
— s máris valami keserű vegyül bele, szép szó
rakoztató, tarka gondolatok ijedten rebbennek el 
agyunkból, egy szörnyű feketo holló csapott le 
közéjök, melytől elriadtak, egy rémgondolat — 
az, hogy az éhes szörny, mely az édes szabadsá
got, jó életet, mulatást tiz hónapra megint el
nyeli, az iskola ajtaja tárva van, keresvén, hogy 
kit nyeljen el. Az bizony, vége a devernának, 
kezdődik a diligentia. Az ifjú nemzedék ag
gódó arczokkal jár-kel, mint a ki borzasztó jövő
nek néz elé- Jó annak, a ki a bucsuzáson, hazul
ról elszakadáson már túlesett s tul van a beirat
kozáson is, — főkép ha jogásznak szülte végzete. 
Annak most kezdődik a szabadság igazán. Iskolai 
skutika, édes atyai szeretetteljes korbács nem 
feszélyezik semerre, nincs felügyelet sehol, ösz-
szo van tépve minden nyűg, — hajrá, legyünk 
férfiak! S kezdődnek a tekeasztal élményei, 
egy kis rejtett nasivasi, valami olyan helyen, 
a hová a rendőrség csak öt ujja között lát, s az 
azelőtt nem ismert, francziának keresztelt, kétka-
kas-utczai pezsgő rég sóvárgott élvezete stb. stb. 
vissza kell pótolni, a mit „az átkos tizenkét évi szen
vedés alatt", a meddig t. i. nem a Bach-korszak, 
hanem a négy norma és nyolcz gymnáziális osztály 
absolut uralom fegyelme tartott, viselni kény
szerültünk. Az utczák meghangzanak az éjjeli 
danától, s megnépesül a váczi - utcza és a 
korsó a sok ifjú néppel; a házak kapui meg
rakva „hónapos szobákkal," melyek között ázsiója 
van az olyannak, a melyik külön bejáratú. — Bi
zony szerencsésnek mondhatja magát az ifjú, a tűz ez 
első kitörésének korszakában az a fiatal ember, ki 
a pedellustól, professortól, édes anyától távol — 
kebelében hozta el magával a pedellust, profes-
sort és mindenek fölött az édes anyát, melynek 
emléke drága amulet olyankor, mikor az élet útja 
először válik sikossá előttünk. 

** (A királyné) e hó elsőjén Bécsből egyene
sen Gödöllőre érkezett, a itt tölti az őszt. E hó 
közepén néhány napra visszamegy Bécsbe, hogy a 
Vilmos német császár látogatásakor rendezendő 
udvari ünnepélyekben részt vegyen. A király az 
ünnepélyek után szintén közénk jő, több előkelő 
vendéggel, többi közt a királyné fivérével: Károly 
Lajos főherczeggel és ennek nejével. Megemlítjük 
itt, hogy ő felsége uralkodásának 25 éves évfordu
lóját (decz. 2-ika) Bécs városa fényes ünnepélyek
kel készül megülni. 

** {A budai királyi palotát) a tavaszszal szé
píteni kezdik. Legelőször a kert Duna felőli 
részét épitik ki, ugy hogy az ottani házak meg
vétetvén, ezek helyett diszes bazárt emelnek. 
Ennek költségére a király 360,000 frtot utalvá
nyozott az udvartartási költségekből. 

** (A városligeti artézi kutat) négy év óta 
fúrják. Jelenleg 160 ölnyire haladtak vele s a ki
túrt iszap 33 R. fok hőségű. Naponként átlag 
18—20 hüvelyknyi mélységet fúrnak ki. Az agyag
ban mint eddig, most is tetemes számban jönnek 
elő a foraminiferákhoz tartozó csigakövületek. 
Érdekesnek tartjuk azt is megemliteni, hogy a 
fúrás folytán kiemelt földet, iszapot nagy figye
lemmel ugyanazon rendben helyezik egymás mollé, 
s ekkép a tudományos megfigyelésnek Pest talajá
hoz igen becses rétegmutatványokat állitnak ösz-
sze. Hasonlón tesznek a Margit-szigeten fúrás 
alatt levő artézi kútnál is. 

** (Jótékony hagyomány.) Özvegy Beregszá-
szy Páínét a múlt vasárnap temették el Debre-
czenben, nagy részvét mellett. £ derék hölgy 
11,000 frtot hagyott alapítványban különböző 
jótékony czélokra, és pedig 8 leányiskolának 
egyenként 1000 frtot, a főiskolai tápintézetnek 
2000 frtot, a nőegyleti árvaháznak 1000 frtot ha
gyományozott. 

f (Halálozások.) Szathmáry-Király György, 
Borsodmegye egyik jeles fia, 54 éves korában a 
kholera áldozata lett Bécsben, hová a kiállítás 
megtekintésre utazott. — KoUárik Endre, a pozso
nyi káptalan tagja, meghalt 74 éves korában. — 

Vajda Sámuel, a h.-m.-vásárhelyi ref. egyháznak 
félszázadon át lelki pásztora, elhunyt 82 éves ko
rában H.-M.-Vásárhelyen. — Meghaltak továbbá: 
Nagy-Rőczén CsehLajos polgármester szept. 26-án. 
— M. Bikaion Rankovics György, közszeretetben 
állt férfi, egykor a szabadság harczosa, 61 éves 
korában. 

A külföldnek nevezetes halottjai vannak. 
Ezek közt először emiitjük Gueraezi-t, ki Manzoni 
elhunyta után az olaszok legünnepeltebb regény
írója volt. De nagy szerepet játszott ő, mint poli
tikus és publicista is, és szabadelvű, nyilt czikkei 
miatt több izbenszenvedett fogságot. Hazája hosz-
szas belküzdelmeiben az ő neve sokszor össze volt 
kötve nevezetes eseményekkel. Toskanában volt 
miniszter is, s midőn Lipót elhagyta országát, Gue-
razzit diktátornak választák. Nemsokára hosszas 
fogságra jutott. Legutóbbi időkben egészen az 
irodalomnak élt. — Spanyolország is elveszte 
egyik derék fiát. Olozaga, ki hazája politikai és 
diplomatiai eseményeiben jelentékeny részt vett, 
meghalt a múlt héten Parisban, hol spanyol nagy
követ volt. E méltóságot Izabella elüzetése után 
vállalta el. — A német szépirodalomnak két ne
vezetes halottja van : Benedix és Mülbach Lujza. 
Mindkét név ismeretes a magyar közönség előtt 
is, mert műveikből nem egy van leforditva nyel
vünkre. Benedix Roderich (szül. 1811-ben) jelen
ben a legjobb német vigjátékiró volt, s igen sok 
darabot irt, de ennek daczára is a nagy német 
nemzet irója meglehetős sanyarú körülmények 
közt halt meg Lipcsében, megelőzve az adako
zásra való fölhívásokat, melyek épen készen vol
tak. Temetése azonban nagyon pompás volt. Ma
gyar nyelvre lefordított vígjátékaiból legjobban 
tetszettek a „Fogház" és „Gyöngéd rokonok." — 
Mühlbach Lujza (családi hevén Müller Klára) 
Berlinben halt meg 59 éves korában. A regény
irodalmat számos kötettel szaporította, s műveit 
szerette a közönség, habár a kritika sokszor meg
támadta. Mühlbach eleintén társadalmi regénye
ket irt, ostorozva a ferdeségeket és kinövéseket, 
de ehhez nem volt elég erős tolla. Majd a törté
neti regényekhez kezdett s itt már szerette a kö
zönség. I r t egy 6 kötetes regényt a magyar törté
nelemből is ; czimo „Rákóczi fejedelem." 

Nemzeti színház. 
Péntek, szept. 26. „Lear király." Szomorújáték 5 felv. 

I r ta Shakespeare; ford. Vörösmarty. 
Szombat, szept. 27. „Mignon." Regényes opera 3 felv. 

Zenéjét szerzetté Thomas A. (ZTaufc k. a. föllépteül.) 
Vasárnap, szept. 28. „A betyár kendője." Népszínmű 

4 felv. I r ta Abonyi Lajos. 
Hétfő, szept. 29. „Brankovits György." Dráma 5 felv. 

I r ta Obernyik K. 
Kedd, szept. 30. „A tévedt nö." Opera 4 felv. Zenéjét 

szerzetté Verdi (Hauk k. a. föllépteül). 
Szerda, okt. 1. „A jó hazafiak.1' Vígjáték 4 felv. I r t a 

Toldy István. 
Csütörtök, okt. 2. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét szer

zetté Thomas A. (Hauk k. a. föllépteül). 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Ó-Becse. V. I . Ilyen elbeszélést még nem olvas

tunk; de olvasóink nem köszönnék meg, hogy ha volök is 
elolvastatnék. A vers nem jobb mint a próza. Egyik sem 
közölhető. 

Budapest . F. L. A Beranger - fordításban egyes 
részletek, hűség és forma tekintetében is, sikerültek; de az 
egész még nem. Nehéz; de igyekezzék. 

— B. S. „A tavaszhoz" stb. stb. Ismételve, s teljes 
meggyőződésből mondjuk, nem „lészen önből poéta'' de 
soha. Kérdi : mik verseinek fő hiányai? Minden hiányzik 
azokból. Száz meg száz sorában sehol egy árva eszme; a 
költői képzelódésnek, alakitásnak semmi nyoma; verselési 
technikáról szó sincs; s még a grammatikát is tanulnia kell. 
A Petőfi nyájas jó tanácsára utasitjuk, a ki azt mondja va
lahol: „Vágd a földhez silány dorombodat/1 

— Borús Vidor ujabban küldeményei sem jobbak az 
előbbieknél s ezekből sem vált közelhető egy sem. 

— Veszprém. A. B. Az „Egy lé t" czimü verset nem 
értjük: kit akar, mit akar fejteni? Azt hiszszük, olvasóink 
is ugy volnának vele, mint magunk. 

— Esztergom. F . K. Egyik sem üti meg a mi mérté
künket. A népies beszélyról csak beküldés után ízól-
hatnánk. 

SAKKJÁTÉK. 
722-ik sz. f. Az angol feladvány-tornábóL 

Sötét. 

Hónapi- és 
Hettnap 

HETI NAPTÁR. 
Katho l lkns és p ro te s t áns 

n a p t á r 
Görög-orosz 

n a p t á r 
Iz rae l i ták 

n a p t á r a 
N a p 

hossza | kél nyűg. 
H o l d 

Szeptemper 
5 Vasá r 1E18 Olvas . un. 
6 Hétfő Brúnó, emil 
7 Kedd Justina 
8 Szerd. Brigitta 
9 Csőt. Dénes, Földes 

10 i Pént. Borg. Ferencz 
11 Szóm Filomilla szűz 

hossza kél 

K U P e r e g r 
Emil 
Juszti 

! Felagia 
I Földes 
.Gedó 
I Burkhardus 

j Szept. (ó) 
2 3 6 1 7 János f. 

124 Thekla 
| 25 Euphrosina 
26 J á n o s 
27 Kaliszt 
28 Lariton 
29 Ciriacus 

Tisri 
14 Abdon 
15fi i tor .ün. 
16 S. On. 2 . 
17 
18 Abdenag • 

f. p. 
192 15 
193 15 
194 14 
195 18 
196 13 
197, 12 

2 0 5. Béres 198 11 

P-
6 
7 
8 

10 

m 
6 12 
6 14 

6. p. 
5 20 
5 29 
5 27 
5 24 
6 23 
5 21 ' 
5 17| 

Hold változása, g. Utolsó negyed 13-án 7 óra 41 . 6 perczkor reggel 

f. 
353 

9 
23 
38 
52 
66 
80 

ó. p. 
5 34 
5 53 
6 14 
6 39 
7 8 
7 45 
8 30 

o. p. 
4 36 
6 2 
7 28 
8 53 

10 16 
11 34 
este 

g b SHIB d 
V i l ágos . B 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 717-ik számú feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól Bécsben.) 

Vi l . Söt. 
1. d 2 - d 4 . . . . F b 2 - d 4 ( a ) 
2. H e 8 - f 6 . . . . Fd4—e5:(b) 
3. V g 7 - g l . . . . tetsz. szerint. 
4. Vgl—e3—h2 mat. 

a) 
l . 

Vgl—e3—h2 mat. 
a) 

. B h 8 - e 8 : 
2. B e 5 - e 8 : . . . , Fb2—d4: 
3. V g 7 - g 2 . . . . tetsz. szerint 
4. Vg2—f3 mat. 

b) 
2. K f i - e 5 : ( c ) 
3. V g 7 - e 7 f • • • . K f 4 - e 5 
4. Hf6—hö mat. 

c) 
2. h 6 - h 5 
3. B e 5 - e 4 f • • • . f 5 - e 4 : 
4. Vg7—g5 mat. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József. 
— Gelsén: Glesinger Zsigmond . — Sárospatakon: G-érecz 
Károly. — . Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko-
vács Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A petti 
sakk-kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik éli október—deczemberi folyamára. 

Szeptember hó végével az évnegyedes előfi< 
zetések ideje lejárván, tisztelettel fölhivjuk előfi
zetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megujitani 
szíveskedjenek, hogy a lap küldésében fennaka
dás ne történjék. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

együ t t : 
Évnegyedre (október—deczomber). 3 frt — kr« 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Évnegyedre (október—deczember) . 2 frt — kr. 

Csupán a Poli t ikai Újdonságok: 
Évnegyedre (október—deczember) 1 frt 50 kr. 

M F * Egyes előfizetések legczélszertibben postai utal
ványnyal eszközölhetők. 

Pest, szeptember-hó 1873. 
A Vasárnapi Újság ás P. Újdonságok 

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

T A R T A L O M . 
Dani Ferencz (arczkép). — A koldus. — A M t akol 

(folyt.). — A tehetségek és hibák öröklése. — Sátoros czj-
gány (képpel). — A dugaszkészités (két képpel). — A lét
érti harcz. — Kazinczy Ferencz fogsági naplója (folyt.). 
— Minta-istálló (képpel). — Egyveleg. — T á r h á l : Iroda
lom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és 
iskola. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték.— Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-Htcza 21. « • ) 

Huszadik évfolyam. 

előfizetési f ö l t é t e l e k : ^ a r n a p H l j * ^ TvfeTf t . 6 - ' Félévre 3 ft. 
tmr Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ^ ^ p á ^ o U t i k a U ^ n s á g o k . Egész 

|fjaf~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatáanál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnálosak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hansenstein és Vogler, Wallfischgasse Nr. 10.— 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

A horvát kiegyezés, mely ismét hóna
pok s hónapok óta függőben ta r to t ta az 
illető köröket, megtör tént . Reméljük s óhajt
juk , hogy utoljára s ezúttal á l landóan! Hogy 
magyar részről őszinte : az ujabb engedmé
nyeken kivül, melyeket ho rvá t testvéreink
nek megint te t tünk, bizonyitja az is, hogy 
a m a g y a r kormány a horvá t báni méltó
ságra a nemzeti pá r t soraiból vet te a jelöl
tet, s azt az egyént terjesztette a királyi 
kinevezés a lá , ki a szeptemberi manifes-
tumnak , ha nem is szerzője, de egyik alá-
irója s á ta lában a horvá t 
küzdelmekben mindig a 
tú lsó oldalon á l lo t t : Mazu-
ranics Iván t , az egykori 
horvát kanczellárt s köze
lebbről a nemzeti p á r t ál
t a l a horvá t országgyűlés 
elnöki székébe emelt tagját 
a jelenlegi többségnek. 

Mazuranics , k i t 1865 
végén az alkotmányos kor
szak felderülte fosztott volt 
meg magas h iva ta lá tó l , 
melyre az ideiglenessé
gek korszakában emelkede, 
most min t horvát bán Ma
gyarország zászlós u ra i 
közt foglalja el a legelső 
helyek egyikét. Nem épen 
nagy politikai tehetségek 
képesítették őt e magas ál
lásra : a horvátországi pár t 
viszonyok sajátlagos álla
pota s az ö helyzete e pár
tok közt. A nemzeti pá r t , 
mely öt soraiba számlálja, 
mél tán helyezett nevére 
különös súlyt, min t kiváló 
egyéniségre múlt jánál s vi
selt h ivata la inál fogva is, 
ki m in t tekintélyes horvá t 
költő s a mellett exczellen-
cziás ur, kétszeres n imbus-
sal bir . Másfelől a unionis-
t á k , kik a közép pá r tba 
szintén beléptek, a tú lsó 
pá r ton senkit sem tekint
het tek kevesebb bizalmat lansággal , miu tán 
t ud t ák róla, hogy a szélsők izgatásaitól 
már csak magasb miveltségénél fogva is 
undorodnia kell. Hozzávehetjük még, hogy 

M a z u r a n i c s I v á n . 
a közép pár t ki tűnőbb unionista elemei 
közül többen, megkinálva a báni méltó
ságga l , azt nem vélték elfogadhatónak, 
látva, hogy a közép pár t t a l való egyesülés 
daczára is, az országgyűlés többségének bi
zalmát nem birhatják annyira , mint ugyan
azon pár tnak nemzeti elemei. 

Mazuranics megkinál tatván, ugy látszik 
nem habozott a báni méltóságtól. Ő tisztá
ban volt mind magával, mind elvbarátaival , 
kik közül a túlzóbbaknak nem engedett be
folyást gyakorolni elhatározására, a mérsé-

MAZURANICS IVÁN. 

keltebbek pedig biztatták, hogy fogadja el 
az állást, melyet, min t a kiegyezési tá rgya
lások folyamában m á r a regnicolaris bizott
ság horvát részről való elnöke, úgyszólván 

előre készitett magának. — De lássuk né
hány vonásban élete s eddigi pályája főbb 
mozzanatait. 

Mazuranics Iván 1814. augusztus 11-kén 
született Növi tengerpar t i városban; gym-
náziumi tanulmányai t Fiúméban, a jogiakat 
pedig a zágrábi akadémián végezte. Kora 
ifjúságában m á r hivatást érzett magában a 
költészet i ránt s a Horvátországban akkori
ban fölébredt nemzetiségi, délszláv s i l lyr 
i r ányú mozgalmak az ö költészetét is ihlet
ték. Első hazafias dalai már tanuló korában 

magukra vonták a figyel
met. A hires és h i rhedt Gáj, 
az illyr agitátor, maga kö
rébe vonta öt s politikai 
lapja (a mai Narodne No-
vine — Nemzeti hir lap) 
szépirodalmi melléklapjá
ban a Dánicában (Hajnal
csillag) adta ki hazafias 
cyclusát,a „Viekovi illirije" 
( I l ly r i a századai) czimü 
költeményeket, melyek tör
téneti énekek, délszláv ha
zafias i ránynya l s megjele-
nésök átalános érdeket köl
töt t nemcsak Horvátország
ban, hanem a többi délszlá-
voknál is. Emelte hirnevét 
„Csengics aga" czimü nagy 
eposza, mely a montene-
gróiak, e maroknyi hegyi 
nép, tusáját festi a törökök 
— a délszláv népek ez el
nyomói ellen; a költő ter
mészetesen a gyöngébb fél 
részére áll, mely bátorság
gal s szabadságszeretettel 
toldja meg rövid kardját . 
Bár nem öfiálló mü, ta lán 
még növelte költői hirne-

^ ^ ^ ^ H vét az , hogy a kétszáz 
év előtt e lhal t hires hor
vát költő Gupdul ics Iván 
húsz énekes nagy nemzeti 
eposzának, Osman-nak el
veszett ké t énekét a 14. 
és 15-diket kipótolta, vagy 

is fután költötte, s ezzel a horvát iroda
lom e büszkeséget kiegészitette. — Iro
dalmi munkássága azonban nem szoritko-
"•"• csupán V költészetre. A jogtörténe-zott 



486 

lem, mely nemzetiségi aspiratióit szint
úgy táplálta, nem kevésbbé kedvencz fog
lalkozása volt s nevét nemzete nem épen 
nagyszámú tudósai közé emelte. Különös 
érdeme e téren, hogy a „Vinodoli Ruko-
pisz"-t (a vinodoli, tengermelléki köztársa
ságnak a XIII. századból származó törvény
könyvét), a középkor e nagybecsű kéziratát, 
lebetüzte s megismertette nemzetével. 

A közpályára, tanulmányai befejezte 
után, először mint ügyvéd lépett, Károlyvá-
rosban telepedvén le; s e téren is oly nevet 
vivott ki magának, hogy 1850-ben föállam-
ügyésznek hivatott meg Zágrábba. E hiva
talt tiz évig viselte, jelesen 1860. deczem-
beréig, a mikor a horvát udvari dikaszte-
rium elnökévé, s 1861-beu horvát udvari 
kanczellárrá neveztetett ki. E méltóságban 
volt 1865. november 1-éig, a mikor az uj 
fordulat őt is leszorította, bár nem a tevé
kenység, csak az államszolgálat teréről. 
Nyugdíjba lépett, de folyvást tevékeny részt 
vett a horvát országgyűlésen. A jelenlegi 
országgyűlésnek, mint a nemzeti parttagja, 
s a középpárt egyik feje, elnökévé válasz
tatott, s az országos küldöttség tagja és 
horvát részről elnöke levén, élénk részt vett 
a kiegyenlítési munkálatokban. 

Változatos s tapasztalásokban, a külön
böző szelek és áramlatok ismeretében dús 
pálya tetőpontjára érve, a legfőbb horvát 
méltóságra hivatott meg a korona által. A 
közvélemény, a Dráván tul és innen, elra
gadtatás nélkül, de csöndes helyesléssel 
fogadja kineveztetését. Nem lehet mondani, 
hogy Horvátországban is ö volna a legnép
szerűbb ember. Tulajdonképen egyik párton 
sem az; de tisztelt ember minden részről; 
s talán az egyetlen, a kit mindenik párt 
lehetségesnek tartott a báni méltóságra s 
egyik sem ellenezte kineveztetését; és ez 
sok. Tulajdonképi politikai érzületét a mi 
illeti, arról nehéz Ítéletet mondani; a poli
tika neki is az exigentiák tudománya. Tehet
ségeit illetőleg azonban átalánosan tudva 
van, hogy jó hivatalnok s kineveztetésével 
annyi mindenesetre lesz nyerve, hogy való
színűleg rendbe szedi a dezorganizált és fe
gyelmet nem ismerő horvát hivatalnoki 
kart. S egyelőre ez is valami. 

Magyarországnak egyébiránt nincs oka 
rokonszenvet érezni Mazuranics politikai 
egyénisége iránt; sem tapssal fogadni kine
veztetését a magyar korona harmadik zász
lósává. De Magyarország a horvát kiegye
zésben nem is nézte saját rokonszenveit; a 
testvéri kapocs s egy nyolczszázados együtt
lét fentartása érdekében Magyarország 
ujabb áldozatokra is kész volt, s azok közt 
nem a legnagyobb egy vagy más egyén 
iránti rokon- vagy ellenszenv tekinteten ki-
vül hagyása. Azért az ország közvéleménye, 
meggyőződve, hogy az adott körülmények 
közt tulajdonkép Mazuranics volt az egyet
len lehetséges jelölt a horvát bánságra, he
lyesléssel fogadja a korona tanácsának eljá
rását ; s örülni fog, ha az uj bán, mérséklet, 
tapintat és hazafiúi hűséggel megfelelve 
föladatának, igazolandja azokat a várakozá
sokat, melyek fejében a magyar kormány 
részéről kinevezése ajánltatott a koronának. 

Az ábrándozó. 
(Készlet „A szerelem hőse" czimü verses regény második 

•^ énekéből.) 

Már maga Andor is belátja, 
Hogy ez tarthat lan állapot. 
S ha tőle függ, perczet se várva , 
Hivatná rögtön a papot. 
De hasztalan minden beszédje, 
Mig el nem készül a kelengye 
Hat-hat párnája , paplana, 
Addig nem enged a mama 
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Hiába emlegette volna 
A régi jó szokásokat? 
Hogy most, midőn kijött a sorja, 
Ő hagyja cserbe azokat? 
Mit tudja , hogy mi a tisztesség, 
Ez a mai szédelgő népség? 
Tanulja ez meg , hogy minő 
Egy régi minta-házi n ő ! 

Aztán meg — és ez tán a legfőbb — 
Eperke is még csak gyerek ; 
Várhatna még akár esztendőt; 
Ám csak had' epekedjenek. 
Ismeretségük is rövid még , 
Hadd nőjjön az, hadd növekedjék. 
Nem tart soká a szerelem, 
Sem semmi, a mi hirtelen. 

Megmondta. Punk tum. És ez ellen 
Andor mit is tehetne mást? 
Megnyugszik a kemény végzetben, 
S folytat heves ábrándozást. 
És ebben ő kifogyhatatlan. 
Most egy vadonban é l , nyugodtan. 
Már készen a kicsinyke h á z , 
Eperke főz, ő meg vadász. 

Majd a mérhetlen oczeánnak 
Beljén, lakatlan szigeten, 
Árnyas , füves parton halászgat , 
Holot t szélcsöndes éjeken. 
Holdfényes tengeren oly néma 
Körü l tük minden, néha-néha 
Csupán az ők és a habok 
Csókolkozása hallhatók . . . 

O most szeret, nagyon, valóban, 
Mérhet lenül , kétségtelen. 
A szenvedély, ha lángra lobban, 
ö b ' n n e mindig féktelen. 
Sokáig alszik az , de aztán 
Ret tentő, mint az éh oroszlán. 
Hogy jó-e vagy rósz végzete? — 
Ez már az ő természete. 

O most szeret , és lánggal égő 
Szerelme tárgya nem csupán 
E p e rk e , a gyöngéden érző 
Gyöngyharmat keblű kis leány. 
ő még szerelmes egy eszmébe: 
A házas élet édenébe. 
E z eszményképbe olvad át 
Előt te a kerek világ. 

S ő a valódi boldogságot 
Csak a magányban képzeli. 
A vadon erdőt, pusztaságot 
Elragadón ecseteli. 
A nagy v i lágban , sokaságban 
Hej , ott ezernyi vész, sok csáb v a n . . . 
Hol csak az isten van je len , 
Csak ott örök a szerelem. 

„ A h ! " — szóla olykor, dús képzelme 
Ragadván ő t , miként az á r : — 
„Volnék egy ország fejedelme 
A királyok, királya b á r : 
El-el vonulnék hébe-hóba 
— Legteljesebb incognitóba — 
Magamra öltve pór ruhát , 
Keresni egy csöndes tanyát . 

És itten élnénk, éldegélnénk 
Kettecskén egy két jó napo t : 
Boltozatos fák rejtegetnék 
Világ elől a kis lakot. 
A királyné — azaz : hogy kérem, 
I t t csak az én kis feleségem 
Készítené a bablevest, 
Lángos t , pogácsát ízletest. 

Oh mennyi kéj van a természet 
Kifogyhatatlan kebelén I 
Osszál kotása emberkéznek 
Azokhoz képest mily szegény! 
A paloták arany fénymáza 
Csak a való holt , száraz váza. 
A legtökélyesb müalak 
H iú erőtlen másolat." 

É s igy tovább. í g y üzve-füzve 
Ábrándja kedvencz képei t , 
Tervezgetés, merengés közbe 
E g y gocdolatja születik. 
Mi t is csapong i t t epekedve? 
Hisz , hogyha épen tartja kedve , 
—- U g y van — király vagy nem király 
Megtenni azt módjában áll? 

H a „kis lakot domb oldalában, 
Mely oly vidáman mosolyog," 
Ha ezt keres , csöndes magányban 
Sz' ez igen egyszerű dolog. 
H á t mit vétett az ő tanyája, 
Hogy ne gondolna egybe rája — 
Az allaghi hegyoldalon 
E földi menny, paradicsom! 

Van ottan is hogy, völgy, e rdőség; 
Szól abba vígan a madár. 
Elől vidám, habos mezőség, 
Sok rajt a lepke, csapodár . . . 
Kövér búzában pitypalat ty szól 
Mondhatlan izű pillanatról . . . 
Patak fölött, fűzlomb ala t t 
Nyögi szerelmét a galamb. 

— E sok csodát, szépséget látni 
Eperke is kíváncsi már. 
Miért ne rándulnának hát ki 
Most, mig diszében áll a nyá r? 
Egy szép nap oda künn a villán — 
E gondolat gyújt mÍDt a villám. 
Eperke tapsol — „ez dicső!" 
S a mama ? — még tűnődik ő. 

De majd előrobbantja Andor 
Huszonnégy fontos érveit. 
„Ta r t suk m e g — úgymond — régi jobb kor 
Szokásait , erkölcseit! 
Nos hát a „háztűznéző" sommi? 
Csak nem fogunk ugy ott csöppenni 
Vaktába tar tva násznapot — 
Előbb csak szét kell nézni o t t ? " 

Az istenért! ha meggondolja, 
Hisz ott tömérdek a dolog. 
O már nem látta évek óta , 
Tán a vidék kissé kiholt . 
Előt te kedves a csöndélet, 
De nem óhajt remeteséget. 
Mindent mi j ó , ugy véli , i t t 
E kicsi ponton egyesit. 

Legyen körül te egy kis élet , 
A ház körül egy kis moraj. 
Nem is valódi föcskefészek, 
Ha nincs belül egy kis zsibaj. 
Ha már lesz egy kis gazdasága, 
Legyen meg annak minden ága. 
És a mi v a n , ám hát legyen 
J ó karban és kellő helyen. 

Ugy szép a ház, ha udvarából 
J á r a mezőre fürge nyáj . 
A legelőn csikó ficzánkol, 
A garmadán baromfi váj. 
A macska a padkán dorombol, 
Vendég elé fut a komondor. 
A tyúk kodál az asztagon, 
Ö k ö r , b iva ly , bőg vastagon . . . 

E házias , családias kéj) 
Megszédítette a mamát. 
Ez maga a szent egyszerűség! 
Ám teljék benno kedve hát. 
Mily nagy a lánya szerencséje! 
Ha ez sem a jó férj eszménye, 
No akkor aztán nem hihet 
Már o világon senkinek. 

Vajda János. 

A h é t a k o l . 
(Gömöri népmonda.) 

(Folytatás.) 

Sokáig tar tot t , egész másnap délig, a 
mig Vas Adorján nagy nehezen eltudta hi
tetni a tatárokkal, hogy azt az isten cso
dáját nem ő okozta, valami emberfeletti 
varázs-hatalommal. A mint egy-egy alvezér 
fölocsúdott mély kábulatából, első dolga 
volt Vas Adorjánt támadni meg, hogy ke-
ritse elő neki a királyt azonnal. 

Hiszen ő szerette volna azt legjobban! 
De a magyar király túl járt már akkor 

a veszélyen, a kis pásztorfiu vezette őt 
úttalan utakon, a mig egy szelid hegyol
dalban kis harang ezüst csengését hozta 
hozzájok az alkonyi szellő s megmászhatlan 
magas szikla-ormon föltűnt előttök az a 
fehér ház, sugár toronynyal legtetején, mely

nek csúcsáról messzire elragyog a lenyugvó 
nap fényében az aranyos kereszt, Onnan 
éjjel nappal zeng az a kis harang, vigaszta
lásul a kétségbeesöknek, reményül az el-
csüggedteknek s vezérül azoknak, a kik 
eltévedtek. 

Ez a menekülök köve, a „lapis refugii." 
It t megállott a király hü kis apródjával. 

Egymás szemébe néztek, onnan aztán kiol
vasta mindegyik azt a gondolatot, hogy most 
Össze kell tenni két kezöket s csendesen há
lát mondani annak, kinek hatalma annyiszor 
kiragadta őket a biztos halálból. 

Az ima végeztével a király fölkelt s sze
retettel ölelte kebelére, ö, a király, a szegény 
elrongyollott kis paraszt gyereket. 

— Most már innen én vezetlek tovább, 
édes gyermekem, — ezentúl én leszek a te 
kalauzod, hü és biztos, mint te voltál nekem. 

— Nem, uram király, az nem lehet. Ne
künk itt válnunk kell. Én ide vagyok nőve 
ehhez a vidékhez, szivem gyökeret eresztett 
bele, minden bokor( anyám, minden kö test
vérem nekem itt. Én innen távol meg nem 
tudnék élni, elsorvadnék, elepednék, tudom. 
Menj te utadra, jó király, hosszú az és ve
szélyes ezentúl is. Én visszatérek az én 
kecskéim közzé s leszek köztök király. Isten 
vezéreljen bennünket külön utainkon, mint 
vezérelt akkor, mikor együtt jártunk. 

A fiu térdre omlott a király előtt s 
könybe, csókba füröszté vaskesztyűs kezét. 
A királynak homályosulni kezdtek szemei, 
mikor lehajlott hozzá: 

— Igazad van, gyermekem, — az én 
utam terhes és veszélyes, ne csatold te ma
gadat hozzám. Eredj békés, szelid kecskéid 
közzé, légy királyok nekik. De ha majd meg
hallod, hogy elmúlt hazánktól a keserű po
hár és én visszatértem: akkor keress föl 
engem. 

— Ha látom, hogy a szegény kecske
pásztor hasznára lehet Magyarország kirá
lyának valamiben: ott leszek. 

— És most mondd a nevedet fiam, hogy 
megismerjelek akkor is, ha megférfiasodol, s 
ha már szemeim elgyöngültek az öregségtől. 
Ki tudja, látlak-e elébb? 

V — Az én nevem Bubek Mátyás, uram 
király. 

— Most hát isten veled! El ne feledd, 
hogy Magyarország királya adósod neked. 

A király elindult a sziklafok felé, mely
ről az örök harangszó oly hivogatólag hang
zott, — a kis kecskepásztor pedig letérdelt 
ott, azon a helyen, a hol előbb a király állt 
s ugy nézett a távozó után, a mig az erdő 
és az esthomály el nem takarta, 

Vas Adorján viharos haraggal robogott 
be fekete várába, mely a Somhegy ormáról 
ugy nyúlt az egekbe, mint egy istenkáromló 
megkövült fenyegetés. Nagy, nehéz léptei 
alatt dübörgött a nehéz felvonó hid, mintha 
mennydörögne. 

Fölérve a várba, végig csörtetett a visz-
hangos tornáczokon s berúgva maga előtt a 
fegyverterem nehéz vas ajtaját, tajtékzó düh
vel csapott a terem közepén álló tölgyasz
talra vas tenyerével, hogy mind az öt ujjá
nak ott maradt a helye benyomulva a 
kemény fába. Megrendült bele az egész vár
hegy, mint egy menyköcsapásra. 

H Aztán letépve magáról pánczélt, sisa
kot, sebesült vadkan módjára kezdett tobor-
zékolni; lelketrázó vad átkokban tört ki az 
ég és a pokol ellen, hogy őrület lett volna 
hallani is. 

Nem is hallotta azt senki. A várőrség, 
a vakmerő haramiák meglapulva vonultak 
félre haragja útjából s ugy hányták magukra 
a keresztet, mint akármely vezeklő barát. 

A Szoroskő felöl pedig kezdett alá felé 
hömpölyögni a töménytelen tatár, mint egy 

> hegyi patak, szakadatlan sorban, kifogy hatat- j 
t lanul s kezdé apránként megtölteni a völgy 
• mélyeit,mindig tovább-tovább terjedve s ára

datként ellepve a térséget, mint mikor a 
: hegyi patak szétomlik a sikon s tengert ké

pez alól. A merre szem ellát, az egész völgy 
; megtelt már a tatárfejek tengerével, és az 
. a hegyi patak ott a Szoroskő felöl még min-
• dig táplálja a tengert, 
i Vas Adorján nem törődik vele, hogy az 
• a tenger oda lenn háborog, vészjóslón hul-
' lámzik. Nagyobb tenger az, a mi ő benne 

dúl, egy elszalasztott ország feletti fájdalom 
• viharában! Aztán az ö vára magas sziget; 

melynek hulláma idáig fölcsapna, nincsen 
olyan háborgó oczeán. 

, A tatárok oda lenn ostromra készülnek. 
! Komolyan hiszik, hogy Vas Adorján elrej-
. tette várában a királyt és meg akarja raen-
. teni. Az a tenger megindul a hegynek, 
: ember hátán ember lepi el a várhegy mere-
, dek lejtősét minden oldalról, kapaszkodva 
. egymás fején keresztül. 

Vas Adorján engedi egész közeljönni. Mi
kor már alig van száz lépésnyire a sürü néptö
meg a külső körfaltól, akkor egyszerre, mint 
egy varázsszóra, az egész külső fal köröskö
rül irtóztató robajjal leomlik, s mintha va
lami vulkán taszitotta volna belülről kifelé 
válva, lehengerül, maga előtt hengeritve a 
véresre tépett tatár hullák ezreit. Két perez 
alatt mintha leberetválták volna a hegy 
oldalát simára. A leomló fal mindent magá
val söpört. A várhegy tövében köröskörül, 
összetépett testekből magas kerités emelke
dik, vérvörös gyűrűként ölelve körül a vár
hegyet. 

Odafönn pedig áll a vár, mint előbb, 
szilárdan s fenyegetve néz le az oromról a 
második, a belső körfal. 

A tatárok tengere visszagyüremlett a 
szörnyű összeütközéstől. De csak egy pilla
natra. A hol millió számra van, olcsó ott 
az emberélet, Az áradat megkezdi második 
rohamát. Gyilkoló pokolgépeket emelnek 
magasra a várat környező hegyeken, hon
nan záporként ontják a mázsás köveket a 
vár udvarára. Az alatt az ostromlók egyre 
közelednek, a véres nyomon fölfelé s felhő
szakadást eregetnek nyilakból az ostromol-
takra. 

Vas Adorján összefonott karokkal nézi 
mindezt a legmagasabb bástyatetöröl. Más
kor oly fekete arcza most fakó szint kezd 
ölteni, de szájú ördögi mód mosolyog. Látja, 
mint mászsza meg a tatár a várfalakat, mint 
gyilkolja le az őrségét, mint lepi el a vár
udvart, termeket, folyosókat, mint valami 
hangyaraj, és meg se mozdul. 

Már az egész vár hemzseg a töméntelen 
tatártól, már annak a bástyának támasztják 
a hágcsókat, a hol a haramia áll, már-már 
utána kap az első: mikor az a koczkakö, 
melyen a vasember áll, egyszerre el kezd 
sülyedni s Vas Adorján egy perez alatt 
eltűnik a sötét nyilasban tatárok ámuló 
szeme elöl. 

Egy negyed óra múlva a várban a tatár az 
ur ; de sem a vár gazdája, sem a keresett király 
nincs sehol. A ki a várörségböl kezükbe ke
rült, az csak holtan került oda, attól vallo
mást ki nem csikar semmiféle tatár. A hány 
tatár csak befért, mind betolakodott a felleg
várba, feltörtek pinczét, éléskamrát s hét 
vasajtón keresztül bejutottak tizenkét kin
cses pinczébe, hol kádakkal állt az ezüst, 
arany és drágakő. Országot érő kincs. Har-
mincz négyökrös szekér kevés lett volna 
elhordani a felét. 

A tatár vezérek összegyűltek, hogy osz
tozzanak felette. Vékával mérték ki egymás 
között az összerabolt kincset. Ha egyébért 
nem, már ezért magáért is érdemes lett volna 

eljönni messze Ázsiából. A mi egyre-egyre 
jut. abból mindegyikük király lehet. 

Javában folyt az osztozkodás, mikor 
egyszerre, mint földinduláskor, megingott 
az egész vár; a várfalak alatt nagyottásitott 
a hegy, s föltátott száján egyszerre lezuhant 
az egész vár a hegy üres gyomrába, falastól, 
kincsestől, tatárostól, s azzal ismét összecsa
pott felül, mint a hogy a viz összecsap a 
beledobott kö fölött. 

Egy perez múlva nem mondta volna 
senki, hogy azon a hegyen vár állott valaha. 

(Folyt, követk.) 
Törs Kálmán. 

A l é t é r t i h a r c z . 
{Darwin könyvéből.) 

Az állatok és növények egymás közti bonyolult viszonya 
a létérti küzdelemben. 

Számos eset van rendelkezésünk alatt annak 
bizonyítására, hogy mily váratlan és bonyolult 
akadályok és összeköttetések léteznek azon szer
ves lények között, melyeknek ugyanazon terüle
ten küzdeni kell egymással a lételért ; csak egy 
példát fogok fölhozni, mely jóllohet egyszerű, de 
engem érdekelt. Staftbrdshireben, egy rokonom 
birtokán, hol bő alkalmam nyílt észleléseket tenni, 
volt egy terjedelmes és rendkívül kopár mezőség, 
melyet még soha nem érintett emberi kéz; 25 
évvel ezelőtt azonban több száz holdnyi ugyanily 
természetű fold bekerittotvén, skót fényükkel 
lett beültetve. A mezőségnok ezen beültetett ré
szében az eredeti növényzetben igen föltűnő vál
tozás történt, fóltünőbb, mint a minőt tapaszta
lunk, ha egy területről egészen különböző termé
szetű más talajra megyünk átal. Nemcsak a 
mezőségi növények arányos része változott egé
szen meg, hanem — a fű- és sásféléket nem is 
számítva, — 12 oly növényfaj viritott az ültet
vényben, melyet sehol sem lehetett a mezőségen 
föltalálni. A rovarokra történt hatásnak még na
gyobbnak kellett lenni, mivel hat oly rovarevő 
madárfaj nagyon közönséges volt a fenyők között, 
melyekot a mezőségen sehol sem l á t t unk ; mig 
ellenben a mezőséget két vagy három, egészen 

| másféle rovarevő madárfaj látogatta. Ez esetben 
| világosan látjuk, hogy csak egyetlon fa-fajnak 

behozatala is mily nagy befolyással vol t ; semmi 
egyéb nem történvén ezenkívül, mint az, hogy a 
fö'd be lett keritve, a mi miatt a marhák nem 
járhattak reá legelni. 

Azonban hogy mily lényeges tényező a beke-
I rités, ép ily föltünőleg tapasztaltam Farnham kö

zelében Surreyben is. I t t is terjedelmes mezőség 
volt előttem, a távolabbi halmok oldalán néhány 
skót fenyő-teleppel, melyből az utóbbi 10 év alatt 
szintén nagy darabokat keritettok be, — és e be
kerített részeken, az elhullott fenyőmagvakból, 
most oly sűrűn nőttek föl a fiatal fenyők, hogy 
nem élhetnek meg egymás mellett. Midőn meg
győződtem, hogy o csemeték sem ve tve , sem 
ültetve nem voltak, annyira meg voltam lépetve 
nagy számuk által, hogy különböző magasabb 
pontokra mentem, honnan több száz holdra menő 
területet láthattam be az elkeritetlen pusztából. 
és a régibb fenyőtelopek kivételével sehol egyetlen 
szál skót fenyőt sem vettem észre. Azonban a 
pusztán álló fákat közelebbről vizsgálva, számos 
oly csemetét és apró fácskát találtam, melyek a 
marhák által folyvást le voltak legelve. E g y he
lyen, néhány száz yard távolságban a régibb tele
pek egyikétől, egy négyszög yardnyi területen 32 
ilyen kis fát számoltam meg, és ezek egyike 26 
évgyűrűvel törzsökén, mint látszik, több év óta 
megpróbálta már fölemelni fejét a mezőség kórói 
közül, azonban soha nem sikerült neki. Nem csoda 
tehát, hogy azonnal, a mint a föld be lett kerítve, 
csakhamar sűrűn elborították az erőteljesen növő 
fiatal fenyők. — És pedig e mezőség oly terjedel
mes és oly rendkívül kopár volt, hogy senki sem 
gondolta volna, miszerint a marhák táplálékért 
azt ily teljesen és hathatósan á tku ta t ták . 

E z esetben azt látjuk, hogy a marhák föltét
len befolyással vannak a skót fenyő lételére. A 
fold más pontjain azonban a rovarok vannak ép 
ily befolyással a marhák létére. A legfeltűnőbb 
példát e tekintetben al ighanemParaguay szolgál
tatja, mivel i t t marhák, lovak, vagy ebek soha 
nem vadultak el, jóllehet ezek onnan észak és 
délfelé, egyaránt nagy számmal találhatók vad ál-



lapotban. Azaraés Kengger kimutatták, miszerint 
e tünemény Paraguayban legnagyobb részt egy 
bizonyos légyfaj nagy számának köszönhető, mely 
ezen állatok kicsinyeinek, alighogy megszülettek, 
azonnal köldökébe rakja petéit. Ezen rovarok 
szaporodása azonban, bármily számosak legyenek 
is, valamely módon, valószínűleg más élődi rova
rok által, rendszeresen korlátoztatik. Ha tehát bi
zonyos rovarevő madarak fogynának Paraguay
ban, az élődi rovarok valószínűleg szaporodnának, 
ezek pedig aztán kevesbítenék ama másféle rova
rok számát, melyek az állatok kicsinyeinek köl
dökét szokták fölkeresni; a mikor aztán a lovak és 
marhák itt is elvadulnának, mi kétségkívül nagy
mértékben megváltoztatná a növényzetet, a mint 
ezt valóban tapasztaltam is Dél-Amerika némely 
részében. Ez aztán ismét a rovarokra lenne nagy 
hatással, ez pedig, mint StaíFordshireben láttuk, a 
rovarevő madarakra, és igy tovább mindinkább 
bonyoluló körökben; a természetben azonban nem 
ily egyszerűen állanak o viszonyok, mint itt leír
tam. Egyik harcz a másik után következik itt, 
változó eredménynyel meg-megujulva; és mégis 
a változások e hosszú folyama alatt, az erők oly 
teljesen egyensúlyozzák egymást, hogy a termé
szet arcza hosszú korszakon át is változatlan ma
rad, jóllehet kétségkívül a legparányibb eltérés is 
elegendő volna a szervezetek egyikének kezébe 
adni a győzel
met a többiek 
fölött. Azon
ban tudatlan
ságunk oly 

mély, s előíté
leteink oly erő
sek e tekintet
ben, hogy még
is csodálko

zunk, ha vala
mely szerve
zetnek kihalá
sát halljuk; 

és minthogy az 
okot nem lát
juk , azonnal 
világpusztító 

forradalomhoz 
folyamodunk , 
vagy törvénye
ket állítunk 

föl az élet alak
jainak tarta
mát illetőleg.™ 

íMég egy uj 
példával pró
bálom fölvilá
gosítani, hogy 
a viszonyok
nak mily bo
nyolult háló
zata az, mely 
által a termé
szet lépcsőze
tén egymástól 
oly távol álló 
növények és 

állatok össze 
vannak egymással kötve. Lesz alkalmam bebizo
nyítani, hogy az exotikus Lobelia fulgens, kertem 
ben rovarok által sohasem háboríttatván, sajátságos 
szerkezete miatt sohasem is hozott magvakat. — 
Csaknem minden kosborféle növényeink (Orchi
deák) föltétlenül megkívánják, hogy himporuk 
elszállítása és igy megtermékenyittetésök végett 
rovarok által látogattassanak. A kísérletek után 
ugy találtam, hogy az árvácska (Viola tricolor) 
megtermékenyítésére a pöszörök vagyis pöszméhek 
csaknem nélkülözhetlenek, mivel más méhfajok 
nem látogatják e virágokat. Ép igy azt tapasztal
tam, hogy a lóherék némely fajának megtermé
kenyítésére a méhek látogatása szükséges; mert 
péld. míg 20 fej fehér lóher (Trifolium repens) 
2290 magvat hozott, másik 20 fej, mely a méhek
től el volt zárva, egyetlen egyet sem adott; to
vábbá 100 fej vörös lóher (Trifolium pratense) 
2700 magvat hozott, ugyanannyi elzárt fej pedig 
egyetlen egyet sem. A vörös lóheréket egyedül a 
pöszörök látogatják, minthogy más méhek nem ér
hetik el a nektárt. Sokan azt gondolták ugyan, 
hogy némely molyféle lepek is szerepelnek a ló
herék megtermékenyítésénél, azonban én a vörös 
lóhert illetőleg nem vagyok hajlandó ezt hinni, 
mivel e parányi lepek nem elég nehezek lehajlí
tani e virágok ezárnylepleit. Innen nagy valószí
nűséggel azt következtethetjük, hogy ha Angliá
ban a pöszörök egész neme kihalna, vagy legalább 

igen megritkulna, az árvácskák és piros lóherék 
is igen megritkulnának, vagy talán teljesen ki is 
vesznének. — A pöszörök száma valamely terüle
ten nagy mértékben függ a mezei egerek számá
tól, mivel ezek a pöszörök lépjeit és telepeit pusz
títják ; és Xewman ezredes, a ki sokáig tanulmá
nyozta a pöszörök sajátságait, azt hiszi, miszerint 
„Angliában ezeknek több mint */« része pusztul 
el ilyen módon." Az egerek száma azonban, mint 
azt mindenki tudja, ismét nagy mértékben függ 
a macskák számától és Xewman ezredes azt mondja, 
hogy „falvak és kis városok közelében a pöszö
rök fészkeit számosabbaknak találta, mint bárhol 
másutt, mit a macskák számának tulajdonított, 
melyek az egereket pusztítják." Nagyon valószínű 
tehát, hogy valamely macskaféle állatnak nagy 
számmal jelenléte egy vidéken elébb az egerek, 
majd a méhek közvetítése folytán, nagymértékben 
befoly bizonyos növények gyakoriságára. 

Minden fajra nézve valószínűleg különböző, 
ugy az egész életnek, mint az egyes éveknek 
különböző szakában is fölmerülő akadályok álla
nak a szaparodás elé; ezek közül rendesen csak 
egy vagy kettő lévén a legjelentékenyebb, az 
egyének középszámának, vagy a faj lételének 
eldöntésénél azonban mindnyájan közreműködnek. 
Némely esetben kimutatható, hogy ugyanazon 
fajra különböző akadályok bírnak befolyással. 

Kotrógépfa fővárosi Duna-szabályozásnál. 

Igy péld.: ha egy sűrűn benőtt parton elterülő 
bokrokat és növényeket szemlélünk, hajlandók 
vagyunk azoknak szám- és fajbeli viszonyait a 
véletlennek tulajdonítani. De hogy mennyire 
téves o nézet, kitűnik a következőkből: Atalában 
tudva van, hogy midőn egy amerikai erdőt levág' 
nak, egészen más forma növényzet jelenik meg a 
vágás helyén; azonban másfelől azt tapasztalták, 
hogy azon régi indián romok az Egyesült-Államok 
déli részében, melyekről az előbbi fákat el kellett 
távolítani, a fajoknak most ismét ugyanazon szép 
változatosságát és arányát mutatják, mint a kör
nyező érintetlen Őserdőség. Mily harcz folyhatott 
itt századokon keresztül e fák különböző fajai 
között, melyek mindenike ezrével szórja el mag
vait ; mennyi küzdés a rovarok és rovarok között, 
— vagy egyfelől a rovarok, csigák és más állatok, 
másfelől pedig a madarak és ragadozók között, 
— mindenik terjedni törekedve, mindenik egy
mást vagy a fákat, azok magvait és sarjadé
kait emésztve, vagy azon más növényeket pusz
títva, melyek először borítván el a talajt, igy 
megakadályozták a fák növekedését. Ha egy 
marék tollat vetünk föl a levegőbe, mind bizonyos 
törvény szerint hulland a földre alá! de mily 
egyszerű a kérdés — hogy t. i. mindegyik hová 
fog hullani, — azon számtalan állatok és növé
nyek hatása és visszhatásával hasonlítva ezt 
össze, melyek a századok folyama alatt azon fák 

aránylagos számának és fajának eldöntésére be
folytak, melyek most amaz indián romokat bo
rítják. 

Egyik szerves lénynek a másiktól való oly-
nemü függése, minőt az élődi és ennek táplálója 
közt láttunk, atalában oly lényeknél fordul elő 
melyek a természet lépcsőzetén nagyon távol 
állanak egymástól. Hasonlókép ugyanez az eset 
áll olykor azokra nézve is, melyekről egész joggal 
mondhatjuk, hogy a lételért küzdenek egymással, 
mint péld. a sáskák és a fűevő emlősök. Azonban 
a harcz csaknem kivétel nélkül az ugyanazon faj 
egyénei között a legerősebb, mivel ezek ugyanazon 
területeket látogatják, ugyanazon eledelre van 
szükségök és ugyanazon veszélyeknek vannak 
kitéve. Csaknem ép ily erős a harcz atalában az 
ugyanazon faj válfajaihoz tartozó egyének közt 
is, a mikor gyakran csakhamar eldöntve látjuk azt. 
Igy péld. ha több buzafajtát vetünk el együtt s 
az ilykép nyert vegyes mag ismét elvettetik, a 
fajták némelyike, mely jobban illik a talaj-vagy 
az égaljhoz, vagy már természeténél fogva a leg
termékenyebb, le fogja verni a többieket, és több 
magvat hozván, néhány év alatt kiszorítja a más 
válfajokat. Sőt még oly esetekben is, midőn annyira 
közel rokon fajtákkal van dolgunk, mint péld. a 
csicseri borsó, vagyis szagos bükköny (Lathyrus 
odoratus) különböző szinü fajtái: ha fól akarjuk 

tartani a ke
vert sarjadé
kot , azokat 

minden nyá
ron külön kell 
learatni s a 
magvakat az
tán illő arány
ban vegyíteni, 
különben a 

gyengébb faj
ták folyvást 

kevesbülve, 
utoljára vég
képen el is 
tűnnek. Igy 
van ez a juhok 
különböző vál
fajaival is; azt 
állítják, hogy 
némely hegyi 
fajta egészen 
elnyomja a más 
hegyi fajokat, 
ugy hogy ke
verten nem le
het őket együtt 
tenyészteni.— 

Ugyanezen 
eredményre ju
tottak az or
vosi nadály 

különböző vál
fajait illetőleg 
is, ha együtt 
akarták őket 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m tartani. Sőt 
méltán kétel
kedni lehet af-

felől is, hogy vájjon házi növényeink és állataink 
válfajai mindnyájan tökéletesen ugyanazon erő
vel, természettel és szerkezettel bírnak-e, misze
rint egy vegyes nyáj eredeti aránya (megakadá
lyozott keresztezés mellett) csak hat nemzedéken 
keresztül is fenmaradna-e, ha meg volna nekik 
engedve ép ugy küzdeni egymással, mint azt a 
természeti állapotban látjuk, és ha magvaikat 
vagy kicsinyeiket nem válogatnák ki évenként 
illő arányban. 

Kotrógépek a fővárosi Dunaszatoályo-
zásnál. 

A ki hazánk testvér fővárosait öt-hat év óta 
nem látta s most a lánczhid közepéről a Duna két 
partján föl és lefelé végig tekint, nehezen fogja 
elhinni, hogy csakugyan Buda-Pesten van-1 Oly 
nagymérvű, oly hatalmas terjedelmű szabályozási 
munkálatot, a milyet a testvérvárosok közé szorult 
óriás folyamon pár év óta véghez vittek, bizonyára 
Európának kevés városa tudna fölmutatni. Az 
öreg Duna igazán embereire talált korunk vállal
kozó szellemű fiaiban, s hihetőleg maga is gyak
ran elcsodálkozik rajta, hogy szilaj erejét ennyire 
ránczba tudták szedni. Csak az ötvenes évek 
Buda-Pestje is bátran kalapot emelhet a jelen 
tized fényes, hatalmas éa gazdag Buda-Pestje előtt; 
hát még a régibb ? 

Hazánk fővárosának nagyvárosias színezetét 
főleg a Duna mindkét partján folyamatban levő 
B részben már be is végzett szabályozás adta meg 
igazán s ha még az épülőfélben levő margit
szigeti és a tervezett vasúti összekötő híd is ké
szen lesz, mi sem fog hiányzani abból, hogy Buda
pestünk valóságos világvárossá legyen. A Duna 
szabályozása tulajdonképen az uj-pesti sziget alsó 
végénél kezdődik, melynek csúcsától alá felé 
egyenes czölöpsor és kőhányás jelöli a készülő 
félben levő nagyszerű töltés irányát, mely a Duna 
medréből az említett szigeten fölül mintegy 150, 
alól pedig 50 négyszög ölet fog elragadni. E töl
tés mögött a viz megmarad és a töltésen hagyandó 
nyílásokon át fog a folyóval közlekedni addig, a 
míg ez azt az egész közt lassanként be nem isza-
polja. E töltés mellett a Margit-sziget felső végé
ről az uj-pesti sziget alsó csúcsáig vont görbs 
vonalnak épen a közepén fekszik az úgynevezett 
fürdő-zátony, a mely a Duna folyását keresztben 
elzárja. E zátony valamikor sziget volt és a meny
nyire a legújabban ott kihalászott föliratos kő 
után következ
tetni lehet, a 
rómaiak idejé
ben fürdők is 
lehettek rajta. 
Most pedig az 
egykori dicső
ségnek utolsó 
maradványa is 
arra leend kár
hoztatva, hogy 
egy újkori ször
nyeteg mielőbb 
fölfalja. 

E szörnyeteg 
a mellékelt raj
zunkon látható, 
valóban óriási 
kotrógép, mely 
a zátony kebe
lét kegyetlenül 
pusztítja, rom
bolja, hogy ab
ban a közleke
dés számára 80 
öl széles csator
nát vájjon ki. 
„Mars"-nak,mi-
ként a kotró
gépet nevezik, 
mind a 36 ló
ereje működés
ben van; a „mia
tyánk", melyen 
hatalmas vájó 
és meritő saj
tárjai megerő
sítve vannak, 
szép lassan, de 
annál biztosab
ban és ellenáll-
hatatlanabbul 

viszi föl terhét 
3—4 ölnyi ma
gasságba, hogy 
a kövecses fö
vényt nagy zu-
hogással egy 

garatba öntse, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a melyből az a 
rakodó dereg
lyékbe folyik. A 
vájó sajtárok alant a mélyben egy-egy nagy kőben 
akadnak meg, az erős vaslemezek kicsorbulnak, 
bele szakadoznak, de a gép mintha mi sem történt 
volna, kérlelhetetlenül halad tovább rombolásá
ban. Harmincz sajtárjának egyetlen körülfogása 
1 és '/4 köb ölnyi földet emel ki helyéből. Hatal
mas látvány, — egy iszonyú moloch, a mely ho
mokot eszik! És ilyen moloch nemcsak egy műkö
dik mostanában a Buda-Pest közt elterülő Dunáo! 

De tekintsünk le pár perezre az alsó Duna 
felé is. A folyam képe itt változott meg legjobban. 
A tengert, a mely a soroksári Duna-ág elrekesz-
tése következtében itt képződött, egy folyó med
rébe fogják beleszorítani; az 500 öl széles folyam
mederből csak 200 Ölnyi marad meg. A Gellért
hegy alatt egy hatalmas töltés fogja átterelni a 
Duna vizét Pest felé a tábori kórház irányába s 
ezen alól a soroksári Duna-ágat elzáró töltés 
fogja föl a folyam sodrát és hajtja át szabályos 
hajlásban a Nádor-kert alatt ismét a budai partra. 
A Gellért-hegy alól kiindulva az irányczölöpök-
nek a pesti parttal, innen a soroksári-ág töltésé

vel, s végre a Csepel-sziget partjával párhuzamosan ' 
haladó sora jelöli a töltés irányát, a mely hatalmas | 
ívben a Gellért-hegy mögött levő sarkot s ezzel a ' 
Kopasz zátonynak egy nagy részét fogja leszelni 
a Dunából. A töltés mögött, ugy mint Uj-Pest ' 
alatt is, a viz megmarad és nyilasokon át fog 
a folyóval közlekedni. E roppant töltés felső 
vége, a Gellért-hegy alatt már épülőbon van 8 
mélyen benyúlik a Dunába, mintha csak folyását 
akarná elzárni; a „Simson" elevateur (gőzem^lő-
gép), a „Goliath" novü hasonló géptársa, dolgo
zik e munkán valóban bámulatos oredménynyel, ; 
mindennap jókora darabot ragadván el a szegény j 
zaklatott Dunából. Alább meg három kotrógép 
is dolgozik, részint hogy a töltésekhez anyagot 
szerezzenek, részint hogy a folyó medrét tisztítsák. ; 
Kettő közülök a Kopasz zátony kinyulásait pusz
títja ott, a hol az összekötő vasúti hid tervezve 
van, melynek pesti oszlopaihoz már a czölöpözés 
is készen áll, a vizbe sülyesztendő építő vashen-

| gerek (caissonok) pedig készülőfélben vannak. A 
1 harmadik kotrógép a soroksári ágnak a Csepel-

Wise tanár óriás léghajója. 

sziget felső végénél hagyott keskeny bejáratát 
mélyiti. 

Ilyen látványt nyújt mostanában a Buda és 
Pest közt méltóságteljesen hömpölygő Duna! A 
rombolás és teremtés képe tárul élénk mindenütt. 
De mikor e chaotikus zűrzavarból a Duna-szabá
lyozás hatalmas terve valósággá teBtesülve lépend 
ki, oly szép remekmű lesz az, melyre a művelt 
világnak bármely fővárosa és bármelyik hatalmas 
folvama büszke lehetne. S—s. 

Az amerikai léghajósok. 
Ismét uj kísérlet a régi vergődésben. Mióta 

az ember kevésnek találva a száraz földet, 8 ke
vésnek azon másik két nagy birodalmat is, melyet 
a föld belsejében szétfutó menetek, 8 a.hajók által 
fölkavart tengerhullámok szintén az ember terü
letének jelentenek, s nem rettenve vissza a rejté
lyes bányaszellemek, nem a viharok szárnyán 
röpködő daemonok üldözéseitől, ujabb, veszélye

sebb regiókba vágyik, s egy nyaktörő pályára 
kezd hágni, — nem volt talán év, mely nagyobb 
sóvárgást, nyugtalanabb vágyat, és többféle kísér
letet mutathatna fól az uj pályán boldogulás iránt, 
mint a legközelebb múlt 2—3 évnyi korszak. — 
Mintha az oly különböző irányból indult s oly kü
lönféle kisérletek már közelednének a czélhoz 
némileg, mind nagyobb számm il kezdenek meg
jelenni a láthatáron. 

Legközelebb, miként az olvasó közönség a 
lapokból értesülhetett, a gyakorlott amerikai ve
terán léghajós, Wise tanár és egy ifjabb társa 
Washington H. Donaldson, elhatározták, hogy 
léghajón az Atlanti-óceán fölött jönnek át Euró
pába. Donaldson ez indítványát a „Newyork Daily 
Graphic" képes lap szerkesztője vállalkozott meg
valósítani, és az előállításra szükséges 20,000 frtot 
fól is ajánlotta. 

A vállalat tudományos oldaláról Wise tanár 
Ígérkezett gondoskodni, a a „New-York Times" 
tudósitója szerint valóban tökéletesen is eszközölte 
azt; a gyakorlati részt azonban Donaldson vette át, 

a ki gazdálko
dásból selyem 
helyett gyapot
szövetet hasz
nált a ballon 

előállítására. 
Maga a „Daily 
Graphic", a 

léghajó közlö
nye, bevallá, 
hogy a gömb 
sokat szenved a 
kötelek súrló
dása által, hogy 
a vászonról lesu-
roltatik a máz, 
miáltal a gáz 

elillanásának 
tetemessé kel
lett válnia. — 
Mindamellett a 

megtöltéshez 
hozzá fogtak s 
két utas és Do
naldson kész
nek nyilatkoz
tak megkísér
lem a vakmerő 
utat. Alig ha
ladtak azonban 
a töltéssel egy
harmadot, mi
dőn erős süvöl-
tés hallatszott, 
a vászon meg
repedt 8 a gáz 
kitódult. Egy 
pillanattal ké
sőbb a léghajó 
Összerogy itt s 
a 325,000 köb
láb gázlég elil
lant. 

Maga a bal
lon 1000 láb 

átmérőjű éa 
450,0001ábköb-
t art ah n u volt, 8 
e mellett mint 

i rajzunk mutat
ja, még két ki
sebb kémlő go

lyóval tervezték útnak indítani, mely utóbbiak 
rendeltetése az lett volna, hogy a légáramot előre 
kikémleljék. A tervezet szerint 60 óra alatt tették 
volna meg az utat Európáig, tehát óriás időnye
réssel,— a szép remények azonban elpárologtak. — 
D i jellemző az amerikaiak vállalkozási szellemére, 
hogy máris több ozer kérvény adatott be a lég
hajóval utazhatásra, tekintélyes összegeket ajánlva 
egy helyért, csakhogy a magasról bukhatás nyak
törési gyönyörűségében részesülhessenek, — s még 
pedig a kérvényezők közt nők is voltak. A vál
lalkozók azonban csak egy utazót fogadtak maguk 
mellé, s azt is azon kikötéssel, hogy csupán mint 
„fracht"-ot szállítják a hajón, 8 azon esetre, ha 
hátrányosnak fog a léghajó menetére nézve a teher 
kitűnni, szabadságukban álljon azt a tengerbe dobni. 
Szerencséje oz utazónak, hogy el nem indultak. 

Wise tanár azonban elhatározta selyemből egy 
másik léggömböt készitni 12,000 dollár költség
gel s ezen kísérli meg az óceán feletti utat. *) W. 

*) Mialatt e léghajóról itt közlött adatok az Óceánon 
keresztül hozzánk jutottak, azalatt a merész vállalkozók 



Kazinczy Ferencz fogsági naplója. 
(Folytatás.) 

Június 30. Háromkor felébredtem. Gyönyörű 
volt a reggel a Kaiaerberg megett. Ott az én 
hazám, ott vágynak az enyémek. Ez vala könyör
gésem. 

A nap meleg vala s öltözetlen maradtam. — 
Nem hét órakor, mint szokott, hanem ötkor csi-
korgani haliám a grádics ajtaját, csikorgaoi külső 
ajtómat, sőt most a szokás ellen belső ajtómat is, 
Grimmel a főprofósz jő Heiczi nevű katona cse
lédünkkel, s hozza párnazsákomat. Hier ihr 
Bettsack, monda, packen Sie Ihre Sachen zusam-
men, Sie gehen heute noch fórt. — (Itt a párna
zsákja, rakja össze a holmiját, ön még ma elmegy). 
— Elijedtnek, búsnak tettetem magamat; örven
deni bántás volt volna, mert a Grimmeleknek 
akkor van jó aratások, ha sok rabjaik vágynak. 
Auch uns allén ist herzlich bange um Sie, monda 
Heiczi együgyüségében, aber was soll man thun. 
Die Umstande sind nicht darnach, dass Sie lánger 
bleiben können. (Mi is mindnyájan aggódunk az 
ur miatt, de mit tegyünk ? A körülmények nem 
engedik, hogy tovább itt maradhasson.) Grimmel 
rá ordita a legényre, nem akará tudatni a bajt. 
Um 10 Uhr bringe ich Ihnen Ihr Essen und um 2 
fahren Sie ab. — Auf der Achse oder zu Wasser ? 
— Weiss nicht. (Tiz órakor behozom az ebédjét; 
kettőkor indul. — Tengelyen-e vagy vizén? — 
Nem tudom) s ment. Kértem vétessen nekem egy 
kalapot, neki kisebb dolga is nagyobb volt. 

Első dolgom az vala, hogy ajtóm vaspléhére, 
ezt karmoljam, nem emlékezem többé mivel: 

FRANC. KAZINCZY 
HUNGARÜS 

a VI . Juli 1799 ad 30 Junii 1800. 
Kilenczkor a nagy profósz ismét feljőve. 

Kértem vezetne által a Baranyai üresen maradt 
szobájába, hogy a P. hegyet láthassam s lerajzol
hassam. Baranyai kitölté idejét, 8 innen eresztették 
el kevés hetek előtt. 

A hegy óriási pyramis vala, merő fehér szik
lákból, s fövény iszapból, a kék szinnek véghetet
len nuancéiban, a hegy aljában sok apró faluk, 
: lattá az ut Inspruck felé . . . 

Tizenegykor evénk. — Valamely Trautmans-
dorf megszerete egy tyrolisi leányt, s elvette. 
Ezért a família elhidegült eránta. Halála után az 
özvegy visszajőve Kufsteinba egyetlen leányával. 
Ez a kisasszony minden fogolynak húsvétkor is 
külde süteményt, most is egy palaczk borral. 
Megkéretem a kisasszonyt, hogy magát velünk 
láttassa, ha majd lemegyünk. De a profósznak nem 
vala ideje megtenni a mire kértem, s nemeslelkü 
jóltevőnk látott bennünket, de mi őtet nem. 

Két órakor báró Steiling kapitány folhozá 
hozzánk Bendor regementbeli főhadnagy Basten-
dorf Ferencz urat. Uraim! monda Bastendorf, én 
és társaim egy hónap olta várjuk itt a parancsola
tot, hogy az urakkal induljunk. Az Inspruckban 
commandirozó Generális azt mondotta nekem az 
urak felől, hogy a vett hirok szerént, miolta ez a 
torony áll, szeretetre méltóbb emberek itt nem 
szenvedtek. Tapasztalni fogják az urak, hogy én a 
szerencsétlent tudom tisztelni. 

Ajtaink egyszerre nyíltak meg. Le nem me
gyek, mondám, mig a Nro 5-be nem lépek, hol 
Wesselényi 1790-ben szonvede. Ablakából vad, és 
nem szép alakú hegyoldalra vala a kinézés. 

Profószunk magához vive föl a Szulyovszky 
szobájába. Welcher ist der gute Herr ? (Melyik 
itt a jó ur ?) kérdé itt a vénasszony, s reám mu
tatott a férje. Soha itt rabot famíliái nevén nem 
neveznek, és midőn a Hofkriegsrathoz megyén a 
jelentés, nem a nevet irják, hanem a szoba nume-
róját. Ach Euer Gnaden, monda a vén asszony 
und wir müssen Sie verlieren. (Ah, nagyságos ur, 
el kell önt veszítenünk !) Nyakamba borult s sirt. 

Szulyovszky, én, Laczkovics László, Szlávy, 
Uza, Hirgeiszt Ferencz és Szmetanovics Károly 
••gyütt indulánk le a várból. A nép öszvecsődüít 
látásunkra. Még nem tudtuk, merre visznek. Ugy 
hittük, Inspruck felé, mert seregeink visszavonu-
Jása, s az ágyúzás tegnap azt mutatták, hogy 
München körül győze a franczia sereg. 

Leérvén a hegyen, meglátánk a hajót a hidnál. 

b:>'.xi láttak a léghajó kijavításához, még pedig sikerrel, 
mert e hó 6-káról egy nev-yorki távirat tudatta Európával, 
bogy Wise tanár léggömbje az nap reggel keleti irányban 
fiiitzállott. Valószínű, hogy mire e sorok megjelennek, a 
v ikmeró vállalkozás felől már részletesb híreket is olvas
hatunk. 

Az három szobára vala osztva Megparancsolák, 
hogy azon két idegennek, kik a két szomszéd szo
bában lesznek, még csak köszönni, — annálinkább 
vélek szóba eredni ne merjünk. Mi a középső re
keszbe viteténk, Neugebauer seregbeli zászlótartó 
Hörde urnák felvigyázására bizva. Az egy szaká-
latlan tisztecske volt. 

Már a hajóban lelénk Neugebhauer regement-
beli zászlótartó Lohrmüllerrel, ki cseléd vala 
egykor, franczia Oberster Chipault urat, az civi-

| lis ruhában álla szobájában, s el lévén tiltva a 
1 köszönéstől, csak végig néze bennünket, kit-kit 
sokáig. — Gyönyörű szöghiju ember, közép ter
mettel, 35 esztendős, szeme kék, arcza kedves, ne
velése uri. Érzé, hogy Oberster, hogy huszár 
Oborster, hogy franczia Oberster. 

Sokáig állánk ott, s nem tudánk megfogni, 
miért nem indulunk. De most imhol jőve a fran
czia generális, szőtt nadrágban, fűzött stiblicské-
ben, moly lábikráit is körül fogta, vállán egy ká-
vészinü, szürke felbollel prémezett, dolmány-gal-
léru pórköpenyeg posztóból, jobbjában hosszú 
nádpáleza, baljában fel nem kötve, egy huszár 
ezüst kard, fején a paszamányos setét-kék franczia 
csákó-sapka. Állva, menve, soha sem álla centru
mán, mindég vagy jobbra vagy balra hajolva. 
Neve Fiorella Antal; ajaccioi születés. 

Mon generál, je vous souhaite un bon vo-
yage! (Tábornok ur, szerencsés utat kívánok) 
kiálta Obristlieutenant Geppert a kufsteini vár 
commendánsa. Fiorella rá ordit: Takarodjék elő
lem rut ember. Ha fogva nem volnék, e karddal 
vennék elégtételt a rajtam elkövetett gazságokért. 
így kell-e bánni katonának katonával, embernek 
emberrel ? Geppert parancsolá a hajósoknak, hogy 
induljanak. Quoi? un General Francais partira 
sans un domestique? Non. Rester. (Mit! egy 
franczia tábornok inas nélkül induljon? Nem. Vár
jatok !) Geppert elhallgatta. 

Előjött az inas, s ekkor Fiorella parancsolá, 
hogy induljon a hajó. A generális is sorba néz 
bennünket, s oly hosszasan mint Chipault. 

Nem képzelhetni mely gyönyörűségek vártak 
itt reánk. Hajónk nyílsebes seggel repült el az Inn 
szélén álló egyenes fenyvek mellett, amott a szen
vedés foka, s a gyönyörű hegyek, felettünk sáf
rány színben a régen nem látott ég. Nemezisz 
minden roszért jót, minden jóért roszat hoz ránk, 
boldog a kire sok kedvest a nem sok roszért. 

Hajósainknak meg vala parancsolva, hogy 
éjszakára Wasserburgba hajtsanak. De Rosenheim 
mellett az Inn jobbfelén kerék tisztjeinket, hogy 
köthessenek ki, itt alkalmas fogadó, holnap kipó
tolják. Tisztjeink kiléptek megtekinteni a foga
dót. A franczia tegnap óta Wasserburgban vala. 
Ha oda menénk, szabadok valánk. Kiáltanak száll
junk ki, s ugy örvendenek, mintha csatát nyertek 
volna, hogy a hajósok czinkossága itt megál
lapított. 

Vigan vacsorálánk együtt, s a franczia 
Oberster bejöve hozzánk. Hörde kére, térjen 
vissza szobájába. Másnap szekerekre rakának s 
vittek Salzburg felé. Bajor kocsisunk megvexálá 
a tisztet. Bár jönne a franczia. Mit vesztenénk 
vele? Az fizet mindent, az urak quietálnak. 

Szekerünk mellett két lovas katona méné el. 
Micsoda uniformis ez a zöld köpenyeg ? kérdem. 
Bajor lovasság, feleié a tiszt. Nem hittem, ismer
tem a bajorok színét. 

Kértem tisztjeinket, engedjenek gyalog menni. 
Igen, de hogy a commandirt velem jöjjön; idegen 
földön vagyunk, példámat minden társam követte. 

Egy zöld köpönyeges katona gyalog ballao-
dogála felénk, fején 3 szegü szőr kalap, plundrija 
sárga volt vala, de a lába közt egy igen nagy folt 
megtarkázta a régi posztó sárgáját. Nyakán egy 
selyem kendő hasadékja. Kamáslija és czipőkje 
közt látni lehete lába bőrét. Je vous salue mes-
sieurs, étez-vous vassaux de sa Majesté de l'Em-
pereur? (Üdvözlöm önöket uraim, ő felségének a 
császárnak alattvalói, nemde?) Igenis, azok va
gyunk. Az ur is? azúr is? igy mindenikünket. 
Szulyovszkyt meglepte a félelem, s mind félre vo-
nák magukat a társaim. — Uram én egy pirutson 
egy ausztriai tisztet láttam elmenni a mellette egy 
generálist kerek kalapban és uniform nélkül; nem 
Fiorolla-e az? Igenis, az generális Fiorella, Ó,que 
je suis malheureux! il était mon second capitaine 
aux services du roi; ápresent il est General de la 
Republique, et moi simple sóidat des Russos. (Mily 
szerencsétlén vagyok! Másodkapitányom volt a 
király szolgálatában; ő most tábornok a köztár
saságban s én orosz közkatona!) Lesz az ur Fio-
rellával? Együtt ebédlek vele. Kérlek köazöntsd 
gróf Rossi névvel. Emlékezzék hajdani barátsá

gunkra; s tegye ha, Isten hazájába visszaviszi, 
hogy oda én is visszamehessek. — Megigértem 
azt Rossinak, s szentül teljesítettem. Éjszakára 
(jul. 1- én) Trauensteinben szállottunk meg, s tiszt
jeink látván az ellenség győzedelmet Münchennél, 
feledék a vett parancsolatot, hogy a két francziá-
nak egymással, s nekünk vélek tiltsák a beszéléat, 
s nemcsak azt engedek, hogy szóljunk egymással, 
hanem azt is, hogy szabadon együtt legyünk. — 
Generális ur, mondám, ismer-e valamely gróf Ros-
sit? A Rossi ház szapora ház, de a király alatt 
én szolgáitam is egygyel, én annak alkapitánya 
valék. Épen azt kérdem, felelék. Elbeszélem, 
hogy az az emigráns most a Condé seregnél szol
gál, s mint közember az orosz szolgalatjában 
(az Emigránsokat XVII I . Lajos, akkor az oro
szokkal fizettette), s hogy én őtet ma a legsi
ralmasabb állapotban lelem ; hogy kéri a gen -ra
list, csinálja ki neki, hogy szabadságot nyerjen 
visszatérhetni hazájáb i. Fiorella megszoritá job
bomat, ugy kell neki monda, tanulta volna meg a 
rósz ember, hogy a haza ellen kardot fogni soha 
sem szabad; azonban barátok valánk, nem neki, 
hanem az urnák igérem, hogy haza jő, mihelyt 
kiazabadulok. 

Nékünk megjövendillé, hogy mindaddig fogva 
leszünk , mig az ő nemzete ujr.i nagyon meg
veri fejedelmünket, miről nem is kételkedhetünk. 
A franczia nemzet oly nagylelkű, hogy a békét 
soha meg nem köti a nélkül, hogy a kik republi
kánus gondolkodásaikért fogva vannak, szabadon 
oresztessenek. Midőn Bernadotte Bécsben kifüg
gesztő ablakából zászlóját, és aztán Bécset oda 
hagyá, ő vele Strassburgban jött öszve, s Berna
dotte beszélé néki, hogy a titkos béke 3-ik arti-
culusa tévé szabad lábra az austriai status fog
lyokat. A ki ezt olvasni fogja valaha, s hihetetlen
nek hiszi, olvassa meg az akkori ujságlevelekot. 
— Én több ily békekötéseket olvastam az ujság-
levelekben. 

Július 2-kán Teissendorfra érénk. — A hely
ség egy nagy falu, vagy egy kis mezőváros. Mint 
vásárainkban, ugy hemzsege benne a sok nép. 
Bastendorf szekereinkhez jőve, s mindnyájunkat 
külön mindenre kért a mi szent, hogy az ide ösz-
szetódult Condé-sereg emigráns francziáival szó
nak ne eredjünk; mert ha megsejtik, hogy mi 
republikánus gondolkozásunkért szenvedjük a 
fogságot, megtörténhetik, hogy tűzbe jőnek s 
erőszakra fakadnak. — Leszállánk szekereinkből 
s egy sorba állánk meg, de szabadon, vigan be
szélgetve, katonáink puskákkal mellettünk, mi 
a francziáknak mutatá, hogy foglyok vagyunk. 
Hatan közülök civilis, igen elegant öltözetben 
két lépésnyire álltak meg szemben velünk, s fran
czia hiúsággal mutogaták társaikat. Két dobos 
gyermek méné el az utczán, s hogy értsük szavai
kat, megnevezek őket egymásnak. Regardez le 
petit Marquis tel-et tel; le petit Comte. (Nézd a 
kis Marquis Ezésezt; Gróf Ezésezt . . .) Égy kis 
csoport tábori leány mene el, épen nem elegant 
öltözetben, nem mint szobaleány, mely kisasszo
nya elviselt ruháit hordja ; hanem mint szegény 
mesterember gyermeke: Voyez la Comtesse 
et la la Vicomtesse . . . . (Ott megy grófné, 
. . . . vicomtené). Szives szánakozással nézem a 
szerencsétleneket; ők a gyermeki hűség áldozatjai 
voltak; sőt szántam a kik önmagoktól jöttek is 
ide, mert hányat hoza ki ide az a reménység, hogy 
a republikanizmus hasztalan torekedés, és osztán 
azért, mert gondolkozásáért szenvedni keserves. 

Midőn én, Uza és Hirgeiszt, kiket én magyar 
társaink közt tiszta lelkeikért leginkább szerettem, 
itt magyarul beszélgeténk, a 6 csinos franczia 
mindég kérdé magától, mely nyelv lehet az. Mi 
szabadon nézénk rajok, de nem ugy, mintha ke
restük, óhajtottuk volna volek a szólást. Én azon
ban Hirgeiszthoz szólék egy-két szót francziául, 
hogy a (5 idegen lássa, hogy nyelvüket értjük-
Félre csapám köpönyegemet, hogy lássák kávészin 
magyar dolmánykámat, s nyári nadrágomat. 

A hat idegen valami magyar szó hangját az 
én számból hibásan értette, s oda magyarázta, 
hogy én egy társokat óhajtom látni. Azonnal 
mozgás támada közöttök. Előjőve a kinek nevét 
számból hallani hitték, köszone nékik, azok rám 
mutattak ujjokk.il. A franczia vállat vonita, azt 
jelentvén, hogy nem ismer, azonban nekem jő, 
köszönt, s azt kérdi: Monsieur est ilPolonois? 
(Uraságod lengyel?) Én igen mélyen meghajtám 
magamat neki, de némán: azt jelentvén, hogy ne
kem szólanom nem szabad. — A hat elegant 
azonnal méné tisztünkhöz s általa követtetett meg 
engem merészségökért, s magyarázá, hogy roszu 1 
értett szavam csalta meg. 
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Midó'n ezek esnek, látánk hogy a sokaság 
mindenfelé kalapot ránt, utat nyit s hajtogatja 
magát. Egy zöld kabátos arany paszományos ka-
lapu Öreg tiszt jőve, mellén csillag, vállán a széles 
veres pántlika. Talán maga Condé herczeg. 

Bastendorf jött, megkövete a 6 franczia nevé
ben, s rettegvén a veszélytől, kért mennénk a fo
gadó szobájába. Od* jőve a franczia emigráns 
Generális is, keresztül ment a szobán, s végig 
pillanta bennünket. (Folyt, kóvetk.) 

Utazás a Kaukázusban. 
Most midőn a „Kárpát-egylet" alakulásával 

hazánkban is kezd szélesebb körben elterjedni a 
sport azon neme, melynek ezélja a magas hegyek 
rengetegeinek fölkutatása, a mi fáradságos volta 
mellett is dús élvezettel jutalmaz; midőn talál
koznak most már magyar touristák is, kik az 
angolokkal vetélkedve mászszák meg a távoli 
Alpok magaslatait: nem lesz talán időszerűtlen 
és érdektelen, ha a Kárpátok és Alpoknál na-
gyobbszerü, bár eddig kevésbbé ismert európai 
hegységnek, a Kaukázusnak rengeteibe tekintünk 
be olvasóinkkal. Kalauzunk ez útban egy angol 
essay leend, mint a melyből merítettük az alább 
következőket: 

Az úgynevezett „Alpesi klub" alakulása óta 
és buzditó befolyása következtében az angolok 
egész rendszerrel kezdték űzni az Alpesek vizs-
gálását, s annyira át- meg átkutatták azt, hogy e 
klub ujságvágyó tagjai már más hegységek felé 
kezdenek tekintgetni kalandvágyuk és fölfédezési 
buzgalmuk kielégítésére. így keresték s keresik 
ma is sokan föl közülök a Sierra Nevadát, Nor
végia és Island hegyeit, sőt a tibeti Himalaya 
bérczeit is. Ezeken kivül némely körülmények a 
Kaukázus vadonjaira is fölhívták az Alpesi klub 
merész vállalkozó tagjainak figyelmét. Ugyanis a 
krimi háború után az orosz kormány megszilár-
ditá hatalmát azon hegyi törzsek felett, melyek
kel előbb folytonos háborúban volt; s igy remélni 
lehetett, hogy az ezelőtt touristák által nem láto-
togatott Kaukázus ezentúl csakis physikai akadá
lyokat gőrditend a mélyébe hatolni szándékozók 
elé. Ehhez járult, hogy a 60-as években az orosz 
kormány, elfogadva a geographusok ebbeli véle
kedését, a Kaukázust jelölte ki hivatalosan Európa 
és Ázsia határául. Ez által e hegyláncz legmaga
sabb csúcsai Európához tartozóknak nyilváníttat
tak s a Mont-Blanc nem igényelhette többé, hogy 
az európai hegységek fejedelmének tartsák. Az 
Alpesi klub most nem nézhette nyugodtan, hogy 
tagjai, bár annyira ismerik a Mont-Blanc jégme
zőit, mégsem mászták meg Európa legmagasabb 
hegycsúcsait. 

1868-ban tehát három angol, Freshfield, Tu-
cker és Moore, — mind ismert nevek alpesi me
rész és sikeres kirándulásaikról, — vállalkozott a 
hegymászási sport ezen uj és érdekes mezejének 
fölkutatására. A két előbbi már kora januárban 
elhagyta Angliát, hogy Egyiptomon és a Szent
földön keresztül Tifliszbe tartson, hol harmadik 
társuk csatlakozott hozzájok. Vittek magukkal 
egy tapasztalt vezetőt is Chamouni-ból, ki igen 
hasznos szolgálatokat tett nekik hegyi kirándu
lásaikban. 

Mielőtt a Kaukázus megostromlásához fog
tak volna, kettejök a hires Ararát megmászására 
vállalkozott. Bár e hegyet 1829-ben dr. Parrot és 
1850-ben Chodzkó tábornagy már megmásztak, s 
igy kevés nehézségtől lehetett tartani: utazóink 
fáradsága mégis kárba veszett; mert a hegy még 
júniusban roppant hótorlaszokkal levén borítva, 
fele útról vissza kellett térniök, s igy még jobban 
megerősitették az ott lakókat azon babonás hi-
tökben, hogy e hegycsúcsát még emberi láb nem 
taposta s nem is fogja taposni. 

Utazóink, elindulásukkor igen keveset tud
tak a Kaukázus jégfolyóiról (Gletscher) s a hegy
ség legmagasabb részeiről; ugy hogy sok tekin
tetben a fölfedezés dicsősége illeti meg őket. Ö 
előttök leginkább csak orosz katonatisztek láto
gatták e vidékeket, kiknek figyelme — távol attól, 
hogy a hegység benső részeibe behatoltak volna 
— csakis néprajzi dolgokra s az alsóbb vidékek 
terményeinek megismerésére terjedt. Az orosz 
kormány által háromszögi mérések alapján fölvé
tetett térképet Tifliszben megkapták ugyan uta
zóink: de ez is hibás volt, mert az orosz mérnökök 
nem sokat törődtek a központi hegycsomó csú
csaival és jégfolyóival, holott az angolokra épen 
e részlet volt legnagyobb vonzerővel. 

A Kaukázus, átalános jellegét és alkatát 
tekintve, inkább hasonlit a Francziaországot Spa

nyolországtól elválasztó Pyrenaekhoz, mint az 
Alpokhoz. Ugyanazon főirányban halad, mint 
amaz, megszakadás nélküli vonalat képezvén a 
Fekete-tengertől egész aKaspi-tengerig, mintegy 
140 geogr. mérföldnyire. Csak központi része éri 
el azon nagy magasságot, melynek hirét köszöni. 
Egész kiterjedésében megszakadatlan hegyhatárt 
alkot, elválasztván déli Oroszország végtelen sik-
jait Georgia és a szomszéd tartományok hegy-
völgyes vidékeitől s természetes határt képezve 
Európa és Ázsia közt. — A Kaukázus ós Pyrenáu-
sok még abban is hasonlitnak egymás'aoz, hogy 
mindkettőben a legmagasabb és legfontosabb csú
csok kiesnek a fővonalból; és valamint a Mont-
Perdu és a Maladetta a Pyreniiek főgerinczétől 
délre esnek, s igy Spanyolországhoz tartoznak: 
ugy a Kaukázus legnevezetesebb csúcsai a Kazbek 
és Elbruz a hegyláncz északi oldalán feküsznek, 
s igy földrajzilag szükségkép Európához számi
tandók, ha a határvonalt a hegyláncz vizválasz-
tékának hosszában húzzuk. 

A Kaukázus lánczolatát csak egyetlen ter
mészetes hegyszoros, az úgynevezett Dáriel szoros, 
metszi keresztben, a mely épen ezért az északi és 
déli tartományok közt minden időben a közleke
dési vonalt képezte. E szoros a hegyláncz közepe 
táján esik, s néhány legmagasabb csúcs közvetlen 
szomszédságában. Jelenben rendes országút megy 
rajta keresztül, melyet az oroszok az Alpok közti 
hegyi átjárásokhoz hasonlólag készítettek. E 
munka nem volt könnyű, mert az ut legmagasabb 
pontja 8000 lábnyira emelkedik, s igy meghaladja 
az alpesi kocsiutak magasságát az egy Stelvio-é 
kivételével; és a szűk helyek, melyeken keresztül 
kellett hatolni, a legrettenetesebbek voltak. Mind
ezen természeti nehézségek daczára a Dáriel-szo-
rost már a legrégibb időben használták, és a 
rómaiak is ismerték Pylae Caucasiae név alatt. 

Ezen hegység legmagasabb része a nyugotra 
eső Elbruztól a keletre eső Kazbek hegyig ter
jed, s utazóink ezen részlet megvizsgálására vál
lalkoztak. De ha meggondoljuk, hogy e részlet 
egyenes irányban több mint 24 mérföldet tesz, át 
fogjuk látni, hogy elég munkát ád az a legkitar-
tóbb hegymászóknak is. Ezen egész darabon a 
főlánczolat csaknem folytonosan fólül emelkedik 
az örökös hó határán, s roppant hótömegek- és 
hómezőkkel van borítva, melyekből mindkét olda
lon jégfolyók nyúlnak a völgybe alá, oly nagyok 
mint az Alpokon, sőt szebbek azoknál. AzElbruz, 
az egész láncz ez óriása, messzire fölülomelkedik 
társain, 18,526 lábnyi magasságot érvén el, s igy 
több mint 2700 lábbal hagyva el a Mont-Blancot. 
De a keletre eső havas csúcsok közt is legalább 
három, köztük a Kazbek-kel, fölülmúlja az európai 
hegységek volt fejedelmét; és több más csúcs is 
meghaladja a 15,000 lábat, melyet az alpesi csú
csok közül csak a Mont-Blanc és Monte-Rosa 
érnek el. Nyugot felé azonban gyorsan csökken a 
hegyláncz n.agassága, és sehol sem éri el az örö
kös hó vonalát. Másként áll a dolog, ha kelet felé 
haladunk, hol a hegyláncz, bár megszakad a 
Dáriel-szoros mély bevágása által, ismét gyorsan, 
majdnem az előbbi magasságig fölemelkedik és a 
Kazbek tetejéről nézve, honnan utazóink nézték, 
havas csúcsok több csoportját tünteti föl, messze-
messze egész a Bazardjusi-ig, a keleti Kaukázus e 
fejedelméig. 

A Kazbek megmászása volt utazóink pro-
grammjának első darabja. E hegy mindig kiváló 
helyet foglalt el a kaukázusi magaslatok közt, és 
mint Freshfield 1869- Londonban megjelent Úti
rajzaiban megjegyzi, „nem volt szép tőle, hogy 
valódi urától az Elbruztól magára vonta el a köz
figyelmet." Ennek oka az, hogy a Kazbek közvet
lenül a Dáriel-szoros mellett fekszik, s óriási 
alakját teljesen láttatja az Európából Ázsiába 
utazóval; mialatt az utas, a mint fáradtan döczög 
észak felé a végtelen sikon keresztül, az Elbruzt 
csak nagy távolságban látja „mint egy tömérdek 
fehér felhőt a déli láthatáron." Kétségtelen, hogy 
a Kazbek megmászását, ezen kedvező helyzete 
folytán, már többször megpróbálták az angol 
utazók látogatása előtt. Azonban e kísérletek 
egyike sem sikerült. Utazóink tehát nagyon ter
mészetesnek találták, hogy a Kaukázus vidékén 
azon hit volt elterjedve, hogy e csúcs megközelít
hetetlen. Kinevették és szánták őket, mint „sze
gény angolokat, kik a Kazbekre fölmenetelt meg 
akarják kisérteni, és elég vakmerők szerencsét 
próbálni ott, hol az orosz czár seregéből való 
kapitányok, ezredesek, sőt tábornagyok is cser
ben maradtak." Azonban megvallva az igazat, e 
siker nélküli kisérlettevőknck nemcsak hogy fé
lénk és tapceztalatlan odavaló vezetőik voltak, de 
el sem voltak látva azon hegymászó szerszámok

kal — különösen kötelekkel *) és jégvégó balták
kal, — melyek nélkül az Alpesi klub egy tagja 
sem indulna veszélyes hegyi útra. Utazóink mind
ezen segédeszközök birtokában, s Chamouni-beli 
tapasztalt vezetőjük megbecsülhetetlen szolgála
tai mellett is épen nem találták könnyűnek föl
adatukat. Miután az éjét a hegy déli lejtőjén, 
11,000 láb magasságban töltötték: hátrahagyták 
ott kaukázi hordáraikat, s egyedül a három utazó, 
saját vezetője kíséretében, indult neki a valódi 
hegymászásnak. Különböző nehézségekkel kellett 
küzdeniük, s csak alig menekültek ki egy veszély
ből, moly az egész társaságnak életébe kerülhetett 
volna, s kétségkívül került volna is, ha nincs 
velők a döntő perez ben a védkötél. De még min
dig előttök volt az ut legfárasztóbb és legnehe
zebb része, a fölmenet egy hosszú és rendkívül 
meredek jéglejtőn, mely a hegy két csúcsa közötti 
nyeregre vezetett. 

Ha e jéglejtőn való felkapaszkodás igen nehéz 
volt ezen tapasztalt hegymászóknak is: a rajta 
való lejövetel meg már egészen lehetetlennek 
látszott előttök. Felhagytak tehát azon gondo
lattal, hogy ugyanazon utón térjenek vissza,' s a 
lemenetelt a hegy északi oldalán, teljesen isme
retion sziklatömbök, hómezők és jégfolyók közt 
próbálták meg. Ugy számitottak, — mint később 
helyesnek is bizonyult be, — hogy azon jégfolyók, 
melyeknek menetét követik, szükségképen a I)-ÍV-
dorak patak mély völgyébe öntik vizeiket; és igy 
sikerült nekik hosszú bolyongás után elérni a 
Kazbek falu melletti országutat. Az igy véletle
nül fölfedezett ut jóval könnyebbnek bizonyult, 
mint a másik oldali, s jövőre kétségkívül ez lesz 
elfogadva fóljáró útnak. 

A nem várt siker hire nagy zajt ütött a falu
beliek közt, s utazóinkat „hősöknek" tévé meg a 
közvélemény, mely kevéssel azelőtt merő humbu
goknak tekinté. De midőn ez újságot a „Tifiiszi 
Gazette"-ben ők maguk közzé tették, sehol som 
adtak annak hitelt. Egy nagy tekintélyű ember 
megjegyezte, hogy „nagyon különös, hogy egy 
hegyet, melyet orosz tisztek 60 év alatt nem bír
tak megmászni, angolok néhány nap alatt meg
másztak volna." A megtámadott tisztek gyorsan 
és elmésen azt válaszolták: „Mi is ép oly köny-
nyen mondhattuk volna, mint az angolok, hogy 
fen voltunk a tetején." Freshfield, útirajzaiban 
kimutatja, hogy orosz tisztektől ugyan gyakran 
kitelik az ilyen elhitetés. (Vége követk.) 

Magyarország statisztikája a bécsi 
kiállításon. 

A bécsi közkiállitásra Magyarország részéről 
fölküldött mű-, ipar- és nyers terményeknek mint
egy kiemelő hátteréül szolgál azon összeállítás, 
mely a Hun falvy, Keleti és Kőnek urak felügye
lete alatt készült magyar katologban a kiállítási 
bizottság által Magyarországról előadatik. 

E szerint van Magyarországon mindössze 
21,288 lakhely, melyben a 15.417,000 lélek lakik. 
Ebből tisztán Magyarországra 11.118000, a király
hágón túli részekre 2.102,000, Fiúméra 18,000, 
Horvát-Slavonországokra 980,000, a határőrvi-
csak dékre 1.200,000 esik. 

Nemzetiségek szerint a magyar birodalomban 
él 6.207,000 magyar, 2.322,000 román, 1.826,000 
szláv, 1.816,000 német, 287,000 szerb, 208,000 
hor»át, 448,0ü0 ruthen, 105,000 görög, örmény stb. 

Az évenkénti születési átlag 605,000, tehát 
21 lélek után esik egy születés; a halálozási 
átlag pedig 500,700, tehát 18 lélekre jut egy ha
lál. E már magában is igen kedvezőtlen viszony, 
még kedvezőtlenebbé lesz az által, hogy a gyer
mekek halandósága igen nagy. Mig más tartomá
nyokban az uj szülötteknek csak 25' ,,-ja hal el 
az első év alatt, Magyarországon ez 32—33°/0-ra 
megy, ugy hogy a 8-dik évet a gyermekeknek 
fele éri el. 

A bányatermelést illetőleg 1871. az 19.649,000 
frtot gyümölcsözött, mig 1867-ben csak 14.779,000 
frtot. Iparral és kereskedelemmel a lakosság 4..,° 0-ja 
foglalkozik, ebből is a legnagyobb rész kézműves. 
A gyáripar terén a malomipar tűnik ki. 24,924 
malom 37,468 kővel 31'/2 millió mérő megőrlé-
sekre levén berendezve. 

A dohánynál 41,176 producens 75,451 holdat 
mivelve, beváltatott 5.340,000 írtért 735,554 má-

*) E köt-leket, mint tudva van, arra használják a ha
vasi hegymászók, hogy ugyanazon hosszú kötéllel, meglehe
tős távolságot hagyva közben, derekaikon átkötik magukat, 
hogy ha valamelyikük mélységbe zuhanna is, szilárdul álló 
társai visszaránthassák. 
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zsa dohány. Egy hold átlagos termése 875 font, s 
jövedelme 7 frt 7 kr. levén. 

Kereskedelemmel 58,519 személy foglalko
zik, s a segédek és szolgák havi bére és tartása 
2—35 frt közt ingadozik. Az 1870-dik évben a 
kivitel 342.877,000, a bevitel 344077,000 forint 
érték volt. Első sorban az osztrák örökös és német 
tartományok képezik a piaczot a fel-Dunán és 
trieszti vonalokon szállítva. 

A vizi utak hossza 422 geográfiai mértföld, 
melyeken 1870-ben 1039 fa-, és 149 gőzhajó köz
lekedett 412 hozzájok tartozó uszály-hajóval, és 
számtalan tutajok. A gőzhajók összes lóereje 
12,571 volt, és ezzel 2.141,459 utazót, s 26.457,000 
mázsa terhet szállitottak, mig az evezős és vonta
tott hajók szállítmánya 2.500,000 mázsa. A vizi 
utak fentartási költsége az 1872-ki költségvetés 
szerint 394,133 frt. 

Khinai tanulók vizsgája. 
Mint majd mindenben, ugy az állam hiva

talok betöltésénél is furcsa szokást követnek 
Khinában. Ott ugyanis a khinai klasszikus irók 
ismeretéből kell igen szigorú vizsgát kiállani 
annak, a ki valamely magasabb állami hivatalra 
pályázik. Pekingben a Ven-Miao vagyis, az orkölcs-
tudományok temploma szokott az 
ilyen vizsgálatok színhelye lenni; 
e templomot a khinai nemzetnek 
Confuczius vagy Kung-fu-cse, a 
híres khinai bölcs hagyományozá, 
ki öt évszázaddal élt Krisztus 
előtt. Ilyen vizsgáló helyek és bi
zottságok minden tartomány fővá
rosában vannak, de a két legma
gasabb fok csakis Pekingben ér
hető el. 

Nem olyan könnyű ám az 
ilyen vizsgát letenni, mint egy
előre gondolnók! Gyakran meg
történik, hogy egy-egy fiatal em
ber addig pályázik a vizsgákra és 
addig bukik meg egymásután, 
mig utoljára azon veszi észre, 
hogy egészen vén, őszfúrtü ember 
lett belőle s a vizsgát még sem 
tette le. A ki pedig a szigorlaton 
szerencsésen átesett, az ugyan csak 
örülhet, mert a császár bizonyosan 
ki fogja nevezni valamely főmél-
tóságra. 

Mint emiitettük, a szigorlat 
a pekingi vizsgáló bizottság előtt 
a lehető legpogányabb; kilencz 
napig tart s három „szakaszra" 
van osztva. A pályázó három nap 
és három éjjel az írásbeli dolgoza
tok elkészítésére van utalva; ez 
idő alatt bezárják egy kis czellába 
és a külvilággal közlekednie tel
jességgel nem szabad. It t kell ér
tekezést irnia oly tárgyról, melyet 
csakis azután mondanak meg neki, 
mikor már be van zárva. Hiva
talos bélyeggel ellátott papirt ad
nak át neki s arra köteles írni értekezését s 
egész szerencséje jó emlékező tehetségétől függ, 
melylyel a klasszikus irók bölcs mondatait bema
golta. Megkisérlették a klasszikus irók munkáit 
miniatűr-kiadásokban a vizsgázóknak becsempész
ni, de az ilyen csalást a kormány igen nagy bűn
nek tartja és szigorúan bünteti. 

A kis kamara, melybe a vizsgázókat zárni 
szokták, két fülkét foglal magában; egyikbe az 
ülőhelynek, a másikba pedig az íróasztalnak szánt 
deszka van a falon keresztül bebocsátva. Az ala
csonyabb, mely a szék helyét pótolja, egyszers
mind ágyul is szolgál. Minden vizsgázónak meg 
van engedve, hogy magával egy-két ruha-darabot 
vihessen be, a mivel takarózhassék, ha lefekszik, 
azaz: hogy ha aludni akar, mi rendesen ülő helyzet
ben vagy az asztalon összekuczorodva történik. Bé
lyeges papirral minden pályázó el van látva, hogy 
— miként már mondottuk, — minden csalásnak 
eleje vétethessék; vannak ezenkívül íróeszközei, 
theafőző kannája és theás csészéje: az eszén kívül 
ilyen szerszámokkal készül a khinai tanuló a ret-
teget vizsgára. 

Mellékelt rajzunk, abban komolyanel mélyedt 
khinai tanulóban, egy oly férfi arczát tünteti föl, 
a ki már több ízben pályázott a vizsgára, de 
még eddig nem nagy szerencsével; nemisépen mai 
legény már, de a sikertelen kísérletek még mindig 
nem tudták visszariasztani őt s erősen hiszi, hogy 

a tizedik próbálkozás után mégis belső titkosta
nácsos lesz a khinai császár ud\ arában; adja isten, 
hogy sikerüljön szándéka. 

A pekingi legfelsőbb vizsgáló bizottságon 
kivül, mint már említettük, még sok alsóbb rendű 
szigorló bizottság működik országszerte. A can-
toni bizottság épületében 7500 kamara van, me
lyeknek mindenike 4 láb hosszú és 3 láb széles. 
Ha valaki a vizsgát szerencsésen kíállottn, nevét 
atyja házának homlokzatára írják föl s az illető 
falu vagy város szerfölött büszke az ily nagy kitün
tetésre. A szerencsés halandó előtt nyitva állnak 
az ország legfőbb hivatalai. Ha mint tudós, nagy 
hírnévre tud szert tenni, vannak templomok, me
lyekben diszes emléktáblákat állítanak az ilyen 
híres férfiak számára s nevök fenmarad a késő 
nemzedékek számára is. S. L. 

E g y v e l e g . 
** (Az olasz király henyélem szeretete.) Viktor 

Emánuel a bécsi és berlini udvari ünnepélyek fe
szessége után már nagyon visszakívánkozott azon 
fesztelenségbe, mely rá nézve az élet legfőbb bá
ját képezi. Fél mértföldnyire Berlintől leveté a 
terhén egyenruhát, hogy az egész utat, melyen 
jött volt, „egy ingujjban" tegye meg hazafelé, 

Vizsgára készülő khinai tanuló. 

Mindenki, a kit megilletett, táviratilag értesítte
tett, hogy a király legjobban szeretné, ha sehol 
sem prefektot, sem polgármestert, sem más unal
mas arezot nem látna, mert úgyis már elég egy
hangú föliratot vett át és kényszerülve már na
gyon sok egyformán hangzó válaszszal felelt. Épen 
ezért tartja az olasz nép nagyra királyát, hogy 
személyes hajlamai mellőzésével utána járt azon 
czéloknak, melyek minden nemzeti gondolkodású 
olasz előtt lebegtek. 

** (Puskin sir ja.) Egy orosz hetilapban pa
naszos közlemény jelent meg, hogy Puskin sírja a 
Sviatogoné-kolostorban Pskow mellett el van 
hanyagolva. A szerzetesek is alig találják föl, s 
egészen be van nőve fűvel, dudvával, keserű iró
nia gyanánt Puskin büszke szavaira: „Emléket 
emeltem magamnak, mely nem emberi kezekből 
származott. A felé vezető utat gyom és dudva 
nem fogja belepni sohasem." A sir elhanyagolása 
annál fóltünőbb, mivel az orosz nép valóságos ke
gyelettel viseltetik költője iránt s csak most is 
nagyszerű szobrot emeltet számára Moszkvában. 
A „Journal de St. Potersburg" azonban a sir 
elhanyagolásáért Puskin rokonait teszi felelőssé, 
kik mindnyájan tehetős emberek s Pskow közelé
ben laknak. 

** (Tenger alatti vasút Francziaország és Anglia 
közt.)~Rég tervezik e vakmerő vállalatot már, s most 
újra emlegetik. A párisi 1867-i világkiállítás ideje 

alatt történt, hogy egy angolok és francziákból álló 
társaság engedélyértfordult afranczia kormányhoz, 
hogy ez bizonyos összeget engedélyezzen egy ki-
sérletképen építendő tenger alatti vasút bejáratára. 
A kormány ekkor megtagadta a segélyezést s a 
további mozgalom a bekövetkezett háború miatt 
elmaradt. A béke helyreálltával a társaság is elő
állt, és már ekkor lemondva az állami segélyezés
ről, egyedül azt kivánta, hogy a társaság örökös 
cs kizárólagos szabadalmat kapjon a saját költsé
gén építendő vasútra. Ekkor a franczia kormány 
az angollal együttesen akarván eljárni, ehhez for
dult. Az angol kormánynak nem volt elvben ki
fogása a tengeralatti vasút ellen, azonban hatá
rozottan kijelenté, miszerint a társaság örökös 
és kizárólagos szabadalmába nem fog beleegyezni, 
— minek folytán a franczia kormány is azon ha

tározatra jött, miszerint a jelen tervre nézve ő 
sem tehet kivételt s ennek is a törvényes menetet 
kell követnie. Ez elhatározáshoz képest a köz
munkák minisztere egy köriratában fölhívja n> 
kereskedelmi kamrákat, hogy ezek nyilatkozatai
kat adják a tervezett tengeralatti vasútra nézve. 
Ha majd a kamarák nyilatkozatai beérkeztek, a 
miniszter a további alkalmas lépéseket szándéko
zik megtenni a merész terv valósítására. 

** (A szabók védszentje.) A szabókaz összes ipa
rosok közül azzal váltak ki, hogy nem volt véd-

szentjük. Ünnepül azért kisasszo
nyoknapját, szept. 8-át ülték meg. 
Most azonban egy belga levéltár
ban, egy régi egyházkönyvben 
rábukkantak egy képre, mely a 
„három királyt" egy olajlámpa 
körül ülve ábrázolja, keresztbeve
tett lábakkal, a mint nadrágukat 
foldozzák és a kabátot tatarozzák. 
A hosszú útban nagyon megvise-
lődött öltözetjük és a mint a kró
nika megjegyzi, hármuk közül a 
legfiatalabb, Gáspár tette azt a 
megjegyzést, hogy a monarchikus 
elv megsértése nélkül alattvalóik 
előtt ily állapotban meg nem jelen
hetnek. Menyhért osztotta e néze
tet és Boldizsár nem mondott el
lent. Elhatározták tehát, hogy 
senkitől nem látva, éjnek idején,, 
ezt a dolgot elvégezik, nehogy 
fejedelmi méltóságuknak valahogy 
ártsanak. Miden országaikba visz-
szatértek,népeik kiváló eleganczi-
áj ükért megbámulták őket és azt 
sugdosták egymás közt: „E szép 
ruhákat bizonyára a világ uj ki
rálya ajándékozta királyainknak". 
A krónika e szavaira támaszkodva, 
indítványozza tehát egy brüsszeli 
lap, hogy a szabótestületek a „há
rom királyt" válaszszák méltó 
véd szentjüknek. 

** (Macskák versenye.) A lu
xemburgiak a versenyek sajátsá
gos nemét űzik a macskákkal, 
melyekkel futó versenyeket ren
deznek. Minden macskatulajdo
nos futtathat. A verseny napján 

mindegyik nevezett macska bezáratik egy elkülö-
nitett osztályokkal ellátott ládába, a láda pedig a 
versenyfutókkal együtt elvitetik mintegy két 
angol mérföldnyire a városon kivül. Itt a starter 
jeladására egyszerre szabadon bocsáttatnak a 
foglyok, melyek a sötétben tett hosszas utazás 
által a nélkül is el lévén rémülve, hanyathomlok 
rohannak hazafelé. Természetes, hogy minden 
versenymacska-tulajdonos házánál részrehajlatlan 
biró várja a futtatás eredményét, azután az egyes 
birok összegyűlnek, a macskák másodperezre 
kiszámított megérkezési idejét összevetik ; győztes 
az, mely lo'gelőször érkezett haza. Természetes, 
hogy a macskák a versenyekhez kellőleg idomít
tatnak és ujabban egy idomító intézet fölállítása 
ttrveztetik. 

** (Hol laknak a gazdag emberek ?) Flantma-
rion arra az átalános szokásra figyelmeztet ben
nünket, hogy a gazdag osztály minden nagy vá
rosban a nyugoti oldalon telepszik le, a keleti 
részt a munkás osztálynak, azaz:a szegényebbnek 
hagyja. — Ez az észrevétel nemcsak Parisra ta
láló, hanem a többi nagy városokra is, u. 
don, Bécs, Berlin, Szt.-Pétervár,) Turin, 
városokra, sőt még Pompéjíre is. 

m.: Lon-
Budapeat 
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Irodalom és művészet. 
— (A Kisfaludy-társaságtól) ismét néhány 

érdekes és becses kiadvány jelent meg. Első he
lyen említhetjük az Évlapok VI I I . kötetét, mely 
a közelebb múlt társasági év (187V3) történeteit 
s munkálatait foglalja magában. A hivatalos köz
leményeken kivül, Fábián Gábor, e fáradhatlan 
Ősz munkás s a klasszikus müvek ritka szerencséjü 
fordítójától egy latin leiró költemény R. Cl. Nu-
matianús útleírását, Szeberényi Lajostól az egész 
königinhofi kéziratot, Szigligetitől beszélyt, Bar-
talustól jelentést a népdallamoktól, Vulcanutól 
egy oláh népballadát, Gregusstól aesth. értekezést, 
tőíe, Vajdától, Győry Vilmostól költeményeket, 
Kévytől a drámai középfajok elméletét (jutalma
zott pályamű), s végre a Délibábok hősét, találjuk 
itt, tehát oly tartalmat, mely ez évkönyvet nem 
csak a társaság alapitói, hanem az egész közönség 
előtt is becsessé teszi. — A társaság pártolói illet
ményéből egyszerre három klasszikus mű fordítását 
kapjuk, mind 1872-re való illetményül. Minden 
tekintetben elsőhely illeti ezek közöl Cervantes 
világhírű Don Quijote-ja, fordítását Győry Vilmos 
tollából, melyet közelebbről külön czikkben fo
gunk kissé részletesen ismertetni, s melyből most 
még csak az első rész elsőfele fekszik előttünk a 
tartalmas bevezetéssel. Csak azt sajnáljuk, hogy a 
társaság czélja, e remek müvet a Dóré elmés raj
zaival adni, egyelőre nem sikerült. A másik két 
mű két dráma. Egyik a Corneille főműve, a remek 
„Cid," Greguss sikerült fordításában, ki azt már 
húsz év előtt is adta volt, de fordítását most újra, 
tetemesen átdolgozta. A másik sokkal kisebb 
becsű, a Pmsard „Galileije," Paulay csinos for
dításában. Nem értéktelen mű ugyan, de a Kisfa-
ludy-társaság külföldi remekei közül mégis kirí. 
Ugy tudjuk e müvek egyelőre legalább külön 
nem áruitatnak s csak a társaság pártolóinak kül
detnek szét. Vajha minden olvasó, ki jó s több
nyire remek munkákon kap, e körbe tartoznék, 
hol 4 ftért 60 ív igazán válogatott olvasmányt 
kaphat. 

— (Az Athenaeum nagy képes naptára 1874.) 
Szerkeszti Sárkány János Ferencz. Számos fa-
metszvénynyel, negyedrétben, ára 1 frt. — A 
mulattató s tanulságos olvasmányok 11, a tiszti 
czimtár két ivet foglalnak el, azonkívül a tulaj
donképi naptár, a vásárok és hirdetések. Az előbbi 
rész Deák Farkas egy eredeti beszélyével kezdő
dik, s ezt követi György Aladár értekezése „A 
socialismus napjainkban." Szerző huzamos ideig 
tartózkodván külföldön, korunk e legfontosabb 
kérdését kiváló buzgalommal tanulmányozta nem-
csupán elméleti, de gyakorlati téren személyes 
érintkezések utján is, annálfogva „szava" e tárgy
ban igen is „bevehető." — „Karácsonyom a 
vadonban", „A doktor hátultöltője meg a siketfajd 
kakas" stb. vadászéletből vett elbeszélések a szer
kesztőtől, ki egyszersmind a vadászlapokat is 
szerkeszti; igen jó ízű, valódi kalendáriomi olvas
mányok. Természetesen a bécsi világtárlat is is
mertetve van számos képpel. 

— (Politikai röpirat.) Aiguer Lajos bizomá-
nyában mogjelent és minden könyvárusnál kap
ható : „A mi a baloldalon történik." Irta Csávolszky 
Lajos. Ára 40 kr. Tömegesebb vételek esetén csak 
25 kr. 

— (Pályázat vígjátékra.) A kolozsvári mű
kedvelő társaság 20 db aranyat tüz ki egy-felvo-
násos vígjátékra, mely decz. 31-ig Deáky Albert 
úrhoz Kolozsvárra küldendő. A pályázatból a 2—3 
felvonásos darabok sincsenek kizárva. 

— (A „Pozsonytidéki lapok,") melynek tulaj
donosa és szerkesztője Vutkovics, október hó 
elejétől hetenként kétszer (hétfőn és csütörtö
kön) jelenik meg. Az eddig is tapintatosan szer
kesztett közlöayt ajánljuk az illető közönség 
figyelmébe. 

— (Festészeti bazár.) Külföldi minták után 
társulatot terveznek, mely Budapesten festészeti 
műtermet és bazárt akar létesiteni. Festőkből 
állna a társulat, kik a munkafölosztás elve szerint 
működnének, kiegészítve egymás tehetségét, hogy 
a megrendelőknek jó képpel szolgálhatnának. 
Készülnének itt minden fajta képek, másolatok s 
photographiák. Az árucsarnokban pedig különféle 
műtárgyakat árulnának s ezek közt magánosok 

T Á R H Á Z . 
festményeit, szobrait stb. Külföldön sok helyen 
vannak ilynemű intézetek, honnan mindenesetre 
különb müvek kerülnek ki, mint a minőkkel a 
zugfestők és műüzérek szoktak szolgálni, s igy 
bizonyos tekintetben az ily egyesülések az ízlésnek 
tesznek szolgálatot; de elsőrendű tehetségek, 
kik nem dolgoznak társaságban, sehol sem szoktak 
benne részt venni. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A tud. akadémia) a szünidők után e hó 

6-án tartotta első ülését. Mindenekelőtt Arany 
János titkár tett jelentést, melyből a következőket 
emiitjük meg: Oltványi Pál már korábban 1200 
fitos alapitványt tett a kath. egyház múltját tár-
gyazó történelmi értekezésekre, kikötvén egyszers
mind, hogy ez értekezések csak az egyház fény
oldalait tüntethetik föl. Az akadémia azonban a 
történelmi szellem erőszakolását nem fogadhatta 
el. Az alapító tehát megnyugodott, hogy az érte
kezések tárgya az egyház múltjából vétessék. Gr. 
Nádasdy Ferencz is beleegyezett, hogy a Ná-
dasdy-jutalomdijra ezentúl necsak a történelemből 
meritett költői beszélyek versenyezhessenek. A 
szünidők alatt elhunyt az akadémia tagjai közül: 
Kubinyi Ágoston és Raumer Frigyes külföldi. E 
jelentések után székfoglaló értekezés következett, 
melyet Arany László tartott „A magyar politikai 
költészetről." Ebben azt tüntette föl, mily ponto
kon érintkezett hazai költészetünk a nemzet poli
tikai történelmével. A régi korban vallásos érzel
mekkel együttesen szerepel a hazafiság, s a vallás 
a török uralom alatt jelszavul szolgál. Majd a 
históriás énekek következtek. A szatmári béke 
után két ágra szakad a magyar költészet. A nem
zeti vágyak és eszmék csak a bujdosók és név telén 
irók énekeiben maradnak fenn; az irodalmi költé
szet pedig egypár évtizedig elhallgat s azután 
idegen minták után kezd írni. E két irány kü
lönválva marad csaknem az egész XVII I . száza
don át. Költőink a nemesség konzervatív lelkese
désétől voltak áthatva még a franczia forradalom 
után is Csak egy forradalmár és demokrata szel
lem van költőink közt egész Petőfiig s ez Bacsá-
nyi János. Maga Kazinczy nem forradalmi szellem, 
s kerülte a politikát, nem tartván azt megogyez-
hetőnek a classicismussal. Kazinczy után, az ellen
zéki politika erősbödése közt, egész költészetünk
ben is hatalmasban fellobog a nemzetiség. It t 
Petőfi a legkiválóbb, ki kérlelhetlen forradalmár, 
sőt nemcsak a magyar hazafiság, hanem az átalános 
népszabadság lelkesíti. O és Széchenyi látják leg
tisztábban a közelgő forradalmat. Á forradalom 
után kétségbeesés, némi sivár elzsibbadás és némi 
szatírái híjlam. Majd egy hosszú bánat és siralom, 
mely allegóriákba és metaphorákba rejtőzik. Ké
sőbb az irodalom kedvtelve folytatja a satyrát a 
rémkorszak megbukó seregei ellen. Azután ismét 
féktelen bizalom ébred a nemzet jövője iránt. De 
most politikai lételünkben oly sarkalatos fordu
lat állt be, melynek nyomot kell verni a költészet
ben is. A régi küzdelem helyett a társadalomban 
uj igények lépnek elő, s az állam eszméje erőseb
ben emelkedik ki. 

** (Az orsz. képzőművészeti társulat) jövő évi 
jutalomképnek Munkácsy Mihálynak azon fest-

I menyét szemelte ki, mely azt ábrázolja, mikor egy 
' anya iskolába menő fiacskáját kenyérrel látja el s 
| mely Kiss Károly bécsi bankár tulajdona. A 
| jutalomkép aczélmetszetü lesz. 

** (A berlini magyar egylet) részéről azt az 
értesitést kaptuk, hogy ez egylet, mely a legré
gibb magyar társulatok egyike külföldön, utóbbi 
időben nem részesül oly pártfogásban, mint meg
érdemelné. A figyelmetlenség és részvéthiány oka 
valószinüleg abban rejlik, hogy a Berlinen átu
tazó vagy ott tartózkodó magyarok előtt nem is
meretes az egylet holléte. Ez okból tehát megem
lítjük, hogy az egylet helyisége van Leipziger-
Strasse Nr. 33. I t t a tagok minden hétfőn és csü
törtökön össze szoktak gyűlni. 

•* (A budapesti honvédegylet) fölhívja a még 
létező társegyleteket, hogy minél többen gyűlje
nek össze a november 16-diki honvédgyülésre, s 
intézkedjenek a honvódmenházról, mely rósz kar
ban van, jelen állapotában nem felel meg czéljá-
nak, s ha gyökeresen nem látnak orvoslásához, 

akkor a nemzet által ráadott vagyon is elkallódik, 
elpusztul. Jelenleg a menháznak kilencz rokkantja 
van: Pajor István százados, (kinek Türr tiz s 
nevelt leánya is tiz forintot ad havonként,) Zó
lyomi Iván, (kire a bizottság költ havonként 20 
frtot,) Laval százados, (ki élelmét maga szerzi 
be,) Pohabraczky hadnagy, (kinek élelmezésére 
Jókai ad havonként húsz frtot,) Ott Radó tizedes 
és Székesy őrmester, (kiket a bizottság élelmez,) 
Filóczy Lajos tűzmester, (ki most a Rókus-kór-
házban fekszik s a bizottságtól havonként 15 frtot 
kap,) Lengváry orvos ésGebhardt tűzmester, (kik 
maguk élelmezik magukat). A bizottság e szerint 
csak négy rokkantat lát el élelemmel. Kényelem 
az épületben semmi. 

Egyház es iskola. 
** (A protestáns egyházak köréből.) A bányai 

ág. hitv. egyház a következő figyelmeztetést 
közli: A f. hó 1-jéről elhalasztatott kerületi gyű
lés Budapesten a következő napokon fog megtar
tani, úgymint: Október 27-én délután 5 órakor 
előtanácskozmány az evang. egyház dísztermében. 
Október 28-, 29- és 30-án a közgyűlés. Október 
30-án délután 4 órakor ker. gyámintézeti tanács-
kozmány. Október 31-én ker. gyámintézeti isteni 
tisztelet és gyűlés. Október 31 én délután a taná
rok vizsgája. Ezeket köztudomásra hozva, fölhív
juk a t. ez. egyházakat, hogy maguVat küldőik 
által képviseltetni szí vesék legyenek. Költ B-Csa
bán, 1873. október 4-én. Br. Podmaniczky Frigyes, 
kerületi felügyelő. Dr. Szeberényi Gusztáv, supe-
rintendens. — A tiszántúli ref. egyház kerület 
nov. 5-ikén rendkivüli közgyűlést fog tartatni 
Debreczenben. Tárgya a népiskolák rendezése lesz. 

** (A Szolnokon alakult ev. ref. egyház javára) 
engedélyezett sorsjáték kihúzása felsőbb jóvá
hagyás mellett szeptember 30-káról deczember 
15-ikére halásztatott. 

Mi újság? 
© (A három dunaparti város) Pest, Buda és 

Ó-Buda a múlt héten egy-municipiummá egyesült 
és megválasztá 400 tagból álló képviselőtestületét, 
200-at a virilisekből, 200-at pedig szabadon. Á 
polgári jognak e magasztos gyakorlata helylyel 
közzel furcsán ütött ki nagyon. Tanú reá a többi 
közt Wink ur. Kicsoda az a Wink ur ? Hát az 
egy igen nevezetes ember, a ki a legnagyobb 
mértékben birja polgártársai bizalmát, mert ke
vés hija volt, hogy valamennyi pesti polgár kö
zött nem ő kapta a legtöbb szavazatot. S miféle 
bokros érdemeinek köszönheti azt a nagy bizal
mat? Sokat acquirált a városnak? A csatornázás, 
a kisajátítás, monumentális épületek olcsó emelése 
körül tett szolgálatokat, avagy uj kiváltságokat 
vivott ki a fővárosnak? — Oh nem, mind ezek a 
fölsorolt dolgok olyanok, hogy ha keltenek is mél-
tánylatot és elismerést egy részt, de másrészt 
irigységet költenek, s az irigy ember nom szavaz 
arra, a kire irigy. Más, egészen más a Wink ur 
népszerűségének titka: az, hogy senki sem tud 
róla semmit, tehát roszat sem, senki sem is
meri, igy hát rosznak sem ismeri, — és ekkép 
tiszta lélekkel rá adhatta szavazatát mindenki. 
Mikor aztán megválasztották városi képviselőnek, 
akkor derült ki, hogy Wink urat nehéz is ismerni 
valakinek, miután Wink ur sehol sem létezik 
Buda-Pest-Óbuda hármas határában. Olyan eleven 
ember nincs, tévedésből irtak be a választók lisz-
tájába ily nevet, más név helyett, s igy egy nem 
létező embert választottunk képviselővé. Kár, 
minő derék embernek hittük pedig. — De azért 
a választáson, hasonló mulatságom több epizód 
mellett, szerencsésen átestünk s most a városi 
rendőrségnek az állam kezébe való átmenetéről 
van szó, mit sürgőleg követel a fővárosban és 
környékén sürün jelentkező ami sok rablás, me
lyekről a lapok mesés dolgokat irnuk. 

** (Október hatodikát,) történelmünk e gyászos 
emlékezetű napját az ország több vidékén kegye
lettol ülték meg most is. A kivégzett Schveidel 
tábornok özvegye a pesti ferencziek templomában 
az idén is megtartatá a gyászmisét, melyen sokan 
jelentek meg. Legnagyobb kegyelettel azonban 
Arad városa ülte meg e napot. A gyász isteni tisz-
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teletre egészen megtelt templom, s onnan nagy 
menet vonult ki a 13 vértanú kivégzéai helyére, 
hol alkalmi beszéd és hazafias énekek zengése közt 
rótta le a közönség a kegyelet nemes adóját. Arad 
városa egyébiránt már régen készül, hogy a ke
gyeletet másként is lerójja, diszes emlékszobrot 
emelve a vértanuknak. Eddig azonban csak 42,000 
frt gyűlt össze e czélra s utóbbi időben egészen 
megakadtak a gyűjtések- Most tehát, a gyásznap 
évfordulója alkalmából, Atzél Péter, mint a szo
borbizottság elnöke, azt az indítványt tette, hogy 
a gyűjtésekre nem kell tovább számolni, s mivel 
az összeg nem elég oly szoborműre, minőt a hősök 
megérdemelnének, tehát egy mauzóleum épí
tendő, hol a tisztelt hamvakat elhelyezzék. Az in
dítvány nem keltett kedvező viszhangot, s az Ara
don megjelenő „Alföld"-ben Chorin Ferencz (volt 
országgyűlési képviselő) szólal föl ellene, hatható
san sürgetve az erélyesebb gyűjtést, s az orszá
gosan megindítandó adakozást. Többi közt azt is 
indítványozza, hogy egy sorsjátékra kérjenek a 
kormánytól engedélyt. 

** (Egy szabadsághős emléke.) N.-Várad vá
rosa emléktáblával jelölte meg a házat, melyben 
Nagy Sándor, volt honvédtábornok, ifjúsága egy 
részét töltötte. Az emlék leleplezése szombatra 
volt kitűzve. 

* * (A Liszt-jubilaeum.) Liszt művészi pályána k 
50-éves jubilaeumát nov. 8—10 napjain ülik meg, 
s művészi, irodalmi körökben, sőt Pestváros ré
széről is nagyban folynak az előkészületek. Lesz 
fáklyás menet, nagy hangverseny, melyben Liszt 
zenemüveit adják elő, és lesz lakoma, megtisztelő 
ajándék átnyújtása stb. A város által az ünnepély 
programmjának összeszerkesztésében működő bi
zottság pedig többiközt azt ajánlja: hogy a város az 
ünnepély emlékére három alapítványt (mindegyi
ket kétszáz forinttal) tegyen, magukat a zene, 
kivált pedig a magyar zene tanulásában kitünte
tett növendékek számára, mely ösztöndijakat, a 
míg él, Liszt, azután pedig a zene-akadémiai ta
nárok javaslata szerint a város osztaná ki ; az elő
kelő zeneművészek fogadására és megvendégelé-
sére ezerötszáz forint utalványozandó; végül szá
mos tagból városi küldöttséget kellene összeállí
tani ez ünnepélyre. 

•* (Műpártólás.) A vallás ós közoktatási mi
niszter tudvalevőleg körlevelet intézett a magyar 
főpapsághoz, melyben annak figyelmét a magyar 
festészek által Bécsben kiállított művekre irá
nyozta. Eddig csak egy műpártoló akadt főpapsá
gunk körében: Samassa egri érsek, ki Ligeti 
„Phönicziai sírok," Székely „ Apáczá"-ja és Kratz-
mannak „Bocsássátok hozzám a kincsinyeket" 
czimü képe iránt látszik érdeklődni. 

X (Egy elkésett kiállítási tárgy.) Szász Zsig
mond pesti raüasztalos pár hét előtt az iparegye
sület több tagjának egy női ékszekrényt mutatott 
bo, melyet a bécsi kiállításra szándékozott fölkül-
deni. A szekrény tulajdonképen még az 1867. évi 
párisi kiállításra volt szánva, Szász ur azonban 
azt akkorra közbejött körülmények miatt nem 
készítette el, és azzal a mostani kiállításról is el
késett. A szekrény bágyadtra hagyott ébenfából 
készült, melyből ragyogó vonalokként emelkednek 
ki a legnagyobb szabatossággal berakott sárga 
rézlemezek. A nagy tükörajtó felső ivezete két 
oldalt a legtisztább kivitelű korynthi oszlopokra 
van támasztva. A szekrény tetejét középen egy 
Iris fej, két sarkén vázák ékítik. Az egész 
mű egyszerű, minden pretensiót kerülő ele-
gantiával és tisztult ízléssel van készítve. 
Különösen bámulatra ragadja az embert azon 
szabatosság, melylyel az anyag száz meg száz 
darabkája kivált az oszlopok rovátkáiban és a 
rosettekben ugy vannak összeillesztve, hogy 
azokon a leggyakorlottabb szem sem veheti észre 
a rovást, és az egész szekrény faragványaival 
együtt egy darabból öntöttnek tetszik. E finom 
összeállítási ügyesség, ugy látszik, különös force-
ját képezi Szász asztalosnak, mert a kecskeméti 
kiállításon is megtréfálta több tárgyával a leg-

• tapasztaltabb jurorokat, kik a különnemű fából 
, összerakott asztaltáblák különböző színeit mester-
; ségeaeknek tartották. A csinos mű jelenleg a bu

dapesti iparegyesület helyiségében van kiállítva 
s méltán megérdemli, hogy minél többen megte
kintsék s derék készítőjének nevo minél szélesebb 
körben váljék ismerőssé. 

T (Halálozások.) A tud. akadémiának halottja 
van: Dorner József, a pesti evang. gymnázium 
derék tanára s tud. akadémia levelező tagja, okt. 
9-én elhunyt. Mind a tanügy, mind pedig a tu
dományosság munkás, ernyedetlen buzgalmu s 
tanulmányokban gazdag férfiút vesztett benne. 
— E hó 7-én elhunyt Budán Ráth Péter, a 
főváros egyik ismert és köztiszteletben élt pol
gára, 67 éves korában. A boldogult az 1865 — 
68-iki országgyűlésen Budaváros képviselője 
volt, s ezenkívül is sok tevékenységet tanúsított 
a közügyek iránt, részint mint budai városi kép
viselő, részint mint a közegészségügyi tanács tagja, 
s a budapesti gyógyszerész-testület elnöke. — 
Miskolczon szept. utolsó napján Kiss József ügy
véd halt meg, ki a városnak egykor főjegyzői, 
majd főbírói hivatalát is viselte, s a helv. hitv. 
egyháznak segédgondnoka volt. — Még a követ
kező halálozási esetek felől értesültünk: Nécsey 
Bálint nyitrai kanonok, 64 éves korában. — But-
tinger József, kecskeméti gyógyszerész 72 éves 
korában. — Kazali Imre, Szeged alsóvárosának 
veterán elemi tanítója, 62 éves korában. A tanítói 
pályán 40 évig működött, s ebből 33 évet töltött 
Szegeden. 

A külföld átalánosabban ismert halottjai 
közt van: Landseer Edwin, az angol festők egyik 
kitűnősége, ki főkép mint állatkép festő volt nagy 
hirü; 70 éves korában, Londonban halt meg. — 
Az ujabb franczia regényirodalom egyik gyorsan 
hirre jutott irója: Gaboriau Emil meghalt Parisban 
alig 32 éves korában. A sensations regényeket 
művelte, de több ízléssel, mint például a „szörnyű" 
Ponson du Terrail. Műveiből vagy kettő magyarra 
is le van forditva. — Bécsben Burger báró hunyt 
el a napokban, ki Scbmerling minisztériumában 
tengerészeti miniszter volt. E tárczának első és 
utolsó osztrák minisztere hunyt el benne. 

Nemzeti színház. 
Péntek, okt. 3. „Hamlet, dán királyfi." Szomorújáték 

5 felv. Irta Shakespeare; ford. Arany J. 
Szombat, okt. 4. „A Hugonották." Opera 4 felv. Zenéjét 

szerzetté Meyerbeer. 
Vatárnap, okt. 5. „A betyár kendője." Népszínmű 4 

felv. Irta Abonyi Lajos. 
Bitfö, okt. 6. „A szép Diego." Vígjáték 3 felv. Irta 

Moreto; ford. Bekslts Gr. 
Kedd, okt. 7. „Ernáni." Opera 4 felv. Zenéjét szer

zetté Verdi. 
Szerda, okt. 8. „Giboyer fia." Színmű 5 felv. Irta 

Augier E ; ford. Csáthy. 
Csütörtök, okt. 9. „Mignon." Opera 3 felv. Zenéjét szer

zetté Thomaa A. (Hauck k. a. föllépteül) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— B. P. „Ne bocsáss meg." Jól indul s elég jól is 

meS7i egészen az utolsó strófáig, a mely aztán egy üres 
bombaszttal pukkasztja szét a csinos buborékot. A másik 
(Nem merek rágondolni) még gyöngébb, semmi sincs benne. 

— A dalnok fegyvere. Régi eszme. A kidolgozásban 
semmi uj; s hosszura is van nyújtva. A nyelv sem megy 
itt-ott erőltetés nélkül. Nem közölhető. 

— Q. <Jy. Mi bájolóbb. Nem válik be. Száz meg száz 
szerelmes vers elmondta már ugyanazt, szebben, jobban. 

Miskolcz. A „Válasz#*«-nak" minden pártatlanság 
mellett sem volna kiadható, mert senki sem érti, a ki a 
másik verset nem olvasta; élvezni pedig még az sem élvez
heti, mert az olyan kifejezés, mint: „ne légy balek" másutt 
megjárhatja, de a múzsák birodalmában nem az a tónus. 

. — «Egy sir ." A kép, mely a versecskében van, olyan, 
a mit „non sens"-nek szoktak nevezni, t. i. képtelen. Há
rom halott van egy sirba temetve s a költő is abba a sirba 
vágyik. A három halott: a hit, remény és szeretet s ezek a 
költő szivébe vannak eltemetve s a költő is oda óhajt te
metkezni. Ugy-e képtelen kép? 

— Budapest Z. K. Ennyi gonddal és fáradsággal 
jobb verset is fordithatott volna. Ez nem érdemli meg 
hogy kijavitgassa. Fordítson helyette jó verset jó költőtől! 
A czikket várjuk. 

— Csíkszereda. M. A kis elbeszélés sem tárgyánál 
sem előadásánál fogva nem méltó a közlésre. Javítás sem* 
tenné használhatóvá. Magán levélben válaszolni minden 
küldeményre lehetetlen, mert akkor a szerkesztőség akár 
örökké magánleveleket és bírálatokat irogathatna. 

— T.-Ujlak. Olyan közlemények már nem ilyen áta-
lános ismeretterjesztő lapba illenének, minő a „V. U.",hanem 
a gazdasági szakklapokba, melyekben csakugyan föl is 
találhatók. 

SAKKJÁTÉK. 
723-ik sz. f. S z e r é n y i B é l á t ó l 

(Pesten.) 
Sötét. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 718-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 
V i l . Söt . 

1. Fa7—b6 stb. 
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 

— Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: GérecK 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: 
Mayer Károly. — Gyöngyösön: Cserjány Károly. — A 
pesti sakk-kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik évi október—deczemberi folyamára. 

Szeptember hó végével az évnegyedes előfi
zetések ideje lejárván, tisztelettel fölhívjuk előfi
zetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani 
szíveskedjenek, hogy a lap küldésében fennaka
dás ne történjék. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

együtt: 

Évnegyedre (október—deczomber) . 3 frt — kr. 
Csupán a Yasárnapi Újság: 

Évnegyedre (október—deczember) . 2 frt — kr. 
Csupán a Politikai Újdonságok: 

Évnegyedre (október—deczember) 1 frt 50 kr. 
90F" Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal

ványnyal eszközölhetők. 
Pest, szeptember-hó 1873. 

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

T A R T A L O M . 
Mazuranics Iván (arczkép). — Az ábrándozó. — A 

hét akol (folyt.). — A létérti harcz. - Kotrógépek a fő
városi Dunaszabályozásnál (képpel). — Az amerikai lég-
hajózások (képpel). — Kazinczy Ferencz fogsági naplója 
(folyt.). — Utazás a Kaukázusban. — Magyarország sta
tisztikája a bécsi kiállításon. — Khinai tanulók vizsgája 
(képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. 
— Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. - Mi 
újság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló* 
— Sakkjáték. - Heti-naptár 

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

HETI NAPTÁR. 
Honapt-és. Kathollkus és protestáns 

Hetinap naptár 

Október 
E 10 Olvas. fln. IE 18'Szerafi. 

Görög-orosz 
naptár 

;12 Vasár 
13 Hétfő 
14 Kedd 
l ő Szerd 
16 Csőt. 
17 P é n t 
18 Szóm 

Kálmán 
Kaliszt püsp. 
Terézia 
Gál, Flőrent 
Hedviga 
Lukács ev. 

! Kálmán 
'Szerencs 
jTcri 
Flórent 

I Hedvig 
I Lukács 

Izraeliták 
naptára 

N a p 
hossza | kél nyűg 

II Hold változása. 

Tisri 
21 Pálm. ün. 
22Gyai.f ln. 
i 3 T ö r v . ű n . 
24 ^ ^ ^ ^ 
25 Absalon ; 203 9 
26 ;204 8 
2? S. Noa | 205 8 

i Szept. (ó) 
3 0 G 18 Gerg. 

| 1 October 
! 2 Cyprián 
j 3 Dienes 
i 4 Hierot 

5 Karithius 
6 T a m á s a p á l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

• Újhold 21-én 11. 3 perczkor déli 12 óra után. 

£ p. 
199 11 
200 10 
|201 10 
202 9 

ó. p. 
6 15 
6 16 
6 17 
6 19 
6 20 
6 22 
6 23 

6. p. 
5 17 
5 16 
5 14 
5 13 
6 10 
5 8' 
5 7 

H o l d 
hoiaza kél 

f. p. 

93 56 
106 0 

II118 38 
130 29 
142 24 
154 17 
166 46 

ó. p. 

9 25 
10 28 
11 35 
regg. 
0 42 
1 50 
2 56 

nyng 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egytttt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
flBT* Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. - ^ B 

| ^ r * Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai Ujdonságokat illetőleg: Egy négyszer basábzott petit sor. vagy unnak helye, egyszeri igtatáanál 10 krajczárba; háromszori vagy 
Kiadó-hivatalunk számira hirdetményeket elfogad Bécsben: Opuelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasrnstrin é» Vogler, Wallfischgasse Nr. 10.— többszöri igtatásnál sak 7 krajczárba számíttatik 

Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

H a z á n k barátai a külföldön nemcsak 
egy i rányban szaporodnak. Nemcsak nem
zetiségi és politikai küzdelmeink, nemcsak 
i roda lmunk fejlődése vonják m a g u k r a a 
külföld figyelmét: a tudományos kutatások
nak is színhelye kezd lenni hazánk. Valóban, 
a természet annyi kincscsel ajándékozta meg 
földünket , annyi nevezetességet halmozott 
föl hegyeink és völgyeink között, hogy a tu
domány s a természet-kedvelet egyaránt 
gazdag táplá la to t ta lá lha tnak a Kárpátok 
aljában, a négy folyó mentén s Erdé ly ha
vasai k ö z t A vasút i közlekedés 
nemcsak megnyi to t ta hazánk ka
pui t a vi lág előtt, hanem napró l 
napra könnyebbé teszi a hozzájá-
ru lha tás t minden, eddig még oly 
félreeső részeibe is. 

Mai számunkban a külföld 
egyik hírneves tudósának a föld
rajz terén, Reclus Elyséenek szen
teljük a lap első oldalá t , ki — 
mint a napi lapok is emii tet ték, 
— tudományos czélokból utazott 
hazánkba s De Gerando At t i la 
hazánkfiával, kinek tollából az 
alábbi életrajzot veszszük, hegyes 
vidékeinken, jelesen az erdélyi 
déli havasokon huzamosb időt töl
tött földrajzi s természet tani vizs
gála tokkal . 

Olvasóinkat kétségkivül ér
dekelni fogja a derék franczia 
tudós életrajza. 

Reclus Elysaeus 1830. már-
czius 15-kén születet t , Sainte-
F o y - l a - G r a n d é nevű helységben ^ ^ ^ 
(mintegy 8 mérföldnyire Bor-
deauxtól keletre), a hajdani Gas-
cogne-ban, a bor, jó kedv, elmés
ség és bá torságé klaszszikus föld
jén, I V . Henr ik és Montaigne 
hazájában. Atyja, szigorú protes
táns lelkész, r ideg vallásos szel
lemben nevelte számos gyerme
keit, m é g neveiket is a bibliából 
vet te ; Elysaeust m á r nyolcz éves 
korában a héber nyelv t anu lásá ra kenysze-
r i t e t t e ; de csak azt érte el túlságos buzgó-
ságával, hogy gyermekei xninden dogmát 
félre vetettek, a min t eszmélni kezdtek. 

Reclus több országban végezte tanulásat , 
és e körülmény bizonyosan befolyt arra, 

R e c l u s E l y s é e . 
hogy a szükértelmü hazafiság elvei helyett, 
az átalános testvériség érzetét foglalja szi
vébe, mely a föld minden népeit átkarolja. 
Reclus egyik je l lemvonása, hogy világ
polgár. Sokan ezt rósz néven veszik neki ; 
de e tévedése, vagy érdeme, (a mint veszszük) 
a tudomány terén nagy biztositék állításai 
valósága mellett , és különös tenkintélyt ad 
szavának. 

Egy másik szenvedély, mely igen ifjú 
korában t ámad t már föl benne, az igazság 
u t án való sóvárgás. Vannak lelkek, kiknek 

RECLUS ELYSÉE. 

olyan szükséges mindenben az igazságot 
l á tn i alkalmazva, mint életökhez szükséges 
a l evegő; ezek nem egyezhetnek belé semmi
féle jogsértésbe, bármily siker koszorúzza is. 
„Les crimes couronnés devenus legi t imes" 
(a siker-koronázta és jogosul taknak elismert 

bűnök) bűnök maradnak előttük mind 
végig. E kevéssé élelmes természetének kö-
szönheté Reclus, hogy alig húsz éves korá
ban azon számos francziák sorába kerül t , 
kiket az 1851-diki államcsin számkivetett 
hazájokból. 

Legelébb Angliába ment át, és kenyér
keresethez fogott. Minthogy nagyon vonzó
dott a természethez, leginkább tetszett volt 
neki, gyermekkorától fogva, a földmivelési 
pálya, s mivel bír t m á r e szakban elméleti 
ismeretekkel, s ikerült egy oly egyén mellet t 

nyerni alkalmazást, ki néhány ir-
landi nagybir tokos terjedelmes 
jószágai felügyelését vezette. Eb
ben az állásban ismerkedett meg 
Reclus jelenlegi társadalmi rend
szerünk egyik legiszonyúbb kinö
vésével; lá t ta a nyomort , mely
ben tengődnek a szerencsétlen ir-
landi parasztok, míg a föld bir
tokosai más vidéken költik el, 
pazar fényűzésben, a néptől nagy 
bajjal, kegyetlen tisztek ut ján ki
sajtolt filléreket. Reclus igazság-
szerető lelke megérthet te akkor, 
hogy a társadalom mostani alakja 
nem lehet végleges; legalább nem 
szűnt meg azóta buzgón érdek
lődni az uj eszmékért és kísérle
tekért , melyekkel segíteni akar
nának társadalmi helyzetünk ag
gasztó nehézségein. Csak önzet
len tiszta érzés vitte rá, hogy az 
Internationale-ba lépjen. 

Szabadelvüsége miat t hamar 
kiesett az ifjú gyakornok feljebb
valói kegyéből; leginkább azt ve-

^ ^ ^ J te t ték szemére, hogy nem ol
vasta a bibl iá t : igyekezete nem 
volt képes megbocsát ta tni bűné t , 
el kellé távoznia. Amer ikába m e n t ; 
mikor New-York rakpar t j á ra lé
pett , néhány frank képezte összes 
vagyonát . De csakhamar akadt 
keresete. E g y franczia gazdasági 
teendőkkel bízta m e g a nyugot i 

államokban levő b i r toka i k ö r ü l ; s ennek 
a küldetésnek köszönheté Reclus, hogy az 
Egyesül t - Államok nagy részével megis
merkedett , miu tán azokat keresztül-kasul 
összejárta. Néhány év múlva Uj-Grana-
dában találjuk az ifjú utast . Ezen ál lam 




