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faiér most már nem szakad el egykönnyen, elnyú
lik messze földeken, messze tengereken is tnl. 
Vendégeink eltávozta óta is számos búcsúszó ér
kezett már hozzánk, köszönetet mondva a szíves 
fogadtatásért, s voltak, kiket a magyar vendégsze
retet annyira föllelkesített, hogy költeményben 
adtak kifejezést érzelmeiknek. Ezek között föl
említjük Hammond urat, a „New-York Herald" 
czimii amerikai hírlap munkatársát, ki kétezer 
forintba kerülő távsürgönyt küldött lapjának a 
budapesti ünnepélyről, s ki egy költeményben bú
csúzott el tőlünk, melyet a„Hon"igy fordított lo: 

„Isten veled, te szép Pest, magyarok! 
Legyen fényes az ég fölöttetek, 
Nemcsak, kiket vendégül lattatok. 
Egész világ köszönt im titeket. 
Uraitól kezdve, messze tájakon, 
A föld két sarka, nyugot és kelet, 
E szókat zengi millió ajkakon: . 
„Szép Pest, isten veled!-' 
Mi ismerénk, midőn nagy hősitek 
Elhulltanak a szent harcz mezején, 
Országtok vérzett s mit kitűztetek, 
Nagy volt a czél, de nagy a hós erény. 
Láttuk Kossuthotok Missourinál: 
Ti értetek ugy fájtak sziveink; 
Barátságunk már akkor is fennállt, 
Atlantitól a Csendes-tengerig. 
Most elhagyjuk a szép szabad hazát, 
Hová magyar barátság vezetett, 
S örülünk, hogy im összetört a láncz, 
Melybe a magyar nemzet verve lett." 

A két nap emléke most már olyan előttünk, 
mint egy szép, de tiinő álom; de a kik barátságukat 
hagyták minálunk, kétségkívül nem fognak elfeled
kezni rólunk a távolban sem, s a szép emlékek, mik 
kölcsönös érintkezésünk közös kincsei lettek, ne is 
legyenek álom soha, de növeljék idegen barátaink 
rokonszenvét hazánk iránt, abban az arányban, a 
mint a távolság nő, mely tőlük elválaszt. 

** (A persa sah) jul. 30-án este érkezett meg 
Bécsbe, hol a király fogadta. A sah díszegyenru
hában volt, gyémántos vállrojtokkal és kardkötő
vel. A nagyszámú közönség zajosan éljenezte. A 
király és a sah négylovas nyitott kocsin hajtattak 
az udvari várlakba, hol a lépcső alján a sah 
Rudolf koronaherczeg, az összes főherczegek, a 
miniszterek, számos tábornok és a polgári ható
ságok által fogadtatott. A kiséretek kölcsönös 
bemutatása után visszavonult lakosztályába. A 
sah 12 napot szándékozik Bécsben tölteni. 

** (Gróf Mikó Imre) mint magyar kir. főpo-
hármester a hivatalos esküt július 24-én Bécsben 
a király előtt letette. 

** (Patterson Arthur) magyar akadémiai 
taggá történt megválasztása alkalmából a követ
kező levelet intézte akadémiánk elnökéhez magyar 
nyelven: „Méltóságos elnök ur! Igen tisztelt 
tagtársaim! Nagy örömmel és büszke háládatos
sággal kaptam az oklevelet, melyben a magyar 
tudományos akadémia méltóztatik külső tagjai 
sorába az én igénytelen nevemet soroztatni. Mélyen 
• rzem, hogy keveset tettem, hogy ily kitüntetést 
érdemeljek, s remélem, hogy a jövőben jobban 
igazolhatom a tisztelt tagtársak jóindulatú ítéle
tét. Méltóztassék méltóságos ur és a tisztelt aka
démia elfogadni mély tiszteletem őszinte kifejezé
sét, melylyel maradtam — London, 1873. július 
19-kén, alázatos szolgája: Arthur J. Patterson." 

** (Szent László palástja.) A Zágrábban 
megjelenő „Narodne Novine" azt irja, hogy a 
zágrábi káptalan könyvtárnoka,. Tkalcic Iván ur, 
föltalálta e napokban a zágrábi székes-egyházban 
szt. László magyar király palástját, mely már 
több századon át elveszettnek tartatott. A szekré
nyen, melyben a palást találtatott, jól olvashatóan 
van irva: „pallium sancti Ladislai." Hogy csak
ugyan szt. Lászlóé volt a palást, melyet Tkalcic 
ur talált: Ítéljék meg történet- és régiségbu-
váraink. 

** (A nemzeti színház előadásai) részint a 
nagy hőség miatt, részint mert a boulevardi mun

kálatok a kerepesi-uton még nagyon hátra vannak 
s aug. 1-jére semmikép el nem készülnek, a bel
ügyminiszter engedélye folytán csak aug. 10-kén 
fognak kezdődni. — Augusztus havi újdonságok 
lesznek a „Szép Diego" (Moreto) és „A betyár 
kendője" (Abonyi). Mindkettőt Feleki Miklós 
rendezi. Molnár György, a leltározást befejezvén, 
„Valéria" (Szigligeti) és „I I I . Rikhárd" előké
szítésé vei foglalkozik. 

*• (Vidats János), a Vidats-féle gépgyár 
tulajdonosa, és ifj. Vidats István gépgyáros és 
házbirtokos ellen a pesti kir. törvényszéknél cső
döt jelentettek be. Ez nemcsak a ferencz-józsef-
takarékpónztár ügyére nagy baj (e czég az intézet
nek egyik főudósa lévén), hanem átalában a még 
fejtetlen hazai gépgyáriparra is nagy csapás. 

t (Halálozások.) A kassai tanférfiak testülete 
fájdalommal tudatja kartársa Dótte Ödön, tanitó-
képezdei igazgató-tanár- s fensőbb polgári leány
tanoda-tulaj donoanak élte 28-dik, nyilvános tan
működésének 9-dik évében az uralgó járványban 
törtónt elhunytát. A buzgó tanférfiu működéséről 
a lapok nem egyszer emlékeztek meg méltánylat
tal. — Deák Ferencznek egy távoli rokona: Deák 
Ignácz hunyt el Zalában, Dobronakon, 49 éves 
korában. — Elhunytak továbbá: Fehér Lajos, 
Hevesmegye egyik kiváló embere, egykor diétái 
követ, jeles gazda (Fehér Miklós képviselő atyja,) 
kinek elhunyta széles körben fog mély részvétet 
ébreszteni; Bosnyák Lajos ügy véd és nyűg. jószág
kormányzó, Balaton-Csehiben, jul. 25-én, 62 éves 
korában, tüdőszélhüdésben; Teöke Ludmilla, Pri
bék Ignácz özvegye, jul. 23-án Ungban, kholerá-
ban; AumüUer Károlyné, szül. Ribiczey Zsuzsanna 
(Szathmáry György a „Hon" belmunkatársának 
édes anyja,) ki a kholera-betegek buzgó ápolása 
mellett esett e kórba, Alpestesen, Hunyadmegyé-
ben jul. 25-kén, 48 éves korában; báró Horváth 
Gedeon jul. 24-kén Kis-Várdán szintén ama buz
galmának esett áldozatul, hogy nejével (Rohonczy 
Lipót tábornok leányával) éjjel-nappal ápolta 
a kholerabetegeket. — Pesten Bartalus István 
jeles zeneirónk neje hunyt el kholerában alig 
24 órai betegség után. — Szatmártt július 22-én 
hunyt el végelgyöngülésbeii a 78 éves Rudolff 
Pál kanonok, ki jótékony czélokra tetemes ha
gyományokat tett. — A Bencze-rend győri há
zának j egyik tagja: Telkest Virgil tanár sor
vadásban meghalt, 35 éves korában. — Balaton-
Füreden a vidéki szinészet tehetséges tagja, 
Battáné hunyt el e napokban hosszas beteg
ség után. — A külföldről Anglia két nevezetes 
emberének halálát jelentik. Wxlbeforee Sámuel 
winchesteri püspök jul. 21-én Granville lorddal 
Dorking mellett lovagolván, lova megbotlott s ő 
ugy a fejére esett, hogy azonnal meghalt; aznap 
hunyt el Westbury lord egykori lordkanczellár is, 
73 éves korában. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— D - n . I. B. Akár I. B , akár V. M. küldi, soha 

sincs szerencsénk ezekkel a versekkel. Még folyvást na
gyon kezdetlegesek 

— L. B. hegedűművészhez. Az ilyen költemények 
inkább magán körben, mag-n emlékkönyvbe, vagy felkö
szönte helyett elmondva vannak helyökön. A nagy közön
ség, még jobb kidolgozás mellett is, kevésbbé érdeklődnék 
mind a vers, mind a vers tárgya iránt. 

— Pest. Géyza. majd m egjó életkedve Ne féljen. 
Más ember is járt már igy, hogy a sirba vágyott, s azt gyönge 
versben megénekelte, de ki is gyógyult, s talált vigaszta
lást a prózai világban. 

Élőpatak. Míg a képek el nem készülnek, nem 
kezdhetjük meg a czikksorozat közlését. 

— N.-Sxalánca K. S Egy hetilap sokfélekép igénybe 
vett terén nem könnyű helyet szorítani ily terjedelmesebb, 
kimutatásoknak. Itt talán elég lenne a fóeredményt adni, 
mig az egész sorozat más utón tétetnék közzé. 

— €1.1. Közreműködését, természetesen, a fölhozott 
körülmények közt is szívesen veszszük. A részletekről 
azonban csak alkalmilag, magán utón adhatnánk értesítést. 

— Paks. F. J. A gyors tudósítást, valamint a külde
ményeket köszönettel vettük. A kívánt szám elküldetett. 

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

(Pesten.) 
Sötét. 

a b c d e l g 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 708-ik számú feladvány megfejtése. 
(Willmers K.-tól.) 

1. Vf6—f4 Hc.3—e2(a) 
2. Hg4—Í6i . . . . H e 2 - f 4 : 
3. Khl—h2 tetsz. szerint 
4. H—f3 —g6 mat. 

a 
1 K h 4 - h ö 
2. He5 —f7 tetszet szer. 
3. Hg4—f6+ stb. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— OeUén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérecz 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko
vács Albert. — Sziget-Caépen: Mayer Károly. — A petti 
sakk-kör. 

A 707. sz. feladv. megfejtette még: Kuatdnyban Schei-
ber Adolf. ^ ^ ^ 

Figyelmeztetés. 
A „Vasá rnap i Újság" és „Pol i t ikai Új

donságok" azon t. ez. előfizetőit, k ik e la
pok most folyó jú l iu s — deczemberi félévi 
folyamára az előfizetési di jnál kisebb össze
geket küldtek be, t isztelet tel fölkérjük a 
h iány kipót lására , j e lesen: 

a kik a „Vasárnapi Újság" és „Politikai 
Újdonságok" '/2 évi (jul. —deczemberi) folyamára 
6 frt helyett 5 frtot küldtek be: még 1 forint 
beküldésére; 

a kik a „Vasárnapi Újság" és „Politikai 
Újdonságok" % évi (jul.—szeptemberi) folyamára 
3 frt helyett 2 frt 50 krt küldtek be : még 50 kr. 
beküldésére; 

a kik csupán a „Vasárnapi Újság" V» évi 
(jul deczemberi) folyamára 4 frt helyett 3 frtot 
küldtek be: még 1 forint beküldésére; 

a kik csupán a „Vasárnapi Újság" lU évi 
(jul.—szeptemberi) folyamára 2 frt helyett 1 frt 
50 krt küldtek be: még 50 k r . beküldésére; 

akik csupán a „Politikai Újdonságok" l/tévi 
(jul.—deczemberi) folyamára 3 frt helyett 2 frt 
50 krt küldtek be: még 50 k r . beküldésére; 

a kik csupán a „Politikai Újdonságok" V4évi 
(jul.—szeptemberi) folyamára 1 frt 50 kr. helyett 
1 frt 25 krt küldtek be: még 35 k r . beküldésére 
kéretnek föl. — Pest, aug. elején, 1873. 

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

Honapl-ea Katholikus és protestáns 
Hetlnap \ naptár 

HETI NAPTÁR. 

Vasár 
Hétfó 
Kedd 
Szerd. 
Csőt. 

8 Pént. 
9 Szóm 

Augusztus 
E • litván felt. 
Domokos r. 
Havi Bold. Assz. 
Ur szinev. 
Donit, Kajetán 

*'«ztin 

E 8 Lídia 
Dómok 
Áfra, Domit. 
Ur szinv. 
Kajetán 
Clirjék 
Emdd 

GOrAg-orosE 
naptár 

J ú l i u s (ó) 
SS e 8 Mária M. 
23 Trophinj 
24 Krisztin 
25 Anna 
26 Hermol 
27 Pantaleon 
28 Prochus 

Izraeliták 
naptára 

N a p 
hoMu kél nyűg. 

H o l d 
hoMia kél nyng. 

Ab. Ro. 
10 B . tem.e 
11 
12 
13 
14 
15 ör . Tub. 
itt S. Nana. 

£ p. 
131 6 
132 3 
1SS 1 
133 58 
134 66 
135 53 
136 51 

'told változása. ® Holdtölte 8-án 3 óra 8. 5 perczkor délután. 

f. n. 
936 16 
249 24 
262 58 
277 
291 

2 
18 

306 28 
321 38 8 29 

o. p. 

11 41 
regg. 

0 23 
1 18 
2 30 
3 53 
5 23 

T A R T A L O M . 

Báró Schwarz-Senborn Vilmos (arczkép). — Kóbor 
Tamás. Bacon Franklin köztársasága (vége). — Fővárosi 
képek (képpel). — Szent János ünnepe Oroszországban 
(képpel). — Vasnti kerekek és sínek, H . — A francíi* 
trónok. — Egy amerikai vállalkozó, (képpel.) — ***' 
veleg. — Tárhál : Irodalom és művészet. — Közintézetek, 
egyletek. — Egyház és iskola. - Balesetek, elemi csa
pások.— Mi njság? Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék. — Heti-naptár. 
(Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-uteza 2 1 . » ) 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Yasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre ;'. ft. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság i s Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatáanál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalank számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppriik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és llnasnisteiii és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás ntán 30 kr. 

C o t t a Bernát , a geológia egyik legkitű
nőbb mestere, jelenleg a freibergi bányász
akadémia t a n á r a , azon külföldi tudósok 
közé tartozik, kik hazánkat tudományos 
szempontból beutaz ták és müveikben egy 
vagy más tekintetből ismertették. Ha a 
régiebbek közt hálásan emlékezünk egy 
Beudant utazásairól, ki Magyarország nagy 
részét beutazta és. geológiai szempontból 
tüzetesen leirta (Voyage minéra logique et 
géologique en Hongrie . P a r i s , 1822.), az 
u jabbak közt Hauer és Stache jeles geolo-
gokról, kik Erdély geológiáját megí r t ák 
(Geologie Siebenbürgens. Wien 
1863.), Stur D. nagybecsű dol
gozatairól és számos más tu
dósról, kik hazánk természeti 
viszonyait nemcsak magunk
nak megismerni segitették, ha
nem a kül fö l ide l is megismer
tet ték, — bizonyára nem ke
vésbbé kiérdemelte t iszteletün
ke t a tudomány azon veterán 
bajnoka, kinek arczképét a je
len sorok mellet t veszik olva
sóink. 

Cotta többször megláto
ga t ta Magyarországot és Er
délyt , s utazásainak eredmé
n y é t több más dolgozaton ki-
vü l „Die Erzlagerstát ten Un-
ga rns und Siebenbürgens", 
„Gangs tudien" és „Erzlagerst . 
Éu ropa ' s " munkáiban bocsá
to t ta közre, melyeknek egyik 
legfőbb érdeme az, hogy tu
dományos alaposság tekinteté
ben különösen a régiebb mü
veket tetemesen fölülmúlják. 
H a Beudant nagy müvében 
számos oly adat ta l és állítás
sal találkozunk, melyeket a 
későbbi pontos vizsgálatok me-

.rőben tévesnek muta t t ak ki, 
azt b izonyára csak az idő rövid
ségének, a sebtében utazás té
vedéseinek kell tulajdonita
nunk . Cotta működése speciálisabb tér re 
szorí tkozot t ; legnagyobbrészt az érezfekhe-
lyeket és a* velők já ró képződéseket vizsgálta, 
de a mi t ezekről közölt, az mindenüt t ma
g á n viseli az éleseszü vizsgáló geolog, és a 
lelkiismeretes, alapos tudós keze nyomát, ki 

C o t t a B e r n á t . 
nem koczkáztat oly ál l í tásokat , melyeket a 
helyszinen te t t t anu lmánya i is ne igazol
nának. 

Hazánk természeti szépségei és kincsei 
élénk benyomást tet tek ő reá is, mint min
den külföldire, ki e csábitóan kedves pano
r á m á t először pi l lantja meg, s ezekről nem 
egy helyüt t igen rokonszenves hangon nyi
latkozik. Magyarország és Erdély kilencz 
bányavidékéről kiadott ismertetésében, me
lyet Jossa Henr ik szép tollrajzaihoz i r t ma
gyarázó szövegül (Ungarische und Sieben-
bürgische Bergorte , 1862), azt mondja: 

COTTA BERNÁT. 

„Magyar-és Erdélyország bányavidékei nem
csak a geologra és bányászra nézve igen ta
nulságosak, hanem a természetbarát ját is dús 
élvezetben részesitik." „Ez országok 
nemes ásványi kincseit rendkívüli külső 
sceneria borítja, mely már magában is oly 

vonzó, hogy igazán csodálni való, hogy 
eddig még képekben meg nem ismertet ték!" 
Vöröspatak vidékét „Erdély eldorádó"-jának 
nevezi: „Nem szükség átkelnünk a tengeren, 
nem szükség az Ural keleti lejtőjére utaz
nunk, hogy egy aranyban bővelkedő ország
gal megismerkedjünk: Európa egy vidéke 
sem oly dús aranyban, min t Vöröspatak 
vidéke." 

Hosszú tanulmányt kellene írnunk, ha 
hazánk e barátjának tudományos működését 
érdeme szerint akarnók megvilágítani, vagy 
csak azon dolgozatait is kimerítően ismer

tetni, melyek különösen a mi 
országunkkal foglalkoznak. E 
helyett röviden csak néhány 
életrajzi adatot fogunk elso
rolni. 

Cotta 1808. október 24-én 
született Zillbachban (Szászor
szágban); 1827-től 1831-ig 
Freibergben a bányászati tu
dományokat t anu l ta , azután 
Heidelbergben jogot hallga
tott , hol bölcsészettudorrá is 
fölavattatott. 1841-ben a tha-
randi erdész-akadémia t i tkára 
lett , mig a következő év
ben m á r a freibergi bányász
akadémiára hívták meg ta
nárnak, hol még most , har-
mincz év múlva i s , törhetet
len buzgalommal és szakadat
lan munkássággal működik. 
Ez időtől fogva igen élénk 
részt vett a tudományos moz
galmakban, s azóta megjelent 
müvei 
könyv 
nevét századok múlva is hálá
san fogják említeni azon jele
sek között, k ik a t udomány t 
ujabbnál ujabb ada tokka l gaz
dagították. Szászország geog-
nostikai t é rképé t m á r 1832-

* ben elkezdte N a u m a n n közre
működésével kidolgozni, de e 

nagy mű, melyhez mindegyikök egy-egy 
kötet magyarázó szöveggel is j á ru l t , csak 
tiz év múlva készült el teljesen s látott 
napvilágot a freibergi bányász-akadémia ki
adásában. E t é rkép elkészítése igen fontos 
lendületet adot t a geológia ujabb i rányú 

között nem egy oly 
van, melyért szerzője 



fejlődésének. Régebben az efféle geológiai 
térképekre kevés gondot fordítottak, pedig 
nagyobb területek földtani viszonyainak 
megismerésére egyik legfontosabb, mai 
napság már jóformán nélkülözhetetlen se
gédeszköz. Ugyan ö készítette el később 
(1843—48) Thüringia földtani térképét is, 
mely az előbbinek mintegy folytatását ké
pezte. 

Számos nagyobb szakmunkáján és érte
kezésén kívül, legyen elég csak a követke
zőket kiemelnünk, melyek a nagyobb kö
zönséget is érdekelhetik. Az Alpesek vidé
kére és felső Olaszországba tett két nagyobb 
utazása alkalmával gyűjtött tanulmányait 
(1843- és 1849-ben) Alpesi leveleiben (Geo
logische Briefe aus den Alpen, 1850) bocsá
totta közre, melyekhez igen szép bevezetést 
ir t laikusok számára, hogy e sajátszerű, 
igazán csodálatos alkotású vidék földtani 
viszonyaival azok is megismerkedhessenek, 
kik a geológiával behatóbban nem foglal
koztak. Humboldt Kosmos-áról irott levelei, 
melyek 1848-tól 1851-ig három részben 
jelentek meg, néhány év alatt már uj kia
dást értek. 

Németország földével foglalkozó köny
vében (Deutchlands Boden stb.), részlete
sen megismerteti az ország külső és belső 
alkotását, és azt fejtegeti, hogy a geológia 
mennyire kezd mindinkább behatolni a né
pek jóllétének összességébe, hogy az orszá
gok geológiai alkotása mily befolyást gya
korol a területükön levő élet fejlődésére, és 
hogy némileg még maga az ember is függ 
azon ország belső alkotásától, a melyet hazá
jának nevez, a melyben lakik. Geológiai 
kérdéseiben (Geologische Fragen) oly esz
méket fejteget, melyek a Föld képződése 
történetére átalában igen élénk világot 
vetnek. Geológiai képei pedig (Geologische 
Bilder), melyekben a föld alakulását, kőzeteit 
és érczeit, fejlődését és őskori szerves életét 
számos képpel illusztrálva igen népszerű 
modorban ismerteti, oly közkedvességre tet
tek szert, hogy 1852. óta, mikor első kiadá
suk megjelent, a múlt évben már az ötödik 
bővített kiadás látott napvilágot. Legutóbbi 
munkáinak egyike az Altáj földtani viszo
nyait és ércztelepeit ismerteti (Der Altai 
1872); e pompásan kiállított mü azon uta
zásának eredményeit foglalja magában, me
lyet 1868 nyarán ama vidéken az orosz 
czár meghívására tett. 

Cotta népszerű müveinek kétségkivül 
egyik legajánlóbb tulajdonuk a szép és sok 
helyen igazán elragadó irály, s azon rend
kívüli éles kritika, melyet alkalmazni soha 
el nem mulaszt; nem csodálhatjuk tehát,ha 
az ily irót a józan közönség is inkább ked
veli, mint azokat a hívatlan prófétákat, kik 
a .,népszerüsités" csábító leple alatt néha 
még a legszebb igazságokat is elferdítve 
adják elő férczmüveikben. Legutóbbi mun
káinak egyike, mely öt év alatt három ki
adást ért, s melyet már fenntebb kellett 
volna említenünk: „A jelen geológiája" (Die 
Geologie der Gegenwart) ebben a tekintet
ben méltán sorakozik a legkitűnőbb népszerű 
müvek mellé. Tizenöt fejezete, csaknem 
mind megannyi önálló tanulmány, oly vonzó 
modorban ismerteti a geológia mai állását 
es mas tudományokkal való összefüggését, 
melyet a laikus is méltán élvezettel olvashat 
végig; s amellett a szaktudósra nézve is 
tanulságos, mert sok oly eszmével találkozik 
benne, mely átalános tudományos érdekű 
ugyan, de a melyeket egyebütt elmondani 
nem igen kínálkozik alkalom, míg itt né
mely helyütt igen kedvező rés nyilt a szer
zőnek fejtegetései közben egyet-mást közbe 
szőni. E mü magyar fordítása a természet
tudományi társulat kiadásában legközelebb 

fog megjelenni; s ennek egyik töredéke azon 
mutatvány is, melynek közlését a jelen szám
ban kezdjük meg. Ha terünk megengedi, 
alkalmilag e mü ismertetésére még vissza
térünk, x. y. 

Gőthe „Diván"-jából. 
Kevés az, a mit ón kívánok, 
Mert nekem minden jó s elég; 
S e keveset, — olcsó ajándok! — 
A sors mindig megadta még. 

Vidáman ülök a csapszékbon, 
És szűk lakomban boldogan. 
— De ha te jutsz eszembe nékem: 
Vágyam már hódításra van. 

Neked szolgáljon hajlott innal 
Timur serge, a hóditó; 
Badakshan adózzék rubinnal, 
Türkiszszel a hyrkáni tó , 

Édes aszalt gyümölcscsel bőven 
A dús Napország, Bokhara; 
És Samarkánd, selyemlevélen 
Szórja dalait utadra. 

Azokból olvasnád: tenéked 
Orniuzból miket hozaték, 
S hogy mind csak a to kedved végett 
Ad és vesz egész nagy vidék. 

Hogy' fárad a brahmánok földe 
Ezernyi kézzel szüntelen : 
Számodra hogy selyembe szőve 
Hozza, mit Hindostán terem. 

Ékíteni dicső szépséged': 
Hogy dúl föl patakmedreket, 
Fölhozni mit föld- s sziklaréteg 
Gyémántokat csak rejteget. 

Merész buvárhad, tenger-öblök 
Mélyéről gyöngyöt szed, sokat, 
S egy műértő díván belőlök 
Legszebbeket hogy' válogat! 

Még Bassora hoz fűszert, tömjént, 
Hogy illatár terjed nyomán. 
S mindezt lábadhoz önti önként, 
A föld kincsét, egy karaván. 

De mind e kincs, bár fejedelmi, 
Egy perezre ha ámulatba hoz . . . 
— A földön mennyországot lelni: 
Két szerető sziv kell csak ahhoz! 

Haboznék-e, csak egy perczig: 
Samarkándot, Bokharát, 
Mindent, a mi neked tetszik, 
Szórni pazarolva rád? 

Ámde kérdd fejdelmöktől meg: 
Adj.-é vaj' neked ő? 
O h:;talmasibb és bölcsebb, 
De szive nincs szerető! 

Egy királytól ilyet kérni 
Sok is volna, csakugyan! 
Arra : ily lányt kéne birni, 
S koldus lenni — mint magam! 

Szász Károly. 

Tr ickba l l dandárnok. 
(Stapfer Horace beszélve.) 

A háború bevégződött s századom elbo
csáttatván, magam a Pyrének közé utaztam, 
remélve, hogy teljes elvonultságomban ott 
nyugalomra fogok találni. Bekövetkezett a 
commune, mely biztonságomat ismét meg
zavarta. Hátha eszökbe talál jutni, hogy ez
redemet bekivánják? Bah! párisi születésű 
lévén, oly nagy volt bennem a naivság, mi
szerint azt hittem, hogy az egész csetepatét 
majd ugy szép szerével is eligazítják; a 
vidék ijedelmével pedig mit törődtem volna? 
Ott laktam egy kis faluban, mely a hegyek 
közt egészen el vala rejtve. Ha szereted a 
magányt, jöjj a Pyrének közé s kalauzoltasd 

el magadat Saint-Jean-de-Rialba. E falut 
balfelöl hagyva s északkelet felé tovább ha
ladva, ezer méternyire a spanyolországi 
lankás oldaltól egy jól védett völgyszaka
dékban egy harmincz füstaljából álló mező-
városkát érünk. I t t volt az én lakásom 
Trickball dandárnoknál. 

Trickball csendőr volt. A sedani szeren
csétlenség után Parisba hivatván, kedvez
ménykép megengedték neki, hogy egykori 
hadtestébe, a második tengerész tüzérezredbe 
léphessen, hol régi főnökökre talált, kik öt 
becsülni tanulták s én a Montrouge erődben 
ismerkedtem meg vele, hol akkor mint mű
szaki-hadnagy szolgálatban voltam. A bom
báztatás alatt Trickballra egy nagy ürnyilatu 
ágyú volt bizva, mely villámként öldösé a 
L'Hay magaslatain fölállított burkusokat. 
Trickball bámulatos szabatossággal tudott 
czélozni. Egyetlen golyónk sem volt, a mely 
amúgy isten igazában meg ne döngette 
volna a német erődöt, melynek ágyúit három 
hét alatt hétszer hallgattattuk el. Trickball 
becsületbeli dolognak tartotta, hogy ebben 
az ágyu-párbajban az első és utolsó szó az 
övé legyen. Épen ezért minden reggel ő lár
mázta föl az ellenséget, este pedig meg
várta, mig ellenfele megunta a feleselgetést 
s csak ezután hallgatott el maga is. Egyszer 
egy kartácsdarab érte öt. A seb könnyű volt; 
de minthogy az ilyes apróbbszerü sérülések 
néha komolyabb fordulatot is vehetnek, az 
orvos nyugalmat ajánlt neki. De ö minden 
áron visszakívánkozott állomására. — Nem 
engedhetem, — monda, — hogy a poroszok 
csak ugy magukban fecsegjenek. — Szeren
csére X. ezredes épen akkor arra vetődött s 
Trickballnak a kórházban kellett maradnia. 
Képzeljünk magunknak egy nagy termetű, 
de igen sovány embert, beesett arczczal, sza
bályos, de szigorú arczéllel, rövidre nyírott, 
göndör, jól gondozott és hófehér fürtökkel 
s agát feketeségü bajuszszal. Keveset beszélt 
s mindig elmélyedettnek látszott. Nézése 
többnyire bágyadt, majdnem élettelen, sőt 
némelykor épen buta volt. Mindazonáltal 
egy este X ezredes pár szót súgván fülébe, 
melyeknek értelmét sehogy sem tudtam ki
lesni, Trickball szemeit egyszerre csak szo
katlan tűzben láttam föllobqgni; mintha 
villám futott volna végig azokon, mely ki
szélesedett szemgolyóit rendkívüli fényben 
ragyogtatá. Vájjon minő hirtelen fölébresztett 
titkos gondolat változtathatta át annyira e 
kifejezéstelen arezot? X. ezredes így szólt 
hozzám egy napon: — Trickballról épen 
ugy jót mernék állani, mint saját magamról. 
Ha igy szólnék hozzá: Végy magadhoz húsz 
embert, menj el az első porosz ütegekig s 
öld ki a tüzéreket ágyúik mellől — ö bizo
nyosan elmenne és jó drágán adná el életét; 
de az ő élete becses és soha sem tudnám 
megbocsátani magamnak, hogy igaz ok nél
kül koc'zkára tettem. 

E tekintetben az ezredes igen sokat tu
dott beszélni a dandárparancsnokról. Egy 
reggel, asztalnál, megkisérlettük rá venni, 
hogy fecsegjen egy kissé; de ő vonakodott; 
minthogy pedig nem hagytunk neki békét, 
nagy zordonan beszélni kezdett, mire min
denki elhallgatott. E közben egy tiszt, kit a 
dandárparancsnok sajátságos hangja szerfö
lött meglepett, a mellette ülő doktortól 
kérdezvén, hogy minek tulajdonítja e saját-
szerűséget, az ezredes a következő vonást 

| beszélte el nekünk, mely tökéletesen jellemzi 
emberünket. Egy csaló, kit Trickball elfo
gott s a városba kisért, egész váratlanul 
reá rohant s ügyesen gáncsot vetve leverte 
lábáról, oda nyomta a földhöz s térdével a 
mellét igyekezett szétzúzni. Megjegyzendő, 
hogy a gonosztevő lánczokba volt verve, 
melyeknek a kulcsa Trickball-nál volt. A 
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bandita, miután őrét földre tiporta, fölka
pott az útról egy hegyes követ s azt áldozata 
feje fölé emelve igy kiáltott: — A kulcsot! 
a láncz kulcsát! Add ide a kulcsot! Trick
ball, ki azt görcsösen szorítva ujjai közt 
tar tá , csak ennyit mondott: — Nem! S 
gyengülni érezve magát, egy mély örvénybe 
dobá azt. A másik perezben már el volt 
ájulva. A rabló elmenekült, azt hivén, hogy 
őre meghalt. Trickballnak három oldalbor
dája tüdőjébe nyomult. Gyógyulása igen 
lassú, de teljes vala; csupán hangja vesztette 
el korábbi erőteljét. 

Nem is reméltem, hogy Trickballt itt a 
Pyrének közt találjam s kimondhatatlan 
örömmel fogadtam el abbeli ajánlatát, hogy 
hajlékát oszszam meg vele. Máskülönben 
ritkán láttam öt. A háború alatt a csend
örök, úgyis kevesen lévén arra, hogy a go
nosztevőket illő félelemben tartsák, szabad 
tért engedtek a dugáruskodásnak. Aztán 
meg az a durva foglalkozás is, mely Trick-
ballnak^ mióta hazatért, a nyakára neheze
dett, gyakori távollétekre kényszerité öt. A 
dandárparancsnok, mint régi katona, min
dig pontos vala. Pont délben haza érkezett 
a hegyek közül. Lovának abrakot adva szo
bájába ment, a küszöbön katonásan üdvözlé 
a bentlevöket s asztalhoz ült. Ezután, ha nem 
szóltam hozzá, fogait csak azért nyitá föl, 
hogy egyék. Néha sikerült mulattatnom öt, 
midőn ezredem, tréfáit beszéltem el előtte, 
de már annyira sohasem juthattam, hogy 
mosolyra bírhassam. Az étkezést elvégezve 
s pipáját meggyújtva Trickball ismét nye
regbe ült, hogy késő éjig ne térjen vissza. E 
sajátságos lény vonzott engem s minden 
mozdulata felkölté kíváncsiságomat. Remél
tem, hogy valami véletlen körülmény fel 
fogja fedezni előttem e hallgatag élet titkát, 
azt a titokszerü benső gondolatot, melynek 
létezését e gondterhelt homlok annyira el
árulta. Meg fogjuk látni, hogy nem volt-e 
igazam, mikor a véletlenre számítottam. 

Egy este Trickball, minthogy valami je
lentést kellett elkészitnie, szokása ellenére 
otthon maradt, Munkáját végezve egy rő-
zsekötegre ült, pipára gyújtott s két könyö
két a térdeire helyezve fejét kezei közé fogta 
s elkezdett füstkarikákat eregetni. Időnként 
egy-egy marok rőzsét kapott ki a kötegből 
s a tűzhelyre dobá, hogy a lángot kialudni 
ne hagyja, melynek világánál a szomszéd 
város lapját olvasám fenhangon. 

— Dandárnok! — kiálték föl; — ime a 
mi önt is érdekli, önt és egész csapatát. Ide 
hallgasson: a hatóságok egy igen gonosz 
fajtájú Tabló megjelenését jelzik a mi járá
sunkban, ki, ha a községekben keringő hí
reknek hitelt adhatunk, a hires Francesco 
Sev . . . . 

Nem végezhetem be a szót, mert a láng, 
mely nekem világított, hirtelen lobogni kez
dett s csakhamar kialudott. Abban a pilla
natban koppanó csattanás üté meg füleimet 
és Trickball pipája három darabba törve ott 
hevert a padlózaton. Tekintetemet fölemel
tem s a vér majd meghűlt bennem ijedtem
ben. A dandárnok fenállt s félénk szemeit 
mereven rám szegezte. A hirlap e tudósítá
sát, melynek mintha minden szavát valame
lyik regényíró találta volna ki, egy kissé 
gúnyos hangon olvasám föl. Vájjon azt 
hiszi-e, hogy vele gúnyolódtam? — volt 
legelső gondolatom s azonnal szólni akar
tam; hanem ez alak láttára odalett minden 
bátorságom s csendesen maradtam. Trick
ball egy lépést tett felém. Szemeiben bal
jóslatú kifejezés látszott, arcza pedig vörös 
volt; a parázs égő fényénél majdnem vérszi-
nünek tűnt föl az előttem. Trickball közele
dett s karomat oly erővel ragadva meg, hogy 
ujjait húsomba mélyedni érzem, igy kiáltott 

föl: Francesco Sevilla ! Látta ön Francescót? 
Hol? . . . mikor?. . . De feleljen hát na! 

Szabadon maradt kezemmel épen vissza 
akartam lökni a dandárnokot, midőn lábai 
egyszerre csak megtörtek alatta ; lázasan, 
sietve a legközelebbi falig hátrált vissza, 
melyhez aztán erősen megvetette a hátát s 
ugy tett, mintha épen most tért volna ma-

f ához. — Bocsásson meg ön, — monda — 
olond voltam! Ah! ha ön tudná! . . . Ol

vasta, nemde? Abban az újságban? . . . 
Bocsásson meg hadnagy ur. Ugy-e meg
bocsát? 

Kezemet nyújtva közeledtem felé, de ő 
nem fogadta el azt s egyszerűen csak kato
násan tisztelgett; azután csuklyás egyen
ruháját felöltve, puskáját a vállára dobta s 
elsietett. Hallottam, hogy kutyája után 
fütytyentett. Az állat nyivogva rohant hozzá 
s néhány perez multán a csendőr patkós 
csizmatalpának kopogása elhangzott a tá
volban. 

Másnap ugy szakadt az eső, mintha dé
zsából öntötték volna. Trickball csak este 
jött haza bőrig átázva. Köpenyét a kandalló 
elébe teritette s lábait a tűzhely tégláira 
téve, hirtelen igy szólt: Nyomon vagyok 
már! 

— Ah! 
— Holnap megcsipem. Nem jön-e ve

lem? 
— Félek,hogy alkalmatlan lennék önnek. 
— Ne higyje! Legyen csak készen reggel 

három órakor. — Igy szólva Trickball egy 
pompásan készült karabélyt szedett szét. 

— önnek igen szép fegyvere van! — 
kiálték föl, miután annak szerkezetét gon
dosan megvizsgáltam. Ugy látszik, hogy ön 
ezt jobban szereti rövid puskájánál. 

— Már hogy jobban szeretem-e ? meghi
szem azt! — monda. — Ez a puska itt — 
monda, megvetéssel rúgva tovább rövid 
csövű muskétáját csizmája orrával, ez a 
puska csakis a lovasságnál alkalmas. Puffo-
gatni vele minél többet, a nélkül hogy hasz
nálna valamit! Bezzeg más portéka — ez a 
másik la! — és büszkén kapta.kezébe pom
pás kétcsövű fegyverét — kétszáz lépésről 
egy sziklahasadékon keresztül is a fejébe 
röpitem belőle a golyót akármelyik gazem
bernek Mikor ezredesem ezt a fegyvert a 
kezembe nyomta, igy szólt: Trickball, neked 
biztos szemed és erős kezed van. Neked jó 
fegyverre van szükséged; fogd az enyémet! 

— Ki volt az az ezredes ? 
— A Montrouge erőd parancsnoka. 
— Talán önnél lakott ? 
— Nem nálam; de itt a mezővárosban, 

a háború e l ő t t . . . De ime, én fecsegek s az 
idő repül. Pihenje ki magát. Nem sokára 
visszajövök. 

Egy köteg rozséból párnát rögtönöztem 
s csakhamar mélyen elaludtam. Mikor fel
ébredtem, Trickball épen töltényeit csoma
golta táskájába. A templom tornyában 
hármat ütött. — Előre! — monda a dan
dárnok. 

A zápor megszűnt, de a föld egészen át 
volt ázva s minden lépésemre pocsolyába 
esett a lábom. A szél apró rohamokban 
fujt. A szétszakadozott felhők megannyi 
fekete füstgomoly ként foltozták be az eget. A 

! hold menekült elölök és sugarai ezüst fény-
! ben tüntették elő a vihartól zilált nyúlánk 
ínyirágak fehérlő héját. Egymás után lép-
! degéltünk; legelöl Trickball kutyája ment. 
1 Ama bulldog-fajból való volt az, melyet 
csak tisztességes távolból szoktunk megbá
mulni; magas termet, széles mell, karcsú 
hát, tömör ajkak, kiálló lapoczkák, kegyet
len, vad szemek. Az ilyen állathoz csakis 
gazdája közeledhetik. (Folyt, kovetk.) 

Mikor a népnek baja van. 
A népnek azon nagy tömege, milliói, kik a 

mindennapi élet igájának húzására vannak kár
hoztatva, kik a műveltség azon kezdetleges első 
lépcsőjétől, melyen évezredek óta tespednek, soha 
se, vagy csak tán egy ujabb tizedik, huszadik ge-
neráczióban fognak valahogy egyetlen lépcsővel 
följebb vánszoroghatni, még ma is, a modern val
lások elterjedésével, nagyon sokban hasonlítanak 
a mesés kor letűnt régi népeihez, a régi pogány 
birodalmakból. 

Régi könyvekből emlékezhetünk, hogy s 
germánok, szittyák s egyéb ősncplojok, baj, bá
nóra, járványos betegségek, éhség vagy döghalál 
közeledtét Ösztönszerűleg megérezók a természeti 
jelekből megjósoldk. 

Ez a tulajdonsága máig megvan a népeknek. 
Az ösztönszerű sejtés, az állati élőénél ma ép oly 
élesen ki van fejlődve az alsó néposztályban, hogy 
valamely háború, szárazság vagy járvány közeled
tének rendesen akad egy-két naiv inegjósolója. 
Száz közül, ha égy jóslat sikerül, a félénk termé
szet már az ilyon jóslatot, mint csalhatatlant — 
valóságos dogmájává fogadja. 

Emlékezzünk vissza pár hónappal. Bejárta a 
lapokat is egy különös jóslatnak a hire ; mely ép 
oly naiv és gyermekes volt, mint ily féle rokonai 
valamennyen. 

Egy utas ember, elgondolkozva hajtá gebeit 
a sáros országuton, midiin egyszer arra tér magá
hoz, hogy lovai fölhorkanva megállnak. Nézi, mi 
leli őket? s látja, hogy az utón keresztben 
mezitlen férfi fekszik. Szólitja az útból, nem 
megy ; — kergeti: nem megy; ostorral is fenye
geti: végre elvánszorog, de kéri, könyörgi, hogy 
az ember venné föl kocsijára. 

Emberünk rögtön tisztában volt magával, 
hogy itt „nem földi emberrel" van dolga, elutasitú 
s megcsapkodva lovait, ott hagyta a faképnél o 
mezotlent. 

Végre nagy-sokára hátra mer pillantani, váj
jon látja-e még a „rosz"-at, s ime a mezetlen em
ber ott kuporog a kocsiban, meghúzva magút a 
saraglyán. De el már nem istentől van. Nosza el
áldja amúgy istenigazában még a véttelen öreg 
apját is. Oda hurrogat jó mogorván: „letakarodol 
mindjárt a kocsiról." 

De a mezetlen ember olyan gyámoltalan, 
olyan esdeklő szemekkel kéri, hogy a pogány i? 
megszánná: — Ne űzz le a kocsidról — kérlek, 
nézz inkább az égre, mit látsz ott ? 

— Látok sok sok búza keresztet s vastag ka
lászokat, — szól bámulva emberünk, ki önkényte-
len tekintett az égre. 

— Nohát jegyezd meg, — szól a mezetlen, — 
hogy az idén nagyon jó búza termés lesz az ország
ban . . . Nos hát nézz még egyszer föl. 

Emberünk fölnéz s lát sok sok apró sír
keresztet. 

— No tehát az meg azt teszi, hogy nagy 
döghalál lesz az idén az országon, s bizony az se 
lesz, a ki azt a sok búzát elfogyaszsza. 

Még emberünk megrökönyödve elméláz az 
égen s nagy bámultából magához tér, hát akkorra 
a mezetlen embernek se hire, se hamva. 

Eddig tart a babona és a jóslat, mit egy utas 
ember, a kinek semmi egyéb dolga nem volt, me-
soképen kigondolt, vagy sejtelemből összeszőtt 8 
valóságkép elbeszélt a maga mulatságára s a más 
rémitéséro. Lehetett rósz szándékú csaló is, ki 
ezen népszerű s megfélemlítő jóslatával igen jó 
üzletre tett szert, könyörületre inditván a hall
gatóságot. . . Vagy lehetett valami bárgyú istenes 
Jancsi, a kinek a sok bucsújárástól megzökkent 
a kocsi agya s elbambulásában nemcsak a szeme, 
de az esze is káprázott. 

Elég az hozzá, hogy ez a babonás jóslat már 
tavaszon megjárta a lapokat, s ma, ha az inkább 
kivánatos temérdek sok buzakereszt fönn ragadt 
is az égen, de a többi apró keresztek bizon szo
morúan levándoroltak a földre. 

Az utas ember ösztönszerű sejtése, vagy szem
fényvesztő, üzletszerű jóslata felében bevalósuló-
dik, a mennyiben az ázsiai rém, a kholera nem 
csak kiterjedésben, de jellegben is félelmesen 
graszszál. 

A népnek tehát az idén megvan a baja s a 
babonás rósz szokások az átalános elrémüléssel 
csak oly bőven s csak oly formában támadnak 
föl, mint más egyébkor, mikor a népnek baja van. 

Első jelenség, hogy a nép a félelemben el
veszti a fejét s bizalmatlanná lesz még az iránt is, 
ki segítséggel közeledik felé s ezen idegenkedés
sel, levert bizalmatlansággal még azon kevés 
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segítségnek is elveszi élét, a mi a nagy istencsa
pás ban rendelkezésünkre áll. 

A betegség mindinkább harapózik s az átalá-
noa rémület, — a mi olaj a tűzre, mindinkább terjed 
s ezzel meghiúsul a legczélszerübb óvintézkedés. 

Hatvan perczentje a betegülteknek ijedtség
től kapja meg a bajt. 

Keleten egy arab mese él a nép között, a mi 
igen tanulságos. 

Egy nemos befelé lovagolt a mezőről a vá
rosba s egyszerre egy vézna, rút vén alak pattan 
föl a háta mögé a nyeregbe. 

Más évben a lovag ismét épen a városba akart 
visszalovagolni, midőn a rut, vézna ismerős meg
jelent hátul a nyeregbe. A lovag alig várta, hogy 
szemrehányást tehessen a kholerának, a ki őt oly 
galádul rászedte tavaly. 

— Nagyon tévedsz lovag, — szólt a kholera, — 
én megtartám szavamat 8 nem vittem el többet száz 
embernél, — s a kik azután haltak el, azok mind 
csupa merő ijedtségből követték a százat; én pedig 
erről nem tehetek. 

Nálunk is ugyancsak ez a legnagyobb baj; de 
itt az ijedtségnél még egy nagyobb baj is van, a két-

Ki vagy te, mit akarsz ? — kérdé a lovag. — 
Én a kholera vagyok, — szól a rút alak; — kér
lek, vigy engem be a városba. A lovag nem akarta 
őt bevinni, de a kholera azt igérte, hogy csak 
száz embert fog elvinni, nem többet. Á lovas 
ezen Ígéret mellett bevitte a kholerát a városba. 

Másnap csakugyan beválta szavát a kholera 
s mindjárt első napon meghalt a kialkudott száz. 
Azonban a lovag elrémült, mikor utána való nap 
elhunyt kétszáz, n.ajd háromszáz s a járvány oly 
iszonyú pusztítást kezdett, hogy rövid időn meg
tizedelte a várost. 

ségbeesés, a levertség, a gyáva önmegadás, mely 
önkénytelen hajlik a vészangyalának pallosa alá. 
Ennek kifolyása az, hogy népünknek a szó szoros 
értelmében exekuczióval kell beerőszakolni az or
vosságot. 

A babonák, a ráolvasások, a kuruzsolások s 
egyéb effajta kárhozatos háziszerek azonban an
nál inkább divatban vannak. 

Sajátságos gyógyitásmód, melyekre nincs 
kurzus, hacsak nem a szent Gellért-hegyén; és nincs 
gyógytár, hacsak nem a pokol konyhája; hanem 
azért ebben a kúrában járatos a nép, mintha 

maga Belzebub pecsételte volna meg a — diplo
máját. 

Egyik radikális kúra, hogy ha az ember min
den ajtó félfára egy kis rongy „babuskát" akaszt; 
oda be nem megy a kholera. Még gyökeresebb 
ha a falu négy végére egy-egy kitömött váz állit-
tatik előőrsre, akkor pláne a falu is ment marad 
a hívatlan vendégtől. Ezek nagyon divatosak erdé
lyi román testvéreinknél. 

Az se rósz, hogy Bihar szomszédságában 
tizenkét szűz pár, „szűz anya meztelen" befogja 
magát egy ekébe s körül szántja az egész határt. 

Azon a szántáson át nem 
hatol a kholera. 

Hát az nem derék, 
hogy Petirsen a halot
takat ássák k i , — nem 
a hiénák, hanem saját 
embertársai és négy. 
felé vagdalt szivhusaik-
kal kenik meg magukat 
a járvány ellen. Vagy a 
szivrészek fölött tüzet 
gyújtanak, hogy a füst el
hajtsa a veszedelmes jár
ványt az egész vidékről. 

Azt nem is említem, 
hogy sok helyütt egy ka
lapot szegeznek a mes
tergerendára; vagy visz-
szájáról eldarálják a hi
szekegyet; vagy hogy éj
jelre a ballábról levetett 
csizmát kint hagyják a 
pitvar előtt ajtónállónak. 

Ily hathatós gyógy
szerelés mellett természe
tes, hogy teljesen fölös
legesnek tartatik a chlór-
mész, a gáliczkő, erős bo-
reczet s egyéb tisztító 
szer; sőt a két előbbiről 
az a gyanú is uralmat 
nyert, hogy azok a leve
gőt, vizet megmérgezik. 
Még a kutya is megdög
lik tőle; — nem ugyan a 
szagától, hanem az izétől, 
ha beveszi. 

Még szerencse, ha eny- ' 
nyiben marad. Sok szo
morú hyp van fölírva né
hány megyénk történeté
ben az 1831-iki nagy 
kholeráról. A fékevesz
tett, megriadt nép a baj
ért az urakat okolta;hány 
kastélyt égetett össze a 
vérszomjas, demoralizált 
tömeg; hány ember-éle
tet oltott ki a nyomorult 
Lázárok egész tábora. A 
miseria gyilkossá tette 
a haldoklókat; kik egyik 
kezükkel kést forgattak, 
másikkal kínzó görcsei
ket iparkodtak enyhiteni. 

Szomorú idők, a miket 
jobb eltemetve hagyni. 
Szomorú emlékezetükből 
annyi örvendetes tanú
ságot ma még is vonha
tunk, hogy a népművelt
ség azóta egy jó nagy lé
pést tett előre. 

Még ugyan hiányzik 
az óhajtandó határig egy 
pár jó ugrás; de vigasz
taljuk magunkat azzal, 
hogy a csiga mozgását ba 
türelmünk nincs is kö
vetni, de a nagy fárad
sággal megtett útról — 
ujabb és ujabb időközben 

— örömmel észlelhetjük a haladást. 
Ilyen csiga mozgása van a népnek is, lassan 

bár, de útját következetesen meg kell futnia. 
Hozza el a népek atyja minél előbb azt a várva 
várt időt. V—a J-

„A kovácsok strike-ja." 
A háborúnak egy pusztító neme dúl ez idő 

szerint, mely a közönséges öldöklő fegyverekkel 
viselt háborúnál iszonyatosabb azért, mert nem 
nemzet viseli nemzet ellen, hanem ember ember 
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ellen, nem nemzetközi harcz többé, hanem embe
riségi küzdelem, világháború. 

Neve „a munka háborúja a tőke ellen." Küz
delem ez is a lételért, a fennmaradásért, — de nem 
az ember küzdelme a természet erői ellen, hanem 
más ember ellen. Amazzal szemben az ember csak 
saját kárával lehet igazságtalan, de a utóbbi 
harczban ezrek meg ezrek romlása lehet az ered
mény, mig a ki a romlást okozta megmenekül. 
Azért oly rettenetes a verejték háborúja az arany
nyal. 

A „munkás kérdést" 
sokan megkíséri ették már 
megoldani, de mindeddig 
sikertelenül. A munkás 
teljesített szolgálatáért 
pénzt kap. Mihelyt a 
munka és értéke közti 
egyensúly megbillen, mi
helyt munkáért nem ad
nak annyit, a mennyit 
megér, vagy viszont töb
bet követelnek érte, mint 
a mennyit megér : előáll 
a munkáskérdés egyik 
fenyegető oldala. Mint a 
hajdankorban az erőszak 
volt a jog, — a munkás
kérdés ily beteges tüne
teit most is ez őskori 
utón gondolják megol
dani, — azok, a kik ká
rosultaknak hiszik ma
gukat. Követelik mun-
kájok azon bérét, melyet 
méltányosnak hisznek, s 
ha a munkaadó ugy ta
lálja, hogy a kivánt bér 
megadása által károsul: 
a követelést megtagadja. 
Erre a munkások meg
tagadják a munkát, s 
mig ők családjaikkal az 
éhnyomornak teszik ki 
magukat, a tőke urának 
százezrek vesznek ki zse
béből. Az a kérdés aztán, 
melyik éhezteti ki a má
sikat? 

Keserves baja ez a 
mai társadalomnak s nem 
csoda, ha egész irodal
mat tudott teremteni. De 
hogy a művészetnek is 
tárgyul szolgálhat, azt 
megmutatta Pollák Zsig
mond festesz hazánkfia, 
kinek „A kovácsok stri-
ke"-ja czimü szép képét 
mai számunkba közöljük. 
A festmény eredetije a 
bécsi világtárlati képcsar
nok osztrák osztályában 
van kiállitva. A sok sike-

. jrült ós tehetségre mutató 
kép közül, melyek a nagy 
közönség figyelmét az 
óriás méretű képek mel
lett kikerülik.kiragadtuk 
e kisebb képet, mert egy
részt határozott alakító 
tehetségre mutat, más
részt: mert — magyar 
születésű művésztől szár
mazik , bár sajnálnunk 
kell,hogy mig messze kül
földön élő hazai művé
szeink dicsőségesebbnek 
tartották műveiket a ma
gyar osztály kiállításába 
ajánlani fól, mai képünk 
festője inkább az osztrák 
osztályba küldé e sike
rült művét. Pollak e ké
pével, mely társadalmi 
bajaink uj s eddig meg nem oldott kérdéséből, nem 
csak mint helyzetkép tűnik ki a nagy-számu osztrák 
képek közt, hanem egyúttal, jellem- és lé-
lektanulmányokról tesz dicséretre méltó bizony
ságot. Munkásai, e kovácsok, nemcsak egyszerű 
munkások, nemcsak fajfogalmat képviselnek, ezek 
mindegyike határozott egyén, sajátos jellemmel, 
saját akarattal és érzéssel. Ott a jóakaratú, békü
lékeny főnök, háta mögött alkot magának hely
zetet üzletvezetőjével, ki már inkább figyelni 
látszik a jellemnyilatkozatokra, az első legény, 

ki mélyen érzi fontosságot, mely őt a többiek 
szószólójává tette; mögötte a családapa, ki éhező 
gyermekeire s nejére gondolva, oly szívesen állna 
ismét munkába, ha társaitól nem kellene tartania 
— s hátrább, a kialudt tűzhely alatt, hol tüzes 
vasak helyett félig telt sörös kancsók állnak fölös 
számban, a két gondtalan daezos, sertől hevült 
munkás, a háttérben az az erőteljes, mintegy „te 
lásd"-ot kiáltó alak, kinek szavait feszült figye
lemmel lesi a mellette ülő egyik kovács, mig a 
másig egykedvüleg pöfékel pipájából s mindezen 

sőt díjjal is ki lett tüntetve. Első nagyobb müve, 
moly a művészvilág figyelmét a fiatal festészre 
irányzá, egy jelenetet ábrázolt az inquisitió idejé
ből, midőn az inquisitió fogadott szolgái a spanyol 
zsidók isteni tiszteletét megjelenésükkel félbesza-
kitják. — S azóta folyton emelkedőben van hir-
neve, melyet nem véletlennek, hanem tehetség'nek 
és igyekezetének köszönhet. í*. 

alakok ott a tanácskozó teremmé rögtönzött mű
helyben, le egész az „inasok"-ig, kik tulajdonké
pen nem is tudják felfogni a munkaszünetelés 
értelmét, oly határozott egyénitési tehetségre mu
tatnak, mely méltán vonta magára a mübirálók 
figyelmét. 

A kép szerzője Pozsonyban született, mű
vészeti kiképzését azonban Bécsben a képzőmű
vészeti akadémián Bűben Keresztély, jelenlen leg 
nyugalmazott igazgató vezetése alatt nyerte. 
Pollák még az akadémián jeleit adá tehetségének, 

Észak Velenczéje. 
(Gént városa Belgiumban.) 

Gént a középkornak egyik leggazdagabb vá
rosa és leghatalmasabb ugy nevezett 6zabadköz-
sége (Commune) volt. A félvilág felett uralkodó 
V. Karoly császárnak egész roppant birodalmá
ban egyetlen város sem állhatta volna ki a ver
senyt ama fényes és büszke községgel, a melyben 
ő a napvilágot megpillantá: a szibadságkedvelő, 
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minden kényelemben és gazdagságban bővelkedő 
Genttel. 

A németországi szabad városok története a 
középkorban a világtörténelem legfényesebb lap
jain foglal helyet. Virágzásuk kezdete természe
tesen jóval megelőzte V. Károly uralkodását, ki 
szellemének összes erejét s a rendelkezésére álló 
hatalmas anyagi segédforrásokat legfőképen arra 
összpontosította, hogy a szabadságot, a hol csak 
útjába esett, Olaszország régi köztársasági váro
saiban épen ugy, mint Hollandia és Belgium sza
bad községeiben, leküzdje, megsemmisítse. A 
XII I . , XIV. és XV. századokba esik Németalföld 
ama büszke községeinek fénykora, midőn Antverp, 
Gént, Brüggo, a világkereskedés e nagyszerű pia-
czai épen azok valának, a mik ma London, Ham
burg és Marseille. Akkortájban oly hatalmas élet, 
oly gazdagság és túlságba vitt fényűzés virágzott 
e városokban, hogy az egyik franczia királyné, 
mikor Brüggében a nagy kereskedők nejeinek bá
mulatosan drága öltözködését meglátta, irigysé
gében igy kiáltott föl: „Azt hittem, hogy csak én 
vagyok királyné, s ime itt csupa királynékat 
látok!" 

A modern Flandria (Belgium egy része) láto
gatói ama világhirü városokból, melyek a közép
korban oly nagy szerepet játszódtak, ma már 
csak kettőt találnak olyat, melyek a régiek hirét 
meglehetősen megközelítik, Antverpet és Gentet. 
Mig a többi, egykor annyira büszke és hatalmas 
városok ez idő szerint csakis a rég letűnt nagyság 
emlékein rágódnak, e két nagy városban még min
dig üde, mozgalmas, tevékeny élet s a mellett 
újkori szellem uralkodik. 

Gentben ma már hiába keresnők az egykori 
egyöntetű, ódon színezetű várost, melyet Brüggé
ben inkább föltalálnánk ; az ujabb kor igénye az 
épületeket is az újkor kényelmének megfelelően 
idomította át. De az összbenyomás, melyet a város, 
főleg annak belső része a szemlélőre gyakorol, 
még mindig a középkorra emlékeztet. A csúcsos, 
magas tornyok, sz. Bavo és sz. Miklós torony
csúcsai s köztök a hatalmas Belfried, a régi őrto
rony, már messziről elárulják a középkori fland
riai várost. 

Az utóbbi toronyépületben hajdan vészha
rangok függtek, melyek a polgárokat fegyverre 
szólitották. A tömör, négyszegletű, majdnem 400 
láb magas torony eredeti terve máig sincs bevé
gezve és nem is lesz hihetőleg soha. Tovább 
menve a szűk, tekervényes utczákon csakhamar a 
tanácsházhoz érünk, ama nevezetes diszépületek 
egyikéhez, a melyek a középkorban az illető vá
rosi községek hatalmának és gazdagságának mint
egy ékesen szóló kifejezései, ugy szólva megteste
sülése valának. A genti városházat főleg ama 
körülmény teszi föltünővé, hogy két homlokzata 
két egészen különböző ízlésben épült, az északi 
homlokzat világias góth, úgynevezett flamboyant 
ízlésben épülve a XV. századból származik s túl
ságosan el van halmozva diszitményekkel, mig a 
keleti a XVI-ik század végén 8 a XVII-ik olső 
éveiben épült s olasz renaissance-izlésben van 
tartva 8 három díszes oszlopsora van egymás fö
lött, egy doriai, egy jóniai és egy korinthusi. 

Ha még tovább hatolunk be a város közepe 
felé, bármerre fordulunk, számtalan hídon kell 
átmennünk a sok csatornán és folyamágon, mert 
a Scheldének a Lj s-szH és más apró patakocs-
kákkal való egyesülésénél fekvő város számtalan 
sok szigetecskére van építve s épen e körülmény
nek köszönhetik különben csöndes és egyhangú 
keskeny utczái sajátszerű szinezetöket, s a város 
maga is az „Északi Velencze" elnevezést, melyet 
azonban tudvale* őleg még több testvérével is meg 
kell osztania. 

A csatornákat számos hajó élénkíti, melyek 
ama vizeroken a városba s onnan ismét haza igye
keznek. Minden egyes vizijárművet 6 —8 erőteljes 
munkás — férfiak és nők egyaránt — huzdogálja 
föl s alá, kik esetlen fapapucsaikban dudorászva 
csoszognak végig a partokon vagy pedig ama 
deszkajárdákon, melyeket csupán e czélra kéazi-
tettek az oly utczák épületei mellett, a melyeknek 
hátsórésze közvetlenül a vizből emelkedik ki. A 
hajók átbocsáthatása végett a hidak forgó készü
lékkel vannak ellátva, ugy hogy a jámbor sétáló 
s a siető üzletember egyszer csak azon veszi ma
gát észre, hogy a túlsó parttól el van zárva s 
békességesen várakoznia kell, mig a csöndesen, 
lassú tempóban előlocsogó lapos hajó elhaladt. 
Mit használ ilyenkor, ha valaki az utolsó percz-
ben a hidra ugrik, abban a kétségbeesett remény
ben, hogy igy hamarább eljut a túlsó partra? Az 
e czélra oda állított hidegvérű flamandi a hidat 
könyörtelenül tovább csavarja vele együtt. A 

helyzet, mely azután következik, nem tartozik a 
legkellemesebbek közé; fogva lenni a mindkét 
parttól elválasztott hidon, a folyó vagy csatorna 
kellős közepén s a kétfelől szájtátó csőcselék 
gunykaczajának kitéve — bizony nem irigylendő 
állapot 1 

A rakpartokon, melyek a főcsatornák men
tén vonulnak tova, hol a hajók kikötnek s áruikat 
föl- és lerakják, mindig mozgalmas élet nyüzsög. 
E rakpartok egyike mellett egész sor szép, ódon-
szerü ormós fedelű és csúcsba végződő homlok
zatú középkori ház emelkedik, olyanok, a milye
nek a mellékelt rajzon láthatók, legelői a leg
szebbel és legépebbel közülök, az úgynevezett 
„Hajósházzal", melynek gazdag, góthizlésü pom
pája minden műértőt elragad s előkelő, úrias 
ódonszerüségével a nem szakembert is első tekin
tetre meglepi. 

A városban számos nagyszerű ódon templom, 
de még számosabb modern gyár van s átalában 
erőteljes, mozgalmas élet lüktet mindenfelé. A 
szorgalom és ipar most is fő éltető eleme a város
nak s ipartelepei,, fonó- és szövőgyárai, ügyes, 
szorgalmas munkásai egész Európában igen szép 
hirnek örvendenek. A városnak egyik legvirág
zóbb (a szó szoros értelmében igazán virágzó) 
iparága a virágtenyésztés; Gént e téren is első 
helyen áll Európában s virágkiállításai és nagy
szerű kertészeti telepei 8 az ottani kertészek által 
kiadott kertészeti lapok világhírűek. S. L. 

Geológia és történelem. *) 
Közel eső gondolata Föld történetének tanul

mányát az emberi nem történelmével összehason
lítani és összekötni; megvizsgálni, hogy a kettő 
mennyiben alkalmazza különböző tárgyára ugyan
azt a módszert és miként viszonylanak egymáshoz 
eredményeik. 

A geológia nem csupán a Föld történetét 
foglalja magába. Mindenekelőtt a Föld jelenlegi 
állapotának és belső szerkezetének kutatásával fog
lalkozik, s történetbuvárkodássá csak akkor válik, 
midőn a Föld keletkezését megfejteni, a levest a 
létből kimagyarázni megkisérlé. — Unalmas fog
lalkozás lenne csupán megfigyelni és tényeket 
csoportosítani, a nélkül hogy egyszersmind azok
nak magyarázatát is ne kutassák, és azt a mit 
egykoron megtörténtnek fölismernek, chronologiai 
rendbe ne sorozzák; de másrészről meg lehetetlen 
volna a Föld képződése történetét kutatni, a nél
kül hogy jelenlegi állapotát ne ismerjék. Mentől 
pontosabban ismerik ezt, annál jobban ki lehet a 
keletkezését magyarázni. 

De egészen hasonló eset áll előttünk az 
emberi történelem tanulmányozásánál i s ; az is 
föltételezi a jelen állapotnak lehetőleg pontos 
ismeretét, hogy ezt korábbi állapotokkal összeha
sonlítani és belőlök levezetni lehessen. 

A két történetbuvárkodás közül egyiknek 
sem csupán az a föladata, hogy a tényeket és ese
ményeket időrendben egymás mellé sorozza, ha
nem hogy azokat egymásból levezesse és a fejlő
dés törvényeit keresse, melyek a tárgy természe
téből fakadnak. A fejlődésnek legfontosabb tör
vénye mind a kettőre ugyanaz. 

A Föld története nemcsak első keletkezését 
és fejlődését foglalja magába, azon időig, midőn 
az ember lakhelyévé lett, hanem az egész úgyne
vezett históriai időt felöleli, s ezzel magába zárja 
azt is, a mit röviden történelem-nek szokás nevezni. 
A történelemre nézve, sokkal szűkebb határai 
között, csak a vizsgálat túlnyomó tárgya más, 
mint a geológiára nézve, — nevezetesen az ember 
és működései. 

Az emberi történelem és az ember előtti tör
ténelem között éles időhatárt vonni, ezideig nem 
sikerült; az ember eredete s legelső megjelenésé
nek ideje meghatározhatatlan távolban mosódik 
el; egy úgynevezett őskort egy jelenkor-tói szoro
san elválasztani nem lehet. De ebben a sorsban 
valamennyi geológiai, ép ugy mint valamennyi 
történelmi korszak osztozik; nem választhatók el 
egymástól élesen, már csak azért sem, mert kez
detük, végok és folyásuk, a mennyiben határozott 
folyamatokon vagy változásokon alapulnak, he
lyenként különböző volt. 

Sőt a valamely folyamat által jellemzett 
korszakok kezdete és vége külön-külön, egymás
tól szétválasztott országokban igen különböző 

*) Egy szakasz „A jelen geológiája" czimü munkából. 
Ir ta Cotta Bernhard. Magyarra fordította Petrovits Gyula. 
— Kiadja a „Természettudományi Társulat" könyvkiadó vál
lalata. A 2 9 - 3 0 nyomatott ivre terjedő mü rövid időn 
meg fog jelenni. 

lehet, s ennélfogva időtartamuk is különbözhetík* 
mert a folyamatok, ugyanazon időhatárok közt* 
helyenként különbözők. Átalános válto?ások soha 
sem következtek be mindenütt egyidejűleg sőt • 
földalkat, valamint az emberi állapotok átalakulá. 
sai, rendesen még helyenként sem voltak röo--
töniek, hanem lassanként fejlődők. Bármily íe. 
lentókenyek lehettek is némely események, mégíg 
gyakran lehetetlen foganatos hatásuknak egészen 
határozott kezdet- és végpontját megjelölni. En
nélfogva a megkülönböztettük korszakok a helyi 
folyamatok szerint többé vagy kevésbbé önkénye
sen el vannak választva egymástól, s mint a 
természetrajz systematikus osztályai, ezek is csak 
kényelmesebb áttekintésre és kezelésre szolgálhat
nak, de az egyenlőtlenek valódi szétválasztására 
nem alkalmazhatók. 

Még akkor is, ha például az emberi törté
nelemben a keresztyénség előtti kort a keresztyén
ség tulajdonképeni korától elválasztjuk, ez utób
binak a kezdete majd minden országban más me» 
más időre esik, sőt némelyikben még el se 
kezdődött. 

A kutatás módszere a geológiára és a törté
nelemre nézve több tekintetben megegyező. Vala
mint a történetbuvár ősrégi eszközök előfordulása 
körülményeiből és állapotából vonja következte
téseit, ép ugy a geolog a szervezetek fossil mara
dékainak helyezkedéséből és állapotából; vala
mint a történetbuvár az ő időszakait gyakran 
különösen kiváló férfiak és azok cselekedetei által 
jellemzi, ép ugy a geolog is különösen föltűnő és 
elterjedt alakok által, melyek kövületek (úgyne
vezett vezérkagylók) gyanánt találhatók; ezen 
utóbbiak térbeli elterjedése megfelel az elsőbbek 
átalakitó befolyása elterjedésének; valamint a 
történetbuvár a régi épitmények maradékait meg
vizsgálja s abból helybeli állapotokra s folyama
tokra következtet, ép ugy von következtetést a 
geolog is a kőzetek települési viszonyaiból. A 
történetbuvárnál ez különösen a legrégibb időkre 
nézve áll; az ujabb időkre nézve az iméntiekhez 
még a tradicziók és az írásbeli hagyományok csat
lakoznak, a mik azonban a hamisításnak és atéved-
hetésnek még inkább ki vannak téve, mint az 
emberi működés jól elállott maradékai. De ily 
hagyományok az emberi-korszakból a geologra 
nézve is nagybecsüek, s mind a geológiában, mind 
a történetbuvárlásban egyforma kritikát és körül
tekintő kombinacziót|igényelnek. Az átalános ered
ményt mind a kettőnek, a geolognak ép ugy, mint 
a történetbuvárnak, számos helybeli folyamatból 
kell levezetnie, melyek nem mindig vonhatók 
egymással közvetlen összefüggésbe. A legelső 
kezdet mind a kettőre nézve homályban vesz el, 
s a mily keveset tud a történetbuvár az emberek 
eredetéről és legelső állapotáról, ép oly kevéssé 
van tudomása a geolognak a Föld eredetéről 
és kezdeti állapotáról. Mindkettő a jeleiből 
igyekszik a multat, a létből a levest kimagyarázni, 
s tényről tényre mind tovább tapogatóznak vissza
felé, mi mellett azután annálinkább és inkább 
kénytelenek az egyes tényeket hypothesisek által 
összekötni, mentől inkább távolodnak a jelentől. 

Valamint a történettudósra nézve a búvárko
dás végső czélja az első ember lenne, ép ugy a 
geologra nézve azon időpont, midőn a Föld a 
világtérben individuális égitest gyanánt legelőször 
megjelent. Ezeatul mind a történelem, mind a 
geológia, mint ilyenek, megszűnnek; az előbbi ak
kor egészen a geológiával, az utóbbi a kosmologiá-
val esik össze. 

Az emberi történelemnek azonban az idő 
folytának legalább legnagyobb és legfontosabb 
részére van mértéke, a mi a geológiában még az 
egész történelem előtti korszakra teljesen hiány
zik — s ez: az időmérték. A geolog nem mérheti 
az ő korszakait évekkel vagy más 

időegységgel 
mint a történetbuvár; rendesen csak korábbit vagy 
későbbit, idősebbet vagy fiatalabbat különböztet
het meg, de azt nem, hogy „milyen idős ?"; mert 
az idő-mértéket a folyamatok eredményéből, pél
dául valamely lerakodás vastagságából, biztosan 
megbecsülni nem lehet, mindaddig, mig a folva
matok erélyét pontosan nem ismerjük; sőt ha ily 
módon közelitőleg megbecsülhetjük is egye? 
geológiai folyamatok tartamát, az összefüggés 
mégis nagyon hiányos marad. Mindenfelé buk
kanunk egy-egy idő-hézagra, a melyek tartama 
alatt nem történt valami észrevehető helybeli v!"" 
tozás, sőt a melyek tartamát egyátalán meg se 
lehet becsülni. Csak ha sikerülne egyes geológiai 
folyamatokat kiszámítható csillagászati változá
sokkal határozott viszonyba állítani], akkor le
hetne a geológiára is absolut időmértéket meg
állapítani. 
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James Croll a „Philosophical Magaziné" 
1864. augusztusi füzetében jelölt ki egy ily lehe
tőséget. A földpálya excentricitása időszakos vál
tozásainak, összefüggésben a nap- és éj-egyenidők 
előbbrenyomulásával, jelentékeny befolyást kellett 
gyakorolniuk a földfelület éghajlati viszonyaira, 
és meglehet, hogy az üledékes képletek sorozatá
ban nyomaira is lehetne akadni, melyek támpon
tot nyújtanak nagy geológiai korszakok további 
kiszámítására. Csakhogy biz' eddig ily alkalmazás 
még nem volt lehetséges ; astronomiai változások 
világos nyomait a Föld alkotásában még nem lehe
tett kimutatni. 

Néhány ujabb fölfedezés a közönséges törté-
netbuvárkodást még sokkal szorosabban össze
kapcsolta a geológiával, mint a hogy azelőtt volt; 
ez által az emberi történelem a Föld történetével 
mind jobban és jobban összefüződött, de egyszers
mind az emberi idő is igen tetemesen kiterjeszte
tett visszafelé. E fölfedezésekhez tartoznak neve
zetesen az úgynevezett czölópépitmények és a bar
langokban vagy történelmi lerakódásokban talált 
ősrégi eszközök, részint ott helyben, részint meg 
már átalában kihalt állatfajok maradékaival együt
tesen. Legyen szabad a fölfedezésekhez, melyek
ben a geológia és történelem szorosan összeolvad
nak, némoly elmélkedést csatolnom, a mely czélra 
természetesen el kell sorolnom a tények legfonto-
sabbjait. — Legelőször: 

a czölöpépitményekről. 
Midőn az 1853—1854 év télen a zürichi tó 

vize merőben szokatlanul kicsiny volt, ezt a körül
ményt arra használták, hogy a tó sekély partjait 
föltöltvén, uj száraz területet nyerjenek. Ez alka
lommal a munkások Ober-Meilen közelében más
fél láb vastag iszaprétegben, egy régebbi telep
nekmindenféle maradékaira találtak. E maradékok 
a tó fenekébe vert czölöpökből, szénből, megfeke
tedett kövek- és mindenféle eszközökből állottak, 
melyek összességéből és együtt-előfordulásából 
kiderült, hogy itt egykor czölöpökre épitve a 
tóba meglehetős messze benyúló emberi lakások 
voltak. Keller zürichi tanár érdeme, hogy ezen 
történelem előtti időből való telepek nyomait leg
először ily czölöpépitményekül határozottan fölis
merte és „Die keltischen Pfahlbauten in den 
Schweizersoen" (1861.) czimü munkájában igen 
srondosan leírta. 

Azóta már számos más svájczi, bajorországi, 
ausztriai, és felső-olaszországi, sőt közelebb még 
mecklenburgi és pomerániai tavak szélein is fe
deztek föl igen sok hasonló maradékot. 

Magában Svájczba százötvennél "több ily, 
most viz alatt levő, vagy iszap és turfa borította 
czölöpfalu maradékait fedezték föl lassanként, s a 
történelem előtti iparnak számtalan termékét ásták 
ki az iszapból, melyet a svájczi régiségbuvárok 
nem helytelenül „kultur-réteg"-nek neveztek el. 

E kunyhófalak tehát, hasonlóan mint Velencze 
palotái, levert fatörzsekre a vizben épültek, nyil
ván, hogy lakosaikat a vadállatoktól vagy emberi 
ellenségeiktől jobban megoltalmazzák, vagy lega
lább, hogy rövid időre kényelmos halászó holye-
kül szolgáljanak. A letelepedésnek oly módja volt 
ez, mely kevés módosulással a legkülönbözőbb or
szágokban ismétlődött. Egészen hasonló módon 
építkeztek a malájok és chinaiak B ingkokban és 
Borneo partjain, a pápuák Új-Guinea északnyu-
HOti partján, s ép igy a délamerikai indiánok a 
maracogloi lagunákban, miért is a spanyolok ezt 
a környéket fölfedeztetése alkalmával „Vene
zueládnak (Kis-Velencze) nevezték el. Herodot a 
paeoniaiak lakta czölöpfaívakat írja le, melyek 
Thraciának Prasias nevű tavában voltak. (Hist. 
Lib. V cap. 16.) Némileg emlékeztetnek ezekre a 
gallusoknak azon fa-váraik is, melyek Caesar „De 
bello gallico"-jában (Lib. VII. cap. i23.) vannak 
leírva; de némely a svájczi czölöpépitményekkel 
tökéletesen analóg maradékokat már régebben 
találtak északi Angolországban és Irlandban, me
lyeket Wilde 1836-ban a Proceed. of the Koyal 
Irish Academy-ben (pag. 220.) irt le. Irland 
ó-kelta népességének ezen úgynevezett „cran-
noge"-ai vagyis tó-lakásai vízszintesen egymásra 
rakott fatörzsekre a vizbe voltak bele épitve, s 
nevezetes, hogy Luzern cantonban a wauwyli tó
ban egészen ily szerkezetű lakótanyákat találtak, 
melyeknél a függélyes czölöpök csak a szegélyt, 
s nem az alépítményt képezték. Ezen körülmény
ből,'valamint a svájczi czölöpépitményekben talált 
eszközök merőben kelta diszitményeiből .KeKer azt 
következteti, hogy Helvetia és Irland amaz ősla
kói azon egy nemzetiségboliek voltak. 

Ez igen is merész következtetés lenne, ha 
•csakis a czölöpépitményekre támaszkodnék, a 

mennyiben nyilvánvaló, hogy ezek jellemzőleg se 
nem egy időszak, se nem egy nemzetiség tulajdo
nát képezik, hanem inkább mindenütt és minden 
időben, a legkülönbözőbb néptörzsek közt a hely
beli viszonyokból és a \édolem vagy a haltáplálék 
szükségéből állottak elő. De minthogy lényegük
ben a díszítések is megegyeznek, a követkoztetés 
bizonyára jogosult. 

A svájczi czölöpfalvak ezer meg ezer levert, 
részint hasogatott, részint gonböly ü, 4 — 8 hüvelyk 
vastagságú czölöpökre voltak épitve. Igen töké
letlen kő-szerszámokkal való készitésök rendkí
vüli fáradságba kerülhetett; néha a tüzet is fel
használták segitségül, a czölöpök meghegyezését 
t. i. leégetés által hajtották végre. Egyetlen egy 
ily czölöpfalu helyén 40,000-nél több levert czö-
löpöt találtak. Ezek a viz szino fölött néhány láb
nyira léczekkel és hasogatott gerendákkal voltak 
lepadlózva; ezen a vízszintes padlón pedig fona
dékból, kákából s más efféléből készült kunyhók 
állottak. A szárazfölddel a közlekedést czölöphi-
dak vagy roppant fáradsággal fatörzsekből kivájt 
csolnakok által tartották fenn. E czölöpfalvak 
némelyikében 200, sőt 300 kunyhó is volt. 

Ügy látszik, hogy Svájcz ezen történelem 
előtti népességének halászat, marhatenyésztés és 
egy kis földmivelés volt tápláló foglalkozása. 
Mindezt azon megtalált készletekből és szerszá
mokból lehet következtetni, a melyek véletlenül a 
padlózat repedésein a vizbe hullhattak vagy mint 
hasznavehetetlenek beledobattak vagy pedig vi
harok és tűzvészek alkalmával rögtön belesü-
lyedtek. 

Kitűnik ezekből egyszersmind már a munká
nak némi megosztása, foglalkozások és mestersé
gek szerint való szétválasztása; mert némely he
lyen eme vagy ama szerszámok készítésének ma
radékai túlnyomók, másutt meg gabonanemüeket 
vagy lent, és szöveteket lehet találni. Tehát voltak 
már kézművesek is, mint: fazekasok, kőből dol
gozók, később még bronzöntők, fonók, taká
csok stb. 

A talált készületekből és egyéb maradvá
nyokból átalában megközelitő képet alkothatunk 
e népesség foglalkozásairól, életmódjáról, sőt még 
történetéről is, mely semmiféle történeti följegy
zésben sincs megörökítve. A talált tárgyak legna
gyobb része, t. i. a tavak iszaplerakódásaiba vagy 
turfalápokba volt temetve, az úgynevezett műve-
lődésbeli rétegben 1—3 lábnyi vastagon időrendos 
sorban egymáson: a legrégiebbek logalól, az ujab
bak a fölött, a legújabbak legfölül, a mint épon 
egymásután a vizbe hullottak és némileg megkör 
vesültek. 

Sőt Messikommer Robenhausen mellett oly 
helyre bukkant, a hol a kőkorszakból való három 
egymásután következő külön-külön gyarmat ma
radékai hevertek egymáson ; a két elsőbbit két
ségkívül tüz pusztította el. A történelmi kutatás 
ebben az esetben tökéletesen megfelel a geológiai 
kutatásnak. Szakasztott azon módon következtet 
a geolog a kövületek vagy különös kőzetrétegek 
előfordulása körülményeiből és egymásra követ
kezéséből sokkal régiebb korszakok állapotaira és 
változásaira. (Folyt, kóvetk.) 

A kaukazi faj elterjedésének oka. 
I. 

Az emberiséget, Klemmel, helyesen oszthat
juk két összefüggő részére: egy aktiv és egy pas-
siv, egy műveltség terjesztő, vándorló, és egy 
magába zárkózott állandó lakhelylyel bíró részre, 
annál is inkább, mert az ily fölosztás lényegében 
tökéletesen összhangzik a Darwin által fölállított 
fejlődéstannal. 

Az első, vagy aktiv rész, számra nézve a sok
kal kisebb rész. — Ennek testalkata karcsú, több
nyire magas és erőteljes, gömbölyű koponyával 
és előrenyomuló, tuluralkodó arczczal, kiálló orral, 
nagy gömbölyded szemekkel, finom hajjal, mely 
gyakran fiirtözött, erőteljes szakállal, és gyenge, 
fehér és rózsaszínű átlátszó bőrrel. Az arcz 
állandó formákkal bir, gyakran igen kiálló hom
lokszéllel, mint Shakespeare-n és Napóleonon lát
ható, az orr gyakran sasmódra hajlott, az áll 
mindenkor erős kinyomatu, gyakran előálló is. 

Ezen emberfaj ifjai, hol a faj tisztán és 
vegyülés nélkül fordul elő, a belvederi Apollóhoz, 
a férfiak pedig a farnesi Herkuleshez hasonlitnak. 
Szellemi tekintetben uralkodó e fajnál az akar tt, 
az uralomra önállóságra és szabadságra, a tevé
kenység és fáradhatatlan munkásság ezen alkató 
elemeire való törekvés, — a haladás minden tekin

tetben, — azután a kutatásos vizsgálódás ösztöne, 
a dacz, de a — kétely is. 

Ezen aktiv emberfaj tulajdonképeni, termé-
szetszorinti hazája a mérsékelt éghajlat; itt élte 
keresztül fejlődését, itt próbálta ki legjelentéke
nyebb tehetségeit a nagy világbirodalmak alapí
tása és megdöntése által. Fő képviselői a perzsák, 
arabok, görögök, rómaiak és a germánok. Ok 
áttörték az Oczeán korlátait, és nagyszerű hajó
zást alapítottak, — a hol 'kidőnként föllépett a 
papi- és a kényuri hatalom, mindonütt ós minden
kor győztesen megdöntetett ós habár az'clőhaladá* 
és hanyatlás közt ingadoztak is indőnként, állan
dóan mégsem tértek le a művelődés ós nemesedés 
útjáról. Mindazon eszközöket bírják, melyekkel a 
föld minden részének kincseit maguknak szolgálni 
kényszerithetik. Erőteljes testalkattal, mely min
den éghajlathoz képes magát [alkalmazni, minde
nekfölött képesek gyarmatokat alapitni, és ezek 
által az otthon szerzett tapasztalatokat, tovább 
adni. ök a műveltség sohasem nyugvó teremtői 
és terjesztői. 

A passiv emberfaj már testképződése által 
is lényegesen különbözik az előbbitől. — Hátra 
nyomott homlok, különösen kifejlődött agyacs, 
többnyire gömbölyű, s néha lapos és tompa orr, 
mely ha hosszú is, de mégis minden sasorrszerü 
hajlottság nélküli, hosszas, összecsípett, gyakran 
rézsut álló szemek, és hátra helyezett áll a fő-jel
legek, — melyek az ily fajú fejet jellemzik. Alak
jaiban a gömbölyű az uralkodó, zsirtümecsek 
rakodnak le oly helyekre, hol az erőteljes, tevé
keny test kiválólag erős izmokat kíván ; a nőket 
rendszerint annál szebbnek tartják, minél kövé
rebbek. A tagok terjedtek és gömbölyűek, a sza
káll ritka, a haj merev és egyenes vagy nagyon is 
göndör. A bőr színében a rózsaszín kevésbbé lép 
előtérbe, az a világos-sárga és a legsötétebb fekete 
közt változik. Ezen faj legkiválóbb képviselőiül* 
a chinaiakat, mongolokat, a maláyokat, hottento-
tokat és négereket s az eszkimókat tekinthetjük. 
Bármily különbözők legyenek is ezek mindazon
által maguk között, de a művelődés-történet egy 
fővonása jellemzi valamennyit, t. i. a szellemnek 
valamennyinél egyformán közös szenvedőlegessóge 
(passivitása), mely a könnyen és hamar megsze-
rezhetőhöz ragaszkodik a nélkül, hogy a további 
kiképzésnek csak szükségét is érezné. A passiv 
fajokat sehol sem találjuk valamely helyre ön
kényt bevándorolva: a hol tulajdonképeni hazájá
tól távol és oly tájakon találjuk is őket, melynek 
viszonyai nem felelnek meg minden tekintetben 
szükségeik s igényeiknek, oda is az aktiv népek 
által szoríttattak. Igy találunk a magas északra 
fölszoritott lappok s finneknél, a bretonok- s írek
nél, és talán még a szlávoknál is azon typus nyo
maira, melynek legkitűnőbb képviselőit a mexi
kói, egyptomi és indiai képfaragványok tüntetik 
elénk. Érdekes és az egész .faj jellemzésére nem 
minden jelentőség nélküli észrevétel, hogy az 
indiai faragványok, a férfi és női alakokat pl. a 
Buddha-képeken összeolvasztják . 

Nem ugy kell érteni mindezeket, mintha a 
passiv népfajoknál az erő hiányoznék; nem hiány
zik, csakhogy máskép nyilvánul. Az éghajlati 
viszonyok következtében ezen népek a megszer
zettek élvezetében csendesen éldegélnek, szivesen 
rendelve alá magukat egy öregebb, bölcsebb, vagy 
pedig egy idegen hódító uralmának. Betöltik, sőt 
tulnépesitik határaikat rendkívüli termékenysé
gük által, azonban csak a legnagyobb nyomor 
képes őket megszokott lakhelyeik elhagyására 
birni. Az egyének kifejlődése szintúgy, mint egyes 
népeké, igen gyors, gyorsabb mint az aktiv népek
nél, csakhogy a bírást és fölfedezést az elvesztés 
félelme kiséri. Azért a szerzeményt aggodalomtel
jesen őrzik és gondosan tartják számon. — A 
mint a viszonyok alakítják az életet, ugy van az 
előttük legjobban és legszebben, — minden vál
toztatást, ha a legjobb eredményeket szülné is, 
elmellőznek és kerülnek. Ez a jellemvonás a 
dynasztiák hatalmának leghasznosabb támaszát 
képezi nálok. Állás, méltóság és foglalkozás csak 
öröködés által származhatott át az utódra, azért 
tekinthetjük a szabadságot kizáró kasztrendszert 
a passiv népek mintegy második főjellemvoná-
sának. 

A passiv nemzetek rövid virágzási idővel bír
nak, igen gyors kifejlődéssel, a melyben néha az 
aktiv népeket csakhamar el is hagyják maguk 
mögött. Midőn azonban művelődésük tetőpontját 
elérték, azután már csak a múltra való emlékezés 
az , a miben nagyságuk visszatükröződik. Az 
egyptomiak, chinaiak és hinduknak voltak min
den népek között legelőször gazdag ismereteik az 

: astronomia, hajózás, természettan s átalában a 
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mathematikai tudományokban. Vegyészeti és 
gyógyászati ismeretekkel már az ősrégi korban 
foglalkoztak ez egyptomi papok. A chinaiak már 
a homályos őskorban fedeztek föl sokat, a mit 
Európa aktiv népei csak az ujabb századokban, 
azonban ők nem ismerték föl azoknak befolyását, 
mely nálunk az egész élet átalakítójává és föleme
lőjévé tette azokat , mint a paraszt, a ki a gyé
mántot csak csillogó játékszernek tekinti . 

A lőpor nem okozott semmiféle átalakulást 
a chinaiak hadakozásában, az i ránytű nem szol
gált alkalmul a hajózás tudományos megalapítá
sára, a könyvnyomtatás nem valósíthatta meg 
müveltségterjesztő jelentőségét. — A dolgok 
belső valóját kikutatni és a szerves összefüggést, 
a belső törvényszerűséget megérteni a passiv nép
fajoknak nem adatott . Ezért nem ismerik föl ők 
vizsgálódásaik hasznos alkalmazhatóságát. A böl
csészet nem műveltetett ki általok, az emberi test 
ismerete nem vezette őket az öszhasonlitó boncz-
tanra és élet-tanra. — Vallási és jogi állapotjaik 
a hagyományra támaszkodnak, azonban nem ter
mészetszerű okadatolással tartják fenn magukat , 
hanem megdönthetlen rendszabások által , melyek
nek a régi iránti tisztelet, a magasabb állásuaktól 
való félelem szerez fokozott érvényt. — Ugyan
azon konzervativ jellem ismerhető föl a passiv 
népek minden egyéb nézetében is. Az épitészet 
szakadatlanul ugyanazon szabályokat követi, 
nálok az alak folytonosan ugyanaz, azért a foko
zot tabb benyomást, 
hatást csak az épít
mények növekvő tö
mege által akarták 
s vélték elérhetni. 
Innen az egyptomi, 
ohinai és mexikói 
épitészet óriási 'mü-
vei, melyekre gyak
ran kicsinyes okok 
szolgáltattak alkal
mat! Festészet és 
szobrászat ugyan
azon színvonalon 

tar to t ták fenn ma
gukat , mert a más 
téren nyert tapasz
talatokat egyik sem 
törekedett haszná
ra fordítani. Nálok 
minden késznek és 
tökéletesnek ta r ta 
tott , csak a mit a 
hatalom fölerősza
kolt, annak vetek alá 
magukat , hogy ké-
aőb b lassanként hoz
zászokva, ahhoz is 
ép oly ragaszkodást 
tanúsítsanak. 

A természet, va
lamint a passiv né
pek lakhelyeiben, 
lettek légyen ezek a 
téritők között vagy 
a sarkoknál, a tüne
ményeknek csak igen kevés változatát mutatja, 
ugy a rajtok lakó emberben és népfajban is, mely 
a földtani és égalji tényezők befolyása folytán 
képződik és alakul. i. H. S. 

désnél figyelemmel vannak, továbbá a város és a 
mulató-helyek szépítése — gyors léptekkel viszik 
a „császárvárost" világvárosi jelentősége felé. A 
Dunaszabályozás, melynek munkálatai gyorsabban 
haladnak, mint a budapesti rakpartok és a margi t 
szigeti hid építése, Bécset azáltal, hogy a Dunához 
közelebb hozza, szintén nagy mérvben fogja emelni. 

A kiállítás szintén közreműködik e tekin
tetben. 

Alkalomszerűnek tar tot tuk, még a kiáll í tás 
ideje alatt , Bécs nevezetesebb épületeit s részle
teit a „Vasárnapi Ú j s á g " olvasóinak rajzokban 
bemutatni s jelen számunkban közöljük az első 
csoportozatot. 

Első képünk a belváros egy díszesebb és leg
élénkebb részletét : a „Grabent" tünte t i föl. A ki 
valaha Bécsben megfordult a Grabent megtekin
teni, bizonyára nem mulasztá el. Olyan e hely, szép 
boltjaival és tarka sétáló közönségével, mint ma
gyar fővárosunkban a váczi-utcza. A Graben 
sétáló közönségének egy része szintén akkor vá
lasztja a Grabent sétahelyévé, mikor már elvégezte 
ügyleteit , más ik : a hölgyvilághoz tartozó része 
pedig, mikor azokon még tul nem esett. Egész 
nap, de este különösen, pezsgő itt az élet. 

A 12-ik században e hely még vár-árok volt, 
de a következő: 13-ik században kitöltetet t s a 
városhoz csatoltatott. Eleintén zöldség-piacznak 
használták, később i t t tar tat tak a vásárok a ez 
által csakhamar góczpontja let t a városi életnek. 

Graben. 
Bécsi képek. 

Bécsi képek. 
(A Graben. Fogadalmi templom.) 

Valamint a mi ifjú Budapestünk alig egy év
tized alat t kezdi kinőni magát világvárossá, hozzá 
hasonlóan Bécs is csak a legújabb időben te t t 
komoly lépéseket világvárosi jelentősége felé. 
Mert nem csupán a lakosság nagy száma emel egy 
várost világvárosi jelentőségre, hanem főleg a 
sokféle irányban pezsgő élet s ez élet által vonzott 
idegenek áramlata. A „vi lágváros" kosmopoliti-
kus jellege már magában az elnevezésben is benn 
rejlik s egy Parist , egy Londont az oda tóduló 
világközönség tesz nagygyá, gazdaggá, szóval — 
világvárossá. 

Bécs az utóbbi években nagy erőfeszitéseket 
te t t és nagy áldozatokat hozott, hogy Parissal , 
vagy Londonnal egyenrangú lehessen. Az ezen 
i rányban kifejtett munka megoszlott a városi ta
nács, az osztrák kormány és egyesek között. Vala
mint a mi magyar fővárosunk, ugy épül és szépül 
folyvást Bécs is s a comfort, a melyre minden uj , 
nagyobb szabású és nagyobb jelentőségű intézke-

Kiépülvén, e he lyüt t t a r ta t tak a nyilvános ünne
pélyek, katonai szemlék, körmenetek és csakha
mar a város legdíszesebb pontjává nőtte ki magát . 
Sétahelyül szolgált s a „Graben Nymphái"- ró l és 
köznapokon is ünnepi ruhá t viselő egyéb közön
ségéről az akkor bécsi irók gyakran megemlé
keztek. 

A tér közepén egy történeti nevezetességű 
„szent háromság" szobor van, melyet a város 
közönsége az 1697-iki kholera megszűnésének em
lékére emel t ; e szobor mindkét oldalán pedig 
közkút. 

A Graben régi épületekben igen gazdag ; 
ilyen például, hogy csak egyet emlitsünk, a 16-ik 
században épült Pachner-féle ház, melynek föld
szintjét a Spina-féle könyvkereskedés foglalja el, 
mely hajdan a Diabelli-czégé, Beethoven, Schu
ber t stb. kiadójáé volt. A Pachner-féle háztól, 
mely képünkön ia t isztán kivehető, balra eső s a 
Burghoz vezető u tcza : a Kohlmarkt . 

Második képünk Bécs egyik legszebb templo
mát, a góth ízlésben épített fogadalmi (Vot iv) 
templomot ábrázolja, mely azon merénylet szeren
csés meghiúsulásának emlékére épül t , mely a 
fejedelem ellen 1853. febr. 18-án kiséreltetett 
meg. 1856-ban kezdtek e templom építéséhez, a 
melyet azonban még ez ideig sem tudtak befejezni. 
A Votiv-templom előtt, a „Schottenthor"-nál fog 
Tegetthof tervezett emlék-szobra fölállittatni. 

U-iB. 

Egyveleg. 
0 (Az ausztráliai „láz-fa".) Ausztráliában 

közelebbről egy nevezete8 fát fedeztek föl, melyet 
„láz-fának" (Fever- t ree) neveztek , nem azért 
mintha hideglelést okozna, hanem épen azért, hooy 
azt biztosan gyógyítja. E fa néha 300 láb magasra 
nő a átmérője 20 lábnyi. Minden része illatos, kü
lönösen pedig levelei és virágai. A váltóláznál a 
porrátört leveleket igen hathatós gyógyszernek 
mondják. Nemrég Braziliában is megkisérlették 
meghonosítani; hogy minő eredménynyel ? — még 
nem tudjuk. 

© (Az angol barik.) Az angol bankot 1659-
ben alapították, ö t acre-nyi terüle te t foglal el s 
900 hivatalnoka van. Az utcza felé nincsenek 
ablakai a a fényt a nyil t udvarról nyeri. Semmi 
féle lázadó népség nem tudná hatalmába kerí
teni ágyuk nélkül, oly vastagok falai. A bank 
közepén fölállított órának 50 számlapja van. Az 
.udvaron terjedelmes víztartók vannak s a tűzoltó 
gépek mindig készen állanak szerencsétlenség 
esetre. Az ott fölhalmazott kincsek bizony meg is 
követelik e szigorú óvó rendszabályokat. 

© (Londoni évszakok.) E g y franczia iró így 
jellemzi az angol főváros évszakait : „London év
szakai egyenlően vannak fölosztva; négy hónapig 
tél, a másik négy hónapig köd s az utolsó négy 
hónap alatt eső." 

© (A tehénfa Európában.)Dél-Amerika hires 
te j - vagy tehénfáját 
közelebbről Euró
pában is megkisér
let ték meghonosí
tani. E csodálatos 
fa igen kitűnő tejet 
szolgáltat. Szabadon 
és bőven folyik az 
a törzs héjába met
szett nyilasokból és 
e nedvet ama vi
dékek benszülöttei, 
melyeken a tehénfa 
tenyészik, rendesen 
élelmi szerül hasz
nálják. A fa lega
lább is 100 lábnyi 
magasra n ő , hat-
nyolcz lábnyi átmé
rőjű sima törzsével, 
anélkül 60—70 láb
nyi magasságon alól 
ágakat bocsátna ki 
magából. Ha csak
ugyan meghonosul-
na földövünk szabad 
ege alatt , minő meg
becsülhetetlen áldás 
lenne azokra nézve, 
kik a lelkiismeretlen 
„mi l imár ik" zsaro
lásainak vannak ki
téve! 

** (A fülemile 
éneke.) James Bor-
r ington angol sok 

éven á t lesto a fülemilék énekét és a mennyire 
lehető volt — a mit már Aris tophanes is meg-
kisérlett — a következőleg ir ta l e : , ,Tiuu tiuu 
t iuu t iuu t iuu t iuu — spe t iu zzqua — quorror 
pipi — tio tio tio tio tio t ix — qutio qutio qutio 
— zquo zquo zquo zquo — zi zi zi zi zi — puor-
ror tu zqua pi pi pi qui — dlo dlo dlo dlo dlo — 
qui t r r r r r r icz — lü lü lü ly ly ly li li li — q1"0 

didi li li . . . — gia gia gia gia . . . t i — tüf tüf 
tüf t y f t y f t y f t i f t i f t i f — gi g i g i jo jo jo . .• • 
qui — la ly li le lü didi jo gia — quior zio zio 
zio p i . " 

** (A lovak száma Európában.) A „Riviata 
Mi l i ta re" a következő adatokat köz l i : Oroszor
szágban 18.000,000 ló van, ezekből 325,000 a 
hadseregnél azolgál. — Németországban 2.500,000 
ló van, Ausztr iában 3.000,000, Francziaország-
ban 4.500,000; Angliában 2.566,200 Olaszország
ban 700,00010,400,000 öszvér és szamár. Az utolsó 
német háborúban 290,000 ló vet t részt ; Franczia-
orazágnak háború esetében 230,000 lóra volna 
szüksége; Francziaországban a katonai szolgálatra 
az öszvéreket is alkalmazzák. 

© (Hosszú alagút.) Az Oregon, vagy sziklás
hegységen át nyugot- i rányban 12. ang. mérföld 
hosszú alagutat terveznek. Az építési költségeket 
egy angol tőkepénzes társulat , a Sierra-Madre-
Tunnel-Company fogja viselni. 

Fogadalmi templom. 
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Irodalom és művészet. 
— (A magyar irodalomban) az „Athenaeum" 

által közölt kimutatás szerint ez év második ne
gyedében 442 könyv jelent meg, (eredeti 365,) 8 
ezek megírásánál 295 magyar író működött. 

— (A „Magyar nyomda"-ból) ily czimü, jól 
használható füzet került k i : „Magyar Kalauz 
Bécsben, a világkiállítás alatt," első rész: a bécsi 
fejlődés történetével, a közlekedési eszközök, ven
déglők, látni és tudnivalók ismertetésével, a vá
ros műnevezeteaségei, képcsarnokok, köztük a 
„belvedere" leírásával , a kirándulási helyek: 
Schönbrunn, Laxenburg, Dornbach, Báden,Brühl , 
Semmering stb. rövid rajzával. Ara 50 kr. 

** (Mészöly Géza fiatal festőnk,) kinek kecses 
és hangulatteljes tájképei oly gyorsan szereztek 
hirnevet, pár napot Pesten töltött , s innen az 
alföldre ment, hogy tanulmányi vázlatokat ké
szítsen. A közkiállitáson levő „Balatoni tájképé"-t, 
melyet a külföldi sajtó is annyira dicsért, éremmel 
tüntették ki. 

** (A nemzeti szinhás) csak e hó 10-én kezdi 
meg előadásait, mivel a kerepes-uti boulevárdi 
munkálatok a szinház bejáratát teljesen megköze-
lithetlenné teszik. Carina Anna kisasszony, ki aug. 
hóra vendégszereplésre szerződött, már megérke
zett.— A színkörökre rósz napok járnak. A nagy 
hőség teljesen elvette a közönség szinházjáró 
kedvét. Fehérvári előadásai félig üres ház előtt 
tartatnak, a kevés jövedelem miatt a társaságot a 
feloszlás veszélye fenyegeti. Miklósi már hetek 
óta üres padok előtt rendezi előadásait, sőt pár 
napig szünetet is tartott , miután az előadások 
nemcsak hogy hasznot nem hajtanak, de ellenke
zőleg tetemes deficzitet vonnak maguk után. I ly 
körülmények közt csak pályatársi kötelességük
nek tettek eleget a nemzeti szinház tagjai, midőn 
Miklósy társulatának fölsegélésére vasárnap a 
színkör tágas helyiaégében I I -d ik Rákóczy F e -
rencz fogságát adták elő telő ház előtt. Miklósy 
különben leszállított bérlethirdetéssel is iparkodik 
magát a nyárra biztosítani. 

— (A „Kath. Reform") czimü hetilap, melyet 
Hatala Péter , a „Szabad Saj tó" megszűnte után 
adott ki, nem talált oly pártfogásra, hogy pálya
futását tovább folytathatta volna, s megszűnt. 

** (Vidéki lap.) A Szolnokon megjelenő 
„Külső-Szolnok" czimü társadalmi, kereskedelmi 
ée ismeretterjesztő hetilap e hónapban lépett má
sodik félévi folyamába. A lapot Nóvák Géza a 
helyi érdekeknek megfelelőleg szerkeszti. Előfize
tési ára egész évre 6 forint, negyed évre pedig 
1 frt 50 kr. 

Egyház és iskola. 
— (Az országos középtanodai tanáregylet) f. hó 

4,5, 6-ik napján tartotta évi közgyűlését. E gyüléa 
igen sokat nyert fontosságában az által, hogy a 
már kész, s maholnap országgyűlés elé kerülő 
középtanodai törvényjavaslat felett alkalma volt 
a legilletékesebb testületnek véleményét nyilvá
nítani. Csakugyan mindjárt az első nap e tárgy 
felett tartott értekezést Névy László, ki midőn 
átalánosságban helyesli a törvényjavaslatot, sőt 
ahhoz a legszebb reményeket köti, nem hallgat
hatja el észrevételeit annak egyes pontjaira. Az 
előkészitő tanfolyam czéljával nem látja indokol-
hatónak a német nyelv fölvételét m á r a g y m n . tan
folyamot megelőzőleg. Dumanovszky Ernő indít
ványára e t á rgy felett másnap is folyt a vita, mikor 
Kleinmann Mór kifejezést adott azon alapelvnek, 
mely a javaslatkészitő bizottságot vezette, neve
zetesen hogy az eddig annyit emlegetett formális 
képzés helyett a gymnáziumi oktatás czéljául az 
atalános, a minden embereket egybekötő művelt
ség tekintetett . Ezér t ju to t tak előtérbe a törté
nelmi és termé8zeti tudományok a nyelvek mellett. 
j — Komáromi Lajos tetszéssel fogadott értekezés
ben a görög nyelv kötelező tanítása mellett szólalt 
föl, mit a közgyűlés magáévá ie te t t . Hofer Károly 
a helyettes tanári évek beszámítása mellett szólal 
*ol a nyugdijképességnél; ugyancsak fölvétetni 
kívánja a 30 évet hivataloskodott rajztanárokat 
is nyugdijólvezésre. — Érdekes vi tát idézett 
wő azon kérdés, vájjon a reáltanodák folyama 7 
Vagy 8 éves legyen. A többség 7 év mellett volt. 
— Felsmann József egy tavaly is hevesen vitatott 
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kérdést elevenített föl az ifjúsági véderőről, melyre 
nézve, ha már a kormány el nem áll követelésétől 
legalább annyit kivan, hogy no katonák, hanem a 
tornatanár tanítsa a hadigyakorlatokat, s a had
gyakorlatokból nyert osztályjegyzéknek az átalá-
nos érdemsorozatra ne legyen serami befolyása. 
Az utolsó nap közgyűlése választásokkal foglal
kozott. Elnökké ismét Say Mór választatott, alel
nökké :Berecz Antal , t i tká rokká : KomáromyLajos 
és Tomor Ferencz. 

** (A tanítókat értesiti) a közoktatásügyi mi
niszter, hogy a bécsi világkiállításra utazó taná
rokat és néptanítókat a I I . és I I I . osztály haszná
lata esetében a tiszavidíki és vágvölgyi vasutak 
igazgatóságai készek 50°/0-nyi díj elengedésben 
részesíteni; a duna-drávai vasút igazgatósága pe
dig szabad oda- és visszautazási jegyet ad azoknak, 
a kik ezen díjkedvezmény végett az illető igazga
tósághoz fordulnak s kérelmüket egy, a minisz
tertől nyerendő igazolványnyal támogatják. A 
többi vasutak igazgatóságai ily kedvezményt nem 
adnak. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (A honvédek lábbelijét) oly rosznak mond

ják , hogy rövid használat után teljesen hasznave
hetetlen lesz. E miatt sok is a panasz, minek 
folytán a honvédelmi minisztérium a hiányok 
megvizsgálására szakbizottságot küldött ki. Talán 
nem volna rósz a vizsgálatot a honvédek egyéb 
ruházatára is kiterjesztetni, mert bizony az sem 
állja ki a birálatot. 

** („Magyar-szláv bank") czimen Hazay 
Ignácz és Kautsky Antal bécsi lakosok részvény
társulatot akartak gründolni, daczára a nagy krach-
nak s az alapszabálytervezetet közvetlenül nyúj
tot ták be a kereskedelmi miniszteiiiez. Ezen 
tervezetre nézve a miniszter egyeténőleg a bel
ügyminisztériummal azt jegyzé meg, hogy pénzin
tézetek terén az egyes nemzetiségek egymástól 
tüntető megkülönböztetése már átalában nem 
helyeselhető, mihez még azon körülmény is járul , 
hogy hazánkban nem is létezik politikai értelem
ben „sz láv" nemzetiség, és igy a választott czim az 
intézetnek oly szinezetet kölcsönözne, mely azt 
föladatánál fogva nem illeti és rendeltetésével 
semmi összefüggésben nincsen. — Mindezen okok
nál fogva a miniszter a bemutatott alapszabá
lyokat vizsgálat alá sem vette. 

Közlekedés. 
J (A posta- és távirda-épület) már annyira ké

szen áll, hogy a távsürgönyök fölvétele az uj 
épületben kezdetét vehette. Az igen szép és diszes 
épület a szerviták telkének egy részét foglalja 
el, főhomlokkal a zsiöárus-utczára, melynek fő-
kapuzatát Gastell két szoborcsoportja (távirászat, 
posta) és két szobra (kereskedelem, ipar) ékesíti. 
A távirda fóladási helyisége az uri-utczai főbe
járat tól balra van igen diszes teremben. A sür
gönyök innen a harmadik emeletre légnyomás 
utján tolatnak föl. A földszint többi részét a 
postai föladó helyek, az udvart egy a levélhordók 
részére áthidalt terem foglalják el. A kocsik meg
érkezés után a pinczékbe sülyesztetnek, hol a 
raktárokon kívül 24 kocsi nyerhet helyet. Az 
emeletek mind a posta éa távirda hivatalai szá
mára vannak már részben teljesen beállítva. Az 
egész épület körülbelül 1 és fél millióba kerül. 

f (Uj távirda-állomások.) Magócs, Szász
vár-Mura, Bonyhád, Mórágy és Báttaszék vasúti 
távirdai állomások magán sürgönyök fölvételére 
is meghatalmaztattak. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Tűzvész nélkül) alig múlik el nap most a 

fővárosban. Aug . 6-dikán hajnalban 3 óra körül 
ismét nagy tűz volt. A váczi-uti boulevard és 
csillag-utcza sarkán a Tafler-féle háromemeletes 
uj ház padlása gyúlt ki a a tető egészen elégett. 
A magas épület nagy lángokban lobogott, 8 ha 
szélcsönd nincs, a Lipótváros házai 8 többi közt 
az „uj-épület" kaszárnya ós német szinház nagyon 
fenyegetve lett volna. A tűzoltók csak bajosan 
boldogulhattak a nagy magasságban lobogó lán
gokkal. Délelőtt 10 órakor pedig a hajós-utczában, 

az ó-utczára sarkaló földszintes ház udvarában volt 
gyuladás, melyet azonban csakhamar elfojtottak. 

•* (Vihar és jégeső.) Tópéről írják, hogy ot t 
e hó 2-án nagy vihar dúlt , mely az épületek fede
leit is széthányta, aztán pedig zápor és jég követ
kezett, mely sok szép reményt semmisített meg. 

** (Harangozni kell a vihar elé.) Nem régiben 
nagy vihar dúlt a vasmegyei Inczéd fölött. A ha
rangozó, ki egyszersmind tanító, elkésett a vihar 
elé való harangozással, s midőn később a toronyba 
futott, a fanatikus nép kövekkel hajgálta, 8 őt 
okolta a vihar miatt. K szegény tanitó tehát keser
ves módon tapasztalhatta, hogy mennyi oktatás 
ráfér még az inczédiekre, csak győzze a harango-
zás mellett. 

Mi újság? 
0 (A persa sah) tehát, a ki beutazta egész 

Európát s nagyobb bámulat tárgya volt mindenütt , 
mint bárminő természeti csoda, — minket, sze
gény magyarokat, nem fog szerencséltetni láto
gatásával. Bécsből visszautazott a merre jött . 
Azt mondják, hogy tőlünk a köztünk pusztító 
kholera ijesztette el, mely ellen ő még talizmán
jai és amuletjei csalhatatlanóverejében sem bízik. 
Utoljára még meglátogatta a bécsi operát, hol 
a jó bécsiek szörnyen szörnyülködtek a vad 
ember azon miveltsége fólött, hogy kanállal 
eszi a fagylaltot, mint csak valami európai. 
Há t hiszen villával vagy az öt ujjával csak nem 
ehette ! Annyi igaz, hogy a nap fiáról szóló igaz 
és koholt adomák még akkor is sokáig fognak 

| keringeni az általa beutazott országokban, mi-
: kor ő mag i már rég leáldozott keleten. Mi, da

czára annak, hogy annyira megvetett bennünket, 
| hogy ha már bennünket nem is, de a mahomedá-

nok egyik legnagyobb szentjének, Gül Babának 
Budán levő sirját se látogatta meg, még se va
gyunk oly rósz véleménynyel felőle, mint azok, 
kiktől az élvezett vendégjog czimén nagyobb kí
méletet követelhetno, mint tőlünk. A mellőztetés 
miatt pedig azzal az óhajtással vigasztaljuk ma
gunkat, hogy soha ne érje hazánkat nagyobb csa
pás ennél, akkor csak megleszünk valahogy. — 
Ped ig nagyobb csapás rajtunk már az is, hogy az 
a veszély, mely őt visszariasztá innen, csakugyan 
fenyegető alakot kezd ölteni. E g y hó előtt csak 
szórványosan, később már naponként 30 — 40-ével, 
a múlt héten pedig a város lakosságának rémüle
tére, már naponként 70—80-ával lépett föl a 
kholera. Utolsó napokban pedig már a százat is 
tetemesen meghaladja a naponkénti kholeraesetek 
száma. S minél állandóbbnak látszik a nehéz, moz
dulatlan, rekedt, sürü levegő és a tikkasztó hőség 
a főváros fölött, annál szörnyűbb lesz az arány. 
Menekülni akarsz a por, poshadt viz és miazmás 
levegő e beteg városából; de hova? hiszen a vidé
ken is csakúgy pusztit a járvány s mi nekünk még 
megvan az a vigasztalónk, hogy i t t a városban, ha 
jobbfelől környékez a halál, balfelől mindjárt ott 
van az orvos, a ki, ha szalmaszál lenne is csak a 
fuldoklónak, mégis remény, mégis vigasztalás, de 
a járványtól pusztuló vidéken némelyikén félnapi 
járó földre sincs egy árva felcser, a ki a betegnek 
vigaszt, orvosságot nyújtson s a szegény föld népe, 
melynek családjait megtizedeli a járványos halál 
— két hét alatt több halt el 15,000 embernél, — 
ha kedve volna még tréfálni is e szomorú időben, 
joggal felelhetne a kérdésre, hogy „volt-e orvos a 
halottjánál?'* — hogy „dehogy volt, uram, csak 
magától halt meg." 

** (Egy lelkes hazafi:) Barabás János Puszta-
Kecskésről egész vagyonát : hatvanezer frankot 
török és franczia aranyban fölajánlá a magyar bank 
ércealapjára, melyre — mint írja — elég lenne 
húszmillió aranyban, ezüstben. 

** (A gödöllői ősei vadászatoknak) az idén al
kalmasint más színezete lesz, mint volt tavaly, a 
sok idegen által, kik ide készülnek. A walesi her-
ezog ia igen sok előkelő sportmann kíséretében 
jön. Az ő számára moat Megyer környékén keres
nek alkalmas szállást. A fóthi park tulajdonosa 
gr. Károlyi István is készül a vadászatokra. E d -

j dig ugyanis vadáazatok alkalmával gyakran meg-
! történt, hogy a nagy terjedelmű parkon keresztül 
' a hajtás ugy történt, hogy az alacsony kapukon 

átugráltak. Most már nem lehet átugrálni sehol, 
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űe hogy a park útját ne állja, a tulajdonos hét 
nagy kaput készíttetett. Minden kapu fölött 
zászló lesz, melyek az átjárók irányát messziről 
megmutatják, maguknak a kapuknak zárja pedig 
olyan, hogy lovonülő is fölnyithatja a legnagyobb 
könnyűséggel és gyorsasággal. 

** (A budai várkert) bővítésére a Duna felőli 
házak nagy részét már megvásárolták. Még csak 
két ház tulajdonásával nem értek véget az alku
dozások. Valószínű, hogy egyik ház értékét a ki
sajátító esküdtszéknek kell moghatározni. A vár
kert alatt építendő nagyszerű terrassz tervképe 
már készen van. 

** (A lakbértugyed alkalmából) f. hó 2-án 
megint nagy élénkség uralkodott a takarékpénz
táraknál, hova a háztulajdonosok elvitték a 
beszedett lakbérösszegeket gyümlöcsöztetés végett. 
E napon az első hazai takarékpénztár 800,000 
frtot, a pesti zálogkölcsönző intézet 72,000 fortot, 
a bécsi forgalmi bank fiókja 80,000 frtot, a buda 
ó-budai népbank 126,000 forintot, a kir. zálogház 
110,000 frtot kapott betétekben. 

** {Gyűlés-elhalasztás.) A „Siornost" írja, 
hogy a turóczmegyei alispán, a tót Matica köz
gyűlésének augusztus 6-án szándékolt megtartá
sát bizonytalan időre elhalasztotta; legalább — 
úgymond — nem fogják még jobban rontani a \ 
levegőt. 

** (Régi sir.) A herczegprimás palotájának ; 
újbóli épitése alkalmával Pozsonyban a pincze- i 
helyiségekben egy csontvázra akadtak, mely hihe- í 
tőleg női csontváz, mert közelében fülbevalók j 
valának. — Behatóbb vizsgálat után oly téglákra 
M találtak, melyeken e fölirat volt olvasható: 
L. E. G. XI1II . G. — Találtak nitg fogantyúval 
bíró kályhacserepekot. A téglák az 500-ik évből, 
a római időkből származhatnak s ekkép a magyar 
prímásoknak semmi közük nem lehet a női ma
radványokhoz. 

** (Magyarok a külföldön.) Mint utazók be- ! 
szelik, az idén Svájczban és a Rajna vidékén igen 
sok magyar ember fordul meg és a vasutakon, i 
vendéglőkben sok magyar szót hallani, különösen 
pedig női ajkakról. A minap 26 hazánkfiából álló 
társaság próbálkozott meg a Mont-Blanc megmá- | 
szásának fáradalmaival és mondják, hogy a nők 
jobban 1 itettek magukért a férfiaknál. 

** (Egy sikkasztó) került kézre e napokban 
Szegeden. Neve Beér S , s a „Tisza" nevübizto-
sitó társulattól ragadt kezéhez egy kis pénzecske. 

** (A khólera és a feqyenczek.) Kozma fő
ügyész azon alkalomból, hogy több törvényszék 
oly javaslatot, sőt már intézkedést is tett, hogy a 
kholerajárvány veszélye elhárítása tekintetéből a 
fegyenczek a börtönökből elbocsáttassanak, kör
rendeletet intézett a kir. ügyészekhez, melyben 
utasítja őket, hogy az ilynemű intézkedést eré
lyesen ellenezzék. Teljesen igazolhatlannak találná 
u szabadra bocsátást annálinkább is, mert a kór a 
börtönöket eddig alig érintette, de meg azért is, • 
mert közszerencsétlenségek közepette oly intéz- j 
kedéseknek, melyek a közrémületet csak fokozzák, ; 
épen nincs helyük, és hogy oly időkben, midőn a i 
nép közt a kétségbeesés amúgy is könnyen meg
szüli az elégületlenséget és törvény iránti tiszte
letlenséget —• börtönöket kiüríteni és a fegyen-
czeket a nép közé vetni: olyatén lépés, melyet \ 
csak a legvégsőbb esetekben lehetne igazolni. 

** (Csodaállatok.) Trencsénmegyéből külön
féle csudaállatokról írnak. így Tepliczen egylábú 
borjut ellett egy tehén ; a láb a szügy közepéből 
indul ki, minélfogva az állat csak ugrálni képes, 
különben egészséges és virgoncz. Bobrovnikon, 
Trencséntől negyed órányira, egy tehén oly hor
nyút ellett, melynek egyik hátsó lába hiányzik; 
a borjú egészséges ugyan, de nem képes állani, 
azért nem szophat, hanem tejjel tápláltatik. A 
tulajdonos szándéka az állatot a nemzeti múzeum
nak ajándékozni. Végre jelentik Pruszkából: gr. 
Königsegg juhnyájában van egy juh, melynek 5 
lába van, még pedig ötödik lába fejéről csügg alá. 

*• (Kétfejű nyúl.) Zentán a gabna közt olyan 

nyulat fogtak, mely mint természeti ritkaság min
denkinek föltűnt. A kis nyúlnak két feje, két 
nyaka, négy füle, négy szeme, négy lába volt. A 
nyak a lapoczkánál volt kétfelé ágazva és minden 
része tökéletesen ki volt fejlődve. Kitöméa végett 
fölbonczoltatván, a sziv sokkal nagyobbnak talál
tatott a szokottnál, eszerint nem volt nyühzivü, 
tüdeje kettő, mája egy volt. E ritkaság a zentai 
múzeumban fog elhelyeztetni. 

** (Egy vendéglátás szomorú vége.) Az arad
megyei Butty inban július 27-én véres jelenet folyt 
le. A 68 éves Zöldy Lajos rég idő óta együtt la
kott egy bábanővel, s elég békében éltek. Köze
lebb Füleki Mihály ácsmester ment hozzá láto
gatóba s több napig ott időzött. Minden arra mutat, 
hogy meghódította a nő szivét. Midőn aztán a 
válás ideje eljött, és Füleki szekerén épen ki akart 
hajtani az udvarról, Zöldy Lajos, ki egykor hon
védhadnagy volt, az ablakon keresztül rálőtt s ugy 
eltalálta, hogy a vendég rögtön meghalt. A másik 
pillanatban pedig saját magát lőtte agyon. 

** (Egy kuruzsló.) Mint a „Szigeti Közlöny" 
írja, Visken egy „kholera-doktor" támadt, ki ér
vágással segít a betegeken. Gyógykezelése alatt 
már többen haltak meg, s daczára több lakos fól-
szólalásának a bíró engedi, hogy betegeket gyó
gyítson, mivel a véletlen ugy akarta, hogy a biró 
egy betegségben általa gyógyulást nyert. Leg
közelebb azonban már a megyei alispánnak is 
tettek erről jelentést, és ez intézkedett, hogy a 
kuruzsolás betiltassék. 

** (Öngyilkosság.) A pénzügyminisztérium 
egy hivatalnoka: Jónás László volt honvédőrnagy 
(családos ember) szerdán eltűnt s azóta nem lelik 
nyomát. Sógorához egy levelet intézett, elmond
ván, hogy hitelezőinek zaklatása elől a Dunába 
menekül. — A Dunából a múlt napokban egy 
25—30 éves fiatal ember holttestét húzták ki. A 
nála talált papírok szerint: neve Plecker Emil, ki 
gyógyszerész volt a budai ráczvárosban. 

f (Halálozások.) A nagyváradi görög-kath. 
püspök: Papp-Szilágyi József elhunyt. A boldo
gult még éltejavában levő férfiú volt, s körülbelől 
8 év óta viselte méltóságát, tapintatos kézzel 
nyúlva mindenhová, hol súrlódások támadhattak 
volna. 1813. született, 1836-ban fölszenteltetett 
pappá s 1862-ben nagyváradi püspökké nevezte
tett ki. Jótékonyczélokra több mint 100,000 frtot 
adományozott. Temetési szertartását Vancsa érsek, 
Olteánu és Pável püspökök —• kik végrendeletileg 
megkérettek, — végzik. — Hevesváros főbirája, 
Hubert Endre a járvány áldozata lett. Hivatalos 
működése közepette ragadta el a kór. önmaga 
járt, hogy a tisztaság fölött őrködjék, s a haldok
lók végakaratát írásba tegye. Halála mély részvé
tet költött. — Horváth Péter ügyvéd, a kecske
méti ellenzék egyik vezér férfia, egykor honvéd
százados s a népkör másodelnöke, szívgörcsben 
elhunyt. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Léva. R. Gy. Az 1-só és a 3-dik semmivel sem jobb 

a 2-diknal és 4-diknél; s mind a négy közül egyik sem 
válik be. Elhiszsziik, hogy az iró eleget csiszolt rajtok; de 
mit ér a csiszolás, ha nincs tartalom, melynek becsét a 
forma föltüntesse? 

— Szölgryén. A költemény szép, a forditás azonban 
verselési tekintetben sok kívánni valót hagy hátra. Ha 
kegyed az eredetit beküldené, hogy a fordítással összeha-
sonlithassuk. talán sikerülne némi átdolgozással közölhe
tővé tennünk. 

— Buda-Pest. F. ,.Névnapjára irtam" stb. A küldött 
néhány költeményből, bizony egy sem vált be. 

G. K. „A sirályok" ez. dalokban van némi dal
forma és hang; de tartalmilag még gyöngék. Talán később. 

— 8 . L . A küldött két vers közlése csakugyan „nem 
lehetséges1'; hibáikat pedig fölmutatni egy szerkesztői üzenet 
szűk terét túlhaladja. Elég lesz a sok közül csak azt em
líteni, hogy irójuk a nyelvtannal sincs jó barátságban, s pl. 
ik-es igéket székiben ragoz ik-telenek módjára; pl. elvesz
hetem, -efc helyett, tör meg törifc meg helyett, stb. 

— Májusi zápor. Szerzője jó utón van. Nemis tudja, 
hogy évek óta, legelső kísérleteit már, figyelemmel kisérjük 
s tetemes haladást veszünk észre. Azonban: még nem jött 
el az ideje. Kopogtasson egy év múlva ismét. 

SAKKJÁTÉK. 
71á-ik sz. f. S h i n k m a n n W. A.-tól 

(Grand-Rapidsban.) 
Sötét. 

a b c d e t 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 709-ik számú feladvány megfejtése. 
Makovszky K.-tól Prágában.) 

VII. Söt . 
1. Vg8 h7 . . . . K e 4 - d 5 : ( a ) 
2. Be7—e6: . . . . K d 5 — e 6 : - d 7 - e 6 í 
3. Hg6—fi—e7 mat 

a) 
1 H d 6 - f 5 ( b ) 
2. V h 7 - h H . . . . Ke4—e3 
3. Fc3—d2mat. 

b) 
1 K e 4 — f 3 - e 3 
2. Vh7—h3f . . . . K—e4 
3. Bd5—e5 matt. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— GeUén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérecz 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko
vács Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A pesti 
sakk-kör. 

Figyelmeztetés. 
A „Vasá rnap i Újság" és „Poli t ikai Új

donságok" azon t. ez. előfizetőit, kik e la
pok most folyó jú l iu s — deczemberi félévi 
folyamára az előfizetési dijnál kisebb össze
geket küldtek be, t isztelettel fölkérjük a 
h iány kipót lására , je lesen: 

a kik a „Vasárnapi Újság" és „Politikai 
Újdonságok" '/2 évi (jul.—deczemberi) folyamára 
6 frt helyett 5 frtot küldtek be: még 1 forint 
beküldésére; 

a kik a „Vasárnapi Újság" és „Politikai 
Újdonságok" V4 évi (jul.—szeptemberi) folyamára 
3 frt helyett 2 frt 50 krt küldtek be: még 50 kr. 
beküldésére; 

a kik csupán a „Vasárnapi Újság" */« ^T' 
(jul.—deczemberi) folyamára 4 frt helyett 3 frtot 
küldtek be: még 1 forint beküldésére; 

a kik csupán a „Vasárnapi Újság" l/t evi 
(jul.—szeptemberi) folyamára 2 frt helyett 1 frt 
50 krt küldtek be: még 50 kr . beküldésére; 

a kik csupán a „Politikai Újdonságok" V Í ^ " 
(jul.—deczemberi) folyamára 3 frt helyett 2 frt 
50 krt küldtek be: még 50 k r . beküldésére; 

a kik csupán a „Politikai Újdonságok" '/4 <̂> 
(jul.—szeptemberi) folyamára 1 frt 50 kr. helyett 
1 frt 25 krt küldtek be: még 25 kr . beküldésére 
kéretnek föl. — Pest, aug. elején, 1873. 

4 Vasárnapi Újság és P. Újdonsága 
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. SÍ. a-) 

HETI NAPTÁR. 
Hónapi-es Katholikus és protestáns 1 Görög-orosz Izraeliták 

naptára 
N a p H o l d 

Hetinap \ naptár naptár 
Izraeliták 

naptára hossza kél jayng. hoisM kél i nyög. 

Augusztus | Július (ó) Ab. Ro. || t p. 6. p. ó. p.j f. p. 6. P. ó. p. 
10 Vasár E 10 Bold.a . e. E 9 Lörincz 29 6 9 Kallinie 17 1,187 48 4 49 7 20 336 52 8 52 6 50 
11 Hétfő Zsuzsanna szúz iTiboic 30 Szilas 18 B. lám. e. 138 46 4 50 7 18 351 2 9 11 8 16 
12 Kedd Klára szűz i Klári, Hila 31 Eudocimus 19 ' 139 44 4 62 7 16 6 51 9 22 9 39 
13 Szerd jHippolitus Ipoly ! 1 Ang. C 11 20 140 41 4 53 7 15 21 20 9 51 10 0 
14 Csőt. Özséb, Athan t Özséb 2Is t . sz .a .b .k . 21 Kis fa-ü. 141 39 4 54 7 14| 35 24 10 14 este 
15 Pént. 1 Nagy bold.a .n Nagy B. Asz. 3 Izsák 22 '142 37 4 55 7 12, 49 3 10 40 1 31 
16 Szóm. ; Rókus püsp. Jáczintka 4 Aristarch. | 2 3 íj. Reah 143 34 4 56J7 10j 62 18 11 23| 2 46 

Hold változása. 1 i Utolsó negyed 15. 5 óra 57. 2 perczke irreg Sel. 

T A R T A L O M . 
Cotta Bernát (arczkép). - Góthe „Diván"-jáb61. " 

Trickball dandárnok. — Mikor a népnek baja van. — n* 
kovácsok strike"-ja (képpel). - Észak Velenczéje (képP*D-
— Geológia és történelem. — A kaukazi faj elterjedéséne 
okai, I. - Bécsi képek (két képpel). — Egyveleg. — T»> 
h í z : Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. - IP»r; 
gazdaság, kereskedés. - Közlekedés. — Balesetek, ele*1 

csapások. — Mi újság? Szerkesztői mondanivaló. "* 
Sakkjáték. — Heti-naptár. ___^ 

(Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-uteza 21. •*•> 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre i ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

§ ^ * Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hssábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadóhivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelifc Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

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

A nőképző-egylet elnökei. 
bizva, kik föladatukról valódi fogalommal 
sem birnak. így neveltetvén a férfi életpárja, 
a gyermekek leendő anyja, a bázi tűzhely
nek kétségtelenül fontosabb szerepvivöje: 
nem csoda, ha oly gyakran vankirivó nagy 
különbség a férfi és a nő közt, ha a házi 
nevelés ferdén és észszerütlenül folyik, s 
ha a férjhez nem ment, vagy segélytelenül 
magára maradt nő hiányos képzettsége 
miatt nyomornak, néha az elaljasodásnak 
is zsákmányául esik. 

Ezen jól ismert tények voltak azok, mik 
nemzeti életünk uj tevékenységre ébredté-

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

VERES-BENICZKY HERMIN. GR. TELEKI SÁNDORNÉ. 

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

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

egy oly magasabb nőtanodának, melynek 
nevelőnők képzése mellett egyik föladata 
lesz, vagyonosabb leánynövendékek számára 
is oly kiképeztetést nyújtani, milyet a ma
gán nöneveldék nem adnak. 

A fölhivó szózat csakhamar élénk pár-




