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A Kcletitengfr. 
Tudjuk a történetből, hogy északon a seandinav népek, 

milly kiterjedt hajózást folytattak a középkorban. Sőt egyidő-
ben a normannok voltak a világ legnagyobb hajósai, mert a 
10-dik században a Faröe szigetet, Islandot ök fedezték fel, 
Grönlandban telepük volt. A 11-dik században egy norvegi 

herczeg szélvész által hajójával sok hányattatás után Amerika 
partjaira vettetett, hol gyarmatot is alapitott, de melly elveszett 
s az egész felfedezés feledésbe ment, ugy hogyColoinb Kristóf 
1492-ben azt, mint egészen ismeretlen világrészt fedezé fel. Azon 
hajózás azonban, mellyet a régi népek akármellyike folytatott is, 
csak messziről sem hasonlítható a maihoz. Elsőbb az iránytű 
aztán a gőzerő alkalmazása olly változásokat hozott be a hajó-

A Keletitenger. 



zásba, millyeket a régiek tnesének is sokaltak volna. Hogy milly 
szegény volt akkor a tengeri hajóhadviselés a maihoz képest, 
abból is elgondolhatni, hogy akkor még a tökéletlen vitorlák, leg
nagyobb hajóikat is csak evezők segitsége mellett nagy fáradság
gal mozdították tova; az iránytűt nem ismervén, csak a tenger
partok közelében tapogatódzhattak, az ágyúnak pedig hire sem 
volt akkor ; csapintó gépekkel legfölebb egy-két követ hajíthat
tak az ellenség hajójába, de ezt sem valami nagy távolságról.— 
Az egész tengeri ütközet akkor annyiból állott, hogy az ellensé
ges hajók megközelítek egymást, köveket, dárdákat hajigáltak 
egymásra, aztán csáklyákkal az ellen hajóját magukhoz rántot
ták, átugráltak bele és ugy öldökölték egymást. Mind másképen 
van ez már ma. A bajókat emberi kezek helyett gőzgépek húz
zák tova, a kövek és dárdák helyett ma nagyságos ágyuk okád
nak magukból 80 fontos golyókat; ritkán kerül ma már nagyobb 
hajók közt kézi tusára a dolog, s ha igen, ez kisebb csónakok
ban történik, mellyek megközelitni igyekeznek az ellent, hogy 
neki cselt vessenek , kikémleljék és gyuj tó-anyagot lövellő sár
kánycsöveik által, mint ezt a túlsó lapon képünk is mutatja, 
az ellenséges hajók vitorláit és kötélzetét lángba borithassák.— 
Illy nagy készülettel'ellátott hajóhad úszkál most a Keletiten
geren , melly még ekkorát és illyet nem látott soha, nagy rette
netére a tengerparti városoknak, mert csak pár óra alatt ké
pes az romhalommá lőni a legvirágzóbbat is. S a Keletitenger 
hullámai, mig egyrészt büszkén hintálják hátaikon a világ leg
szebb és legnagyobb hajóhadát, másrészt veszett őrültséggel 
csapkodják és zúzzák szét magukat partjaik szikláin ama szép 
városok sírjai felett, mellyeket e dicső hajóhad tett rommá és 
mellyek nem fogják vizük tükörében szép arczaikat nézegetni 
többé. 

A csóva története. 
(Székely adoma után.) 

Erdélyország közepében, — 
A nagy Küküllő mentében, 
Volt egy falu, ma is fent áll — 
Abban született Ctóta Pál. 
Nagy ember volt a faluban — 
Azaz, hogy a legmagosabb — 
Már az aztán más kérdés, hogy 
O volt-e a legokosabb P 
Gazdag is volt és cz elég, 
Hogy valaki hírbe jöjjön — 
Es a környék rcspectálja , 
Kivált itt a székely földön. 
E mellett még agg nőtelen, 
A ki mindig leste , várta , 
Hogy majd talán, akad egy lány, 
Kinek nehéz lesz a párta. 
Sokáig várt! végre akadt. 
Azt mondja egy ágról szakadt 
Ivártya- vető mestersége: 
Lesz a télen felesége. 
Híre volt még, annak is nagy. 
Nagyobb a tatárjárásnál, 
Hogy nincs szebb lány a világon , 
A szép Tegz~ő Julitkánál. 
Szép is volt ő, és ártatlan — 
Mint a májusi rózsaszál — 
Mig harmatos szirmaira, 
A mérges pók reá nem száll. 
Tán az Isten kárpótlásul — 
hit kuk mellé a csalogányt. 
Teremtette egy faluba, — 
Csóva mellé ezt a szép lányt. 
Osz felé járt már az idő — 
A jó gazda behordatott. 
A csűrös kert, szénás odor * ) 
Áldással tele rakatott. 
Beálltak a hossza esték 
A leányok és menyecskék 
Összegyűltek a fonóba — 
S wndre jött a legény szóba. 

Meglátjátok a farsangon — 
Szól az egyik bolondjába , 
Eljárjuk a párnás tánczot, 
Csóva Pál lakodalmába. 
Nem hiába keni feni 
Patikából a bajuszát — 
Nem hiába szedeti ki 
Minden héten fehér haját, 
üejszen láttam minapábau, 
Mikor a zabot hordotta — 
Egy bizonyos ablak alatt 
Az ökreit, hogy csapkodta. 
Hej jól is jár a kit elvesz, 
Egyszerre gazdag asszony lesz — 
A templomba se megy gyalog — 
össze néztek a leányok. 
Fort a beszéd, s nyálazónak **) 
I ladták fel az aszalt szilvát — 
A legények mesét mondtak, 
Szépet, hosszút, nagyon czifrát. 
Volt dolga tündérkirálynak, 
Tündérkirály szép lányának, 
A vas orrú vén bábának , 
Es az operencziáuak. 
Közbe közbe a messzire 
FJpenditett orsó ára — 
(A mi itten régi szokás) 
A csókolodás is járta. 
Mindenki víg, csak a szép lány, 
Olly bánatos olly lialavány! 
Nem volt ott szive kedvese, 
Hogy az orsóját eUes.sc. 
Kondor Elek karcsú legény . 
Nincsen párja bét országban — 
Csak egy a baj, nagyon szegény, 
Egy asztag sincs udvarában. 
Másfél éve körül belől. 
Hogy Juliska s Kondor Elek, 
A kert hátsó kapujánál 
Szerelemre esküdtének. 

Es az esküt szentül tartja, 
Mind a kettő, mint a pecsét — 
Melly megég, és ugy zárja be 
Tartalmának belső becsét. 

Ámde másként van megírva, 
Ugy beszélik a fonóba — 
Szép Juliska még a télen 
Csóva Pálné asszony lészen. 

* ) _ ienaUrW_ely. 
•*) Kyálaxd-oak nevezik mit a fonóban esznek : alma, körtve, szilva stb.' 

Kemény hideg tél volt abb' az esztendőbe, 
Mikor Csóca készült a nagy menyegzőre. 
A süvöltő széllel, a szán versenyt futott — 
A gondolat szinte az emberbe fagyott, 
A nap a levegőt, ha szele megállott, 
Eltört gyöngyszemekké változtatta legott. 
A pusztító farkas a hegyekből lejött, 
Sokszor állott őrt a falu háza előtt. 
Bottal se mert menni senki a mezőre. 
Ha csak nem volt nála tüzütő eszköze, 
A farsang bolondja, ha néha elindult — 
Főtől talpig hosszú szőrös ködmönbe bujt. 
Hej bezzeg nem fázott semmit Kondor Elek, 
Nem ijesztette őt se farkas, se hideg, 
Tűz volt a szivében, s merre járt, bánata 
Körülte a fagyot mind felolvasztotta. 
Most is a kert hátaó kapujánál áll — ott! 
Hol annyiszor hallott vigasztaló hangot. 
Egy ingben, a zeke, csak ugy vállra vetve — 
Kalapja kezében, fejét szellőztetve. 
Azt hinnéd, hogy töri valamin a fejit? 
Nem — e perezben talán nem ís elmélkedik; 
Nagyobb a csendesség körülötte, mint a 
Faluvégén álló bekulcsolt templomba. 

Azon közben szép Juliska, 
Két korsóval kezében — 
Földre szegezett szemekkel, 
Haladt végig a kerten. 
A mint a kert kaput nyitja, 
És Eleket megpillantja, 
öröm-e vagy ijedség tán — 
Szeget ütött mindkét talpán. 
Mintha a világ fájdalma 
Hajlott volna vállukra, — 
S terhétől nem bírnak szólni, 
Ugy néztek ők egymásra. 
A kis leány bánatában 
Nem jár más, mint gyászruhában • 
Ugy áll a gyászruha neki, 
Mintha belőle nőne ki. 
íüem szóltak hát; de minek ís — 
Mit lehet szólani itt? 

fagyos kéz összetörte 
Boldogságuk képeit! 
Igen! mert szinte feledém 
Hogy szép Juliska férjhez mén — 
Édes anyja addig szidta, 
Míg kezét Csóvának adta. 

Elek! azt esküdtem egykor, 
Szól végre a bus mátka, 
Hogy ha hozzád hűtlen leszek, 
Szálljon rám Isten átka. 
Ne búslakodj' bízzál bennem — 
Megőriz a hű szerelem. 
Legyen átkozott az a nap, 
Mellyen téged megcsaltalak. 
Pál uramnak is megmondtam 
Érthetőn és kereken, 
Hogy csak nettel leszek neje, 
Istenem ugy segéljen! 
Pál uram vállat vonitott, 
Édes anyám összeszidott — 
S paphoz mentek mindketten, 
Hogy holnap kihirdessen. 
A ki mások boldogságát 
Ennyire szétzilálta, 
Nem lesz áldás semmi dolgán, 
Megfogja Isten átka. 
A mint ezt rebegte Elek, 
Jól összeölelkeztenek 
S elhitette velük egy csók, 
Végnélküli boldogságok. 

Jól tudja mindenki, hol fekszik Segesvár — 
Virágos ökrökön ment oda Csóva Pál. 
Tegzőné asszonyt is vitte útitársnak. 
Hogy a lány számára bevásárolnának. 
Ollyan czifra ágynak, milly et Pál vásárla, 
Erdély országában soha sem volt párja. 
Tulipános láda, szép tarka víganó, 
Piros, sárga kendő, ugyan mi keü még nó? 
Ezekért, azt hiszem, szeretni fog Juli-. 
Hogy is ne szeretné, mondja az anyó is — 
Igaz ebugattát! az anyósnak is kell; 
Mert az esküvőre igy csak nem jöhet el. 
Magamnak is veszek négy sing abaposztót, 
Belőle majd csinos harisnyát szabatok. 
Vett aztán kalapot, tarka zsebkeszkenőt, 
Szagos bajuszpedrőt, pomádét, hajkenőt. 
Szegény jó Csóva Pál parókát is venne. 
Csak hogy a kis lányon győzelmeakedbetne. 
Mindent össze vissza vettek, vásároltak; 
Illyenkor sok szeme van a jó anyósnak. 
Tele volt a láda, tele volt a fia. 
Be volt már pakolva a sok vásárfia. 
Magasra volt rakva egész parafernom, * ) 
Fent a tetején ült Tegzőné asszonyom. 
Csóva uram pedig jöttünk, mentünk, fizess, 

*) Vőlegény! vagy menyasszonyi hozomány. 
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Azon vete észre, hogy a zsebe üres. 
Igaz még csak egyet: intő példaképen 
Héjasfalva mellett fel ÍB dűltek szépen. 

A legszebb nőt a faluban ki birja, 
Meg van ásva nyugalmának asirja. 
Hej soha se hitte Csóva 
Soha se — 
Hogy az a szép kis menyecske, 
Annyira ne 
Szeresse. 
Jó ideje, hat hónapja talán már, 
Hogy csküszót zengett az a kis 

madár — 
Az övé rég — még sem övé, 
Ez nagy baj! 
Hát még ha elmegy a hire 
Majd messzire — 
Lesz kaczaj! 
Bánatában, keservében illyenkor, 
Megkérdezte a korcsmában hogy a 

bor! 
Férevonult egy szegletbe 
S gyakorta — 
Ha két kupa nem volt elég 
Hordatta még 
Rakásra. 
Részeg fővel, tántorogva haza ment, 
Lármát ütött, ollyat mint egy rege-

ment. 
Elévette a szolgálót, 
Menyecskét — 
Egy lapáttal sorba vette 
Jó kedvébe 
Majd mindét. 

No de furcsa! hogy Csóva Pál a 
hányszor 

Illyenformán cselekedett, — annyi
szor — 

Mindig kapott kétszer annyit 
Másnapra, 
Hogy kitől jő ez az áldás? 
Ki tudná más? 
Juliska. 
Egyszer meg is pirongatta Eleket, 
Ne tegye azt, ne bántea az öreget. 
De Csóva is gyanakodott 
S egy este, 
A mint erről beszélgettek 
Egy szegleten, 
Megleste. 
Nosza rajta pernahájder gazfattyu, 
Megmutatom, szük lesz neked a falu. 
Epen akkor jött a parancs 
Bírónak — 
Törte fejét, kit csipjen el, 
Jó szerivel — 
Tirónak. *) 
Csóva mindjárt reá rontott panasz-

szál, 
Kente fente biró markát aranynyal, 
Másnap este Kondor Elek 
Kötéllel — 
Elfogatott katonának, 
Katonának! 
Erővel. 

Hatodnap délután hozták a fiukat. 
Kötelekre fűzve mint a zsiványokat, 
Mindenik után jött apa, anya, rokon — 
Búcsúztak egymástól, búcsúztok olly zokon 
Egyik fiát, másik kedvesét siratta — 
A sok biztatásnak nem volt vége hossza! 
Juliska az ablaknál volt, 
Bánatában szinte megholt! 
Búsan szólt a harang, vecsernyét hirdetett, 
Csóva kapujából, nézte a menetet — 
Szomorú a menet, annyi könnyező szem 
Nem volt a faluban, nem volt tán soha sem! 
Elek megállt szembe a Csóva házánál — 
S igy szólt erösbb hangon a harangozásnál : 
Hallja kelmed Csóva! kelmed fogatott el, 
Verje meg az isten mind a két kezével! 
Nyugtát e földön ne lelje, 
Még a madár is kerülje 1 
A nép reá mondta, ki lassan, ki nagyon, 
Hogy szegény Eleknek igazsága vagyon. 
Csóva ijedtében összeroskad vala. 
Ha keze a zabén fel nem akad vala. 
Mikor harangoznak nem jó átkozódni; 
Mert az rendesen be szokott teljesedni. 
A harang is áment mondott, 
I tánna még egyet kongott. 

Szomorún telt az ősz, a tél 
Szomorúbban még annál — 
Mintha mindennap csak péntek 
Lett vón Csóva uramnál. 
Hiába jött a tavasz is, 
Hiába jött a fecske — 
Szomorú volt Csóva uram. 
'Szomorúbb a menyecske. 
Mint az égő gyertya fogytak 
Egymásután mindketten — 
Egyiket az átok nyomta, 
Másikat a szerelem. 
Kártyavető vén asszonyok 
Koptatják a kilincset — 
Mendemonda babonáért 
Habsolják a sok kincset. 
Másfelől meg a notárus 

('.-inal hamis levelet — 
Egy két köbül gabonáért 
Hazudik benn' eleget. 
Kártya vetés, hamis levél 
Semmit sem ér, nem használ — 
Mit a székely lány kimondott 
Esküvel — az szentül áll. 
Szegény Csóva harisnyáját 
Udvarhelyszék szabója 
Sem tudná már szűkre szabni, 
Bár mint járna ollója. 
Nem is mondok sokat róla; 
De ha Hargita szele, 
I'tczán, vagy kint mezőn lelné • 
Messze szaladna vele. 
Hogy Juliska nem szereti, 
Nem esoda — azt beszélte 

Szájról szájra minden ember, 
Az ördög kicserélte. 
Megtelt a keserű pohár, 
Nem használt a babona. 
Haza jött a faluba egy 
Szabadságos katona. 
A mint ezt Pál meghallotta — 
Ugy megjed ijedtébe 
Nem tudom, ki tudott volna 
Lelket verni beléje. 
Hirtelen egy botot ragadt; 
Tarisznyát tett nyakába 
Tele hamupogácsával — 
Elindult a világba. 
Szegény Csóva nem gondolta, 
Hogy az átok ugy megfogja : 
Csóvává vált a határon, 
Ott láthatni minden nyáron. 
A ki mindent elvesztett, s nem remél, 
Kérdje meg csak a kakuktól meddig 
Meg kérdezte szép Juliska [él? 
Még tavai — 
Kakuk madár mond meg kérlek 
Meddig élek? 
Mond hamar. 
Kakuk madár mit sem felelt szavára, 

S épen ezzel mondta, hogy nem so-
Meg is vetették az ágyat [kára. 
Jó puhán — 
Benne fekszik i szép asszony, 
Mint a liljom, 
Olly halvány. 
I^elke talán clszált volna már régen, 
8 ott fénylene, mint egy csillag az é-
Ha kedvesét nem várná, ki fgen, 
Most ott áll — 
Csinos huszár öltözetben, 
Agyánál. 
Régen várlak édes, kedves szeretőm, 
Hogy eljöttél végperczemre köszö-
Ne könyezzél. hadd elkérlek [nőni. 
A sirást — 
Minden csépje szivemre hull — 
Meglátjuk tul, 
Még egymást. 
Útra viszem addig is szép emléked, 
Koszorúba fűzöm ott fent hűséged, 
Nem tudván azt meghálálni 
A földön — 
Koszorúdat majd az égből 
Szivárványon 
Lcküldöm. 

• ) Katona i ijonoz. 

Harmadnap gyülőrc húzták a harangot, 
Soh'sc hallott senki olly szomorú hangot! 
Összegyűlt a falu ifja és véne — 
Egymás után jött a sok sirató néne. 
Nem volt rokon, testvér, apa anya sincsen, 
A ki keseregne az elvesztett kincsen. 
Csupán a siratok sirnak olly keserves 
Hangon, mintha csak ök volnának keserves *). 
Rákezdte kán furám a bucstiéneket, — 
Sorba állitották a siró véneket, — 
Patyolat kendőben, bakacsin ruhában, 
A koporsó mellé — halottas pompában, 
Szépen elbúcsúzott kántor énekében, 
A falu népétől Juliska nevében. 
Megköszönte mindnek a jó akaratot, 
Mit a halott iránt éltében mutatott. 
Aztán elindultak, a legnagyobb csendben — 
Temetőkert felé legeslegszebb rendben. 
Temető kapunál a siratok serge. 
Ismét újra kezdte s fenhangon kcaerge, 
Nem sin Kondor Elek: ajka harapása, 
Volt szivében a hu bánat elfojtása. 
Messze honból jött ő reménytelt kebellel — 
Ott vinzik reményét halotti lepellel! 
Öröme az előtt egy világot átért — 
Most egy koporsóba mindene bele tért! 
El is tették messze, le a föld mélyébe — 
Sirdombot emeltek reménye fölébe ! 
Egy magános óra néha többet használ, 
Jobban hat a szivre százezer vigasznál. 
Elek is azt hitte s még a temetőbe1 

Elvált a tömegtől, indult a mezőre. 

Mint a buza földekhez ért, 
Száz lépésre alig haladt — 
Tévedezö pillantása 
Egy ijesztő rémre akadt. 
Ismeretes, a termet, arcz. 
Ismeretes, egész alak, — 
Ah! hiszen ez Csóva gazda ! 
Csak hogy végre megkaptalak! 
Neki rontott bősz dühében, 
Földre nyomta hevenyében — 
Azt sciu tudta valójában, 
Mit tiprott 1c haragjában. 
Még jó formán meg sem pihent, 
Alig egy két párhajtásra — 
Előtte ált újra Csóva, 
Rá meredtek most egymásra. 
Ejnye kutya Hédervári! **) 
Megint utamba állottál ? 
Nem volt elég a fizetés; 

A miért igy megraboltál? 
Újra kezdte az izgágát 
Eldöngette újra Csóvát, 
S a mint onnan felpillantott, 
Csóva már a tetőn állott. 
Nosza rajta ! nem bolondság! 
Ennyi Csóva egy csomóba — 
Ugy terem itt szerte széjjel 
A sok Csóva mint a somba. 
Katona volt, futni nem mer: -
Majd megtudná a regement. 
Dupla marsch azebngatta, 
Azt értette mint regruta. 
Akármint hímezze, varja — 
Még a tyúk ia kikaparja, 
A gazságot, igazságot 
Igy ismerjük a világot, 
Ennek ís elment a hire, 
A határon tul messzire — 

*) A halottnak közeli vagy 
**) Székely káromkodás. 

távoli rokonát nevezik igi 



Mindenütt ott súgták, búgták, 
A katonát megugratták — 
S a sok csóva, mint a polyva, 
Szét van a határon szórva. 
Szégyellette Kondor Elek 
Mit beszélnek az emberek, 
Jobb lesz neki vissza menni 
Mint itt el cscnevészedni. 

Utrakelten a kora reg — 
Másnap egy sírnál lepte meg. 
No mit szóltok örökösök ? 
Itt van a legelső törzsök. 
Váljon méltó volt hozzátok , 
Elátkozott ősapátok ? 

Felek, Miklós. 

A nagy világ népei. 
Népisraei tanulmányok. 

II . 

Az emberi nem fajai — különböző osztályozása — a fajok eredete. 

Habár az emberi természet a fold bármelly vidékén ugyanaz, 
s bár az önkénytes hangnyelv minden nemzetek közös tulajdona, 
8 egy titkos mély érzelem az egész emberi nemet, egy önálló csa
ládul tünteti fel, mindazáltal az egyes törzsek, népek s nemze
tek közt, testalkatra, szinre, arczkifejezésre, nyelvre, olly nagy 
különbséget veszünk észre, hogy az egész emberi nemet méltán 
bizonyos osztályokra vagy jobban mondva fajokra (racen) osz
tani lehet. 

A mint a természettudósok ez vagy amaz elvből indultak 
ki, a szerint az emberi fajokat sima vagy kondor hajuakra, rö
vid és hosszú fejüekre, vagy a földrészek szerint európaiakra, 
ázsiaiakra, africaiak , amerikaiak- és ausztráliaiakra oszták. — 
E felosztások azonban kisebb-nagyobb mértékben ingatagok, mi 
az emberi nem vándor természeténél, s a fajok ezáltal támadt 
vegyületénél nem csodálható. 

A bőr és hajzat szine s a fej alkata az emberi nem osztályo
zására még a legbiztosabb alap, miért is Cutier hires franczia 
természet búvárt követve, az emberi nemet három föfajra : a fe
hér- sárga- és feketére osztályozzuk. 

A fehér vagy mint származási helyétől, a Kaukázustól, ne
veztetik kaukazi fajnak, gömbölyű fej, tojásdad arcz, egyenes, 
vagy horgos orr, kicsi ivalaku száj, fehéres, az arczokon pirosló 
bőrszin, hosszú, lágy, szökés-barna fürtök, sürü szakái, és szálas 
szabályos termet jellemzi. — A kaukazi faj népei Közép-Ázsiától 
le a Gangét és Indus partjáig, Európán, Afrika éjszaki és Ame
rika keleti részein terjedtek el, mellyek külsejükre is a legszeb
beknek méltán mondatnak. — Nyelveik fejlettsége, természet, 
mértan, jog- és bölcselettan, kézmüvek és hadi mesterségekbeni 
jártassága, vallási és erkölcsi miveltsége, e fajnak elsőbbséget 
biztosit. — Ide tartozók a régi görögök, rómaiak s ezek utódai a 
spanyolok, francziák, olaszok, a német eredetű népek, az angolok, 
németek, skandinávok, a törökfaju népek, törökök, tatárok, ku
nok, avarok, magyarok, a szeini népek, zsidók, phönikiek, ara
bok, a perzsák és hinduk; — szóval a világ történetben szere
pelt megannyi mivelt népek. — Titkos ellenállhatlan ösztön, 
ismeret- és haszonvágy a legtávolabb partokra vezérli e fajt, s 
hol megjelen, hátra nyomulnak söt eltűnnek előtte a többi fa
jok , s minden jelenség oda mutat, hogy e faj a föld uralkodá
sára hivatott, mit aligha eddig is el nem ért volna már, ha olly 
számos háborút egymás ellen nem viselt volna. 

A fehér fajhoz legközelebb áll a sárga vagy mongol faj. — 
Szögletes fej, széles arcz, rövid s pisze orr, kiálló arczcsont, ki
csi , az orrfelé rézsut álló szemek, fekete sima hajzat, ritka sza
kái , buza-sárga bőrszin s zömök termet képezik e faj jellemző 
vonásit, melly nemcsak Ázsiát, de Amerika és a Sziget-világ szá
mos helyeit lakván, az emberi föfajok legelterjettebbje. — Ide 
tartoznak a mongolok, mandzsuk, eskimok, csinek és japánok. 
A mongolfaju népek az emberi miveltség igen különböző foko
zatain találtatnak. — Némellyek, mint a csinek és japánok igen 
régi, önálló, de ép ezért sajátlagosan fejlődött miveltséggel bír
nak. — Fóldmivelés , műipar, kereskedés, tudományok szépen 
fejlődvék, sőt találmányok , mint a papir , porczellán , lőpor, 
könyvnyomtatás, mik nálunk aUg néhány századosak, Csinában 
s Japánban már a legrégibb időktől fogva honosak. — Ellenben 
szolgai lélek, elzárkózás; szellem, vallási s erkölcsi állapotok 
fejledenaége, jellemük árnyoldalai. 

A fekete vagy aethiopi faj világosabb s setétebb árnyalat
ban fekete, a fej keskeny, a homlok boltozatos, az orr vastag és 
tompa, az ajkak duzzadtak, az áll visszanyomott, hajzatuk kon
dor, gyapjuforma, s csak ritkán sima. — Eredeti hazája Afrika 
belseje, rabságban azonban Ázsiába, de főleg Amerikába került, 
hol fehérfajuakkal elegyülve nemesbült. 

Ezen faj népei halászat-, vadászat- és pásztorkodásból élnek, 
fóldmivelés s kézmüvek csak csekély kiterjedésben űzetnek, 
nyelveik számosak, de kevéssé fejlődött; tudomány és művészet 
csaknem idegen. — E népek egyátalján a miveltség alacsony 
fokán állanak s a világtörténetben cselekvöleg vagy épen nem 
szerepeltek, vagy ha felléptek, vér és pusztulás jegyzetté nyo-
mukat. Még eddig minden törekvés e népeket magasb mivelt-
ségi fokra emelni akár Amerikában, akár Afrikában sikeretlen 
volt, s bár egyesek közülök európai miveltséget szereztek s ma
gukat ki is tüntetek, mint p. o. Ira Aldridge, egészben mégis 
durvák, kegyetlen vad pogányok maradtak. 

E három föfajon kivül számos kisebb faj is létezik, melly e 
föfájoknak ugyszólva alosztályait képezi, mint p. o. az amerikai 
és malai faj a papuak és negritoszok, ezek között legérdekesb az 
amerikai vagy veres faj , mellynek számos törzsei Amerika ere
deti lakói valának, azonban a bevándorlott fehérek előtt mind
inkább visszavonulnak, pusztulnak, ugy hogy nem igen távol 
jövőben , már csak képekből s leírásokból fogjuk őket is
merhetni. 

Ha a különböző fajokon végig tekintünk, önkényt támad a 
kérdés, mint keletkezhetett e faj különbség, vagyis miként ered
hettek e különböző fajok? 

A fajok eredete a történeti kort kétségtelenül megelőzvén, 
a történet maga e kérdésre határzott feleletet nem, legfeljebb 
némi útmutatást adhat s igy könnyen megfogható, miszerint a 
tudósok véleményei igen elágazók. 

Az egyes fajok közti mind testi, mind szellemi tehetségre, 
alkatra, nyelvre létező tetemes különbség, s azon körülmény, 
hogy a legtávolabb szigeteken is emberek találtattak, kik a 
messze tengeri útra szükséges közlekedési eszközökkel nem 
birtak, kik magukat egyedül létezőknek tartották s kiknél a be
vándorlás legkisebb mondája vagy emléke nem létezett s kik 
magukat egy külön emberpártól származtatták, azon véle
ményre birta a tudósok egy részét „hogy minden földrésznek saját, 
annak égalji (climaticus) viszonyaihoz alkalmazott ősemberei (au-
tochthonok) teremtetlek, s hogy a fajkülönbség nem külső befo
lyástól származott, hanem belső s eredeti." Támogatta ezen vé
leményt azon tapasztalás, miszerint eltekintve a fajok szóratos 
(sporadikus) kiterjedésétől, a tömeges kiterjedésnek minden fajra 
nézte saját határai vannak, mellyeken tul vagy elfajul, vagy ki
vész ; — igy a néger az éjszaki tájakon, a fehéreraber Afrika 
belsejében huzamosan élni nem képes, mig &zelegyfajok mind
két égalj alatt könnyen kitartanak. 

Bármi könnyű legyen illy uton a fajkülönbség eredetét ma
gyarázni, kérdés czélszerü-e illy távol s mondhatni merész fel
tételből kiindulni s nem lehet-e a faj különbség eredetét máskép 
magyarázni, azt az éghajlat t a változott életmód hatalmat befo
lyásának tulajdoniirán. 

S valóban ez utóbbi véleménynek is nevezetes tárnokai 
vannak. Eltekintve a szent-írás tekintélyétől : azon körülmény, 
miszerint az emberi tett minden népeknél csekély mellékes kü
lönbségek mellőztével lényegben egyforma szervezetű; hogy a 
lelki tehetségek bármi különbözőleg legyenek kifejtve, alapvo
násaikban egyenlők; hogy a különböző emberfajok nemzésre 
képes gyermekeket nemzenek s hogy a fökülönbségek, mint bör-
s hajszinezet, arczkifejezés, termet, leginkább külsőségek, mellyek 
külbefolyásokból — mint égalji s polgárituláti viszonyok —annál 
könnyebben eredhettek, minthogy e befolyások hatalmasak s 
határaik távol sincsenek még felismerve, de e különbségek is 
számos átmeneti fok által ugyszólva egybeolvasztatnak s ki-
egyenlittetnek, mind ez elég alap arra, hogy az emberi nem kü
lönböző faja egy közös fajtól égalji és mivelödési viszonyok ál
tal eredettnek vitathassék; — legalább addig, mig a tudomány 
az eddigieknél erősebb czáfokokat birand e tétel megdöntésére 
felhozni. 



Ha már egy közöstől származnak a többi fajok, kérdés: 
mellyik legyen az eredeti vagy ős faj? 

Kik a íaj-alakulásban túlnyomó befolyást az égaljnak tu
lajdonítanak, a kaukazi fajt tartják ős fajnak, melly Afrikának, 
Nyugoti-ázsia- és Európától igen különböző égalji viszonyai 
alatt négerré, Ázsia keleti részein mongolfajuvá alakultát. — 
Ellenben kik a változott életmódot, polgárisulást s szellemi mi-
velődést a fajkülönbség előidézésében főtényezőül tekintik, a ma-
jomszerü afrikai népeket, a négereket, tartják ős fajnak. Minden 
körülmény azonban oda mutat, hogy mint olly sokszor, az igaz
ság a két szélsőség között közepett találtatik. — A néger és 
kaukazi fajok között olly nagy a különbség, hogy alig lehet me
részség nélkül ezeknek egymástóli származását vitatni, annál 
kevésbé, miután ezredéves tapasztalások mutatták, hogy fehér
ből néger és négerből viszont fehér fajú soha sem lelt, bármi hosz-
szu időn át lakott légyen ez a hideg, amaz a forró égöv alatt. — 
Ellenben alig hibázunk , ha a mongol fajt vesszük ős fajnak, 
mellytöl a többiek származtak, e faj ugyanis eredetileg Ázsia 
közepén lakott, innen történtek a legnagyobb népvándorlások, 
e fajnak van legrégiebb miveltsége s e faj alkata, arczvonásai 
sokkal közelebb állnak akár a fehér faj, akár a fekete faj arcz-
vonásaihoz, főleg ha a számos átmeneti fokot veszszük kellőleg 
figyelembe; — s könnyen érthető, mint változott Afrika sivár 
földjén s tikkasztólag forró égövé alatt a sárgás szinü faj idővel 
barnává söt feketévé, a mongol arczkifejezés szerecsen typussá, 
8 mint alakulhatott Európa szelid, de pasztorkodásra egészben 
nem igen alkalmas égalja alatt, a mongol faj fehérré át, melly
nek a tudományok, művészetek nemesbitö hatása szebb s von
zóbb külsőt s méltóságosb arczkifejezést kölcsönzött. *) 

Dr. Hegedűs. 

Séták a természetben. 
2. Még egy pár adat a vízről. — Mig a viz azon tulajdona 

által, hogy folytonosan — még jégállapotjában is — gőzölög, az 
egész természetre jótékony befolyást gyakorol: vannak más tu-
lajdonai is, mellyek a lények bizonyos osztályával, a vizi álla
tokkal vannak szorosabb kapcsolatban. 

Ismerkedjünk meg ezen tulajdonokkal. 
A légszivattyúval végbevihető kísérletek között a tanusá-

gosabbak közé tartozik az, melly szerint kimutatható, hogy a 
viz likacsaiban közönséges levegőt tartalmaz. Ha a légszivattyú 
üvegharangja vagy burája alá egy vizzel telt poharat teszünk s 
a levegőt a harangból kiszivattyúzzuk, felettébb sok apró hólya-
gocskákat látandunk a vizben támadni, s abból kiemelkedni. Az 
ekép kiemelkedett és külön meggyújtott levegőt bonczolás alá 
vették s ugy találták, hogy ugyanazon légnemekböl van össze-
téve, mellyekből a földünket környező levegő. 

A figyelmes olvasó e lapokból is megtanulhatta, mikép a 
közönséges levegő — mellőzve a benne kisebb mennyiségben 
előfordulókat — két légnemböl van összetéve u. m. légeny- és 
éleny bői. ugyanezen légnemeket találni meg a vizböl kifejlődött 
levegőben is. Mindazonáltal némi különbség is létezik a kettő 
közt, s ez abból áll, hogy kétféle légnem különböző viszonyban 
van a kettőben, egymással összekeverve. A közönséges levegő
ben ugy van ezen két légnem összevegyitve, hogy 100 sulyrész 
(például font) levegő épen 77 rész legényt és 23 rész élenyt tar
talmaz, a vízből kifejthető levegőben pedig ugy, hogy 100 rész
ben 68 a légeny- és 32 az éleny tartalom. 

Következőleg a viz likacsaiban láthatlanul rejlő levegőben 
jóval több éleny van mint a közönséges levegőben. 

Ez az egyik adat, mit olvasóinkkal megjegyeztetni kívá
nunk. Mielőtt azonban az ezzel összekötött czélszerüségről szo
knánk, ismerkedjünk meg egy másik adattal is. 

Általánosan ismert természettani törvény, miszerint a me
leg minden testet kiterjeszt, megnagyobbít; a hideg ellenben 
minden testet összehúz, kiBebb térre szőrit. Semmi befolyással 
sincs ezen törvény általánosságára, hogy ugyanazon melegítésre 

*) Lásd : Cuvier, Prichard, Humboldt, Bergbaua , Vogt éa Wagner ide vonat
kozó jeles munkáit, az Ulnstrirte Zeitung idei folyamában megjelent érdekes érte
kezéseket. 

vagy hűtésre a különböző testek különböző mértékben terjednek 
ki vagy húzódnak össze : a légnemek jobban kiterjednek, mint a 
folyadékok, ezek ismét jobban mint a szilárd testek Ismernie 
kell ezen törvényt a kovácsnak, építésznek stb. a kovács meg
melegítve húzza a vasat a kerékre, hogy a kihűlés után kisebb 
térre szorulván, annál szorosabban ráfeszüljen; a vaspálya vas
pántjai nem érintik teljesen egymást, egy kis tér hagyatik kö
zöttük a nyári meleg következtebeni kinyulásra; az üveg elpat
tan vagy megreped ha csak egyik oldalát melegítjük a másikat 
nem. Ezen törvény nevezetes alkalmazást nyert Parisban a mű
vészetek kon8ervatoriuma czimü épületnél. A nagyszerű épület 
falai dűlni indulván, gondolkoztak mikép lehetne azokat helyre 
hozni, Molard nevü építésznek sikerült az ezt létesítő módot 
kitalálni : hosszú vasrudakat vonatott a dűlni kezdő s ezzel 
szemben álló falon keresztül, ezen vasrudakat izzóvá hevítvén s 
végeiket mindkét felöl a fal külső oldalánál bekapcsolván,hideg 
vizzeli locsolás által hütni ke2dctte, mellynek következtében az 
eleinte megnyúlt vasrudak megrövidülvén a dűlő falat helyre 
húzták. Ez méltó társa azon, a történet által is följegyzett eljá
rásnak, mellynek a tizenhatodik században Rómában V. Sixtus 
parancsára sikerült egy roppant obelisket talpára állítani. Da
czára a roppant közönségnek, melly a munkát szemlélni egybe-
seregeit, akkora csend volt, hogy a vezénylő építész szavai 
messze távolban tisztán kivehetők voltak — igen, mert a pápa 
azon parancsot adá ki, hogy halállal bűnhődik, ki a munkát a 
legkisebb szóval zavarandja. A munka javában folyt, az obelisk 
csaknem egészen fel volt állítva, midőn a roppant — 10,000 
mázsányi — teher alatt a kötélgépezet tágulni, sőt itt-ott szaka
dozni kezdett. Fontana, a vezénylő építész, már minden reményét 
elveszte a siker iránt, midőn a publikumból egy molnár — is
mervén a kötélnek azon tulajdonát, hogy nedvesités által rövi
debbé tehető — elkiáltja magát : vizet a köteleknek. Fontana 
felhasználta a helyes figyelmeztetést, locsoltatni kezdette a köte
leket — 8 mit semmi más erő nem lett volna képes eszközölni, 
a kötél kenderszálaiban működő, s azokat kidagasztó hajszál-
csövességi erő, a kötelek megkurtulását eredményezvén, helyére 
emelé az oszlopot. *) Igy hasznába föl Molard is az ujabb időben 
azon ismeretes törvényt, miszerint a meleg kiterjeszti, a hideg 
meg összehúzza a testeket. 

Az ember azt gondolhatná első tekintetre, mikép csak az 
emberi ész által hozott törvényekre és szabályokra illik ezen is
meretes példabeszéd : egy szabály sincs kivétel nélkül, s a ter
mészettörvényekre sem. Azonban ez másképen van. A természet 
nem jár el pedantsággal törvényeinek alkalmazásában, kész azo
kat módosítani, ha szigorú alkalmazásukból valami kár hárara-
lanék a dolgok rendére. Nevezetes példa erre azon tény, melly 
szerint az imént emiitett törvény : hogy a meleg kiterjeszti, a 
hideg összehúzza a testeket, a víznél kivételt szenved. 

Ha bizonyos mennyiségű vizet hütni kezdünk, azt eleinte 
minden esetre kisebb térre szorulni tapasztalandjuk, a fagyás 
határán innen bizonyos pontnál azonban—körülbelől a 3 Reau-
mur-féle foknál — nem hogy összébb húzódnék, de kiterjed, na
gyobb tért foglal el. 

Ez a második adat, mit olvasóink által figyelembe vétetni 
ajánlunk. 

S már most lássuk minő befolyása van ezen kivételeknek a 
természet háztartásában, csak szeszélyből lön-e a viz ezen tulaj
donokkal felruházva, vagy bizonyos czél van azok által elérve?! 

Reméljük sikerülend meggyőzni olvasónkat, miként ezen 
adatok a vizi allatok életével vannak szoros kapcsolatban, ezek 
nélkül a folyók, tavak és tengerek népetlenekké várnának, tehát 
sok millió állattal kevesebb örvendene az életnek, kevesebb 
tenne tanúságot a természet nagyszerűségéről, dicső voltáról. 

Alig van valaki olvasóink közt, ki előtt ismeretes nem 
volna, miszerint a lélekzetvétel mulhatlanul szükséges az állati 
élet fentartására, azonban azt nem mindenki tudja : mikép a lé-
lekzés által a levegőnek ismert részei közül csak az éleny hasz
náltatik fel a tüdőben. 

•) Ugy hiazsztik nem szükség megjegyeznünk, mikép a csendet megháborító 
molnár nem hogy megbüntettetett volna, de sót inkább megjatalmaztatott 



A vizi állatoknak ép olly szükségük levén a lélekzetvételre, 
mint a szárazon élőknek, igen szépen megfejthető annak oka : 
mért van a vizben rejlő levegőnek nagyobb élenytartalma, mint 
a közönséges levegőnek? Azért, hogy azon aránylag kevés leve
gőben melly a viz likacsaiban rejlik, a vizi állatok is megtalál
hassák az életök fentartására mulhatlanul megkívántató éleny-
mennyiséget. Nem bölcs gondoskodása-e ez a gondviselésnek?! 

Még sokkal szembetűnőbb a második adat czélszerüsége a 
természet háztartásában. A viz azon tulajdonának, hogy bizo
nyos pontnál tovább hüttetve nem hogy összébbhuzódnék, de 
söt inkább kiterjed, köszönhetjük azt, hogy a valamennyire mély 
folyók vagy álló vizek a legkeményebb télben sem fagyhatnak 
egészen keresztül. 

Ennek megértésére lássuk mi történik a viz hűtése alkal
mával. 

A viz hülését a levegő mérsékletének alábbszállása okozza, 
következőleg kivül, a felületnél kezdődik meg. Tegyük fel, mi
kép télben egyszerre északi szél váltván fel a lanyhább déli sze
let, a levegő mérséklete a fagypontnál alább száll. Legyen kez
detben a viz mérséklete 10 fok; a levegő hideg volta következ
tében egy vékony vizréteg a felületen 10 fok mérsékletről, 9 
fokra száll, mi által kisebb térre szorulván, következőleg súlyo
sabbá válván, lesülyed a vizben s melegebb rétegecskének ad 
helyet; ezzel ismét az történik, mi az elsővel történt, tuniillik a 
hülés következtében alásülyed. Ezen processus igy folytatódik 
mig az egész víztömeg mérséklete egy fokkal lejebb száll, 
tudniillik 9 fokú lesz. A kilencz tok mérsékletit vízből hasonló 
módon nyolcz, azután hét fokú lesz s igy tovább — mig nem 
négy fok mérsékletre hűl. Miután az egész víztömeg elérte a 
négy fok mérsékletet, a felső, levegővel érintkező vizrétegecske, 
három fok mérsékletre száll, melly minthogy — a főnebbi adat 
szerint—többé nem húzódik össze, hanem kiterjed, nem sülyed-
het alá, de megmarad a felületen, ott tovább hűl, mig végre 
megfagy. — Eleinte vékony jégréteg boritja ezek következtében 
a viz felületét, melly a külső hideg befolyására vastagodik ugyan, 
azonban — minthogy a jég a legroszabb meleg- és hidegvezetők 
egyike — igen lassú léptekkel, söt bizonyos vastagságra jutván 
többé nem is adja tovább a külső levegő hidegét. 

Ki előtt ezen processus ismeretlen nem tudja magának 
megfejteni : mikép történik az, hogy mig mi a téli hideg ellen a 
szabadban több rendbeli öltözettel, szobánkban kályhánk mele-
gével védjük magunkat; a szabadban élö állatoknak pedig té
lire tömöttebb bundát növeszt a természet : a vizi állatok min
den öltözet-változtatás nélkül könnyen kiállják a telet ? A ma
gyarázat könnyen feltalálható a fönebbiek szerint: a vizek felü
letére borult jégkéreg megvédi a vizek belsejét a külső hidegtől 
Mig künn — minálunk — 20—24 fokra is leszáll a hideg, a fo
lyók belseje mit sem tud ezen hidegről, ott ellenkezőleg meleg : 
négy fok meleg mérséklet uralkodik. 

Ha a viz nem volna kivétel a többször említett szabály alól, 
ha hülés alkalmával szüntelen kisebb térre szorulna; a jég a 
viz fenekén, nem pedig felületén képződnék: néhány napi erős 
hideg elegendő volna arra, hogy a legmélyebb folyók, söt ten
gerek is tökéletesen keresztül fagyjanak, következőleg egy télen 
minden vizi állat kiveszne a teremtett dolgok rendéből. 

Még más káros eredménye is volna a vizek teljes befagyá
sának : a fenékig fagyott tengerek, folyók és tavak nagy mérték
ben meghütnék az égaljakat, a mennyiben a felületökre ható 
meleg — még a legmelegebb nyári napokban is — nem volna 
képes azokat felolvasztani, minthogy a megmelegedett, tehát 
könnyebb folyadék a hidegebb fenékre le nem szállhatna, követ
kezőleg mindazon hasznok, mellyeket tengerek, tavak és folyók 
eredményeznek, nagy részben megsemmisülnének. 

De hogy mindezek meg ne történjenek, az őrködő gondvi
selés olly tulajdonnal ruházza töl a vizet, melly szerint hülés 
alkalmával bizonyos pontnál, többé nem húzódik össze, hanem 
kiterjed. iFolylnláto műit nlkmiemmml.) 

Mentovich Ferencz. 

Verchovlna. 
Táj- és népismerletési rajz. 

Ott, hol Marmarosmegye nyugoti alján, hajdani fényét 
romokban mutató Hnszt-tára emelkedik mohos falaival, egy 
sebes folyó dagadt hullámai csapkodják Nagy-Ág név alatt a 
tágas meder sima köveit; inig közel Huszlhoz a Tisza karolja 
fel, s fut el vele Ugocsába ama várnak alján, mellyben egykor 
II. Lajos atyja elvonultan tölte napjait. — A Nagy-Ág mentén, 
be északra, egy tágas völgyet lát az utas a gallicziai szélső he
gyek lábaihoz nyúlni, — melly völgyet mindenütt, csak délen 
nem, erdős, s kopasz hegyek vesznek körül. 

E külön határok által elválasztott, de Már maros megyéhez 
tartozó földterület az, melly közleményem czimjét, mint az ö 
tulajdonképen való nevét viseli, — épen ugy, mint puszta Ará
bia, vagy hideg Szibéria. — E név orosz, — jelent: tetejes, ma
gas vidéket, azaz ollyat mint a millyen valósággal; — mert, 
mintha az alkotó kéz kiválogatta, s ide egymás mellé fektette 
volna a nagy föld puszta dombjait : ugy állnak ezek itt kopasz 
hátaikkal. Helyenkint magasabb ágazatok csúcsai látszanak, 
mellyek nyáron át legelőül szolgálnak; — mig alattok szerte
szét alacsonyabb dombokat kapál a kínlódó kéz legkevesebb 
eredménynyel. — Még azon helyek is, mellyeket a természet 
rónáknak hagyott—sem rónák; hanem folyóktól salacsony hegy 
—végektől felzilált fel- s legörbülések,—mellyek a verchovinai 
Nilus, a Nagy-Ag által ártatlan kövekkel hányatnak be, csak 
azért, hogy ne teremjenek semmit. 

Széljelszórt falui ugy feküsznek, mint a hajdani Róma 12 
dombon, mellyek mindegyike megaunyi egymástól távol épített 
apró telep, mellynek hős alapitója egy-egy öreg orosz atyafi 
vala, ki a sűrűbe galibát, majd házat épített, s később több sze
gény rokoni hozzá kerülvén, megnépesiték az erdők vadon he
lyeit. — Már ma polgári szempontból egy-egy régibb faluhoz 
csatlakozénak; de telepök nevét gondosan őrzik s használják.— 
A vallástanitók sorsa a megváltó korára emlékeztet,—mint azok 
városról városra : ugy ezek telepről telepre járnak gyóntatni 
vagy temetni. Találkozik olly beteg, ki illy körülményéig a papi 
szó vigasztaló hatását nem érezé. Illy alkalommal aztán az ap
róság tesz bámulást a papi fekete öltönyön; — mert némellyi-
kének a szirdákon s gubán kivül létező ruhadarabokról fogalma 
sincs, — itt az első és utolsó divat ugyan az. 

Lakházaikat összerótt gömbölyű fákból szokott mintára 
épitik, — gondosan megkímélve, hogy az építésnél semmi érez-
nemü ne használtassák, — balta és fúróval minden ház felépül. 
— Üvegablakot csak a tehetősebbek használnak, —a szegényebb 
sorsú hártyával pótolja az üvegek helyét. — Házaikra kéményt 
nem csinálnak, mi miatt aztán az utában gátolt füst mindent 
feketévé fest. 

Lákházaik bútorzata : darabosan faragott lócza a fal körül 
földbe vert czövekeken, — egy fonott, s betapasztott kandalló, 
melly területével a lakszoba egy harmadát ellepi. Az abla
kok felett kendermadzagra, vagy hársfa héjból font kötélre ag
gatott rudak, rnellyeken a vagyonosbaknál két három vászon 
párna van keresztül vetve czifrára varott végeivel, — e párná
kon nem hálnak, csak házi ékesség gyanánt tartják, — van míg 
a rudakra vetve néhány kendő, és ritka helyen egy abrosz. — 
A falak virágos cserép tálakkal, tányérokkal, és kancsókkal 
aggattatnak be. — A lakszoba szegletében földbe vert czöveke
ken két vagy három deszka egymás mellé téve, melly fekhelyül 
használtatik a kandalló melletti tágas térrel, hova az apró gyi-
tinkákat — gyermekeket — szokta hálásra belökdösni a mama, 
hogy aludjanak, és sírjanak ott, ha nekik tetszik két napig. 

Öltözetük a férfiaknak : közép szélességű kalap, nyakatlan 
rövid aljú ing, mellyet tüsző egészít ki a lábravalóig, — lábokon 
bocskor, mellyet szőr madzaggal fűznek fel, körülkanyargatván 
azt sokszór lábszáraikon, — jő még ezekhez egy oldaltarisznya 
bőrből, mellyet sárga rézgombokkal aggatnak be, ebben tartják 
pipáikat, a hozzá tartozó készletekkel, — e tarisznya olly féltő 
kincse az orosznak, mikép azt magától távol sohasem hagyja.— 
Télen gubát is viselnek, mellyet cserfa-lével veresre festenek, — 
a módosabbak harisnyát is, mellyet veres czérnával keresztvar-



rással állítanak öszve, hogy így azzal is szebb legyen. — Hajai
kat gondosan megnevelik, de nem fésülik csak hébe-hóba 
mikor a templomba szándékoznak, a mikor aztán ugy megkenik 
zsírral, hogy vállaikra csorog. 

A nók öltözete : fejőket takaró tarka keszkenő ; — a szegé
nyebbeknél barna, kék, fehér petytyekkel, a vagyonosbaknál 
barna tobákszin veres virágokkal, — hosszú ing, kötő, mellyet 
derekokhoz szőrmadzaggal szorítnak, — az ing vállát és ujja 
alját veres fejtövei kivirágozzák, — nyakokon olcsó veres grá
nátot viselnek, melly mellökre sok sorban csüng, s mellyre sárga 
rézből készült pénzformaju karikákat aggatnak veres galan-
dokra, — lábokon ök is bocskort viselnek, — némellyek piros 
csizmát is, de csak innepnapokon, — ha sár van csak a templom 
ajtóban húzzák fel, ha kijönek ismét levetik, s ugy természeti 
módon — mint a nyul — sétálnak haza. — A leghidegebb telet 
is kiállják inggel és kötővel, — csak felül vesznek magokra egy 
mellényt báránybörböl készültet, és veres rózsákkal kivarrottat. 

A lyányok öltözete a nőkétől annyiban különbözik, hogy 
ezek fejőkön keszkenőt nem viselnek, — hajaikat két ágba fon
ják, s hogy hosszabb legyen feketére festett szőrrel pótolják ki, 
s a két ág alsó végét veres hajfonókkal kötik együvé, csüngvén 
legalól könnyű réz lemezek.—Nyak-kendőiket hátul kötik meg, 
s rojtját csüngeni hagyják, hogy a szél játszhasson velők. — 
Láthatni ritkán virágos kötöket, s mellettök bőr erszényt, melly
nek szíjára számos réz gyűrűk vannak felfűzve. 

Kedves mulatságuk ünnepnapokon a táncz, mellyet egy he
gedűs, vagy fűrulyás fülsértő nótája mellett is kedvtelve járnak, 
— a nótát fűtytyel elegyítik s egy-egy orosz dallal, — melly 
dalok többnyire képzeletet felül múló üres gondolatnak tolmá-

T Á R 
Gazdákat érdeklő rovat. 

Mult héten tett próbát Pichler ur Aradról saját találmányi arató 
gépével; mellv két ló által vonatva háromnegyed óra alatt egy hold föl
det lekaszál. A lovak Boha sem mennek a még álló vetésbe. — Még csak 
azon egy hiánya van e gépnek, hogy azt csak síkságon lehet használni, de 
hihetőleg azon is majd lesz.segítve. 

Egy angol vegytanár kimutatja, hogy a szobák egészségtelen kigő-
zölgéseit semmi sem szívja fel olly hatályosan, mint az élő virágok, kivált 
ha azoknak szagtalan virágaik vannak.—Ezért helyeselhető azon magyar 
kis városainkban divatozó szokás, miszerint minden ablak tele van zöld 
muskátli bokrokkal. 

Zocány. Terméseink középszerűnél is gyengébbek . az ősziek s ta
vasziak rosszak, a tengeri középszerűvel biztat: borunk épen nem lesz, 
pedig az első gazdasági czikkek közé tartozik nálunk, tiz kapás-szőllö 
sem fog adni egy akót, azonban ott a hol karánra mi vélik, középterméssel 
biztat; körülbelől octóber Ili-kán lesz szüretünk. 

Természeti tünemény. 
Amerikai természet-tudós Molenston felfedezte a holdnak azon ha

tását az élő fákra, hogy ha egy fát holdtöltekor vágnak, megrepedez, s a 
•<zú beleesik. Ezt a tüneményt, ha jól emlékszünk rá, dr. Encz hazánkfia is 
emlité már, midőn a kertészeket figyelmezteté, hogy a fák megmetszését 
ne a növő. hanem fogyó holddal tegyék, mert amazzal a fák nedvei ára-
dozásban, emezzel apadásban vannak. 

Tüz- és jégveszedelmek. 
/\, Pesten a József-külvárosban egy ház égett el. 
A Beszterczei kerületben (Erdély) Metteredorf helységben pipából 

kiesett tüz által 31 lakház, ugyanannyi pajta hamvadt el, s egy emberé
let is áldozatul esett. — Csakugyan igazuk volt bölcs elődeinknek, a kik 
a pipázás behozatalakor, a kit tetten kaptak, az orrán húzták keresztül a 
pipaszárat. 

A Ez idén a legnagyobbszerü jégcsapás volt az aug. 24-iki, melly 
szerencsére hazánkat kikerülte. Megindult ez Anglia délkeleti oldaláról, 
átment Belgiumba, elverte az alsó Khenus melléket, ott megfordult Ba
jorországnak , átvonult Szász- és Csehországon , Silézián , Poroszország 
egy részén s ugy veszett el ismét a Keletitengerben, félkürt seperve egész 
Európa legszebb virányain keresztül. 

Xemzeti színház. 
SEPTEMBER. VI. E hetekben adá vendégszerepeit a pesti szin-

padon Komaromi tehetséges színész. Ajánljuk neki, hogy iparkodjék ta
nulni saját magától sokat, másoktól még többet, magasztalóitól keveset, 
példányképeitől semmit. 

csai, — e dalok közül egyetlen egyet — kegyes engsdelmével 
az olvasó közönségnek — ide igtatok : 

Ne budu já varlá piti — 
Vada sztudenénká; 
Ne bndu iá zsoná biti — 
Zsoná maiadén ká. — 

Értelme szóról szóra: 
Nem fogok én vizet inni — 
Hideg vizet; 
Nem fogok én asszonyt ütni — 
Fiatal asszonyt. 

Illy egyszerűek többnyire minden dalaik. Madárról, fáról, 
hegyről, vízről, tövisbokorról, folyó vizröl, katonáról, tömlöcz-
röl : — illy egyszerű költeményeket tudnak, — s munka és táncz 
közben azt danolják sajátságos hangzattal. 

A táncz alkalmával a nézők táborából kikeresi a mezitlábos 
gavallér mezitlábos aráját, derekon kapja — s hajhrá : olly se
besen mint a szél kelep. — Ha megunják a tánczot,páünkáznak; 
— majd elszakadnak a tömegtől párjával, s összeölelgetőzve 
csókolődnak — hosszan — szélesen. 

Vége lévén a táneznak, megfenyegeti a legény szeretőjét, 
— e fenyegetés azt jelenti, hogy a húgom asszony ne merjen 
senki fiával szót. cserélni, annyival inkább csó . . . . 

Gyakori a fiatalságnál a lyányok miatti versengés, sokszor 
hajba-fogódzás, -— illy alkalommal az a győztes fél, kit a lyány 
arra unszol, hogy ne verekedjék. A meggyőzött fél odább áll, s 
szivével újra szabadon rendelkezik. Közli : Z. Y. 

(Vége kóretkeiik.) 

H Á Z . 
V n . A drámabiráló választmánynak Zách Klára czimü dráma ada

tott be egyik fiatal írónktól, ki először próbálja meg erejét drámairáson, 
reméljük jó sikerrel. 

VIH. Veterán színészeink száma ismét apadni fog egygyel a pesti 
színpadon; Telepi, a feledhetlen Prospectus, Hugli, monacói nemes stb. 
e ho folytán saját kértére teljes fizetéssel nyugdíjaztatni fog. 

IX. Örümmel jegyezzük fel azon körülményt, miszerint e jelen szín
házi év alatt a színházi tagok havi fizetéseinek pontos kiadatása soha egy 
nappal sem késett el. Ezen körülmény többet beszél gróf Ráday igazga
tása mellett, mintha könyveket írnának róla. 

Szin észét i ngyek. 
= A kassai szinbázban Gáspáry bűvész tartja mutatványait gyér 

közönség előtt; rosz ezermester lehet, a ki még azt sem tudta kitalálni, 
hogy magyar városban magyarul is tanácsos hirdetni az előadásokat, ha 
azt akarja valaki, hogy a közönség magyar ajkú része is értesüljön 
felölök. 

Külliirek. 
Q A Beiram ünnep alkalmával a sztambuli mufti kihirdetteté, 

hogy a hivők ezúttal ne adják el az e napon leölt juhok bőrét, hanem 
ajándékozzák a hadsereg számára bundáknak. Már pedig Sztambulban 
ezen a nagy ünnepnapon nem kevesebb, mint 150 ezer birka szokott le
vágatni, mellyeknek bőrei ha e felszólit.isra mind a hadseregre szállnak, 
akkor nem hiába mondaná a mufti : „ Óh te szegény bundátlan sereg, ha 
én téged megbundásithatnálak!" 

Q Brusszában még folyvást tart a földrengés, az egész város rom
ban fekszik mar. a lakosság a városon kivül sátorokban tanyáz. 

r_] Schweiczban is nagy földrengések voltak, mellyek alkalmával 
azon sajátságos Istenitélet történt, hogy két vármegye (kanton) czivód-
van régóta egy határerdőn, most a földrengés egyszerre az egész erdőt 
eltemette, s az egész százados perpatvarnak ekként vetett véget. 

• Abd El Káder a hires arab főnök ismét Parisban van, uti költsé
gül Napóleon császár 50 ezer frankot ajándékozott neki. 

— Jamaikában egy ültetvényesnek eszébe jutott, hogy a négerek
nek még utóbb megárthat ha tovább is, mint itt szokás, » terhet fejeiken 
hordják, a minthogy ez okból csakugyan meg is szokott görbülni válluk, 
miáltal a külalak látásra nézve sokat vesztett, s némelly mezei munkákra 
alkalmatlanná tette azokat: azért 100 talyigát rendelt meg, hogy rabszol
gái civilizált és keresztyén módon hordhassák terheiket. A haji) a taiyi-
gákkal megérkezett s négereit odaküldé azokért, de ime, ki írhatná le bá
mulását, midőn a talyigák helyett 100 négert lát rendben magafejé köze-
litni, kik fejeiken értettek hozták talyigákat. . i ' j i i ^ ^ ^ R ^ 

— Oroszországban a pápák még e század elején jó pénzért ntleve-
veleket írtak a halottaknak, mellyek következőn szoktak fogalmazva 



lenni: Én N. N. ezennel bizonyítom , hogy levelemet előmutató nálunk 
mint ájtatos görög keresztyén élt, és habár néha vétkezett is, dc azokat 
meggyónta , penetentiát tartott és azok alól feloldatva a szentvacsorához 
járult. Az istent imádta, szentjeit tisztelte s kötelessége szerint böjtölt, 
imádkozott; hasonlag N. N. gyóntató atyjával kiegyenlité a dolgot, mi
szerint ellene semmi hifogás ne lehessen : ezért adtam én neki ezen útle
velet , hogy ezt Szt.-Péternek s a többi szenteknek előmutathassa, s az 
örök boldogság kapuján feltartóztatlanul bejuthasson mennyeknek or
szágába. 

— A Severin-egylet közlönye I X . Pilis pápa Ö szentsége életéből 
következő megható jelenetet közöl. Értesült egykor a pápa, hogy egy 
gazdag idegen meghalálozván, két tiát kizárva, nagy vagyona örököséül 
azon papot rendele, ki első fog érte misét mondani. — Ezt meghallván a 
pápa, reggel korán felkelt és ő volt az első ki a halott felett misét 
monda, s a végrendelet szerint reá szállt vagyont vissza adta a megholt 
fiainak. 

— Amerikában jelenleg Barnum ur, kinek életéből lapunk is hoz 
közleményeket, egy kiállítást rendez legszebb amerikai hölgyekből. — A 
legszebb hölgy részére ezer dollárt s igy 5 ezer dollárra menő jutalma
kat tüz ki. 

— Bécsben egy lengyel szintársaság van keletkezőben s nemsokára 
már fel is lépend , s igy csak a mi nemzeti színházunk személyzete nem 
törekszik bemutatni a nagy világnak haladását és művészetét. 

. — Orewszky orosz tábornok sajátszerű sors intéseiben részesült a 
csernájai csata alkalmával. A fővezér Gorcsakoff táborkaránál lévén, 
mindjárt az első összecsapásnál kilőtték a lovat alóla. Azt hitték, hogy ő 
is meghalt, midőn hirtelen felugrott és más lóra ült. Ekkor egy másik 
golyó sisakját szakitá ki fejéből s homlokát megvérezé. Goresakoft* un-
-7(1 lá , hogy menjen onnan; de Orewszky nem hajtott rá, s nem sokára 
egy harmadik golyó jött, melly azután holtan terité le lováról. 

Nevezetes tudnivaló ! A kholera gyógyítása hideg 
v i z z e l . 

Épen most veszszük Graefenbergből, a híres Priesznicz által alapí
tott hideg vizgyógyintézet helyéről e tudósítást, mellyet kivonatban köz
leni sietünk. 

„ A kholera több hét óta legnagyobb mértékben dühöng az olmüczi 
kerületben. A járvány különösen meglepte Zeptaut, hol Klein testvérek 
vashámorában rövid időn 80 munkás megbetegedett s közülök 20 meg
halt. Ekkor a hámor igazgatója felizent Graeienbergbe s kérette a fürdő 
orvost, Schindlert, hogy néhány fürdő szolgával jönne le hozzájuk s pró
bálna meg a hideg vízzel gyógyítást. Schindler engedett a meghívásnak 
s a gondja alá vett 62 kholerabetegből csak egyetlen egy halt meg, az 
is maga volt az oka, mert felgyógyultán más helységbe ment s ott újra 
megbetegedett. Különösen kiemelendő az , hogy a hidegvizzeli gyógyí
tás után minden beteg néhány óra alatt annyira magához jött, hogy mun
kája után láthatott." 

Az elbánás pedig a legegyszerűbb. A kiknél még csak a hányás és 
székmenés mutatkozott, azokat nedves hideg lepedőkkel megdörzsölték, 
s derekaikra vizes borítékot öveztek, a mit napjában hatszor kell változ
tatni. A kik már görcsök közt szenvedtek, azokat két erős férfi addig 
dörzsölte több ízben egymás után, mig a görcsök elmultak s az izzadás 
beállt. A vizes lepedőt több ízben változtatták. Az elbánásnak maguk 
a beteg hivatalnokok vetették magukat legelébb alá. Ezek tények, meg
történt dolgok, a mikről hivatalos jegyzőkönyvek vitettek s a mik majd 
az egész közönséggel meg fognak ismertetni. Az öreg Priesznicz azt 
mondta. hogy kholerában egy embernek sem szabad meghalni'. Adja az 
ég, hogy igaza legyen. 

Iskolai úgyek. 
Zoeány. Sokat olvastam a vasárnapi újságból a tanyai iskolák 

szaporodásáról, ez juttatta eszembe az ellenkezőt — a községi iskolák el
hanyagolását. 

Zovány községe egészen magyar, egészen ev. ref. község, nagysága 
190 ház, következve népessége mintegy 800 lélek —és bár illy kicsi köz
ség — régebben is benne a tanítói állomás az academica promotiók közé 
tartozott — jövedelme azóta sem csökkent, sőt gyarapodott; egy házilag 
a zilahi eeperességhez van csatolva. Ezen község ezelőtt 16 évvel épitte
tett uj templomot, mellyhez hasonló nagy és szép kevés van a Szilágy
ban, — 12 mázsás harangot öntetett két év alatt, minden tőkepénz, köl
csön vétel vagy kéregetés nélkül. Az azt követett papi s tanítói lakás 
elévültek lévén, 5 0 , 0 0 0 téglát vettetett, meszet, vályogot szerzett s szinte 
60 cseber bort tett össze a felépitésre. Mellyekből át lehet látni mind te
hetségét a kicsi községnek, mind buzgóságát vallásához, mind hajlamát 
aa áldozatra. — Már elmúlt két éve, mióta az emiitett készletek meg
vannak s közeledik beteljesedni rajtuk a „consumtt ferrum lapidemque 
vetustae" s igy tani tói lakaink csaknem lakatlanok maradtak az idén s 
ujabb áldozat nélkül jövendőre sem lesznek felépíthetők. 

Mig ugyan ezen Zovány községe idegen születésű, idegen ajkú és 
vallású bnrjucsordáaainak, mondhatni semmiből,egy hónap alatt kőalapra 
cserépfedéíre, három szobából, konyhából álló pompás lakot épittetett. 

Tehát a pusztákon tanyai iskolák — a községekben baromovodák. 

Hlyen formán állunk, mintha inkább szeretnénk barmainkat, mint ma
gunkat és gyermekeinket, ugy hogy egész méltányossággal felkiálthatunk 
Hoseással „Halljátok meg ezt ti papok, vegyétek eszetekbe Izrael házát, 
mert ti veletek vagyon peri az Urnák." Virág Károly. 

Vidéki hirek. 
O Tiszafüreden a fürdő vendégeket egy a szomszéd faluba beütött 

farkas ijesztgeti. 
© Gr. Nádasdy Lipót ur ő mlsga a hidegkúti és a lendvai egyhá

zak és paplakokat saját költségen helyreállittatá. A ki Istennek ád örök 
életet vesz. 

© Ungvárról irják, hogy ott a 100 ezer pengőbe kerülő tiszai hid 
építése már megkezdetett. 

© Kecskemét város hatósága méltó elismerést érdemlő buzgóság
gal régi adósságait beváltva, ezek Ietisztálásán kivül a reformált tanodá
nak évenkint 6000 pftnyi évi segélyt, a katholicum gymnasiumnak szinte 
annyit; az evang. elemi iskolának 300 pft évenkinti segélyt rendelt. Ez a 
legnemesebb , ez a legdicsőbb versenytér, mellyen olly örömest látjuk 
ujabb időkben nevezetesebb városainkat egymást felülmúlni. 

0 Szombathelyen aug. 12-én kezdődött az elemi tanárok vizsgá
lata. Oklevelet csak 16 érdemelt ki. ezek közül 4 zsidó. Kimaradtak pe
dig 36-an, mert a magyar nyelvben nem bírtak kellő jártassággal. 

Debreczen. E város polgármestere, kí az itt építendő szinház ügyé
ben Bécsbe utazott, a legszebb reményekkel visszatért. 

Halál hirek. 
f Kolostorit a kholerának ismét egy jeles férfiú esett áldozatul, 

tlomoródszcntmártoni Gedö József, kinek háza tisztelői számára valódi 
kasinó, hol minden magyar lapok és könyvek feltalálhatók voltak. A 77 
éves öreg utolsó éveiben könyvtára lajstromozásával foglalkozott, melly-
ből 6 ezer darabot már rendbe is szedett, az egészet pedig az unitár kol
légiumnak hagyá. 

t Folyó hó 3-án halt meg Debreczen ben Tóth István törvénytudo
mány tanára. Okos, és tevékeny férfi. Áldás poraira. 

T Aug. 31-én kelt boldogabb hazákba f. t. Helmeczy József n. k. 
madarasi lelkész ur. Kora kimultát siratja az egyházkerületen kivül, sze
retett özvegye s négy árvája. Legyen áldott emléke. 

f Eördögh Gusztáv törvényszéki ülnök ur Rimaszombatban epemi
rigyben kimúlt. Méltán sajnálják kora elhunytát. Béke sírjára. 

-,- Az epemirigy áldozatául esett legújabban f. t. Farkas Iván ur. 
Tihanyi perjel; még pedig a hon legegészségesebb vidékén Balatonfüre
den. Bárhol legyünk, mindenütt az ur kezében vagyunk. Legyen áldva 
az ő keze az életért ugy, mint a halálért. 

+ A szent Benedek rend ismét három köztiszteletü tagját veszté 
el : Horváth Tódor tihanyi könyvtárnok: Vidák Öséb soproni tanár és 
Maár Bonifácz urakban. Mind a hárman epemirigyben haltak el. Legyen 
nyugalmuk az Úrban. 

Tárogató. 
Legközelebbi lapjaink egyikében kénytelenek voltunk megróni 

több collegáinknak azon saját ujdonságcsinálási kedvét, miszerint minden 
utánjárás nélkül halálhírét költik egyik, vagy másik ismerősüknek, ezek 
rokonai és barátainak oktalan szomorkodást okozva ily felelősség nélküli 
hirek által. Legközelebb ismét Latkóczy Lajos festesz hazánkfiát temet
ték el igy saját beleegyezése és tudta nélkül. Némelly lap már el is bú
csúztatta az ifjú művészt s Ítéletet hozott bevégzett pályája fölött. Biz
tosítjuk az illetőket, hogy L. L. most is igen jó egészségnek örvend és 
művészi pályája még nincs bevégezve. 

*** Eg>'ik laptársunk szinbirálója azt a parancsolatot adja egy szí
nésznőnek, hogy máskor tanulja meg miszerint a „tiszteljed atyádat és 
anyádat" nem ötödik, hanem negyedik parancsolat. — Ez nevezetes pél
dája a hitfelekezeti türelmetlenségnek a X I X . században. Mint mindenki 
tudja : ez isteni parancsolat a református atyafiaknál ötödik helyen áll; 
jogkérdés már most : vájjon tisztelt collegánknak hivatalos köréhez tar
tozik-e illyen rövid bullával elűzni a kálvenistákat a szinpadról? 

A svábhegyi kápolna mellett legújabban iskola is fog épittetni 
64 növendék számára, tanítói lakással, melly üdvös intézmény nagyon 
szükséges volt már az ott lakozó szegényebb sorsuak gyermekeire nézve-

y.— A Kárpátokban Magyarországon évenkint 3 millió só ásatik. 
az egész ausztriai birodalom évi sótermelése pedig 5 millió 521 ezer má
zsára megy. 

Szerkesztői nyílt posta. 
A pályaművek acveben! Jónak látja a „Vasárnapi Újság" szerkesztősége 

azon megállapított elvét tudatni a tisztelt iró közönséggel, miszerint 
1. A kitűzött pályadijakra maga a iz.-rkesztó és rendes munkatársai : Bernt 

éi Jókai toka tem pályáinak. 

2. S ennélfogva ók hárman állandó bírálói a beküldött pályamUvttknek. 
L. E. J. urnák Pesten. A. tárgyak megválasztása a legfontosabb dolog ax iro

dalomban. A világ mostani határozott rokon- és ellenszenvei között a legkorszerül-
lenebb tárgy volna .Konstantinápoly ebfoglalUtását a törökök által" ismertetnünk. 
Egyébiránt igen szívesen veendjUk becses közremnnkálási ajánlatát. 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 




