz vallású, csak egy korsó is.
Nyilik ajtóm s egy tiszt (oberster Spielmann)
tehát az orosz udvar iránti tekintetből? Micsoda
eljárás ez? A magyarokat lefejezik, Szecsenászt veres lajbliban. arany paszománttal (1795. ugy a
Stabalisok) belép. Uram, itt az ur egy gasz emper
pedig még vizsgálat előtt szabadon bocsátják !)
Csináljunk jó napot magunknak, monda Plecz keszipe esett, az kiveszi az urak 'sirját. De ne fiijen
s friseurt hozata, fölfodorittatá haját, csinosan az ur, majd joppan lesz a dolok. Menni kell, mert
öltözködött, s én jobbja, Szlávy György balja itt talál lelni, ha kések. Az Isten figasztalja az urat.
Két óra vala d. u. a kancsal profósz két
mellett besétálánk a városba, hol országos vásár
volt. Elballagván a primatialis ház mellett a gyertyát tartván kezeiben, jő. Utána két ember
Franciscanusok piaczán egy ismerőse akada össze „Seine Excellenz der Hrn. Gouverneur" — ugy
vele. Plecz was machst du hier ? — Ich nehme diesen mond. Meghajtánk egymásnak magunkat.
Wie heiszen Sie ? (Hogy hívják önt ?)
Staats-Gefangenen nach Brünn. — Dasz du deine
"Woher ? (Hová való ?)
Spasze nie vergessen kannst. — E n : Wonl sind
Habén sie gedient ? (Szolgált ön ? — t. i. a
wir dio Unglücklichen. (Plecz, mit csinálsz te itt?
— Ezeket az államfoglyokat viszem Brünnbe. — katonaságnál vagy államhivatalban.)
Edelmann ? (Nemes ?)
Ej, hogy soha sem maradhatsz a tréfától! — De
Sie sind durch Pressburg? (Pozsony felé
bizony, mi vagyunk azok a szerencsétlenek.) A
zöld frakkos német elborzadt és ellágyulva ment. jöttek ?)
Auch in Karlsburg gewesen ? (Karlsburg az
Mintegy tiz lépést tehete a német, s Plecz
a
mi
Oroszvár.)
megszólít. — K . . . nézzen vissza az ur, az az ilyen
Was macht Gráf Carl Zichy ? (Mit csinál
adta németje bizonyosan az urakra mereszti sze
meit, mintha Horát, Kloskát látná. — Az nem gr.Z. K.?)
Nem volt otthon, herczeg Eszterházynak adta
csoda, mondám, én is nézném az ilyen szerencsét
lent, a német ugy látszik, jó ember, ha német is. — vissza látogatását.
Wie ertriigt er seinen Schlag ? (Hogy tűri a
Igy tárta beszélgetésünk, midőn egyszerre meg
szólal: Isten gyermekei I minek zsenirozzuk mi csapást ?)
egymást. Menjetek a merre tetszik, csak vacso
Elfelejtem magamat s tüzem elkapott: Der
ránál a Rózsánál legyetek. — Kapitány ur, nem Gráf als Mann, die Grafin als Weib. (A gróf
bánja meg bizodalmát, mondám, ki Pozsonyban mint férfi, a grófné mint nő.)
most vala elsőben, fölvittem a várba, az Erdődy
Gróf Ugarte Alois (később cancellarius) látta,
szép kertjébe egy könyvárushoz.
hogy velem nem tanácsos beszédbe eredni, mi
Plecz megbánta, hogy magunkra bizott. Zse helyt a szó ajkimon kirepült, ment követve a
bünkben vala pénzünk, s Pozsonyban vásár, mi secretariustól.
könnyű vala megszökni? Szlávy este theatrumba
Fél óra múlva azután jő a kancsal profósz
ment, én haza; Plecz kinéze az ablakon s pipázott. ismét két gyertyával. Ew. Gnaden folgen sie mir.
Und wo ist denn Szlávy ? — Sein sie unbesorgt; (Kövessen nagysád.)
er kommt gewisz. (S hol van Szlávy ? — Legyen
Soha nekem az Ew. Gnaden titulus kedveseb
nyugodt, bizonyosan visszajö.) Szlávy a theaben nem hangzott. Jól megyén a fogoly dolga, a
trumból egyenesen haza jött s Pleczet egy leány
ki Ew. Gnadennek tituláztatik, mondám. Vitt
nyal a kapuban kapta.
végig a folyosón a szegletig, hol le is grádics
nyilt. Engem is levive.
Október 2. Ebéd Pozsony, éjszakára Stomfán.
Október 3. Malaczkán az ebéd; hálás SzentJánoson.
Október 4 és 5. Holics.
Október 6. Tscheik, Desán.
Október 7. Ebédre Brünnbe. — Kapitány
Plecz megszólita, ennénk végre a fogadóban. Vi
gan valánk, hivén a mit Nóvák nekünk elindulá
sunkkor monda, hogy ugy fogunk traktáltatni,
mint Budán, minekutána Barkó bennünket a
civilis felvigyázás alól általveve.
Ebéd után megindula a két üveges hintó a
vár felé, mely épen ugy áll Brünn felett, mint
Pozsony felett Schlossberg. Utunkban szekerünk
felé közelite a tegnapi transportnak egy közlegé
nye. — Kapitány ur, monda, kérem méltóztassék
ezt által adni Verhovszkynak, tévedésből szeke
rünkön maradt (egy puder-zacskó). — Csak ide,
mondám, oda adom én neki. — Az ur-é ? kérdé,
hiszen az ur őtet soha sem látja meg többé, olyan
helyre dugták el, hogy se a napot, se a holdat ne
lássa. — Elhaltam a szóra. Mig a várba felérénk,
ötször kellé leszállanom a szekérből, mintha görög
dinnyét ettem volna ebédkor.
A vár udvarára eljutván, a tegnap érkezett
tisztek közül egyik szekeremhez közelite s elmondá
Plecznek, hogy őket a Gouverneur csaknem vasra
vereté, hogy velünk az utón oly szeliden bántak,
s kért el ne áruljuk. Monda azt is, hogy társaink
a Jósefi rendelések értelmében naponként 4 krral

pendicularis lineában folyt le, hol sápadtabb, hol
véresebb szint hagyván a falon. Irtóztató volt
látni. Az egyik oldalfaltól a másikig egy gerenda
vala vonva, s arra hidlás mint a lovak alatt az
istállókban. Egyszerre léptem föl a hidlásra, ki
nem állhatván a bűzt, s mentem az ablakhoz:
Was wollen Ew. Gnaden ? kérdé a profósz. Aufmachen; ich falle ja in dem Gostank um. Daa
Fenster wird nicht aufgemacht, monda minden
syllabában megakasztván nyelvét. Warum ? Hier
wird nichts gefragt. (Mit akar nagyságod? —
Nyissa ki! elszédülök abüztől. — Az ablakot nem
lehet kinyitni. — Miért ? — Itt semmit som sza
bad kérdezni.) Ekkor látám én mit ér: Ew. Gnaden-titulus.
Az emiitett gerendáról 8 láncz fityege le,
egyik végével a gerendába srófolva. A szoba azok
nak vala rendelve éjjeli rekeszül, kik nappal az
utczákat tisztogatják.
A profósz egy óra múlva jött. Ew. Gnaden
auf Cavaliers-Parole alles her, was Bie precioses
habén (Nagysád, becsületszavára, adjon ide
minden értékest.) Általadám néki erszényemet,
mely tömve volt, órámat s egy karika-gyürüt mu
tattam ujjamon, melyet nekem budai fogságomban
Rudnyák Pepi (most gróf Batthányi Vincze özve
gye) adott, s kértem minden szentjeire az egek
nek, hagyná nálam. — Nem. — Uram, varrja le az
ur a kutscherpelczem alá, csak hogy nálam ma
radjon. — Nem. — Egy néhány aranyat akarék
neki adni, de féltem, hogy még felad. Das Geld
ist ungezühlt (A pénz nincs megszámlálva) mon
dám, hogy vegye a mit akar. — Elment.
Vártam, hogy előhozza párnazsákomat, s nem
jött. A hidláson lévén egy párnazsák és egy pokrócz, ráfekvém. Ruhám vflla párnám. Kutscherpelczem a paplanom, a oly jól alvám. mintha a
világ legszebb asszonya fektetett volna ágyába.
Szerencsés nevelésem nem érezteté velem, hogy
ágyamat el nem hozák.
Másnap egy csuporral jőve s a csupron fél
profon tot hozott. Wo ist denn mein Essen ? — Dis
ist ihr Essen. — Wie denn ? uns ist ja erlaubt
kochen zu lassen, was unser Boutel ertriigt, und
die vorigen Transporte werden doch Ihnen das
gesagt habén. — Hier wird nichts gefragt. (Hol
az ételem? — Ez az étele. — Hogyan? hiszen
meg van engedve, hogy főzessünk, a mint erszé
nyünk birja, s az eddigi kiséretünk ezt bizonyosan
megmondta önöknek is. — Itt nem szabad kér
dezni semmit) feleié, s ment.
Egy nap krompli volt és egy kis szelet tehénhus ; másnap galuska s egy kis szelet tehénhus;
harmadik nap árpa gersli, a egy kis szelet tehén
hus, a ez a három comedentia forga egész deczemberig. Il-ik József ugy rendelé, hogy a fogoly,
bárki legyen az, napjában ne kapjon többet mint
4 krt, s ebből a profósz ellopa egyet mindennap.
Csuda, hogy ez is maradhatott. De elzárt ember
nem eszik sokat, s én nem mondhatnám, hogy ez
a sanyargatás nagyon bántott volna. Az igazi
szenvedés a léleké.
(Folyt, követk)

A székelyföldi gyógyfürdőkről.
(Fényképek.)

III. Élőpatak. A nyugatról jövő utazó,
ha Élőpatakra akar menni, leszállhat a
vasútról akár a földvári, akár a botfalvi
állomáson, akár Brassónál. Elsőtől más
fél, másodiktól egy és utóbbitól két óra
járásnyira találja Élőpatakot. A különb
ség csak annyi, hogy még Brassóból min
den időben találhatni akármennyi bérko
csit és rendes omnibusz-közlekedést is, BotfalFöldszint vala Nro 1" az a szoba, hol velem '
váról akárminő utazási alkalmat csak néha; Föld
báró Spielmann Oberster (ki németesen Pesten
várról nagyobbára mindig valamilyent, csakhogy
tanulta meg a magyar nyelvet) és aztán a Gou- '
nem igen lehet válogatni benne.
verneur szóla, s ennek folyosóján mentem a grá- '
A három ut közül akármelyiken menve, az
dicsig. Ott le az alsó sorra. Még nem elég. Üjra
Olt
jobb
partján éri az utazó Arapatak csinos
bevitt a második sorra a grádicson. A profósz elől
felső-fehérmegyei
községet; ettől szűk völgyön
két gyertyával, én utána. Ámbár a profósz egyik
kezében egy gyertyát, a másikban egy másikat fölfelé mintegy 35 perez alatt juthatni el Élő
vive, teste mégis lábam elébe veté az árnyékot. patakra.
Épen a fürdőnél meglehetősen kitágul a szűk
Féltem el találok esni. Jobbomat tehát, tapoga
tódzva, a szobák falához vetettem, de ugy kaptam völgy, s három oldalon erdőfedett hegyek kör
vissza azt, mintha kigyót illettem volna a fűben, nyezik. A hegység közepén, piaczul, van a fürdő
mert a kőszikla penésze tenyeremen maradt; itt telep ; két végén az itteni köznép lakházai.
Á ki más erdélyi fürdőről jön ide, azt a ren
azon szobát, mely e folyosón 4-ik vala, de a
XVI-ik alatt állott, megnyitotta. Elijedtem, meg dezettség s díszes épületek már első tekintetre
látván penésztől annyira általevett ajtaját, mint kellemesen lepik meg. A házak két egyenes sorba
a pinczéké lenni szokott, s a mint benyitám az vannak épitve, közepett szekérút s fákkal szegélyajtót, megcsapott a penész bűze. Mióta a vár áll, zett jó széles gyalog sétány.
A régibb épületek is tisztességes zsindelyes
soha ezt ki nem meszelték, a scorbuticus rab
gyomorszékén ülvén, a fába köpte nyálát, az per- házak, minők az országban jó- módú középbirto-
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Azt nem kellene kiirnom: hogy a hazárd | évre a természetvizsgálók gyűlését. A helybeli
kosok lakásai. Utóbbi években épen diszes bér
házakat épitettek néhányan, pl. Bogdán testvérek játék természetesen meg van tiltva; hanem termé- gyógyvíz is nagybecsű természeti kincs; de ezen
egyet 53 lakszobával, Székely Gergely 34-el, \ szetesen foly mindamellett néha a nagy roulette kívül a körűibe fekvő többi székely fürdőkön is
Gidófalvy Albert 24-el,Keich Albert vagy 20-al. I — a kisebb mindig és több holytt, — néha makaó, sokféle betegségből találhatni biztosabb gyógyu
Ezen négy uj épület külcsín tekintetében is nagy I farbli, fáró stb. Az is természetes, hogy ha fürdő lást, mint a gyógyszertárban.
biztos volnék, mindezt nem tudnám; igy azonban,
disze a fürdőnek.
Két utóbbi czikkembe összefoglalom már va
összesen mintegy 500 lakszoba van a rendes mint vendég, hallgatok felőle s megemlítem, a lamennyit.
Réthi
Lajos.
bérházakban. Azokon kivül is találhatni lakást ' fürdő iránti jó akaratból, mert sok gazdag ember
az itteni köznép csinos hajlékaiban meglehetős van annyira czivilizálva, hogy csakis efféle esej menyek hatnak rá vonzólag.
számmal.
Gül-Baba sirkápolnája Budán.
Másnemű bajok ellen különben jól gyógyit
Az itteni gyógyélet fotényezője a borviz-ivás,
melyet reggel 6 órakor zeneszó mellett sétálva dr. Szabó Vazul, Felső-Fehérmegye és ezen fürdő
Ki ne ismerné a Magyarország-szerte kóborló
végez a közönség egészen 8-ig. Este 6-tól hason jeles főorvosa. Dr. Otrobán is ki-kinéz Brassóból mohammedan derviseket? Bármerro járjunk az
lókép 8-ig. Kezdők kevesebbet isznak; mig né hetenként, annyival inkább, mivel saját magának ország minden vidékén találunk egy-egy ugyne_
is egész bérház-telepe van. Olyankor „ordonne vezett török dervist, a kit az ismeretes magyar
hány nap múlva fölvihetni egész két pintig.
vendégszeretet mindenütt tárt karokkal fogad s
Az ivóviz szénsavas-szikéleges vns-tartalmu; ici de 9—10 h.", mint lakása fölirata hirdeti.
A vendégek oláhországiak és erdélyiek, még napokig étellel, itallal, pénzzel ellát. Utóbbi időben
inni kellemes, tisztán ép ugy, mint kecsketejjel
vagy borral vegyítve. Hatása gyors és biztos: pedig elébbiek számosabban. Tavaly megláto azonban e jámbor kóbor dervisek oly na»y szám
szenvedés nélkül tisztítja a gyomrot mindennap. gatta a fürdőt összesen 13.71 vendég; azok közül ban lepték el hazánkat, hogy a magyar vendégsze
Konstantin James párisi hires fürdőorvos 610 bel- és 761 külföldi, mely utóbbi kifejezés retet is belefáradhatott segélyezésükbe. Budánkét
három év előtt egyszerre 15—20 dervissel talál
1863-ban azt irta, hogy ezen víz alkatrészeinek egyértelmű itt az oláhországival.
vegyülésénél fogva az elsőrendű fürdők közé
Nemre nézve a tavalyiak közt 723 férfi és koztam a Gül-Baba mecsetében, kik között keletnek
négy-öt nyelvét is képviselve találtam. Voltak, és
sorolható Élőpatak; s hasonló előnyös összetételű 648 nő volt.
viz csakis Korszika szigetén található.
Ezek a rendes arányok átalában máskor is. pedig legtöbben kurdok, afgánok, kik a persa

A főkut Előpatakon. — (Fénykép után.)
Van, hasonló alkatrészü vizből, külön meleg
ésf külön hideg fürdő, s azokon kivül kellemes
uszoda jó zuhanyokkal tiszta patakvizből.
A szobák ára a kereset szerint változik.
Eddigelő legmagasabban fizettek tavaly, az idény
közepén, egy díszesen bebutorozott nagy első
emeleti erkélyes salont, naponként egy Napoleonaranynyal. Átalában 60 krtól 3 frtig változnak a
rendes árak. Az idén valamennyi olcsóbb, mert
nem nagy a közönség.
El van látva a fürdő kényelmes jó vendég
lőkkel, jelenleg négygyei, melyekben semmivel
sem drágább az élet, mint városi szállodáinkban.
A ki háznál akar főzni, van módja benne,
mert konyhát mindenütt adnak a lakások mellé s
a szomszéd községek jól ellátják a piaczot.
Brassai és szent-györgyi kereskedők közül
négy-öt mindenféle áruczikkel itt tartózkodik az
egész idény alatt, s a posta- és távirda-szolgálat
is állandó júniustól szeptemberig.
Esős időben nagy fedett sétányon mozog a kö
zönség, melynek egyik fele színpaddá alakitható.
A másik felén olvasó-szoba van, melyben mint
egy 20, leginkább magyar lap található ; 50 kr.
részvénydijért használhatja akármelyik vendég.

Oláhországiak sok szép székely lovat vesznek
meg itt évenként; főként a fekete és szürke szí
nűeket kedvelik.
Egy kilényi földmives, Bába, Jancsi épen
a napokban adta el itt saját növelésü székely
fajú két csikóját (egyik két, a másik három éves)
900 jó frtért. Feketék voltak. Gondolom, hogy
nem rósz kereset-forrás!
Ezzel a fürdőnkkel már kiállhatunk a világpiaczra, s ha a „Pester Lloyd"-nak tetszik, ide
már bízvást elküldheti a kényesebb ízlésű nyuga
tiakat is.
örvendetes, hogy ezen szép fürdő birtokosai
mindnyájan vidókbeli magyar emberek; legtöbbet
bír gr. Nemes János, a ki egyszersmind a fürdőtársaság elnöke is; épületei bérletéből évenként
6000 frt. rendes jövedelme van.
Az idén, mint átalában említem, ennek sincs
annyi látogatója, mint máskor; eddigelő összesen
650 egyén kereste föl.
Én hiszem, hogy hová tovább mind több
lesz, mert Élőpatak valóban élőpatak, mint egy
pesti vendég hálásan megjegyezte.
Jó gondolat volt a fürdő-birtokosságtól,
hogy elhatározta ide hivni egyik legközelebbi

nyelvot rendszerint jobban beszélik, mint a törö
köt; voltak arabok, indok, persák, s itt-ott, de
csak igen ritkán, egy-egy török, hanem azért né
pünk mindenikre rámondja, hogy török barát. A
gül-babai szűk sirkápolna nem tudván mindnyáját
elszállásolni, Budán magán házakban vonták meg
magukat s innen jártak ki koldulni, s hónapok
multán ismét visszajöttek, hogy a mit szereztek,
azt télen át a fővárosban elköltsék. Sokan annyira
megszerették a magyar életet, hogy éveken át
laktak Budán, s két év alatt hét afgán dervist te
mettek el a budai irgalmasok kórházából; egyikét
csak pár hó előtt, kinek halálát német nemzetiségű
budai születésű özvegye kesergi.
Könnyen aklimatizáló hajlamuk folytán több
ily elmagyarosodott dervishez leendett szeren
csénk, ha a török konzulátus fölszólítása folytán
egy miniszteri rendelet meg nem vonja a kóborló
dervisektől a koldulási szabadalmat. De most, már
majdnem másfél év óta egy dervist sem láttam
fővárosunkban, s igy Gül-Baba türbéje (sirkápol
nája) némán és elhagyottan áll. Meg levén tiltva
a koldulás, a dervisek megélhetési módja is meg
szűnt, s igy remélhetőleg nem is lesz szerencsénk
többé mohammedan dervisekhez. Az utolsót, egy

délczeg ifjú arabot, ki több éven át kereste föl j mon mondotta: Ha magas polczon áll valaki, sok Marad utána két eladó leány s egynehány kisebb
Magyarországot, s már magyarul is meglehetősen I olyan kerítés tetején keresztüllát, a melyen balől gyermek.
beszélt, pár hó előtt, a koldulást tilalom áthágása a világtól nem is gejtett üroggéget és hiúságot ta
A két eladó leány közül az egyiket már
miatt, tolonczoztattá vissza Törökországba a ha kargatnak. Ha a mélységbe száll alá egy mágik, megütötte a vész előszele, de azért szegény még
tóság. E miniszteri intézkedés helyén volt, de ! azt fogja tapagztalni, hogy a felette álló rétegek nem tud róla semmi biztosat. Ott ül a bolt feletti
nem kellett volna oly tulszigorral alkalmazni, feneke vagy áttetgző, vagy épen átlátszó, vagy erkélyen s várakozik. A múltkor a sétatéren mu
valamint annak idején a koldulási szabadalmat sem meglehet, hogy egészen üres s a benne levő ha tatta meg nekem egy ismerősöm, mint a legszebb
oly nagy mérvben osztogatni, s akkor a bajt, s szontalanságok körrajzát, vagy tiszta képét, vagy leányt a városban. Lorgnettem most is gyönyö
alkalmatlanságot el lehetett volna kerülni, vagy épen egészen kidomborodó alakját is tökéletesen rűnek mutatja, a mint csöndesen ülve nézelődik.
legalább korlátozni. Most sok ember ethnographiai ki lehet venni. Szomorú igazság, de ma is azt ta- A ki igazán jól megnézi, észre veheti rajta az önés nyelvészeti tanulmánya van megrövidítve, pagztaltam, hogy igaszság.
megadó várakozást. Én tudom, hogy vőlegényét
mennyiben e kóbor emberek sok érdekes és tanul
Egy vendéglő első-emeleti szobájának abla várja, ki minden vasárnap és ünnep délután hoz
mányozásra méltó vonással birtak, g némelyikök, kából nézten ki a világba. Most is ki-kitekintek, zájuk szokott menni; de én azt is tudom, hogy
például csak az országszerte ismeretes Molla Ha- mikor e gorokat irom s meggyőződésem folyvást ma épen ugy nem megy hozzájok, mint a múlt
lilt emlitem, simulékony természetök által, köz erősbül. Hiúságok hiúsága, minden hiábavalóság! vasárnap nem ment, mikor a menyasszony épen
kedvelésbon részesültek.
Ablakom egy széles térre nyilik, melynek két ugy várta, mint ma. — A vőlegény soha sem
A császár-fürdő átellenében fekvő dombon külön oldalán két kávéház áll. A tér közepén megy többé menyasszonyához. Tán most is épen
épült Gül-B iba sirja repedezett falaival és kormos sárga és görög dinnye-rakások A négygzögü tér azon töri fejét, hogyan lehetne ezt legillendőbkupolójával szomorúan néz a távolság kéklő kö házsorai előtt járkáló és sétáló közönség, mely bjn tudtul adni. A vőlegény a helybeli takarék
débe, a félhold kíváncsian tekint meredt szemével; itt-ott beszélgető csoportokban gyűl össze. A bol pénztár egyik fő-fő embere s épen tőle hallottam,
de hiába keresi igénytelen látogatóit, a dervisek tok mind a négy oldalon be vannak csukva, mert hogy az édes apának közöl van bukása. Ha a
csőd ki lesz mondva, az eddigi dúsgazdag ember
vándorbotja nem egyhamar fog pihenni az elha nagy ünnep van.
gyatott mecset küszöbén. A sírjában nyugvó GülEgy bolt ajtaja azonban mégis nyitva áll, nek a takarékpénztár ad valami fél-fizetéses állo
Baba hiában fogja lesni a kápolna közepén kivájt mert a dohánytőzs miatt ünnepnapon is látogatja mást, mint utazó becslőnek.
négyszög üregen át az igaz hivők
Hát a szegény szép monyaszramazát, egyetlen egy rika-at sem
szonynyal mi történik? Vájjon leszfog Allah trónusához vihetni, hogy
e neki egy becsületes bizalmas em
ennek fejében az imádkozónak
bere, egy őszinte jó barátja, a ki
bűnbocsánatot kérjen.
Minden
meg tudja tartani az életnek és
hallgat, csak hitetlenek tapodják
emberiségnek? Egy olyan szép és
a szent türbe környezetének füvét
okos, művelt és munkához szo
és avarját. Gül-Baba sirja még
kott fiatal hölgy minden más tár
azt sem élvezheti, hogy az a pár
sadalomban is nagy áldás; hát a
ölnyi dombos hely, hol a kápolna
mi nyomorult viszonyaink közt ne
áll, bántatlanul maradjon. Mostani
volna rá szükség? Nem tudom,
birtokosa Wagner János, építész,
lesz- e ereje a munkát és tanulást,
körülültette szőlőtőkékkel, hogy
melyekkel eddig csak gyönyörű
a bortól iszonyadó mohammedan
ség okáért foglalkozott, kenyérke
szent sírhelyén termő szőlőből
resésből tovább folytatni? Vagy
a Korán által annyira kárhozta
tán a halál és gyalázat kereszt
tott tisztátalan italt, a bort szűr
tüze közzé sodródik s a kettő kö
hesse.
zül valamelyiknek oda veti magát?
— Szegény menyasszony!
Különben, hogy Gül-Baba
A szép loány nem ülhet egész
hogyan érezheti magát eirjában,
délután az erkélyen, egyszer csak
azt egyátalán nem tudjuk, de még
bemogy. Az apja is bement egyne
azt som tudjuk bizonyosan, vájjon
hány emberrel a boltba. Ékkor
ott • érzi-e magát vagy nem. A
megy át a vőlegény az egyik kávé
monda nagyon sokat beszél e rej
házból a másik soron levő kávé
télyes emberről, annál kevesebb,
házba. — A kik már tudják el
sőt épen semmi positiv adatot sem
határozását, gyalázatos embernek
találunk kilétéről és szerepléséről.
mondják; a kik még csak sejtik,
Sokáig forgattam a török törté
csodálkozó szemeket meresztenek:
nészek műveit, de a budai mecset,
de mindenki, a ki csak valami ne
helyesebben sirkápolnára (türbe)
szét vette is a fordulatnak, sokkal
vonatkozó adatot sehol sem talál
érdekesebb embernek tartja, mint
tam. Addig is, mig netán kutatá
eddig, s máris lehet itt-ott hal
saimban véletlenül hiteleg adatra
lani a kérdt'st: „Kit hát, ha azt
találnék, megemlítem a róla ke
nem?" — A szegény menyasszony
ringő mondákból, hogy bektagi
sokkal szebb és eszesebb, miveltebb
dervis és jancsár-vezér volt, és egy
és munkásabb leány, semhogy az
ütközet alkalmával elesvén, azon
emberek elég becsületesek volná
a helyen temettetett el, hol most
nak azt is kimondani, hogy:
a sirkápolna áll. Az, hogy bektasi
„Olyan leányt ugy sem talál a vá
dervis volt, valószínű lehet, mert
rosban másikat!"
a jenicseri katonaság szoroj szö
Annak a túlsó kávéháznak
vetségben élt a bektasi dervisek
van egy olyan erkélye, a mely
kel, mivel Hadsi Bektas, a bektasi
nem nyilik a tér felé. Pompás
szerzet alapitója, adta az eszmét a
hűvös hely igy délutánonként, de
jancsárok alapitágára. Minden jan
Gül Baba sirkápolnája Budán. — (Gerhardt Alajos rajza.)
kevés ember szokott ott ülni, mert
csár egyszersmind bektasi, és min
kevés kártya-asztal fér el rajta.
den bektasi szerzetes katona is volt;
innen magyarázható azon vallási fanatizmus és vak ; az üzletet a füstölő közönség. A keregkedő az j Sarokszobám egyik ablakából még oda is ellátok
merőség, mely a jancsárokat jellemezte. Innen van, S ajtóban áll g mosolyogva fogadja a térről hozzá ;s kíváncsi vagyok tovább kisérni a vőlegényt.
Csakugyan az erkélyre ment s oda ült egy
hogy a jancsárok eltöröltetése után a bektagi szer j sereglő emberek üdvözlését, örömnyilvánitásáí és
zeteseket is kiűzte Mahmud szultán a török fővá a sok jókívánságot. Erre a kereskedőre büszke a országgyűlési képviselő mellé. A képviselő igen
rosból. Hogy mikor esett el, és ki építette e me | közönség, mert a bécsi köztárlaton kiállított finom gavallér ember; kényes becsületérzésü, ki
csetet az ő tiszteletére, arról szintén nom bírunk | árui becsületet hoztak a városra. Hogyne üdvö- gokgzor már magok gérelmeért ig megvívott, de
1
adatokat. Elég annyi, hogy áll, és nem szolgál a zölné őt mindenki örvendezve, mikor épen tegnap gérteni goha nem gzokott. Már előbb is ült egy
dombnak dísztelenségére, s e mellett emlékeztet | kapta meg a távsürgönyt, hogy Bécsben nagy alak az asztalnál, a kire nem jó szemmel nézett s
ama régi viharos időre, mely hazánk felett a török I kitüntetés érte: kiállított áruiéit megnyerte a most még egy másik ült épen ő mellé. Jónak látta
hóditás alatt elzajlott. Az efféle emlékeket ne | nagy díszoklevelet. Mindenki dicséri, dicsőiti, ő a kártya-asztalnál helyét másnak adni s elhagyni
künk magyaroknak is érdekünkben állana, meg az első kereskedő a maga nemében az egész vá az erkélyt.
A vőlegény és a másik gyanús ember egymás
őrizni a romlástól, de még inkább a török kor rosban, sőt tán az országban is.
A kereskedő mosolyog. Én már tudom, hogy mellé kerültek volna, de a vőlegény is fölkelt és
mánynak, mely semmit sem tett e helyért azóta,
e mosoly savanyu ég kegerű. Elég közel van ugyan másik asztalhoz ment nézelődni, ö sem óhajtott a
mióta az a mecset oda épittetett.
Erődi Béla.
ablakomhoz, hogy innét ig kivehetnem; de a lé mágik alakkal érintkezni. Pedig nem beteg ember,
lektani buvárlaton kivül biztos adatot is hallottam sőt nagyon is egészséges; csak esze és jelleme volt
róla, hogy azok a vállalatai, a melyekért a dísz kevés egész életében.
Egy vendéglő ablakából.
Régóta ismerem a boldogtalant. Együtt ta
oklevelet nyerte, már évtizedek óta nem fizetik ki
magukat s bukása most dicsősége tetőpontján, nultunk egy Kárpát-alj i városban. Szegény özvegy
(Vázlat.)
közelebb áll, mint valaha. Kiállított tárgyaiból asszony fia volt, mégis sokat költött; csekély örök
Nem tudom hol vettem, de meggyőződésem, semmi megrendelést nem kapott s hitelezői épen ség nézett rá, mégsem tanult; átalánosan elismert
hogy sem olyan magas, sem olyan alacsony helyre eddig ígérték meg a várakozást, mig a kiállítás tökfilkó volt, mégis nagyravágyott. Mindig uri
nem állhat az ember, a honnét a világi dolgok eredménye minden bajt megorvosol. — A keres leányoknak szokott udvarolni, kik bókjait ostobák
hiúságát meg ne lehetne látni. Igazán hiúságok kedő büszke és becsületes ember. Két-három hét nak, de magát szépnek találták s mint jó tánczossal, legszívesebben vele tánczoltak. Még alig volt
hiúsága, minden hiábavalóság! mint Bölcs Sala- múlva meglehet egy pisztoly orvosolja meg bajait.
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húsz éves, máris megkért egynehány gazdag kedve egy kesergő asszonyhoz oda menni, hogy náltam — ma ? kérdé a leányka faggatólag. — j;i_
leányt. Mindenütt szégyent vallott s utoljára az vele alkudozzék? Elképzeltem, hogy ez csak ne mondtam napi tapasztalataimat, a mikre a kis
egész társaság megvetése elől a fővárosba mene veli szomorúságát, mert a mostani kholerás idő bohó azt jegyezte meg, hogy engem az isten is jé
kült. Soha sem hallpttam senkitől, hogy valaha ben különben sem valami nagy keleté van a diny- férjnek teremtett, olyan csendes, türelmes lennék
tanult volna s olyan embert sem ismerek, a ki a nyének. Pedig a szegény asszony egyebet sem mint egy f birka. Hanem még ezt is kedvesen
ficzkót tehetségesnek tartaná. Hanem azért egy árul, tehát abból kell neki családjával együtt mondta! Én aztán azt feleltem rá, hogy olyan
szer csak lett neki diplomája s édesanyja a haris megélni. Becsengettem a pinczért s hozattam vele kedves bárányka mellett, mint a kisasszony. Jó.
nyaszárban tartogatott ezüst húszasokat a ponész- egy pár dinnyét, meghagyva neki, hogy ne a izüt nevetett rajta, de én tovább folytattam:
től megtisztogatva, mind fölküldte neki, hogy iro javát válogassa s ne alkudjék. HH egy könnyét „Hiszen ugy is az a neve: Boriska, bariska!"
megkiméltem a nehéz sorsú asszonynak, bőven
dát nyithasson.
— Megnyortem a fogadást — kiáltott vidá
Diplomát szerezni csak könnyű volt, (azt hi meg vagyok jutalmazva silányka részvétemért.
man — megnyertem a fogadást, mama! Nézze
Oda hagytam az ablakot s végig vetettem csak — fordult felém — mamával fogadtam, ho^y
szem, sokan vagyunk abban a véleményben, hogy
Magyarországban könnyebb ügyvédi diplomát magamat a vendéglő pamlagán. Itt sem marad ezt a rímet és szójátékot előbb-utóbb elfogja ne
szerezni, mint csizmadia- vagy szücsmesteri reme hattam sokáig: meleg is volt, izgatott is voltam, kem mondani.íme,megnyertem a fogadást! Mama
ket készitoni!) hanem annál nehezebb klienseket meg a kiálló rósz rugók is nyomták bordáimat. fizet!
Megint oda mentem a szellős ablakhoz, me
fogni. Nem volt semmi keresete; olyan bolond
A fogadás tárgya egy vacsora volt a czukember kevés akadt, a ki ő rá bizta volna az ügyét, lyet már korábban elhagytam. Szemem megakadt rásznál, mely ismét csupa jó kedv között folyt ie.
8 mikor adósságai már épen nyakig értek: akkor a zárdán, melybe épen egy pap ment be. Ismerő Búcsúzáskor számtalanszor megfogadtatták ve
ismerkedett meg egy féleszű leánynyal. Annyi söm volt, de nem tudtam látogató-e, vagy állandó lem, hogy mog fogom őket látogatni, mert holnap
esze volt a gazembernek, hogy észre vette minő lakos ebben a zárdában? Mikor ezelőtt épen tíz tovább utaznak, haza Győrvármegyébe.
jövendőbelivel van dolga, s azt is felérte észszel, évvel pályát választottunk, ez a fiu merész vá
Örömmel Ígértem meg s édes tervek közt bal
hogy az ilyet nem adják ráadás nélkül. Ügyes gyakkal, fényes reményekkel nézett a jövendőbe lagtam föl a lépcsőn első emeleti szobámba.
házassági szerződés mellett megesküdött s már s oly lángoló képzelemmel rajzolta szónoki hevé
Eszembe jutottak az ablakjelenetek. Végi^
a válóper is bevégződött és most a tökfilkó a ben jövendő működését, s oly lelkesedéssel beszólt olvastam mind, a mint hirtelen papírra vetettem.
szent czéljairól, hogy mi egy uj Kossuth Lajost
menyasszony fele örökségéből uraskodik.
Ugy tetszettek, mintha nem is láttam volna eze
A fiatal asszony mélakórban s'zenved s édee vártunk belőle. A köztünk levő „kis Petőfi"-nek (a ket. Meg vagyok róla győződve, — gondolám
szülői inig ápolgatják, százszor meg százszor meg mint a poétává kandidált egyik czimboránkat hogy ha most még világos volna, nem ilyen jele
győződnek róla, hogy ennek jobb lett volna vi neveztük) testi-lelki jó barátja volt: természetes neteket látnék oda künn.
lágra se lenni, minthogy férjhez menjen akárkihez tehát, hogy őt meg Vasváry Pálhoz kellett hason
„Édes e világ, és jó minékünk szemeinkkel
is, annyival inkább egy spekuláns gazemberhez. lítanunk. A költő és a szónok!
nézni a napot!" igaza van bölcs Salamonnak.
Ez a spekuláns gazember az, a kit az erkélyen
A költőből — mint Arany János mondja —
Hanem ha ezt a most megígért látogatást is
kerülgetnek az emberek, de a finom társaságnak „éneklő helyett csak énektanár lett," de a szónok
nincs elég erkölcsi ereje, hogy tőle megszabadul még annyira se vitte. Pedig nem tehetségén múlt! elmulasztom s az egész életen át minden ábránd
jon. Oda áll az emberek háta mögé, kártyájokba Legalább én máig is azt hiszem. Azt a szép, ból kiriasztgatom magamat — — oh nem! Szól
néz, bele beszél játékukba s lábujjhegyen himbá barna, magastermetü, élénk szemű, gazdag hajú, junk nyiltan! Ha most is elokoskodom a dolgot,
lózva feszeleg és térdben pattogtatja lábszárait, izmos, de karcsú fiatal embert még a barátcsuhá a helyett hogy megnősülnék: akkor aztán végké
számba sem véve a tisztességesebb rendreutasitá- ban is meg lehetett ismerni, s ha valamikor kive pen elmondhatom:
„Hiúságok hiúsága! minden hiábavalóság!"
sokat. Az utczán alant elmenő hölgyekre olyan szik a jámbor ferencziek közül, akár a primási
megjegyzéseket tesz, a minőket tisztességes kör székre fel fog illeni.
Pedig még most is azt hiszem, hogy ez lesz
ben elmondani erkölcsi lehetetlenség, de azért
a
dolog
vége!
-r — s.
Szerzetessé szerelme és családja bukása tette.
tőle senki sem kér számon semmit. Bár pénze
Egy szép és mindnyájunk által bálványozott leányt
még van, máris semmiházinak tekinti mindenki,
szeretett, a kinek a kedvéért sokat költött. Szépen
hanem azért előre lehet látni, hogy másodszor is
Geológia és. történelem.
akart öltözni, ur akart lenni, mindig minden tár
gazdagon fog nősülni.
saságban ott lenni s az iskolában mégis az első
(3-ik közlemény.)
A szögletszoba másik ablakán kinézve, végig polczon állani, tánczolni, vívni, úszni, lovagolni,
gondoltam e mihaszna ember életén s visszatértem vadászni s minden férfias mulatságban kitűnni:
Kő-, bronz- és vaskor.
az első ablakhoz, hol mégis tán valamivel derül ez volt kedvtelése. Tulajdonképen nem az ő kedv
Az egymásra következő korszakokban hasz
tebb látványok kínálkoznak.
telése volt: a leánynak akarta ezzel kedvét töl
nált,
vagy legalább túlnyomó eszközök szerint,
A mint kitekintek, a tér közepén, a dinnye teni. S ez mind sikerült neki egész addig, mikor
rakások körül nagy tolongást látok. A tömegből el kellett volna búcsúzni, szünidőre menni, örök mint már emlitém, az ember fejlődése történetét
egy részeg-ember rikácsoló ordítása hallatszik s hűséget fogadva elválni, hogy majd a pálya bevé- kő-, bronz- és vaskor-ra osztották föl; mert a
egy szegény asszony fájdalmas sirása, kinek ar- geztével eljön a kedvesért. Mindezt meghiúsította fegyverek és némely házieszközök főanyaga csak
czát elborította a homlokáról ömlő vér. A riká egy hir: a fiu apja tönkre jutott s ez oly szégye- nem mindenütt ebben a sorrendben következett
csoló részeg ember férje a siránkozó asszonynak s nitőleg csúfosan volt a hírlapokban leirva, hogy egymásután, a mi egyszersmind a találmányok
még délelőtt békességben árulták együtt a dinnyét. e gyalázattal nem mert tisztességes társaságba legtermészetesebb fejlődési menetét is jelzi.
Később a kőkort még régiebb és ujabb kor
A dinnyerakásnak ablakom felé eső oldala mellett menni. Tőlünk sem vett búcsút s csak később
egy kis beteg gyermek volt nagy kendőkbetakar hallottuk róla, hogy egy évi kicsapongó múlatás szakra osztották, a szerint, a mint az eszközök
gatva, kit az édes anya sokszor ölébe vetts végig és korhelykedés után bekopogtatott egy minorita még igen durva módon vagy már kissé csinosabban
voltak készítve. Különben mig a Föld egyik
járta vele a tért, folyvást csitítgatva és altatgatva zárdába.
vidékén a követ használták eszközök készítésére,
a kinlódó kis ártatlant. A vendéglőbeli szobaleány
Mikor megláttam, mindjárt megismertem s a
egy kis levest is vitt ki a beteg gyermeknek s a mint egy ablakon át megláttam a zárda egyik más vidéken ugyanazon időben ugyanarra a czélra
mint észre vettem, még a többi kofa is mind rész szobájában sétálni, rögtön átküldtem hozzá egy fát vagy csontokat és kagylókat használtak.
véttel volt a beteg gyermekét ápolgató anya látogató jegyet, hogy meglátogatom, vagy látó
Némely országban, mint péld. Észak-Ame
gyötrelmei iránt. A férj nem sokat adottaz egészre gasson meg ő, a mint ő megengedi, vagy jobban rikában és Ázsia némely vidékén, a kő- és bronz
s a téren megforduló férfi és asszony ismerősökkel szereti. A pinczér azt a választ hozta, hogy jól kor közé áthidaló korszak gyanánt a rés-kort
olyan közönyösen váltogatta az otromba tréfás emlékszik rám, üdvözöl, de nem óhajt velem ta lehet beiktatni, a midőn még nem tudták, hogy
megjegyzéseket, mintha neki semmi köze se volna lálkozni.
öntvényben a czin a réznek mily alkalmas keve
egyébhez, csak a dinnye jól keljen. Délben elment,
Tehát a régi seb fáj még folyvást! Vagy a réke. Ez a közbülső korszak alkalmasint minden
gondolom ebédelni s az asszonyt és gyermeket
magas tervek megsemmisültét gyászolja! Vagy oly helyen bekövetkezett, a hol, mint például a
magára hagyta, hadd vesződjenek egymással.
eltévesztett pályája zárja el egy olyan régi isme Laké Superior mellett, a termés-rezet a Föld felü
Mikor én is visszajöttem az ebédlőből, épen akkor
rősétől, ki versenytársa volt valaha, de a kit azért letéhez közel lehetett találni.
egyezkedett a nő egy másik kofával, hogy vigyáz
mindennapos jótéteményeiben részesített! Hiúsá
Sőt Livingstone azt állítja, hogy Afrika nagy
zon az ő dinnyéjére is, mig beteg kisdedét az ir
gok hiúsága, minden hiábavalóság! — tértem részében kő- és bronzkor nem is volt, hanem hogy
galmasokhoz vitte a gyógyszertárba. A férje épen
vissza ismét a refrainere, melynek hangulata egé a négerek a vas olvasztásához és földolgozásához
akkor tért vissza részegen, mikor az anya is viszszen erőt vett lelkemen.
a legrégibb idők óta értettek volna.
szaérkezett a gyermekkel. Féktelen dühvel esett
Most
már
egészen
kerültem
az
ablakot.
Ma
A czin termés-állapotban elő se fordul, átaláa vadállat a szerencsétlen nőnek, hogy miért bízza
másra a portékát; hány vevőt elszalasztott addig szerencsétlen napom van, csupa keserűséget látok ban a Földnek csak igen kevés tájékán és oly
állapotban, hogy nem egy könnyen lehet hasz
mig „rongy kölykével" oda bitangolt s éktelen minden lépten, nyomon.
A hangokat azonban ki nem zárhattam: egy nálható éreznek fölismerni. Ennélfogva tehát már
káromlások közt vágta fejéhez azt a darab követ,
melylyel a dinnyerakás egyik sarka meg volt tá közeli sétatéren szomorú nótákat kezdett a banda némely véletlen föfedezéseket, kereskedelmi össze
masztva. Az összefutó tömeg védelme alá vette muzsikálni. — Sétára indultam: jó lesz egy kissé köttetéseket és a technikai ismeretekben tett
az asszonyt s a tolongásban a szétszórt dinnyéből szórakozni, ugy is szűnik már a hőség. S nem jelentékenyebb haladást kell föltételezni, mielőtt
egyiknek másiknak ingyen áron gazdája is talál sokára ott járkáltam a sétatéren. Ott is keserű odajuthattak, hogy a fegyverekre és szerszámokra
a tiszta vörös réznél sokkal alkalmasabb bronzot
kozott. Kevés idő kellett hozzá, mig a kapitányság volt minden.
Ah, ez a sok hiu nő! Igazán hiúságok hiú önteni tudják. De mindamellett igen valószinü,
emberei a gaz részeget a városházához hurczolták.
Az asszony pedig bekötötte sebét, összerakta sága — mormolám ismét, midőn egy ismerős, ka- hogy a legelső ilynemű öntvényeket csak véletle
szépen a dinnyét 3 leült és csendesen sírdogált. czagó, vidám hang félbeszakította gondolatomat. nül, a vörösréz- és czintartalmu érezek olvasztása
Azt képzelem, nem annyira maga miatt sírdogált, Nem tudtam, merre forduljak, mert szembejöttek. alkalmával nyerték; efféle érezek találhatók péld.
mint embertelen férje miatt, ki egy jóra való asz- Egy kis leány és édes anyja, kiket — ugy hiszem Cornwall-ban. De erre mégia olvasztásra volt
szonynak, nem hogy könnyeire, de még egy jó — nem rég illetlenül, bár akaratlanul megsér szükség, mig a réz termés állapotban is előfordul.
tettem a hévvizi fürdőn. Bocsánatot akartam Ennek a következménye azután egyszersmind az
szavára sem volna érdemes.
kérni, de a megbántódásnak semmi nyoma sem is, hogy a bronz eszközök mindenütt egyszerre
Az asszony folyvást csak törölgette szemeit; volt rajtok. Élénken, kedvesen csevegett a leányka sokkal tökéletesebb fejlettségű alakban és több
ráért, nem akadt egy vevője sem. A többi kofánál s jóizüket nevetett a mama. Kivallattak, mit ke diszitéssel jelennek meg, mint a kő- és rézesz
mindnél volt vásárló közönség, a kik 9 dinnyében resek ebben a városban. Bizonyosan házasodni közök, melyeket a bronzból valókat megelőzték. E
válogattak s vettek is belőle, de kinek volna akarok. Tagadtam a dolgot kereken. Hát mit csi- mellett egyszersmind azonnal sokkal jobban

41»

elterjedtek, mint a kevésbbé czélszerü rézesz egész fölületét egyszerre érte volna, — bármeny vagy fülit fúrtak az eszköznek s ugy ütötték
közök.
nyire foglalkozott is ezzel némely természettudósok nyélbe, vagy pedig a nyélül szolgálandó fadarab
A rézkort tehát csak helyenként lehet beig- phantasiája — még legcsekélyebb nyomaira sem meghasított vége közé csíptették, a mibe azután
tatni, ott, a hol épen bővében voltak a vörösréznek, lehetett találni. Átalában véve a geológiai őskor bőrszijjakkal, inakkal, vagy növényrostokkal fe
a mint a Föld rétegeibon bizonyos szerves alakok a történelmi jelen kortól nem merőben és lénye szesre kötötték, vagy pedig — mint például a vé
szintén csak helybelileg fordulnak elő mint kövü gileg különbözik, s legkevésbbé van ettől vala sőket — egyik végüknél fogva beleszorították
letek. A svájezi czölöpépitményekben egyetlen mely éleshatáru szakasz által elválasztva; sőt egy szarvas-agancs vastagabb végibe.
A balták, kalapácsok, ékek és vésők után leg
egy rézeszközt sem találtak.
inkább mind a kettő lassanként egymásba folyik,
A vas előállítása és földolgozása még a a mint valamennyi régebbi geológia korszak egy sűrűbben találhatók: kések, nyílhegyek és fürészbronzénál is sokkal tetemesebb haladást föltételez másba fűződik. Sőt még az ember keletkezése és szerii szerszámok. Erre a czélra Európában legki
a kohászatban; mert jóllehet a vasérczek rendkí legelső megjelenése is bizonyára nem mindenütt vált a tűzkő, Mexikóban az obsidián volt alkal
vüli gyakoriak, mégis a vas termésállapotban egyidőben következett be, ugy hogy egész sziget matos. A bonnszülött indusok m-ig Amerika föl
jóformán elő se fordul, érczei pedig meglehetős csoportokat és világrészeket nem érintett még fedeztetése után is sokáig készítettek obsidiánból
nehezen olvaszthatok. Az az oka annak, hogy a emberi láb, míg egyebütt talán már számos népes kitűnő borotvákat, sőt egy darabból művészileg
vas alkalmazása rendesen mindenütt csak legutol ség létezett. Az uj állat- és növényfajok megjele kivert karkötőket is. A kőből készült tárgyak
jára kezdett tért foglalni. Egyes szórványos és nése pedig az uj emberi egyének megjelenésének közt találtak még továbbá: bunkókat, parittyaköhelyenkénti kivételeket, ugy látszik csak a me- szakasztott mása volt. A szervezetek, melyek a véket, szövőszékhez tartozó kőnehezékeket, homok
teorkőhullásokitidéztekelő, mert eme tömegekben Föld legkülönbözőbb korszakaiban éltek, s a kőből való fenököveket, dörzsölő köveket gránitból,
a termés vas azonnal kovácsolható állapotban for melyek maradékait kövült állapotban találjuk, a mely utóbbiakat daráló gyanánt magvak szét
folyton más- meg másfelekké váltak ugyan, oly- zúzására használták, végül néhány ékszert és amüdul elő, s ezt többfélekép föl is dolgozták.
Jelenleg valóban még a vaskorban élünk; ez formán, hogy két egymástól távoleső időszak ezen lettetEzeket az eszközöket, legalább a svájezi kő
a fém még sohasem volt oly uralkodó, még soha tekintetben igen tetemesen különbözik egymástól,
sem volt oly átalános elterjedve, mint most, de de ilyen változás soha sem állott be rögtön; sőt korszak utolsó idejében, ugy látszik, hogy kiváalkalmazásában mindamellett változás állott be, inkább a különböző fajok egészen hasonló módon lólag különös helyeken, sőt, mint az agyagedénye
a mennyiben mindig több meg több aczélat készU következtek egymásra, mint az egyes egyének. ket, külön műhelyekben készitették.
Köveket már régesrégóta, mind természetes,
tenek belőle. Ezt az állomást öntött aczél-kornák Mig néhány faj kihalt, helyébe ujak keletkeztek ;
de
az
uj
fajok
mellett
minden
időben
még
igen
mind
pedig kidolgozott állapotban használtak
lehetne nevezni. Nagyon meglehet ugyan, hogy
már a vaskor tetőpontjához közeledünk, s hogy sok régi is megmaradt, mig végre a megváltozott hajitó fegyverül, vagy lövedék gyanánt; nemcsak
utóbb a vassal valami más fém fogja megosztani állapotokkal ezek sem voltak képesek többé da- a puszta kézzel való dobásra, mint már Trója
czolni. így ment végbe lassanként a szerves falai alatt, hanem parittyába (Dávid) és hajitó
az uralmat.
Melyik lehetne az ? Voltaképen csak valami egyes alakok szünetlen változása, a nélkül hogy készületekbe is. Sőt igen komoly fegyver gyanánt
egyszerű és olcsó módszerre lenne szükség az az élet átalános háztartásában valaha megszaka használták még abban az időben is, mikor mar
nomcsak vasat, de lőport is használtak hadiczéalaminiumnak az agyagból való előállítására, hogy dás állott volna- be.
lokra. A legrégibb löveg-golyók leginkább kőből
De
van
egy
különbség
a
Föld
története
és
az
ez a fém igen sok czélra még használhatóbbá vál
jék a vasnál. Ama tulajdonságánál fogva, hogy az emberi történelem közt, melyet e helyütt nem készültek, sőt a löveg-csövek sulymeghatározása
óleny ül esnek nagy mértékben kéj)es ellentállani, szabad emlittetlenül hagynunk; nevezetesen mig is, részben még ebből a kőgolyó korszakból szár
további fómtermészetéhez képest rendkívüli köny- a Földön a szerves lények egymásután eléállott mazik.
A kőnek támadó fegyver gyanánt, hajitásra
nyüségénél fogva, arra lehet következtetni, hogy fajai nagyban és egészben véve mindenütt egyen
való
használása mindenesetre a legeredetibb; sőt,
letes
és
egyszersmind
meglehetős
egyidejű
hala
némely czélokra igen sűrűn fogják alkalmazni,
habár a vasat sohsem fogja is kiszorítani, a mint dást árulnak el az alacsonyabbról a magasabb mint tudjuk, néhány majomfaj is ezzel a fegyver
emez sem szoritotta ki tökéletesen a bronzot, a fokra, az egyszerűtől a változatosabb felé — tehát rel él, s alkalmasint az ember is, minden további
rezet és a követ. Az elsőbben használt anyagok átalános törvények szerinti haladást — az emberi kidolgozás nélkül, ily alakban használta legelő
hoz csak mindig ujabbak és részben használha művészet maradékaiból sokkal világosabb hely ször. Csak azután kezdte még, eleinte igen dur
tóbbak csatlakoztak — tehát itt is az eredmények beli haladásokat ismerünk föl, olyformán, hogy ván, különféle más czélokra földolgozni, mig a
összegeződése szerepel s ennek következtében az egyik országban még a fejlődés lagalsóbb foka kidolgozás, az egyszerű kőforgácsnál kezdődvén,
uralkodik, mig egy másikban a fejlődés már igen mind jobban-jobban tökélyesbült, mig végre kő
válnak a dolgok mind változatosabbá.
A kő- és fémkorszakok azonban, melyeknek magas fokra vergődött. De még maga ez a körül ből már nemcsak czélszerü, de csinos alakokat is
teljes okadatolását a haladás természetes meneté mény is csak relatív, mert átalában az emberisé készítettek.
ben találjuk meg,a minek egyszersmind kifejezési gen is észrevehetjük a haladást a mind magasabb
korántsem fejlődtek mindenütt egyidejűleg, sőt a fejlettség felé, s helybelileg a magasabb faji fej A református egyház megalapítása
különböző országokban vagy világrészekben na lődés sorrendje se egészen egyenletes.
Lássuk most még kissé tüzetesebben a kőMagyarországon.
gyon is eltérő időkben s részben átugrásokkal,
ép ugy a mint különböző népek művelődése sem kort és maradékait.
A franczia reformált egyháznak a magyarral
A hol az ember az első természeti- vagy őstartott lépést egymással.
való rokonságát érdekesen fejtegeti Sayous Ede,
állapotból
kiemelkedett,
és
némi
műképességre
Kő-, bronz- és vaskorszak helyett tehát he
az ismert franczia magyar-barát és nagy képzett
lyesebben a fejlődés kő-, bronz- és vas-állomását tett szert, működése mindenütt a kő (fa, kagy ségű tanár a párisi Gharlemagne-tanodában, a
lók, csontok) megmunkálásával, kőeszközök készí
lehetne mondani.
czikkünk elé irt czim alatt a franczia protestáns
Mialatt Európában és az óvilág némely más tésével kezdődött; valami keményet kerestek, a történeti társulat hivatalos tudósitójának ez évi
vidékén a vaskorszak már régóta beállott, vagyis mivel a puhább fát, csontot, szarut és más májushavi füzetében. Nem érdektelen tudni, hogy
ezt a fémet igen átalánosan használták, s szinte efféléket kikészíteni lehessen. A fémek alkalma e társulat a franczia kormány pártfogása alatt áll
már uralomra vergődött, — az alatt Amerika zását nyilvánvaló, hogy csak egyes néptörzsek s a mivelődés terjesztésére üdvösnek ismertetett
népei még évszázadokig réz-, bronz- vagy kő- különválása után, s ezek meg nem azonegy idő el. A társulat tudósitója már 22-dik évi pályáját
fegyverekkel hadakoztak. Sőt a Föld némely félre ben fedezték föl vagy vették foganatba. Mert ha futja és a társulat magán ügyeit illető közlemé
eső zugában, némely magános szigeten a bennszü a Föld legelső lakói közt is használatosak voltak nyeken kivül mindig egy-két tanulmányt tartal
lött nép még most is a kő- vagy fakorszakban volna, bizonyára utódaik közt is használatban maz a franczia reformált egyház viszontagságos
van, a mint hogy átalában az emberek legkülön maradtak volna — csakhogy nem egyenlő fokra idejéből, vagy jelenéből, mely sokkal örvendetebözőbb fejlődési fokai léteznek egymás mellett. kifejlődve.
Az eszközökre használt kőnemekon és az sebb képet nyújt, mint a múlt. Hogy a fölhozott
Az emberek fejlődése története nem átalános s a
fűzet a magyar reformált egyházzal is foglalkozik,
Földnek nem minden vidékén halad összefüggő- azokból készített alakokon a legkülönbözőbb or azt az érdekazonosságon kivül, ama rokonszenvnek
szágokban
és
a
legkülönbözőbb
időkből,
lényeg
leg egyenletesen, hanem minden országra vagy
köszönhetjük, melylyel a magyarul tudó Sayous
népre nézve más meg más, s többé vagy kevésbbé telen helybeli módosulások mellett, bizonyos áta hazánk s itt fóleg a protestáns viszonyok iránt
lános
egyformaságot
lehet
észrevenni,
melyet
kedvező'befolyást gyakorol reá fekvése, éghajlata
mintha a természet lehelt volna reájuk. Csak az viseltetik.
és talajának alkotása.
Sayous avatott tollal ecseteli ama válságos
A nép fegyverei és eszközei egyszersmind a alkalmazás kora volt igen különböző; t. i. az ab- időket, melyekben két fejedelem, — Zápolya és
sólut
idő,
nem
a
relativ,
mely
utóbbi
mindig
a
szellemi fejlettség állapotát is visszatükrözik; de
Ferdinánd — versengése miatt a harmadik hatalom
a hol már a vaskorszakban élő népek olyanokra népek fejlettségi állapotának felelt meg.
játszva foglalta el és nyűgözte le Magyarorszá
A
kőeszközök
anyagául
rendesen
lehetőleg
törtek, a melyek ezt a fémet még nem kezelték,
got. Az uj tan hirdetőit mindjárt kezdetben mind
ott mindig győztesek és emezek uraivá lettek, kemény és egyszersmind szivós kőnemeket válasz két fejedelem üldözte, mig utóbb mindketten föl
nem csupán azért, mert fegyvereik anyaga jobb tottak. Ilyenek voltak például a helybeli előfor hagytak az üldözéssel, azért főleg, hogy barátokat
volt, hanem azért is, mert átalában a művelődés dulásokhoz képest: a . tűzkő, szarukő, kvarcz, szerezzenek maguknak. A mi a törököt illeti, Solinek is magasabb fokán állottak. A győzők azután zöldkő, gabbro, serpentin, bazalt, láva, obsidián, man—ugy mond Sayous— egyik hitfelekezettel sem
rögtön, néha közvetlenül a kő után, a vasat hozták de kiválóan szerették a nephritet, melyet efféle törődött, s igy aránylag az általa elfoglalt részek
alkalmazásba, s igy az oly helyeken a bronzkort czélokra, ugy látszik, már régesrégóta szállítottak ben még viszonylagos vallásszabadság uralkodott.
mindenfelé: mert lelhelyeit ezideig még csak
egészen átugrottak.
Az uj hit azonban az elnyomatások és üldöz
Ázsiában és Uj-Zélandban ismerték föl biztosan.
A geológia ebben a tekintetken is igen meg
A kőből készült eszközök alakja átalában tetések daczára is tovább terjedt és a különféle
egyez a történelemmel. Helyenként a Föld lera
sokkal egyszerűbb és kevesebb díszítésű ugyan, árnyalatok küzdelmében egyre tágasabfc tért
kodásaiban is találkoznak nagy hézagok, olyformint a bronzból valóké; de némileg mégis válto nyitott a Francziaországból s illetőleg a Genfből
mán, hogy pédául közvetlenül a szürkevakkezik az időhöz, a divathoz, az anyaghoz és a czél- beáramló Calvinismusnak, melynek érdekében oly
korszak kőzetein a kréta-korszakéi feküsznek.
férfiú lépett föl mint Horhi Juhász vagyis Mélius
hoz képest.
Eme geológiai hézagoknak csakugyan némileg
Legsűrűbben találhatók az ékek, balták vagy Péter, kit méltán neveznek magyar Calvinnak.
más oka van; hanem a Föld történetét, ép ugy
Sayous aztán rátér a hírneves magyar refor
mint az emberi történelmet, szintén csak bizonyos vésők; bizonyára egyszerre szerszámok és fegy
mátor
rendkívüli munkásságának ecsetelésére;
verek
gyanánt
is
szolgáltak;
alakjuknál
fogva
határig, de éles határu átalános korszakra soha
sem lehet fölosztani. Különböző helyeken a Föld legközelebb csatlakoznak ezekhez a ritkább ka elősorolja müveit s illetőleg forditásait; megem
alakulása is egyenlőtlenül ment végbe, valamely lapácsok. Eme darabokat különféleképen ütötték lékezik egyházi beszédeiről, szenvedélyes tollharátalános geológiai katastrophának, mely a Föld nyélbe, vagy foglalták fából készült fogantyúkba: czairól, s ezek között főleg ama polémiájáról, me-
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lyet az unitáriusok ellen intézett, s melylyel a egész életében nem csinál egyebet zivanénál, s ha térni, s napokig a sziklák közt bujdosott. Midőn
Calvin utódjának nevezett Béze Tódor, figyelmét meggondoljuk, hogy egy-egy zivanedsi elkészít megtalálták, majdnem élettelen volt az éhségtől
is magára vonta. Erényeit föltüntetése mellett napjában 3—400 zivanét, s Konstantinápolyban
** (Közoktatás-ügy az Egyesült-Államokban')
azonban hibáit sem hallgatja el Sayous és mély magában több van 4 — 500 zivanedsinél: akkor el Az északamerikai egyesült államok, mint Hippeau
sajnálkozással emliti föl, hogy mint Calvin, Mé- kell ismernünk, hogy a török csakugyan csibukos ,,L' instruction publique aux états unis" művélius Péter sem tartotta magára nézve kötelezőnek nemzet.
ben irja, közoktatásra 450 millió frankot adnak
a könyörületesség szabályait ellenségei irányában.
A török esztergályoshoz hasonlóan dolgozik ki, tehát ötször annyit, mint Európa legelőhalaMélius elnöklete alatt folyt le Debreczenben az egyptomi arab is. A bécsi kiállításon, hol dottabb államai. 1868-ban volt az Egyesült-Alla1566-ban ama nevezetes egyházgyülekezet, mely majdnem mindenféle mesterember műhelyében mokban 124,613 tanoda, 5.360,561 "növendékkel
ben a Béze Tódor által szerkesztett alaptételek, van bemutatva az egyptomi alkirály palotájában, 63,000 tanítóval és 135,250tanitónővel. New-York
melyeket a franczia reformált egyház is magáévá ott látunk egy egyptomi esztergályost is munkája ban egy 500 növendéket számláló tanoda igazga
tett, — elfogadtattak.
közben. Jól talált képünk hiven mutatja be o tója 15,000 frank (körülbelül 6000 frt) évi fizetést
így szilárdult meg Magyarországon a refor mesterembert, a mint egyszerű készülékén kezeivel huz. Minden osztálytanítónak 7250 frank fizetése
E. JB.
mált egyház, mely Mélius óta és az ő nagy buz és lába segélyével dolgozik.
van. Egyedül New-York állam 38.416,000 fran
galma folytán nem zárta el magát a haladástól,
kot ád népiskolákra.
hanem megengedte, hogy az élő hit és szabad szó
** (Egy iskolaház összeomlása.) Lombardiá
az emberi tekintély ellenébon is megtartsák jogo
ban, Busto-Arsizioban borzasztó szerencsétlenség
E g y v e l e gg.
sultságukat. Szépen kifejtett hasonlatban fejte
történt. E város egyik házában Bianchi Karolina
geti végezetül derék barátunk a franczia és ma
© {Kegyetlett büntetésmód.) A büntetésnek nőiskolája volt, ki azonban e házat elhagyta s ház
gyar reformált egyházak múltját. Mindkettőnek egészen uj nemét fogadták el ogy a Saginaw- bért fizetni nem akart, mivel a ház leomlással fe
hivei egyarányu üldöztetéseknek voltak kitéve a öböl (Észak-Amerika) befagyott hullámai mellett nyegetett. Biotti Giacomo plébános látván, hogy
türelmetlenség századában, s ezek ugy, mint azok, fekvő városka lakói. A város körülbelül 300 ha a tanítónőtől mit se kap, a házat oly nőiskolává
egyidejűleg vonták a gályákat, mint rabok a kö lászkunyhóból áll s rendszeres törvényhatósággal alakitotta, melyben a vallás tanitása folyt, a nélkül
zéptengeren Lipót császár és XIV. Lajos király bir, élén egy mayorral (polgármester). A község azonban, hogy az épületen legkisebb javítást té
alatt. De a szenvedések ideje elmúlt s mindkettő- szabályainak és rendeleteinek bárminő megsér tetett volna. Aug. 16-án délután 6 órakor mint
jökre nézve egy örömteljesebb kor virult föl, tését azzal büntetik, hogy a törvényszegőt az öböl egy 100 leány volt összegyűlve az első és második
melyben kölcsönösen támogathatják és előmoz- jegén vágott lyukakba mártják nyakig s ott tart emeleten, midőn a padlat hirtelen leomlott. Hat
dithatják érdekeiket.
ják egy jó darabig. Ez aztán igazán muszka bün leány meghalt, busz nehéz, húsz pedig könnyű
így ir Sayous, és m i csak örvendhetünk, tetésmód !
sérülést kapott. Leirhatlan a nép elkeseredése a
hogy multunk s milelkész ellen, ki ha
velődésünk oly mozza
nyagsága által a sze
natát tárta föl szép ta
rencsétlenséget
elő
nulmányaival a világ
idézte. O azonnal me
előtt, melyet eddig csak
nekült is, de a rend
kevesen ismertek, mely
őrségtől elfogatván,
azonban egymagában
Krumm polgármester
is elégséges arra hogy
rel együtt, ki a bizton
nekünk a művelt nem
ság érdekében mit se
zetek rokonszenvét biz
tett, törvényes kereset
tosítsa.
/\
alá vonatott.
** (Nőirabló.) Olasz
lapok jelentik, hogyKaTörök esztergályos és
labriában, Katanzaro
vidékén egy rablóban
pipaszár-készitő.
dagarázdálkodik, mely
A törökországi kéz
egy nő parancsnoksága
művesek közt legmeg
alatt áll. E nő csak 20
lepőbb a~ sztergályoéves és feltűnő szép
sok me őrsége, kik
ségű; Monico Máriá
a: oly kevés készlet
nak hivják és özvegye
tel és egyszerűséggel
egy banditának, ki a
kezelik, hogy a sátruk
csendőrök elleni harczelőtt haladót önkény
ban elesett. Neje meg
telenül is lekötik. Nem
ragadta férje puskáját
ritka dolog, hogy a
éfe megfogadta, hogy
konstantinápolyi bazá
ennek halálát megborokban dolgozó kéz
szulja. A szép Máriába
művesek egész csoport
egy fiatal ember, egy
nézőtől vannak körül
jómódú bérlő fia, bele
véve, s mégis a legna
szeretett és utána ment
gyobb közönynyel foly
a rablók közé; a nő
tatják rendes munká
azonban ajánlatait viszjukat, a nélkül, hogy
szauta8Ította, mire a
magukat azáltal meg
kikosarazott ifjú bozavartatni hagynák.
Tö'rök esztergályos és pipaszár-készitő.
szuból a hatóságnak
Legtöbb bámulója van
elárulta. Mária 30 évi
rendszerint az esztergályosoknak, kik külön,
0 (Bölcs előrelátás.) Egy chicagói vaauttár- fogságra ítéltetett. Egy börtönőr azonban beléje
még pedig nagy terjedelmű bazárral rendelkeznek. sulat személyszállító vonatait ellátta bibliákkal, szeretett, kiszabadította a börtönből és el is kisérte
Primitív szerszámaikkal oly ügyesen és gyorsan melyek minden kocsi belső oldalához oda vannak az erdőbe, hol azután ugyancsak az általa meg
dolgoznak, hogy méltán képezhetik bámulás tár lánczolva és a társulat pecsétjével meg vannak mentett nő parancsára megöletett. Mária azóta
gyát. A török esztergályos műhelyében egyetlen bélyegezve, hogy el ne lophassák. E bibliák, mi még nagyobb rettegést terjeszt maga körül és iszo
egy esztergát látunk, mely mint azt képünk
ként egy szellemdús amerikai hirlaplevelező meg nyú csapása azon vidéknek, fölgyújtja a tanyá
mutatja, tetszés szerint összetolható és kinyújtható ! jegyzi, arra valók, hogy az utasokat elkészítsék kat, elhajtja a nyájakat és sarezot szed a környék
két függélyes fadarabból áll, melyekbe két vas a halálra, mely az emiitett vaspályatársulat vona lakosságától. Bandájában, mely jó számos, oly
fegyelmet tart, hogy a legcsekélyebb engedetlen
szeg van illesztve, s e két szeg közé illesztetik az lain múlhatatlanul be szokott következni.
esztergályozandó fadarab. E fadarab körül egy
© (Kellemes meglepetés a Rajnán utazóknak.) séget halállal bünteti.
ostort csavar, melylyel a fadarabot tetszése szerint
A „Swiss Times" irja, hogy a Iiajna mentén la
** (Divatvirágok.) Az angolok leghíresebb
forgathatja jobbkezével és a balkezében levő késBei megfaragja. Ennyiből áll a török esztergályos kók egy idő óta keservesen panaszkodnak egy divatvirágainak egyike a fehér liliom, melynek
mestersége, s ez egyszerű készülékkel a legszebb egészen uj fajtájú maró légyre, mely a mosquitok szárai végett Hamburgba történik a megrendelés.
esztergályos munkát készíti el. Sokszor oly nagy családjához tartozik és Olaszország „zenzari"- Ujabban a rezeda lett Angliában igen kedvelt
fadarabot csíptet a két szeg közé, hogy alig győzi jaihoz hasonlít, csípése igen fájdalmas és dagana virág. A múlt évben Németország elsőrangú ker
forgatni ostorával, s a vésővel oly ügyesen körül tokat okoz. Azt gyanítják róla, hogy Elzász- tészei mintegy kilenczszáz font rezeda magot kül
nyesegeti, hogy a legszebb doboz készül belőle. Lotharingiacsatatérein vette származását, mert az döttek Albionba, mindenesetre oly mennyiség,
Kókuszdióból kávécsészéket, virágedényeket, tü előtt a szárnyas bogarak e faját sohasem látták mely nem vala képes Nagy-Brittániát jó illattal
elárasztani.
lökből óe elefántcsontból kanalakat és sokféle apró- Európában.
** (Sas mint gyermekrabló.) A „Gazetta d'
cseprő tárgyakat esztergályoz. Vannak esztergá
© (A berlini és lipcsei egyetem.) A „nagy Né
lyosok, kik kizárólagosan egy tárgyat készítenek, Itália" irja aug. 10-éről, hogy egy tiz éves gyer metország" fővárosának, Berlinnek egyetemén a
s az esztergályosok e tárgy után kapják elneve mek Donaz falvából (Sorea és Aoata között) egy tanulók száma tetemesen apad egy idő óta, míg a
szolgáló-leánynyal a hegyek közé ment növénye lipcsein, az ottani képes újság szerint, folytonosan
zésüket.
ket gyűjteni. Midőn a cseléd néhány perezre a szaporodik. Az utóbbinak a jelen évben 3088 hall
A pipaszár, a mint azt a törökök használják, gyermeket egyedül hagyta, lecsapott egy sas, gatója van.
sohasem jön egy esztergályos kezéből, hanem megragadta a gyermeket és elvitte. A szomszéd
© (Courbet Gusztáv.) A hires kommunista
ketten készitik azt el. Az egyik átfúrja, a másik Bardo erődből néhány katona azonnal útnak in
festőt Spanyolország jobban kedveli és tiszteli,
késziti hozzá a nyelvet, mely a szopókát a pipa dult és megtalálta a gyermek hulláját, borzasztóan
mint saját hazája. Közelebbről a szópművészetek
szárra erősiti. E nyelvet törökül zivanének ne szétmarczangolt állapotban. A cseléd annyira el
madridi akadémiájának tiszteletbeli tagjává vá
vezik, s az azt készítő esztergályos zivanedsi. Ez volt rémülve, hogy nem mert ura házába vissza
lasztották.
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T A R H Á Z.
Irodalom és művészet.

élénk személyééitése által kapott tapsokat. A
többi szerepeket Beksicsné, Molnárné, Komáromi,
Eőry és Nagy Imre játszották.
*» (Janke Ottó,) berlini kiadó, Jókaival
egyezségre lépett összes regényeinek s ezután
írandó műveinek német kiadására. Mostanáig már
25 kötetet adott ki Jókaitól.
** (Egy ó-kori klasszikus mű második kia
dása.) Nem közönséges dolgok közé tartozik, hogy
Lucretius Carusnak Fábián Gábor által fordított
„De rerum natura" czimü müvéből az első kiadás
alig egy év alatt elfogyott, s most a másik kiadásra
nyittatik aláírás 2 írtjával Aigner Lajos könyv
kereskedésében.
** („Kereskedelmi irálytan és levelező.") Ily
czimü, nagyon praktikus könyvre nyit előfizetést
a pesti kereskedelmi ifjak társulata, mely e mű
Írására 100 db arany pályázatot hirdetett, s azt
sok dicséret mellett Hanzély Ferencz nyerte meg.
Az ő művét adja tehát most ki, hogy a társulat
egyik fő czélját: a hazai nyelvnek osztályköróben
való gyökeresitését s művelését, valamint az osz
tályköréhez tartozó tudományok terjesztését, egy
lépéssel megközelítse. Fölhivjuk e munkára a ma
gyar kereskedők figyelmét. A könyv előfizetési
ára 2 frt 50 kr., s tartalma követkevő: Levelezési
irálytan, nyelv- és irálytanilag fejtegetve. Szabá
lyok a levelezőre nézve. A kereskedelmi levelek
bizonyító ereje és alakja. A kereskedelmi levele
zés gyakorlati része. A kereskedelmi ügyiratok.
A munka 30—3 2 nagy ivén szeptember első felében
jelenik meg s az előfizetési pénzek vagy a keres
kedelmi ifjak társulatának választmányához (váezi-uteza) vagy Tettey Nándor könyvkereskedé
sébe küldendők.

*• (Uj könyvek.) A Franklin-társulat kiadá
sában megjelentek: „A magyar törvények ren
dezett és kiegészített uj kiadásá"-ból a 9-ik és
10-dik kötet Szeniczey Gusztáv szerkesztésében.
A 9-ik kötet tartalma: „A bélyeg és jogiiletékek,
valamint a bélyegdijak iránti törvény és szabá
lyok," ára 2 frt. A 10-ik kötet tartalma: „A Ma
gyarországban és Erdélyben hatályban lévő egye
nes adókra, jelesül a személyes kereseti, jövedelmi,
ház és földadókra és az ezek kivetésére s behaj
tására stb. vonatkozó törvények s szabályok,"
ára 1 frt 60 kr. — Ezeken kivül megjelent
„Az uj törvények rendezett s a m. k. minisz
teri rendeletekkel kiegészített legteljesebb kiadá
sáéból a Vl-ik kötet első füzete : „Az 1873. évi
törvények gyűjteménye 1—XXXII. t. ez." ára
1 frt 40 kr.
Ugyancsak a Franklin-társulat kiadásában a
következő négy tankönyv jelent meg: 1) „Az
irálytan kézikönyve kereskedők, gyárosok és ipa
rosok számára. A gyakorlati életbe lépők és keres
kedelmi iskolák használatára alkalmazva." Irta
Karner János, fordította a Conlegner Károly által
átnézett második német kiadás után Gyulai Béla
keresk. szaktanár; ára 2 frt. — 2) „NélkülŐzhetlen
ismeretek könyve leányok számára" czim alatt szám
tant, magyar nyelvtant, a magyar irodalom törté
netét s a műtörténelem vázlatát adja dr. Tóldy
László Schatter Gyula után, az ötödik német kia
dás szerint s hazai viszonyokhoz alkalmazva. A
leányiskolák számára és öntanulásra készített
könyv ára 1 frt. — 3) „Módszeres vezérkönyv a
népiskola mennyiségtanához." Készítette dr. Lutter
Nándor. 4-ik füzet, ára 80 kr. — 4) „Magyaror
** (Méhner Vilmos „ Uj regénycsarnok") czimü
szág története." A népiskolák számára irta Rajcsá- folyóiratában megjelent, s hozzánk beküldetett:
nyi János; ára 30 kr.
„Az anyagyilkos" írták: Bélot A. sés Dautin J.,
** (György Endrétől,) ki alaposabb képzett francziából fordítva. A 3 terjedelmes kötet holti
ségű fiatal iróink közé tartozik, közelebb egy ára fűzve 3 ft. 60 kr., vászonba kötve 5 ft. 40 kr.
érdekes könyv fog megjelenni, mely Bright, — Az emiitett vállalat uj előfizetői ugy ezt,
Stuart Mill, Gladstone, Disraeli és Fawcett hires valamint a korábban megjelent regényeket is
angol államférfiak parlamenti alakjainak rajzát kedvezmények mellett rendelhetik meg. Előfizetési
és működésüket s irodalmi tevékenységűket fogja dij: egész évre 6 ft., félévre 3 ft., negyed évre
bemutatni. A könyvben a jeles államférfiak beszé 1 ft. 50 kr. — E vállalat számára a képeket
deiből is lesznek közölve mutatványok. A mű ezentúl Országh Antal fogja készíteni.
— Sz. J . (Hírlapirodalmunk 1873-ban.) A
20—22 ivre fog terjedni s a Franklin-társulat
„Vasárnapi Újság" jelen évi számaiban közölt
kiadásában fog megjelenni.
** (A nemzeti színház játékrendje) ismét egy kimutatásainkat a következőkkel egészíthetjük ki:
belbecsü művel gyarapodott. Ez a régibb spanyol
231. Közlemények a debreczeni gazdasági egyesület
irodalom egyik koszorúsának: Moretonak „Szép köréből. (Debreczen.) Kiadja a debreczeni gazdasági egye
sület. Szerk. Békessy László egyleti titkár. Nyomatik a
Diego" czimü 3 felvonásos vigjátéka, melynek Táros
könyvnyomdájában. Megjelenik havonként egyszer
lefordításával s előadásával több mívelt irodalmat 4-dréí egy ivén. Előfizetési ára: egy évre 2 frt 40 kr., fél
és sok kitűnő szinházat megelőztünk. Beksics évre 1 frt 20 kr. (Keletkezett május 31-én.)
232. Pécti Figyelő. Politikai, közgazdasági és vegyes
Gusztáv fordította le, még pedig folyékonyan s i
elég műgonddal arra nézve, hogy a nyelv eredeti j tartalmú, kiválólag megyei és városi közérdeket tárgyazó
ellenzéki heti közlöny (Pécs). Laptulajdonos Nagy Ferencz.
költői zamatját is megismertesse. E vígjáték azon- | Szerkesztő Simonfay János, szerkesztő-társak Haksch Emil
ban nem aratott oly osztatlan és hódolatteljes | és Kiss József. Nyomatik Taizs M.-nél. Megjelenik min
tetszést, mint ugyancsak Moreto „Közönyt kö- j den szombaton, ivrét egy ivén. Elóf. ára aug. 9-től decz.
zönynyel" czimü vigjátéka, e rendkívüli költői \ végéig 2 frt. (Keletkezett aug. 9-én.)
233 Üzleti Érte*itö. Hetilap a közlekedés, ipar, keres
mű. Diegoban a spanyol Moliére egy fiatal embert j kedelem
és munka köréből. Kiadó-tulajdonos Szmrecsányi
mutat be, ki szépségére és külsejére nevetségesen I Nátán, szerkesztő Ocsvay Árpád, nyomatik Kocsi Sándor
kevély és üresfejüleg elbizakodott. E hivalkodás nál. Megjelenik hetenként egyszer magyar és német szö
körül szövődik a mese, mely rövid, kevés bonyo- veggel, ivrét egy ivén. Előf. ára egész évre helyben 4 frt,
dalmu, de kiváló komikai érzékről tesz tanúságot, ; vidékre 6 frt. (Keletkezett aug. 7-én.)
Változások:
s mindenütt a költészet és kedély csillámait tün- ,
A Bihar szerkesztését jul. 1-től Tomschek Ferencz
téti föl. Baj, hogy Diego mihelyt belép, azonnal ügyvéd vette át.
teljességben van jellemezve, a darab folyásában
A Székely Hirlap szerkesztését aug. elejétől Mentovich
tovább nem fejlődik, s ekkép a jellemfejlődés ér Ferencz vette át.
Megszűnt lapok:
dekessége nem emeli a vigjáték menetét. Másrészt
15. A Bécsi Kiállítás. Július kezdetén egyesült a „Ké
Diego sem oly erőteljesen kidomborodó alak,
hogy az eseményekben nem gazdag mesének oly pes Kiállítási Lapok"-kal.
16. Kath. Reform. Megszűnt július végén.
lebilincselő központot nyújtson, mintMoliére több,
17. Ludas Matyi. Megszűnt aug. 3-kán a 31. számmal.
szintén kevés cselekvésü vigjátékában találjuk. A
A magyar birodalom területén jelenleg meg
költészet sava, néhány igen szép jelenet, továbbá jelenik magyar nyelven 216 hirlap és folyóirat.
az egész darab eleven, vidor folyása igy is elő
kelő helyet biztosítanak e színműben. Érdekes
Közintézetek, egyletek.
alak a spanyol vígjátékokban rendesen előforduló
** (A magyarországi történelmi társulat) ez
graciozo, a humor képviselője. Itt Mosquitonak
hivják, és sok élezet, szójátékot pattogtat el, a ő idei nagygyűlését szeptember 1-én tartja Nyitrán.
szövi a cselt is, melylyel a szép Diegot egy gróf Pauler Gyula fölszólítja mindazokat, kik e gyű
nőnek átöltöztetett komorna elámítja. Az előadás lésén részt kivannak venni, hogy aug. 31-én, dél
ban dicséretes buzgalmat tanúsított a fiatalabb előtt 12 órakor előleges értekezés végett az aka
nemzedék, melynek tagjai közt voltak kiosztva a démia Kisfaludy termében megjelenni szívesked
szerepek. Nádai szerencsésen és jó Ízléssel ját jenek.
** (Az őrse. zene-akadémia) szervező igazga
szotta a kérkedő Diegot; Halmi pedig eleven
Mosquito volt s többszöri előadás után bizonyára ! tóságát szept. hóban fogják kinevezni s az intéze
még jobb is lesz. Szigligeti Jolán k. a. a komorna . tet november első napjaiban készülnek megnyitni.

** (A b.-füreái szeretetház,) melyet Molnár
Aladár oly fáradhatlan buzgalommal létesített,
folyton gyarapodik, 8 mindenki elismerését kivivja, a kik csak megtekintik. Jelenleg 31 anyát
lan-apátlan árvát nevelnek ott az ország minden
részéből, még Horvátországból is. Vidám, egész
séges gyermekek, kik vászon öltönyeikben seré
nyen munkálkodnak, mert a szellemi képzés mel
lett a kézi munkára is oktatják őket, mivelik az
intézet kertjét, 8 a ház körüli teendőket is ők
végzik egészen a kenyérsütésig. Az uj egyemele
tes épület már elkészült s ehhez gr. Eszterházy
Pál 70,000 db téglát ajándékozott. A régi épület
a tanhelyet 8 az igazgató lakását foglalja magá
ban. A melléképületekben egy tanterem, gazda
sági épületek, ólak és félszerek vannak. Mindezt
8 hold területű kert és kis gazdaság veszi körül,
mely az árvák müvelése alatt áll. A tannyelv
magyar, s a Svájczból hozott igazgató, ki egészen
az intézetnek él, rövid idő alatt tisztán megtanult
magyarul. Legújabban a szeretetház gróf Eszter
házy Pálnak igen nemeslelkü adományában része
sült, a mennyiben a szeretetház közelében, Arácson létező 29 hold, részint szántó, részint legelőből
álló birtokát, igen csekély (összesen 100 frt) évi
bér mellett, 9 évre a jótékony intézet rendelkezése
alá bocsátotta.

Egyház és iskola.
** (A felnőttek oktatása.) A pesti népoktatási
kör jelentése szerint a lefolyt tanévben Pesten
1160 férfi és 762 nő vett részt az esti oktatások
ban. A belvárosban 73 férfi és 53 nő tanult, s irni
olvasni megtanult 40 férfi éa 35 nő. A Lipótvá
rosban 32 férfi és 48 nő közül jó sikerrel tanult
12 férfi és 29 nő. A Terézvárosban (hol négy
helyen folyt a tanítás) 218 férfi és 358 nő közül
jó sikert mutatott 49 t'érh* és 152 nő. A Józsefvá
rosban 136 férfi és 63 nő közül 53 férfi és 33 nő
felelt meg jól a tanítás föltételének. A Fjrenczvárosban 29 férfi és 51 nő közül 11 férfi > ' 2 3 nő
tanult meg irni éa olvasni. A városi dologuázbar
208 férfi és 68 női f'egyencz közül jól tanult 4< ;
férfi és 25 nő. Az állami fegyházban 464 férfi és
129 női fogolyból irni és olvasni megtanult 105 férfi
és 27 nő. Ezeken kivül még számosan tanusitottak
előmenetelt, kik tovább képeztetnek. A tanfo
lyam múlt év okt. 15-től f. é. május végéig tartott.
Nyáron át a Terézvárosban két helyen, a dolog
házban és fegyházban tartatnak előadások, a többi
holyeken a rövid napok esti órái bizonyulván be
alkalmasoknak.
** (Értesítés.) Az ország szerte uralkodó jár
vány miatt az iglói főgymnáziumban az 1873/4-ki
tanév f. é. szeptember 15-kén kezdődik. — Iglón,
1873. aug. 22-kén. Az iskolai tanács.
** (Bonyhádon) a tolna-somogy-baranyai egye
sült ág. hitv. ev. egyházmegye alíanodájában az
1873/4-dik iskolai tanév szeptember első napján
kezdődik. A beiratások három nap fognak tartani
és a negyedik napon már rendes előadás lesz. —
Bonyhád, aug. 26. Scherer Konrád, ig. tanár.

Közlekedés.
** (A Margit-szigetnél épülő hid) munkálatait
a tavaszkor és nyár nagy részében igen feldagadt
Duna meglehetősen késleltette, ugv hogy a szer
ződésileg kikötött időre (1874 vége) el nem ké
szülhet; csak 1875 szeptember elejére remélik
elvégezhetni. Részben azonban (Pesttől a szige
tig) már 1874. november 1-én fog átadatni a for
galomnak. E hid, mely minden melléképítményé
vel együtt 4 millió és 200,000 fttba fog kerülni,
a legszebb oszlopos hid lesz az egész monarchiá
ban s felső részei vasból lesznek és Parisban ön
tetnek. Az alsó összekötő hid építéséhez szintén
hozzáfogtak három hét előtt; ez egészen vasból
lesz, körülbelül két millióba fog kerülni és 1874.
szeptember l-jén már használható lesz. A partsza
bályozási munkák ellenben csak lanyhán folynak.

Mi újság?
© (Hetvenhárom napig) nem volt eső BudaPesten. A homoksikság, melyen a főváros terül,
izzó a nap melegétől, akár egy afrikai sivatag. A
gyér lombozatú ákáczok, melyek itt-ott Pest kör-

aug. 24. „Tündérlak Magyarhonban.'
nyékén találhatók, szomorú tengéletet élnek, leve főt. Szabó lelkész ur mondott, s az orgonán Roth- hozatVasárnap,
Bo
2 felv. Magyarosította Somolki.
feld
ur,
kitűnő
zongoraművész
hazánkfia
—
kinek
leik összezsugorodnak s fakószint borit rajok az
Hétfő, aug. 25. Először; „A tzép Diego." Vi
ríték
égő napsugár és sivóhomok. Ha egy-egy ily fát állandó lakása Edinburgh — játszott. Jelen 3 felv. Irta Moreto; ford. Beksics Gusztáv
Kedd,
aug.
26.
„Fidelio."
Opera
2
felv.
Zenéjét
megráz valaki, egész porfelhő kavarodik föl lomb voltak az ünnepélyen a gr. Károlyi-család ott levő
8,«
zerz
;hoven. (Carina k. a. felléptéül.)
jairól. A város fölött nehéz, fojtó, lilaszin köd tagjai (Károlyi Györgyné, Edéné és Gyulánó,)
Szerda,
aug.
27.
„IV.
Ldtzló."
Eredeti
tragoedi.
tenger borul, mely telítve van füsttel s az utczák továbbá gr. Lónyay Menyhértné kisebb fiával, s 5 felv. Irta Dobsa Lajos.
porával. Estefelé hat óra tájban már nem látni a két más magyar.
Csütörtök, aug. 28. „Az álarczot bál." Opera 5 fei_
budai hegyeket, pedig a nap még javában ragyog,
** (Petőfi emléke Pápán.) Pápán az a ház, Zenéjét szerzetté Verdi. (Carina k. a. fóllépteül.)
a kerepesi-uton eltekintve, tiz ölnyire is alig lát melyben Petőfi a negyvenes évek elején Jókaival
el szemünk, oly eürii párafátyol borítja. E nap és Orlay'val lakott, márványtábla által van meg
Szerkesztői mondanivaló.
pali éjszaka most annál veszedelmesebb e helyen, jelölve, melyen e fölirat áll: „Petőfi Sándor la
— Munkács. L. T. Mind a két küldeményt köszönet
mert a kerepesi-ut* az országutba szakadásá kása 1841. októbertől 1842. augusztusig." Az
s rövid időn közöljük.
tól egész a Rókus-kórházig föl van túrva, ásva; emléktáblát a pápai főiskola ifjúsága Petőfi 50 tel vettük,
— H—k. G. I. A kérdésre csak magán utón adhatunk
sánczok, fóldhányások, gödrök, kő-rakások teszik éves jubilaeuma alkalmából, melyet az idén ünne választ, egy-két nap alatt.
járhatlanná. Kocsi-közlokedés nincs is itten, s a ki pelt meg, állította föl.
— Budapest. D. Kálmán. Jól mondja: sem hallágyalog jár is, inkább kikerüli messze. Csak a ló*• (Jókai és neje ezüst menyegzője) aug. 28-án dának, sem költői beszélynek nem jó. De népies drámai
költeménynek (a minek ön szánta) szintoly keveset ér. Be
vonatu vasútnak nyilik egy keskeny kigyózó ös volt B.-Füreden. A családi ünnepélyre a főváros szélgetnek
benne az igaz, erűiködnek is drámaiak lenni
vénye, épen csak olyan széles, hogy két ló elfér ból több üdvözlő táviratot küldtek egyesen és tár De ki hiszi el azt, hogy a leány, mikor órahosszant együtt
egymás mellett, de ha az egyik kissé megtaszítaná sulatok, kívánva, hogy az ezüst után az arany csónakázik régi kedvesével, azt meg ne ismerje, csak azért
mert általa megölt uj kedvesének a szüribe bujt s kalapját
másikat, annak okvetetlenül a két oldalt ásitozó lakodalmat is megülhessék.
a fejére. A költészet nem abban áll, hogy a valósággal
mélyedések valamelyikébe kellene zuhanni. Aköz
*• (A nemzetközi jury tagjai közül) azok, kik tette
ben foly a mindenféle munka. Itt leásnak a gáz a faipar osztályába tartoznak, körútra indultak és a valószinüséggel ily durván és nevetségesen szakitsunk.
— Radegund. K. L. Ha lehet képet is adunk a köz
csövekig, azokat szedik föl, amott a csatornákat felső Magyarországba. Budapesten időzésük, s a lemény
mellé, noha a nélkül is elég érdekes.
javítják két ölnyire a talaj szintje alatt, ott ismét kiállítás magyar erdészeti tárgyai tették őket
— Salgó-Tarján. T. Gy. Az emiitett ismertetést szí
a vízvezetéki csöveket hozzák rendbe, miután kíváncsiakká, hogy bővebb tanulmányozást te vesen elfogadjuk lapunk számára.
— K.-Sz.-Miklós. K. J. A czikk most épen korszerű;
miud e földalatti „organizmusra" kemény kő- és gyenek. Legelőször a nagyugróczi fabutor-gyárat
aszfalt-burkolat fog borulni s azt a keresztül tör nézik meg. A kirándulásban résztvesznek, a cso 2—3 részre osztva fogjuk adni.
hetetlen pánczélt örökké bontogatni nem lesz port elnöke: Peterson ur Pétervárról, Löwe mér
— A „Vasárnapi Újság" régibb évfolyamai. Eladélehetséges. A járdákat két ölnyi szélességben már nök Bostonból, Genour ur Kewból, és dr. Exner a „Vasárnapi
Újság" 1855., 1857., 1859., és 1861 — l87o!
is bevonják fóldszurok-kéreggel, közönként helyet tanár Mariabrunnból.
azaz: 13 egész évi folyama, tiszta, rendezett, hiány nélkül
helyet engedve az oda ültetendő fáknak, a mik a
** (Három magyar festesz,) Wagner, Ligeti való példány, úgyszintén a „Politikai Újdonságok", együt
kerepesi-utat boulevárddá alkotni lesznek hivatva. és Mészöly, mint a „Somogy" irja, be fogja tesen vagy külön. Tudakozódhatni I. ~N. úrhoz Inotára
A lóvasut és járda közti tért előbb meghordták jó utazni a Balaton déli partjait, hogy az egyes (u. p. Vár-Palota) intézett levélben.
vastagon törött kővel, olyannal, a minővel az or vidékeket megörökíthessék művészi ecseteikkel.
szágutakat kövezik, 200 mázsát nyomó vashen Mészöly tavaly Szántódot festette le, és e képe az
gerrel egyengetik, e fölébe kavics és homokréteget idei bécsi kiállításon is föltűnt.
SAKKJÁTÉK.
borítottak s most szabályos kőkoczkákkal rakják
** (A főváros legidősebb lakosa) Granich717-iksz. f. W i l l m e r s R u d o l f t ó l
ki, miknek mindegyike csaknem egy forintba staedter Mária asszony, született Schacherl, nagy
(Bécsben.)
kerül. Mikor Bécset kövezték, ezelőtt 20 eszten kereskedő özvegye, hétfőn elhunyt 112 éves ko
dővel, akkor még egy ilyen kőkoczka egy ezüst rában.
Sötét.
húszasba került. Arra mondta aztán a magyar
f
(Halálozások.)
A
temesvári
kereskedelmi
ember, hogy Bécs olyan gazdag város, hogy „ezüst
húszasokkal" van kövezve. No mi most elmond iparkamra elnöke és az ottani iparbanknak igazga
hatjuk, hogy Pest csupa forintos bankókon jár. — tója: Kruger József közelebb elhunyt hirtelen,
A munka lassú menete miatt sok a panasz. Ennek agyszélhűdés folytán. — Baky Istvánné, szül.
is a bölcs városi hatóság az oka. A helyett, hogy GriszaRóza (Grisza Ágost derék hazánkfia leánya)
a kövezési munkálatot egy vállalkozónak adta a járvány áldozata lett 19 éves korában Zoltánté
volna ki, másra bizta a csatornák, másra a viz- és. ren, Csongrádban. — Török-Becsén dr. Ledniczky
gázcsövek rendbeszedését, másra a lóvonatu vasút István 1848-ban volt honvédzászados, számosabb
uj vágányainak lerakását, másra a járda aszfalto éven át Torontálmegye tiszteletbeli főorvosa, és
zását s végül másra az ut kövezését. í g y tőrtént Török-Becse magán és városi orvosa, f. hó 13-án
aztán, hogy az egyik vállalkozó a másikkal nem hosszas szenvedés után, tevékeny élete 67 évében
törődve, végzi a maga munkáját s fölszakgatja az meghalt. — Harczi Károly, győri kir. törvény
utcza régi kövezetét már a Hekusnál, oda se hede- széki bíró, e hó 22-én 56 éves korában a járvány
ritve, hogy a többi munkálat még a színház kör áldozata lett. — B.-Zsadányban pedig Surányi
nyékén se készülhetett el. — Azért kell most Nagy Ferencz jegyzőt, ki 28 évig viselt Biharme
már annyi port nyelnünk, csetlenünk-botlanunk, s gye több községében jegyzői hivatalt, ragadta el
azért kell a közlekedésnek fönnakadva maradni a járvány. — Bathó Istvánt, a pesti Rókua-kórház
körülbelül uj esztendeig a valamennyi közt leg tevékeny tisztviselőjét, e hó 28-án temették el 49
éves korában. — Forstinger János, előkelő pesti
élénkebb vonalon.
polgár, elhunyt e hó 26-án 81 éves korában. —
a
b
c
d
e
f
g
h
** (A rég várt vendég:) az eső aug. 28-án A temesmegyei Sztamoráról Netter Albertnek, a
köszöntött be végre egy futó zápor alakjában; fővárosi körökben jói ismert kereskedőnek, halálá
Világos.
ról érkezett h i r ; 53 éves korában szűnt meg élni.
aug. 29-én Budapesten ismét esett.
Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond.
** (Az első magyar király ünnepét) külföldön — Becsky András neje, szül. Vibornai Mudrány
is mindenütt megünnepelték, hol több magyar Jozefa asszony, jótékonyságról és nemes szivéről
A 712-ik számú feladvány megfejtése.
van együtt, nevezetesen Gleichcnbergben, Linde- széles körben ismert hölgy, Tóbikon meghalt. —
Zagyva Imrétől Debreczenben.
wiesén, stb. Említésre méltó, hogy a lengyelek is Nagy Béla, kézdivásárhelyi tanár, alig 27 éves
(c7-en világos gyaloggal.)
csatlakoztak ez ünnepélyekhez. Bécsben Sz.-István korában tüdőbajban elhunyt. — Gönczy József, a
Sít.
Vil.
emlékét mindig a következő vasárnap ülik meg. golopi ref. egyház lelkésze, f. hó 16-kán elhunyt.
1. Vh4—f6
Ve6-f6:(a)
Ez az idén aug. 24-én folyt le a kapuczinusok — A Szilágyságban Urházy Antal zoványi jegyző
2. Fhl—d5
. . . . tetszés szer.
templomában. Az egyházi beszédet Pellet Ödön is (Urházy György fivére) a járvány áldozatául
3. F vagy H mattot ad.
esztergom-egyházmegyei esperes tartotta, a szer esett, özvegyet s három kis árvát hagyva maga után.
<»)
tartást pedig Rónay Jáczint. Jelen volt a magyar — A németek csata-énekének a „Wacht am Rhein"
1
1. V e 6 — c 4 ~ ( b )
2. Vf6—d6f . . .
2. tetszés szerint.
testőrség teljes díszben, a Bécsben idéző arisztok- dallamának szerzője: Wilhelm Károly meghalt
3. F vagy H mattot ad.
ráczia egy része, s nagy számú magyarok, ugy aug. 26-án szülővárosában Schmalkaldeban, 58
(b)
hogy a templom szorongásig megtelt. — Svájcz- éves korában.
1
. 1. Ve6—c6
ban is volt szent István ünnepély: Seelisbergen,
2. H d 2 - f 3 t . . . . 2. Vc6—f3:
mely a Vierwaldstadti-tó mellett, épen a Grütli,
3. Fb4—cö matt.
Nemzeti színház
tehát azon hegy felett fekszik, hol Teli társainak
H e l y e s e n fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József
Péntek, aug. 22. „A nSk az alkotmányban." Vígjáték — GeUén: Glesinger Zsigmond. — Sárotpatakon: Gérece
a svájczi férfiaknak összeesküvése volt, hogy hazájok szabadságát kivívják. Az isteni tisztelet a 3 felv. Irta Tóth Kálmán.
Károly. — Aradon: Kovács Albert. — Sziget-Csépe»[
aug. 23. „A hugenották." Opera 4 felv. Ze Mayer Károly. — Szépeikén: Spiegel Samu. — A p " *
seelisbergi csinos kis kápolnában tartatott, misét néjétSzombat,
szerzetté Meyerbeer. (Carina k. a. föllépteti.)

Huszadik évfolyam.

eptember
Előfizetési foltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. - Félévre 6 ft.
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. - Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. - Félévre 3 ft.
« - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujsag é» Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer h.sabzott petit .or, vagy annak helye, egyszeri igtatáanal 10krajezirba; háromszori vagy
toobszöri igtatáanal csak 7 krajezárba számíttatik. - Ki.do-hivatalunk számira hirdetményeket elfogadBec.be..: Oppelik AI.Jo.. Wollzeile Nr. 22. é. H...en.teín r. Vogler, Wollze.le Nr. 9. Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr.
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A Jókai
C s a k imént — a m ú l t hó 29-dik napján
— az ország egyik legszebb pontján egy kis
családi ünnepély folyt le, mely, a nélkül,
h o g y a k á r egyesek, a k á r testületek legcse
k é l y e b b elöintézkedése v a g y bárcsak egyet
len hirlapi fölhivás előzte volna meg, orszá
gosabban lön m e g t a r t v a , vagy, m i több,
átérezve, m i n t n e m e g y oly ünnepély, mely
nek külső fényére ezrek, százezrek pazarol
t a t n a k és a részvét fölkeltése végett a
n y i l v á n s á g m i n d e n n e m ű közegei mozgásba
tétetnek.
Denique, daczára k o r u n k m á r - m á r két-

pár.

ségbeejtö anyagi irányának, n e m halt m é g
ki minden érdek a szellemi érdemek i r á n t
sem, s egy m a g y a r költőt s művész nejét,
különben teljesen m a g á n családias termé
szetű alkalomból, a tisztelet s rokonszenv
oly átalános nyilatkozása halmoz el, mely
az emberiség ifjabb korában, a művelődés
legmagasb fokán álló nemzetnek is becsü
letére vált volna.
A Jókai p á r ülte m e g e hó 29-dikén Ba
laton-Füreden boldog — valóban boldog —
házaséletének huszonötödik évfordulóját.
Ez az ezüst menyegző eszébe j u t t a t á a

sakk-kör.

HETI
Hónapi-es Katholikns é s protestáns
Hetinap |
naptár

TARTALOM.

NAPTÁR.

fiórőg- orosz
naptár

Izraeliták
naptára

hossza

Nap
Hold
kél nyög. hoaaza
kél

Elul. Ro. £ p. 6. p. 6. p.
3 1 Vasár E 13 Őran. fln.lE l t Paulin 1 9 G 1 2 Endre 8
158 3 5 18 6 42
1 Hétfő Egyed apád
| Egyed
20 Samu
9
159 1 5 19 6 40
2 Kedd István, K a i . jEfraim, Zen. 21 Tádé
10
160 59 5 20 6 38
a Szerd. Mansvét
jMansv.
22 Agathon
11
161 58 5 22 6 37
4 Csőt. Kózália szűz
! Róza
23 Lupus
12 Sára
162 56 5 23 6 35
5 j Pént. Victorin
ÍErós
24 Eutich
13
163 54 5 24 6 33
6, Szóm Zachariás
:Vida (Laet.) 25 Titus
14. S. K i . T. 164 52 5 25 6 31
Hold változása ® Holdtölte 6-án 10 óra 52. 2 pereskor este
Augusztus

A u g . (ó)

f.
245
258
271
285
299
314
329

p.
4
55
32
11
58
25
58

i. p.
2 9
este
4 24
5 15
5 56
6 27
6.51

nyűg

o. p.
10 14
11 1
regg
0 3
1 21
2 27
4 5

Chambord gróf (arczkép). — Falusi iskola. — K*"
zinczy naplója (rajzzal). — A székelyföldi gyógyfürdőkről
(képpel). — Gül-Baba sirkápolnája Budán (képpel). — EgT
vendéglő ablakából. — Geológia és történelem. — A re
formátus egyház megalapítása Magyarországon. — Török
esztergályos és pipaszár-készitő (képpel). — Egyveleg- "
Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egylet**.
- Egyház és iskola. - Közlekedés. — Mi újság? — $m~
zeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. "
Heti-naptár.
A JÓKAI PÁRFelelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-uteza 21. •*•>

közönségnek irodalmunk és szinmüvészet ü n k arany korszakát, melynek az ünne
peltek legfényesebb tüneményei közé tartoz
tak, és egyesek ugy, m i n t társas körök^ s m é g
testületek is siettek őszintén érzett tisztele
tük s szeretetüknek kifejezést adni szemé
lyesen és üzenetképen, s nem emlitve a
szerencsekivánatok s tisztelgések egyéb
módjait, az ország különböző részeiből száz
nál több t á v i r a t érkezett e napon üdvöz
letükre.
Oly n a p volt ez, melyben költő és kö
zönség meg lehetének elégedve egymással.

