
nagyherczegek mindig osztrák, a király és a fő-
herczegek orosz egyenruhában jelentek meg. — 
Kedden Öchönbrunban volt ebéd s az ottani vár
színházban díszelőadás, mely után a schönbrunni 
kert fényes kivilágítása s nagyszerű tüzjáték kö
vetkezett. Szerdán az orosz czár tiszteletére nagy 
katonai parádét rendeztek, melyben 38 gyalog 
zászlóalj, 18 lovas század és 88 ágyú, öt osztályba 
osztva, vett részt. Az udvari várpalotában adott 
nagy diszebéden az orosz czár és a király kölcsö
nösén felköszöntötték egymást. Este „Lohengrin" 
előadása az operaházban, teljes kivilágítás mellett; 
ezután estély Hohenlohe hgnél. Csütörtökön az 
orosz czár és a nagyherczegek megjelentek a kiál
lításban. A czár a szibériai pavillonba ment, s 
innen az orosz ágyu-udvarba, hol az ausztriai csá
szár várt rá. Erre a felségek együtt látogatták 
meg az iparpalotát megszemlélve a kiállított tár
gyakat. Az orosz czár elutazása szombatra volt 
kitűzve. 

** ( Vümos német császárt) nejével e hó 21-ere 
várják Bécsbe;a würtembergi királyt juliusolsejére. 
— Károly romániai fejedelem neje nagyszámú kí
sérettel a „Csermare" hadigőzösön június 5-én 
reggel fél 6 órakor érkezett Pestre; a hajóról ki
szállva, egyenesen az államvaspályához hajtatott, 
s Bécsbe utazott. — Milán szerb fejedelmet szin
tén e hét végén várták Kőbányán, hol a bécsi vas
útra szállva egyenesen tovább fog utazni — az 
osztrák fővárosba. 

— (Bartakovics néhai egri érsek) holttetemei
nek beszentelése e hó 4-én történt meg Egerben, 
nagy egyházi gyászpompával, melyet Szamassza 
szepesi érsek végzett. A bebalzsamozott testet a 
főkáptalan részéről Lengyel Miklós kisprépost s 
az udvari papok közül ketten kisérik Alsó-Ele
fántra, hol a Bartakovics-család sírboltjába, szülői 
és testvére mellé, fog örök nyugalomra tétetni. Az 
elhunyt érsek sajátkezüleg irta meg végrendeletét 
s átalános örökösül egyházmegyéjét tette; a jelen
tékeny hagyomány a végrendelkező szándékához 
képest első sorban népnevelési és egyházi czélokra 
fog fordíttatni. 

** (A honvédelmi miniszter,) Szende Béla 
rendeletet bocsátott ki a honvédtisztekhez, tudtul 
adva, hogy azok, kik a magyar nyelvet nem bir-
ják, előmenetelre nem számolhatnak. 

** (Dicséretes tett.) Gr. Viczay Héder győr
megyei főispán minden gazdatisztjének, ki a bécsi 
világtárlatot meg akarja látogatni, 100 forintot 
utalványozott. 

— (Sz. Török János) világ-utazó hazánkfia, 
ki már két izben látogatta meg Ausztráliát, kö
zelebbről tért haza, az indiai szigettengeren, 
Hátsó- és Elő-Indián, a Persa- és Arab-tenger
öblön, Nyugot-Ázsián, a görög szigettengeren és 
Konstantinápolyon keresztül, híven értesitve la
punk olvasóit hosszas utazásának érdekes élmé
nyeiről és tapasztalatairól. Nemsokára ismét útnak 
indul Dél- Amerika keleti partjaira Buenos-Ayresbe, 
hogy földünk e vidékét is megismerje. Leveleivel 
a túlsó félgömbről is föl fogja keresni lapunkat. 

** (A budai krisztinavárosi színkörben) ujab
ban ismét két jótékony czélu előadás volt: június 
1-én a budai nőegylet javára, jun. 5-kén pedig az 
erzsébetfalvi iskola részére. Az első előadásból 
156 frt 63 kr, szolgáltatott át Fehérváry szin-
igazgató az egylet elnökségének, melyért az nyil
vánosan köszönetet mondott. 

** (Nagy-Marosnál) a magyar gőzhajózási 
társulat „Honvéd" nevű gőzöse ünnep elsőnapján 
szerencsétlenül járt, géptengelye eltört s az utazók 
csak nyolez óra múlva más hajón mehettek to
vább. 

** (Tátrafüred (Schmecks), mely a központi 
Kárpátokban 3280 láb magasságban fekszik s táj-
rajzi tekintetben Európa legszebb pontjai közé 
számattatik, belberendezés tekintetében is folyton 
halad a kor szellemével. Az eddigi hideg vizgyógy-
s forráskezelés mellett ugyanis belehelési készü
lékek (Inhalations-apparate), törpefenyőlevél, és 
sós fürdők is rendeztettek be, s a lakszobák száma 

ujabb ötvennel szaporittatott. Az orvosi kezelést 
pedig a pesti tudományos körökben előnyösen 
ismert dr. Szontágh Miklós viszi. Megjegyzendő, 
hogy Tátrafüred a poprád-felkai vasúti állomástól 
(kassa-oderbergivonal) csak egyórányira fekszik. 

** (A pénzvilág főeseménye) a Weikersheim 
bécsi bankház bukása-, mintegy 3 millió forint 
hiánynyal bukott meg. A Weikersheim-czég ma
gyarországi vasutak építésében is részt vett. 

** (A bécsi hitelintézetet egyik pénztárnoka) 
majdnem egy félmillió (430,000) frtig megkáro
sította, s megszökött. A hű pénztárnok neve: 
Pokorny Adolf, — fia az ismert nevű bécsi szin-
ház-igazgatónak. Az értékpapírokat az intézet 
pénztárából sikkasztá el, s hogy ez megtörtén
hetett, azt egy különös körülmény okozá. A pénz
tárnak ugyanis csak egyik kulcsa volt nála; a 
második a másod-pénztárnoknál. Ez azonban már 
hat hét óta beteg, s helyét egy fiatal ember fog
lalta el, kit könnyen lehetett rászedni. Pokorny 
már 12 év óta volt a Credit-Anstalt központi 
pénztáránál alkalmazva; igen vagyonos ember 
volt, de minden vagyonát s az elsikkasztott össze
get is, a mostani válság alatt veszítette el. — Egy 
bécsi távirat ezt mondja, hogy valószínűleg útban 
van Amerika felé. 

t (Halálozások.) Vidacs János országgyűlési 
képviselőt súlyos családi csapás érte, neje szüle
tett Csernyus Jozefina asszony, kitűnő miveltségü 
nő és ritka derék anya, pünkösd-hétfőn svábhegyi 
nyári lakában meghalt — Sátoralja-Ujhely plé
bánosa : Bessenyey Pál apát és főesperes m. hó 30-án 
elhunyt 68 éves korában. — Szluha Imre, Szluha 
Benedek szegszárdi képviselő atyja,közelebb hunyt 
el Czeczén, 87 éves korában. — Esztergomban m. 
hó 28-kán temették Bencz Mihály nyűg. gazda
tisztet, ki egyike volt a legértelmesebb magyar 
gazdáknak. — A külföldön Olaszországnak van 
ismét nevezetes halottja. Rómából távirat jelenti, 
hogy Ratazzi, egyik legkiválóbb olasz államférfi, 
ki az előbbi években huzamosabban miniszterel
nök is volt, jun. 5-én meghalt. 

—x— Figyelmeztetjük e lap t. olvasóit a 
mai szám hirdetési rovatában a Mészáros Alajos 
pesti üzlete által közzé tett „Ásványvizek ár
jegyzékéire. 

Nemzeti színház. 
Péntek, máj. 30. „Az idegesek.'' Vigj. 3 felv. Irta Sar-

dou ; ford. Feleki M. 
Szombat, máj. 31. „Hunyady László." Opera 4 felv. 

Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. (fiarina Anna és Ellinger 
Jozefa k. a. fóllépteül.) 

Vasárnap, jun, 1. A szinház zárva volt. 
Hétfő, jun. „A strike." Népszínmű 3 felv. írták Szig

ligeti és Balázs S. 
Kedd, jun. 3. „Lohengrin." Regényes opera 3 felv. 

Irta Wagner B. (Carina k. a. fölléptettl.) 
Szerda, jun. 4. Először: „Sakk a királynak." Vigj. 4 

felv. Irta Schauffert A.; ford. Dóczi Lajos. 
Csütörtök, jun. 5. „Az afrikai nő." Opera 5 felv. Ze

néjét szerzetté Meyerbeer. {Carina k. a. utolsó fölléptettl.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Astyages. Kidolgozása kissé homályos, s kivált a 

végén való félbeszakítás olyan töredékké teszi, a melyet 
csak az élvezhet és az érthet, a ki az ó világ mondás törté
neteit jól ismeri. 

— K-vár. A—a. Magán utón válaszoltunk — másod 
izben. A régibb küldemény itt van, s nemsokára jőni fog. 
Másnemű dolgot is Örömmel vennénk. 

— Pest. G. B. A kérdezett mű könyvkiadásban még 
nem jelent meg; ugy vagyunk értesülve, hogy néhány hét 
múlva hagyja el a sajtót. 

— Alső-Szopor. C. A. Örülünk, hogy egyik közlemé
nyünk annyira megnyerte tetszését, hogy ily terjedelmes 
levélben kívánt annak kifejezést adni. A bizalomnyilváni-
tés csak bátoritó lehet az illető czikkiróra nézve is. 

— Bikal. R. J- A hirdetések ügyével a szerkesztőség 
épen nem foglalkozik; az a kiadó-hivatal dolga. A levéllel 
nem tehettünk egyebet, mint hogy elküldtük postán az 
illetőnek. 

— Bées. L. P. A fényképet átadjuk D-nek. A czikket 
W. W.-hoz kérjük alkalmilag. A másikat talán csak 
ez után. 

SAKKJÁTÉK. 
706-ik sz. f. S h i n k m a n W. A.-tól*) 

(Grand-Rapidsban.) 
Sötét. 

a b e d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a huszadik lépésre mattot mond. 

A 701-ik számú feladvány megfejtése. 
(Kastner B.-tól Coburgban.) 

VII. Sőt. 
1. H f 6 - d 5 . . . . c 6 - d 5 : ( a ) 
2. H e 4 - d 6 f . • • K f ő - f 4 
3. Ve7—gő mat. 

1 
2. V e 7 - b 4 f . 
3 e2 —el mat. 

1. K f 5 - e 4 : ( b ) 
2. tetszés szer. 

1 1. B a 7 - d 7 
2. He4—d6t . . . 2. B d 7 - d 6 : 
3. V e 7 - h 7 mat. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolezon: Czenthe József. — Geltén: Glesinger Zsig
mond. — Sárospatakon: Gérecz Károly.— Aradon:Kovád 
Albert. — Débreczenben: Zagyva Imre. — Jdszkisértn: 
Galambos László. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. -
Ufalun : Farkas Ferencz. — A pesti sakk-kör. 

*) Ezen eredeti feladvány megkettőztetése egy isme
retes Loyd-féle kompozicziónak. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁEMPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Öjdonságok 
1873-ik éri jnlius—deczember. felyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

egytttt: 

Félévre (július—deczomber) " t r t 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Félévre (július—deczember) **" 

Csupán a Politikai Újdonságok: 
Félévre (július—deczember) * ' 

P ^ ~ Egyes előfizetések legczélszerübben post*<nt»-
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

gtf Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiw 
teletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hó 1873. , 
A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 

kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. "• *•) 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-és Katholikus e» proteatant | Gftr&g-orottx 

hetlnap I naptár naptár 
Izraeliták 

naptara 
N a p H o l d Hónapi-és Katholikus e» proteatant | Gftr&g-orottx 

hetlnap I naptár naptár 
Izraeliták 

naptara hossza kél nyng. 1 boigza 1 kél | nyűg. 

8 Vasár 
9 Hétfő 

10 Kedd 
11 Szerd. 
12 Csőt. 

1 13. Pént. 
' 14 Szóm 

Június 
E l S z . har. vas. 
Jézus sz. vére 
Margit kir. 
Barnabás 
(Jr napja 
Páduai Antal 
Vazul nagy pk. 

• 

| Május (ó) 
ESz .bar . v. 17 G Pfln. vas. 
Elsőd *S Punk. hétf. 
Margit 29 Tbeodoz 
Barnabás 30 Izsák 
Tóbiás 31 Hermeias 
Páduai Antal 1 Junin> 
Elizeus 2 Nicephor 
oldvaNozaaai. ® Holdtölte 1( 

Siv. R. 
13 
14 
15 Makk. gy. 
16 
17 Zakarjás * 
18 
19 S. Seleh.j 

1. 11 óra 17. 5 

t. p. 
77 39 
78 36 
79 33 
80 31 
81 28 
82 25 
83 23 

perczko 

4. p. 
4 3 
4 2 
4 -2 
4 2 
4 2 
4 2 
4 l | 
r éjjel 

6. p. 
7 54 
7 55 
7 56 
7 56 
7 56 
7 57) 
7 58 

t p. 
220 10 
232 55 
246 41 
260 34 
274 30 
288 44 
303 13 

o. p. 
5 23 
6 40 
7 58 
9 11 

10 11 
10 39 
11 34 

ó. p. 
2 23 
2 47 
3 18 
3 59 
4 54 
6 2 
7 21 

T A R T A L O M . 
Apéo* 

Zuhatag »z Al' 
Bartakovics Béla (arczkép). — A vén sirásó. 

és a hitel. — Ballá Károly (arczkép). 
Dunánál (képpel). - A kedélyhangulatok kifejezne ^ 
embernél és az állatoknál (képpel). — Égy amerikai v 
lalkozó. Földünk ismeretlen részei. — Vend vend f 
hívogató (képpel). - Egyveleg. — Tárház: Irodalom 
művészet. - Közintézetek, egyletek. — Egyház és »«> ' 
- Mi újság ? Nemzeti szinház. - Szerkesztői mondamv* 
- Sakkjáték. - Heti-naptár. _______ 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-uteza 21 "«• 

Huszadik évfolyar 

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 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre fi ft. — Félévre 3 ft. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikni lJjtloi-Ságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczarba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál csak 7 krajczarba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

G r ó f M a j l á t h A n t a l . 
(1801—1873.) 

A m u l t hónap ismét kevesbítette egy gyei 
azon hazafias szellemű konzervatív állam
férfiak számát, a k iknek munkássága már a 
forradalom előtt méltó elismerésben része
sült a hazában, de a kik azért a legújabb 
polit ikai életben is hasznos tevékenységben 
töltötték utolsó éveiket. Az ujabb, korán 
vénülő nemzedék még nem tudjuk fog-e 
anny i munkás öreget hagyni a jövő évtize
dekre, mint a mennyien mi hozzánk átjöttek 
a harminczas és negyvenes évek nevezete
sebb harezosai közül, megérvén a zsibbadt 
tét lenségben töl töt t két évtized 
u t á n az ujabb alkotmányos 
élet időszakát, mely a hatvan-
hetediki ál lami kiegyezés és a 
koronázás á l ta l ny i l t meg. 

A máj . 14-én e lhunyt gróf 
Majláth Anta l is ezek közé 
tar tozot t s benne a főrendi 
osztály egyik t iszteletreméltó 
tagját , a néhány még élő po
li t ikai veterán egyik megbíz
ható bajtársát , a haza egyik, 
minden körülmények közt hű
nek ismert fiát vesztette el. 

Gróf Majláth Anta l Budán, 
1801. febr. 22-dikén született. 
Atyja gr. Majláth József, anyja 
bá ró Sennyey Mária kitűnően 
gondos nevelésben részesítet
ték. Alsóbb iskoláit Sátoralja
ú jhe lyen és Pesten a kegyes
rendiek tanodájában, majd a 
késöbbieketPozsonyban s végre 
a jogi tanfolyamot Győrött vé
gezte. Iskolai t anu lmánya iban 
oly korán haladt , hogy Pesten 
már 1817-ben a bölcsészet tu
dorává avattatot t . Mint másod
éves jogász Győröt t megyei 
aljegyző, az év végével Pes ten 
a k i rá ly i tábla esküdtje volt, s 
a min t az ügyvédi vizsgát le
tette, ismét aljegyző le t t Zem
plénmegyében, mely u t án is
mét a főjegyzői ál lomásra lépett. 

De ily korán közhivatalba lépve, nem 
maradha to t t olyan szűk körben , a minőt 
egy magyar vármegye nyúj tha to t t tapaszta
latokra vágyó szellemének. 1823-ban már 
Fiúméban ta lá l juk, mint kormányzósági 

t i tkár t , s i t t 1827-ig, alig négy év alat t már 
ülnökségre és kormányzói helyettességre 
emelkedvén, Budára, hivatot t a helytar tó
sághoz s ott tanácsosnak neveztetett ki. I t t 
még két évet sem töltött, midőn 1830-ban, 
még 30 éves kora előtt, Zemplénmegye fő
ispánjává nevezték ki s rövid időközökben 
1832-ben az udvar i kanczelláriánál udvar i 
tanácsos, 1836-ban alkanczellár, 1839-ben 
pedig fökanczellár lett. Mind e magas állá
sokon nevezetes szolgálatokat te t t a köz
ügyeknek s a polit ikai ellenzék rokonszenve 

• GRÓF MAJLÁTH ANTAL. 

folyvást szi lárdult irányában, mig a feje
delmi udvar bizalma már 1839-ben föasz-
talnokmesterré , 1840-ben a szent István
rend nagykeresztesévé tette a föl és alá egy
a rán t határozott jel lemű férfiut. 

Az országgyűléseken is már korán meg

kezdette szereplését. Jelen volt az 1825— 
27-diki, az 1830-diki s az 1832—36-diki 
országgyűléseken, s mint a főrendiház tagja 
és az ősi a lkotmány hü védője gyönyörű 
lat in szónoklatai által is országos hirre 
emelkedett. Előadása már első szereplése 
idejében, később pedig , a magyar nyelv 
életbeléptetése után saját anyanyelvén is, 
folyékony, könnyen érthető, de mégis éke
sen kidolgozott volt. Rendesen higgadtan 
beszélt, de olykor-olykor rohamos modora 
még megnyeröbbé tette. 

Az a sokféle hivatalos állás, 
melyen át a kanczellárságig 
emelkedett, mind szolgált vala
mivel nem közönséges kiképzö-
déséhez. Mint fiumei kormány
zóhelyettes teljesen elsajátí
to t ta az olasz nyelvet, melyen 

nemzetgazdasági ismereteit 
bővítette. Mint zempléni fő
ispán elnöki tapinta tá t s a 
tanácskozások vezetésében való 
tehetségeit fejlesztette, mig 
ugyanakkor mint az 1831-iki 
kholerai mozgalmak idejére ki
nevezett kormánybiztos az in
tézkedésekben való erélyét 
tette próbára. — Azt a sze
repet , mely később Pestme
gyének jutot t , még a harmin
czas években jóformán Zem

plénmegye játszotta, hogy 
minden közérdekű kérdést min
den oldalról és sok elmeéllel 
megvitat tak közgyűlésein s 
olyan férfiak á l ta l mint Des-
sewífy Aurél , Kossuth Lajos, 
Barkóczy János,Sztáray Albe r t 
stb., a politikai színezet min
den árnyalata képviselve volt 
a megyében. 

Alkanczellárrá gr . Reviczky 
Ádám bukása u t án a helyébe 
lépett népszerűtlen, sőt orszá
gosan gyűlöl t gr . Pálffy Fidél 

mellé neveztetett ki Majláth Anta l , kinek ro
konszenves s még polit ikai ellenfeleinél is 
bizalmat keltő egyénisége is csak kevéssé el
lensúlyozhatta amaz ingerül ten és szakadat
lanul folyó támadásokat , melyeknek vég-
ezélja volt Pálffyt lehetetlenné tenni. 
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A folytonos erős nemzeti visszahatás 
végre leszorította polczáről a fökanczellárt 
és helyét 1839-ben Majláth foglalta el egész 
1844-ig. Mint kanczel lá rnakaz voltfötörek-
vése, hogy a magyar nyelv országos hasz
nála tú hivatalos nyelvvé emeltessék a kor
mányzat, törvényhozás, bíráskodás terén, 
sut a hazai nyi lvános közélet minden ágá
ban, és hogy ezt a bécsi, de különösen a 
cseh körök hosszas ellenzése és akadályo
zása daczára is keresz tü lv i t te : mindenesetre 
foérdeme gr . Majláth Antalnak. Ezenkívül 
az 18S9—40-diki országgyűlésen a politikai 
pár tok között beállott engesztelékeny han
gu la t számos közérdekű és nagy fontosságú 
törvény keresztülvitelére segítette az or
szággyűlést , az 1843—44-diki országg3"ülés 
pedig a reform-kérdések előkészítése és ama 
két törvény által lett feledhetlenné, mely 
először kezdte meg nagyobb erővel az osz
tályok közti különbség megszüntetését . 

1844-ben végre az udvar i körökben a 
konzervatív párt árnyala ta i közül az a töre
dék kerekedett fölül, mely épen nem akar t 
a nemzet törekvéseivel és czéljaival számot 
vetni, hanem a nemzeti eszméknek napró l 
napra e l lenál lhata t lanabbá váló á ramla tá t 
erélyes rendszabályokkal még ekkor is fel
t a r tóz ta tha tn i remélte, ha a rohamosan ha
lad") kerekeket lesz elég bátorsága a kormány
nak megragadni . A nagyon ifjú gr. Apponyi 
György á l l í t ta to t t az ügyek élére, min t ez 
ókonzervatív á rnya la t legelhatározottabb 
képviselője, k i amegyéket az adminisz t rá tor i 
rendszer által akarta megtörni , hogy a kor
mánypár tnak a küszöbön álló választások
nál többséget szerezzen. Akkora határozott
éi niral azonban mégsem kezdett e töredék 
működéséhez, hogy Majláth grófot azonnal 
és határozottan elbocsáttatta volna, mer t 
talán az ö népszerű nevének még remélték 
hogy hasznát vehetik. Egy ideig, mint névle
ges fökanczellár még élén állott az ügyeknek, 
de azután visszavonult, a diplomacziai nyelv 
szemvakitó kifejezése szerint hosszabb időre 
el utazott szabadsággal s többé vissza sem tért . 

Ez időtől kezdve vidéken élt, nagy részt 
Perbenyiken zemplénmegyei bir tokán, hol 
az egész környék nagy tiszteletben tar to t ta , 
min t nemes szívű embert, ki a jótétemények
ben soha ki nem fáradt. Könnyen érthető, 
hogy konzervativ elvei mellett ez idők po
litikai mozgalmait nem mindenben helye
selte, de azért soha egy lépést sem tett , mely 
nemzetének e küzdelmekben való akadályo
zására vagy épen megbéní tására czélzó J e t t 
volna. De midőn az ellentétek a legszélsőbb 
végletekig fejlődtek: akkor ismét előlépett 
gr . Majláth Antal , s Ba t thyány Lajos kérel
mére tagja volt amaz ötös küldöttségnek, 
melynek tagjai rajta kivül még id. Majláth 
György, Bat thyány, Deák és Lonovics érsek 
vol tak s ö maga, min t oly loyalis alat tvaló, 
kinek hűségéhez kétség nem férhetett , előre 
ment, hogy ez öt tagú küldöt tségnek sértet len 
elfogadtatását kieszközölje Windischgrá tz-
nél. A küldetés eredmény telén marad t , de ezt 
bizonyára az öt tag közül egyik sem fájlal
hatta mélvebben, min t a hazafias szellemű 
konzervatív töur. 

A forradalom u tán ismét Perbenyikre 
vonult vissza s ott oly életet folytatott, 
melyből a római császár, Titus, ér te lme sze
r int egyetlen egy nap sem veszett el. A sze
gény népnek mindenben segítségére volt s 

'ékei szerint több mint hat ezer beteget 
gyógyí to t t homeopathikus szerekkel. Ven
dégszeretete szintén a legszélesebb körökben 
ismeretes volt s a Bodrogköz összes mivelt 
osztályai bőven képviselve voltak házánál 
az öt1 vek nehéz korszakában. Ez idő 
a la t t neki is je lentékeny része volt mind 
azon kísérletekben, melyekkel a hazafias 

szellemű konzervativek az alkotmány hely
reál l í tását kieszközölni akarták. Ismerjük, 
hogy mily sikertelenek marad tak e kísérle
tek. Az öreg gróf Majláth Anta l ez évek 
alatt nagyobb utazásokat is tet t külföldön s 
egész ifjúi érdeklődéssel igyekezett tapasz
talatait gazdagítani . Végre ezután a ki
egyezés csakugyan bekövetkezett s a tisztes 
öreg az 1865 —1869-, 1869—1872-diki s 
a most folyó országgyűlések alatt a fő
rendiház egyik legtevékenyebb tagja volt, 
ki bizottságokban dolgozott és elnökölt s a 
magyar delegácziönak is állandóan elnöke 
volt, mig végre május 14-dikén csaknem 
közvetlenül a munka mellől szólította ki a 
halál ez öreget, kinek az ujabb viszonyok 
sokkal inkább kielégítették reményeit, min t 
az ujabb nemzedék kevesebbet tapasztal t fiai
nak. Sokszor emlegette az üléseken, hogy az ö 
kaiiczellársága alat t mily csekély vívmá
nyok milyen küzdelmekbe kerültek az ud
varnál s most mi ly fontos dolgok intéztet
nek el nagyobb erőfeszítések nélkül . 

Hazafiúi hűsége és munkássága az or
szág előtt, jó tékonysága és áldásos adako
zása az egyes magánosok sziveiben fogja 
nevét fenntar tani a perbenyiki családi sir-
bolt legújabb lakójának. 

É l e t - t a n á c s . 
Szívesen ndom, vegyétek, 
Mástól tanulni nem vétek; 

A tanszékben itt ülök már 
Dicsőséggel, 

Hallgassátok fiuk, lányok 
Békességgel. 

Szólni sokra lenne gondom, 
De én csak ez egyet mondom: 

Én tudom, ki már e földet 
Bégen járom, 

Hogy a sok közt legfontosabb 
Ez a három. 

Az ifjú, férfi s vén kora: 
Boggeli, ebéd, vacsora. 

Jövő korod előre ne 
Éljed balga! 

Másként semmi uj nem marad; 
Ki reggelre az ebédet 

Is befalta, 
Egész napra csömört arat 

S ha előre élni hiba, 
Hátrafelé is galyiba, 

Elmulasztott ifjúságát 
Aggon élni. 

A midőn küzd, — az öreget 
Szembe szégyen, szánom-bánom, 

Bú, baj éri, 
S kaczaj és gúny háta megett. 

A harmadik e kettőből 
Foly, mint csermely a kútfőből: 

Éld korodat idejében, 
Érésekor, 

Sem hervadtán, sem bimbóban; 
Csak ha kiforrt, édes a kéj, 

Édes a bor 
A szívben és a kancsóban. 

lm az intés! . . . hármat adtam. 
Magam? — Egyet se tartottam. 

A bölcs tanács: agg költőnél 
És a papnál, • 

Minden perczben készen folyik, — 
Elég ha mást vezet, maga 

Bukdosva jár 
Bölcsőtől a korporsóig. 

Szemere Miklós. 

A pénz és a hitel. 
I I . 

A szolgálati jegyeknek érczpénz alak
ban tör tént mind nagyobb mérvű forgalma 
kézröl-kézre j á r t a , szülte, min t említők: a 
hitelt. 

E szóra nézve mindenekelőt t még kell 
jegyeznünk, miszerint ép ugy min t a pénz 
szót, ezt is kétféle ér telemben szokták hasz
nálni. Egyik esetben az egyéneknek azt a 
képességét ér t ik alatta, miszerint valamely 
viszonszolgálat teljesítését remélhetjük va
laki től ; a másik, vagyis tulajdonképeni érte
lemben véve pedig azt jelent i , hogy valaki. 
képes a neki előlegezett szolgálat-jegyekért 
mindenütt értékesíthető szolgálat-jegyeket 
adni vissza. 

A hitelnek ez utóbbi neme ugy viszony
lik az előbbihez, mint a pénznek inai alakja 
az „in na tu r a v iszonzásához; mig amaz csak 
bizonyos esetben, bizonyos egyének között, 
add ig ez mindenkor , mindenki között hasz
nálható. 

A hitelnek ez utóbbi neme az, mely a 
szolgálati jegynek, a pénznek érez alakban 
megjelenéséből származott , s mely ma, mint 
tulaj donképeni bank-hitel, á ta lános forga
lomban van. 

Az emberek t. i. t apasz ta lván azt is, 
miszerint a szolgálati feleslegek, vagyis in
kább felesleg jegyek mind könnyebb kicserél-
hetésével aránylag a szolgálati feleslegek 
száma is mindinkább n'ótt, ugy hogy utoljára 
a szolgálatoknak e legkönnyebb j e g y e i , az 
érezek is nagy mennyiségre nőt tek ; sőt 
tapasztalván, miszerint e jegyek tova szál-
l i tása sok időt vesz igénybe, mia la t t e je
gyek használa t lanul hevernek: igy jöttek 
azon gondolatra , hogy m a g u k n a k az átalá
nos kelendőségü jegyeknek ismét oly szű
kebb kelendőségi jegyei t hozzák létre, me
lyek még könnyebben s még gyorsabban for
gathatók, mindenki t a r r a utalva, hogy e 
j egy bir tokosa a szolgálat á ta lános érvényű 
jegyei re t a r t igényt . 

Kell-e mondanom, hogy ez uj szülött az 
u. n. papírpénz, mely az éreznek a hitellel 
párosultából származott sarjadéka, — a 
miér t is hol ezek bármely ike hiányzik, ott 
ez u tód is hiányzik. 

Sőt még egy lépéssel t o v á b b : az, kinek 
joga van ily papi r szolgálati jegyekhez, 
szintén a hitellel párosulva, egy még ujabb 
sarjadék lé t re j ö t t é t eszközli: magán váltó
kat és részvényeket bocsát ki, melyek később 
ily papírpénzér t becserélendök. 

Az emberi szolgálat-jegyeknek, a pénz
nek, azonban ez utóbbi alakja, m in t emii
tök, már nem pusztán a szolgálat megtör
téntétől, hanem az u. n. hiteltől függ. 

E szó többszöri hal la t tára , s ismerni 
kezdve, hogy mily rendkívül i ha ta lma van 
ezen másik rejtélyes l énynek , melyet igy 
nevezünk, s mely ama, kezünkön forgó pénz
nek az anyja, ta lán kíváncsian fogja kérdezni 
némelyik olvasó: de h á t honnan ve t te magát 
e kis tündér . Oly hata lmas urnák, minő 
ma a papírpénz, nemcsak apját, de anyját 
is érdekes ismerni , hogy tudva genealógiá
ját , mind ig fölismerhessük a vért , a melyből 
származot t : váljon jó volt-e az, avagy talán 
már maga is romlot t volt ? 

A hitel tulaj donkép szintén az emberi 
m u n k a szülöt te , csakhogy oly munkáé, 
mely nem vitetett még piaezra, nem adatott 
el, t a l án nem is kerestetet t , s igy ta lán egé
szen viszonzás nélkül marad t kamatozó tő
kének. Az i lynemű munka , az u. n. ismeret 
és tapaszta la t taní tot ta meg az ember t ar ra 
az elvre, hogy adott ígéreteinket egyértékii-
nek kell tekinteni a tettel, vagy a szolgálat 
jegyeinek átadásával, s mulhatlauul bevál

tani, különben a tá rsadalom fejlődésével 
számtalan bonyolul t müveletek ép ugy 
tönkre mennek, min tha a physikai alapot, a 
munkát vonnók meg tőle; — s megfordítva 
a legnagyobbszerii, az összes emberi erőt 
messze tu l haladó müveletek csak ez elvhez 
való szigorú ragaszkodás mellett vihetők 
ki, ugy hogy ez által , ez elvben bizás, vagyis 
a hite! által, megkétszereződik az embernek 
a természet fölötti hatalma. 

Mint emii tök, ott hol a hitel valóban 
létezik, nagyon sok megfizetetlen fáradság, 
sok tapasztalat gyümölcse e töke, csakhogy 
ez még finomabb természetű, mint az, mely 
pénz alakjában össze van gyűjtve. De hogy 
e finomabb természetű töke mennyire jöve
delmez, mennyire megsokszorozta az emberi 
munka értékét, a legközönségesebb minden
napi üzlet mutat ja . Ha A kereskedő Zí-töl 
100 ft á ru por téká t vásárol, s B viszont A 
tói 50 ft á ru t , hitel nélkül 150 ftnyi ércz-
pénzt használnak föl ez üzletnél ; ha ellenben 
B bízik J -ba , engedi vinni a 100 ft ér tékű 
árut, s ha ^4-tól később ö is 50 ft á rá t vásá
rolt, és A is bizott 7i-be, A utoljára csak 50 
ftot küld a számla kiegyenlítésére, — s igy 
100 ft szabadon maradt , hogy ugyani ly hi
tel mellett más kétszer 150, azaz: 300 ftnyi 
üzlet megkötésére szolgáljon. A hitel mellet t 
tehát ugyanazon pénzösszeggel az 50 fttal, 
vagyis ennyi t érő munkáva l a l 5 0 f t helyett 
csupán A maga 450 ft ára cserét létesíthet. 

I smét természetes tehát, hogy, ot t hol a 
hitelnek valódi alapja: a solidság hiány
zik, annak használata ép oly ingatag, mint 
a fedezet nélküli papírpénzé. Csak az em
beri eladott és el nem adot t munkának, a 
„pénznek" és „hitelnek" valódi létezése szol
gá lha t a nagyobbszerü üzleteknek biztos 
alapul. 

í m e ! a legegyszerűbb alakra visszave
zetve, ezek azon labyrinthszerü • bonyolult 
ösvények, melyeken á t a munka az emberi
ség életmezején megjelenik, az egyik helyen 
megtörtént erö-kifejtés a föld legtávolabbi 
vidékeire, s az ember legkülönfélébb szük
ségeire is el levén ily alakban szállítható. 
A börze a szállító eszköz, az üzér a szekeres 
vagyis inkább kereskedő, — tudn ia kell, 
hogy mi t vett, s mennyi t bir el szekere! 

A pénz természetének e csak futólagos 
áttekintéséből is az tűnik k i , hogy egyfelől 
mennyire alaptalan azon nézet, mely a pol
gári erények védelmezése gyanánt folyvást 
a pénz ellen harczol. A mint természetes 
volt a mi tá rsadalmunk kevésbbé fejlett 
állapotában, midőn részint a szolgálatok ér
téke közötti különbség nem volt oly nagy, 
mint a midőn a magasabb miveltség mind
inkább elválasztja az embereket egymástól, 
részint a szolgálatok kicserélése .ismerősök 
között történt , részint pedig a szolgálati fe
lesleg is kevesebb volt, — természetes volt 
mondom, hogy a szolgálat viszonzása az 
orvos, ügyvéd, iró stb. számára is az egész 
társadalom által, egy részben legalább „in 
natura" tör tént , az által , hogy a tisztelt 
egyéneknek szívesen szolgáltak viszont: ép 
ugy megfordítva igen természetes, hogy a 
fejlődéssel, midőn a szaporodás miatt sok 
oly idegennek kell szolgálatot tennünk, s 
tőle elfogadnunk, a kivel talán soha többé 
nem találkozunk, a szolgálatok kiegyenlí
tése is mindinkább azon biztos és minde
nüt t alkalmas alakot ölti föl magára, melyet 
pénznek, pénzzel való fizetésnek nevezünk. 
•Sajnálandó, ha az átalakulás az „in na tura" 
állapotból az „in effigie" állapotra oly mér
tékben történik, hogy a szolgálatoknak — 
hogy u g y szóljunk — poriadékát , a tiszte
letet és becsülést is á ta lakí t ják; mert e 
miatt az emberre nézve kellemetlenné lesz 
a tá rsadalmi érintkezés, a forgalom, tehát 

maga a szolgálat-jegyek alapja. Azonban ez 
mint az anomália csakhamar magától meg
szűnik, mert igy a szolgálati felesleg, s Mi
nek jegyeinek mennyisége csökkenvén, a 
kicserélődés annál lassúbb lesz, s részben 
visszaáll az „in natura" viszonzás szükséges 
mennyisége, mig maguk a tényezők, melyek 
ez anomál állapotot, a tulhajtást előidézték, 
t. i. a szolgálati jegyekkel kereskedő inté
zetek, a bankok is szintén visszaszorulnak. 

Másfelöl téves azok nézete is, kik egyes 
egyéneknek nagy mérvű jövedelme,'s gyors 
meggazdagodása, vagy szolgálataik dús vi
szonzása ellen átalában zugolódnak, mivel 
kétségkívül valami régóta meggazdálkodott 
munka-felesleg hajtja az ily esetekben a bö 
kamatozást. Anomáliák, igaz! itt is léteznek, 
s létezhetnek; de a törvényhozásnak ép az 
fő föladata, hogy oly intézkedéseketlétesitsen, 
melyek által mindenki számára biztoűttas-
sék a munkák, vagyis szolgálatok kicserélé
sénél az értéknek igazságos megitélhetése, 
— ha aztán valaki mégis ugy ítél, hogy 
több szolgálatot ád oda kevesebbért, — az 
az ö gondja. 

Szigorú törvények vezetik a szolgálati 
értékcserét ép ugy, min t az egyének egész 
életét, s ha van az emberi ismeretnek ágai 
között olyan, mely az emberi események 
mindenikében is szigorú physikai törvények 
lételét és egy magas gondviselés intéz
kedését mutatja, — akkor a pénz tudo
mánya, a financzia is világosan mutat ja ezt. 

Dapsy László. 

Egy amerikai vállalkozó. 
{Barnum életéből ) 

II. 
(Maga kezére. Barnum első szerelme s kora házassága. 
Szárnypróbálgatásai az üzleti pályán: boltos, korcsmáros s 

üzér. A kiállítás eszméje. 

Az alárendelt boltos legényi állás nem elégí
tette ki a fiatal vállalkozót. Égett a vágytól, hogy 
maga kezére kezdhessen valamit. Az önállóság vá
gyán kivül valami egyéb is sürgette: a szerelem. 

Az említett szomszéd városban (Grassy-Plains-
ben) laktában, gazdái engedelmével minden szom
bat este haza ment anyjához, ki apja ven
déglő üzletét még mindig tartotta; a vasárnapot 
honn töltötte s hétfőn hajnallal az üzletbe vissza
tért. A rövid utat néha gyalog, néha gazdái lo
ván tette meg. Egy alkalommal szülővárosából egy 
fiatal leány, Hallett Chairy (Charitas), ugyanazon 
városban volt, valami bevásárlások végett (ma
gának is mint szabó- és varrónőnek üzletkéje le
vén) s elesteledett. Szombat .volt; s az ismerős 
kereskedő, kinél Chairy szállva vala, tudva, hogy 
a fiatal Barnum az este szintén haz i menendő, 
felszólította ezt, hogy legyen a leánykának uti 
társa s oltalmazó lovagja. Barnum a leányt udva
riasan maga mögé ültette a nyeregbe 8 megmondta 
neki, hogy kapaszkodjék belé s ne féljen semmi
től. Bár egy városból valók, nem ismerték egymást 
azelőtt, de ez esteli lovaglás közel hozta őket egy
máshoz s Barnum formaliter beleszeretett a csinos, 
eleven, bár szemérmes leánykába. Azutáni vasár
napjainak czélja nemcsak anyja látogatása volt, 
hanem a templom is, hol rendesen megláthatta 
Chairyt, kibe hétről hétre szerelmesebb lett. Nyi
latkozni azonban, függő állása s bizonytalan kere
sete miatt, tizennyolez éves korával járó nagy bá
torsága daczára, sem mert. Hanem föltette magá
ban, hogy mielőbb függetlenállást szerezés önálló 
megélhetést biztosit magának. 

Miután|átmenetül még egy atyai nagybátyja (s 
gyámja)fűszeresé8 vegyes kereskedésében üzlet ve- I 
zető volt Brooklynban s ugyanannak newyorki na- ' 
gyobb üzletével is megismerkedett, egyszerre csak 
fölmondta a szolgálatot és egy kis korcsmát nyitott 
maga kezére, melyet csakhamar nyereséggel ismét 
eladott s hasonló, de nagyobb üzletbe társul ment 
New-Yorkba, a fővárosba. Daczára, hogy társ 
volt, alárendeltnek érezte helyzetét s ismét föl
hagyott vele s haza ment Bethelbe, hol gyümölcs-
és csemege-kereskedést nyitott, mely szerencsés 
időpontban nyilván meg, egyszerre szép hasznot 
hajtott s csinos virágzásra emelkedett. Rövid idő 

alatt meglehetős pénzecskét csinált össze s gon
dolkozott, mibe ölhetné leggyümölcsözőbb an. 
Nagyapja, kinek különös kedvonezo volt, azt ta
nácsolta neki •. nyisson sorsjegy-irodát s keresked
jék papírokkal. 

,,Akkorban — irja Barnum — a sorsjátékot 
még nem tekintették erkölcstelen üzletnek. Tisz
tességes emberek kereskedtek sorsjegyekkel, sőt 
templomok s más erkölcsi jótékonysági intéz, tek 
számára is rendeztek sorsjátékokat, a nélkül hogy 
valakinek eszébe jutott volna, azt istentelenségnek 
bélyegezni. (Ma is űzik, csakhogy tisztességesebb 
nevek alatt.)" Egyszóval: bizományi engedélyt 
szerzett magának a az uj üzlet, mely mellett • 
másikkal sem hagyott föl, eleinte csinos hasznot 
is hajtott Phineasunknak. Rendre divat- s egyéb 
czikkekre is kiterjesztette üzletét s mindenben 
egyenlő ügyességgel forgolódott. Ügyességeink 
szerencséje is megfelelt s még nem töltötte be 
tizenkilence évét, mikor a kis Chairy kezét meg* 
kérni bátorkodott. Az ismeretséget már előbb, 
ugyanegy városban lakván, szorosbra kötötte, 
lassanként a vallomásig is elvitte, mely nem fo
gadtatott roszul. Ugy látszik, a mily ügyes, oly 
csinos gyerek is volt, ámbár szépségének (etemé* 
sen ártott, hogy tizenhat évei korúban a himlő 
nagyon megcsúfolta. De arcz t szépségének hiá
nyát udvariassága pótolta. Nyáron át zöldbe rán
dulásokat, télen szánkázásokat rendezett, egyedül 
kedveso kedvéért, ki ilyenkor örömmel s büszkén 
érezte királyné-voltát. Egyszóval udvarlása ked
vező fogadtatásra talált s a tizenhat éves Chairy 
kezét nem tagadták meg, sem a szülők helyettesei, 
mert Chairy árva volt, sem ő maga, a tizenkilencz 
éves kérőtől,— ki daczára vőlegényi türelmetlen
ségének, mielőtt az oltárhoz lépne, még egy üzloti 
utat tett Philadelphiába, hogy ott a sorsjegy
üzlettel alaposabban megismerkedjék s magának 
ez ágban uj összeköttetéseket szerezzen. Vissza
térve is oly szorgalommal és figyelemmel folytatta 
üzletét, mintha semmi különös nem volna törté
nendő. Házasságukat előre nem is ütötték dobra 
s azt végre hajtani el is mentek hazulról, New-
Yorkba, hol egy skót eredetű pap, (kinek történe-
teson nem kisebb neve volt, mint Mac Auley) adta 
őket össze 182:). november 8-kán. ,,A korai házas
ságoknak — jegyzi meg Barnum e helyütt, — 
átalában véve nem vagyok barátja. Férfi és nő, 
mikor ily fontos lépést tesz, jó, ha kissé érettebb 
eszű már; s korai házasságok már sok nyomor és 
szerencsétlenség okozói voltak. De bár kevéssel 
voltam több tizenkilencz évesnél, mikor megháza
sodtam, mindig azóta s ma is ugy vagyok meg
győződve, hogy ha még húsz évig vártam volna, 
még sem találtam volna oly nőt, ki ugy talált 
volna egyéniségem- s jellememhez, s ki minden 
tekintetben, mint nő és anya, oly derék és tiszte
letre méltó lett volna, mint a feleségem!" 

Üzlete,uj családi élete, bármennyire igénybe 
vették is, mert szokása volt egész leiekkel tenni 
mindent a mibe fogott, mégis engedtek neki időt 
nemcsak arra, hogy mindenféle bohóságokat kö
vessen el, együgyű, vagy dicsekvő embereket 
megjátszon, a mibe ugy látszik, mindig különös 
kedve telt, — hanem maradt ideje arra is, hogy 
politikai czikkoket irjon a danbury-i hetilapba, s 
midőn éles tollal irt czikkeit az nem merte vagy 
nem akarta kiadni, fogta magát s maga kezdett 
újságot adni ki: ,,A szabadság hírnöke" czim 
alatt. De újsága, bár nagyon jól ment, szabad 
szókimondása által egy pár költséges sajtó- 8 
rágalmi pörbe bonyolította. Ctoljára be is zárták 
két hónapra, mert egy papot uzsoráskodással 
„rágalmazott," 'noha a tényt a tanúvallomások 
igazolták. Büntetését kiállva, a nép egész diadal
menetet rendezett számára, de ő már megelégelte 
a dicsőséget s újságán, persze jó nyereséggel, túl
adott. 

Hanem a pénz a mily könnyen jött neki, oly 
könnyen ia ment el tőle. Üzletében is vesztesége
ket szenvodett. Hitelbe vásárlói, kivált vidéki 
sorsjegy-eladói s bizományosai tetemes összegekig 
megcsalták; ugy hogy egy darabig oly virágzó 
üzlete egyszerre megcsökkent s az élet gondjai 
kezdték környékezni. A kik neki voltak adósok, 
nem fizettek, s a kik neki hiteleztek, kielégítést 
követeltek. Eladta üzletét, pénzzé tette mindenét 
s kielégítette őket. Maga pedig, feleséges ember 
létére, ismét valami alkalmazás után nézett. De 
minden erőfeszítései mellett sem sikerült egyha
mar valami helyet találnia magának, s midőn a 
telet (1834—5 közt) nem csekély nélkülözések 
közt húzta ki, 1835 tavaszán váratlanul egyik volt 
bizományosa beszímolván száz tallér készpénzhez 
jutott s azzal, jobb hiányában, magán-ebéd]őházat 
nyitott, New-Yorkban, hová még a tél. elején. 



vonult volt. Üzlete jól ment s dolgát ismét annyira 
fölvitte, hogy egy virágzó fűszerkereskedésbe tár
sul léphetett be. 

Íme, ilyenek voltak Barnum előzményei s 
első — elég tarka és változatos — kísérletei az 
üzletvilágban, melynek egykor egyik nagyhatal
masságává volt leendő. 

De kisérletei s szárnypróbálgatásai közt ré
gen kezdte érezni már, hogy tulajdonképi helyét 
az üzletvilágban nem találta még 
meg. Tehetségét eddig is bebizonyí
totta: pénzt szerezni s tul adni rajta; 
de hivatását, melyre teremtve volt, 
keresnie kellé még. Erezte a hiányt, 
melynek betöltésére öntudatlanul mű
ködött, de nem is sejtette: hol van s 
miben áll az. Nem vette észre, mire 
készül: az emberi természet kielégithet-
len szomjának a mulatság és időtöltés 
után, kielégítésére; s hogy ezen a 
téren fog két világrészben egetverő 
zajt ütni, gazdagságokat halmozni 
rakásra, mihelyt mint látványságok 
kiállítója fog a világ elébe lépni. 
Nem sejtette még; nem is kereste ez 
állást vagy üzletágat, esetleg nyúlt 
hozzá egyszer s maga is elbámult a 
sikeren, mely kisérte. 

„A kiállítási üzletnek — irja 
könyvében egy helyütt — minden 
képzelhető módozatai és rangfokoza
tai vannak, a majom-mutogatástól 
föl a zene- és drámai művészet leg-
magasb tárgyaiig, melyek egész mi-
velt nemzeteket ragadnak lelkese
désbe s a lángeszű művésznek oly hirt 
és dicsőséget szereznek, melyet kirá
lyok irigyelhetnek. E művészettel 
üzleteket lehet csinálni, a legmagasb-
tól a legaljasbig váltakozó mulatsá
gok üzleteit. Ez is olyan mint más 
üzlet. A régi „kereskedés" nevezet, 
mely alatt olcsón bevásárlást s nyere
séggel való eladást értünk, épen ugy 
alkalmazható erre, minden fokozatai
ban, mint az utczasarki szatócsbolttól 
kezdve Stewartnak egész piaczsort elfoglaló óriási 
árucsarnokáig minden kereskedői üzletre. Keres
kedő világban élünk; s férfiak, nők, gyermekek, 
szegények, gazdagok, miveltek és miveletlenek, 
— csupa komolysággal nem élhetvén, — mulat
ságot és időtöltést is keresnek egyik élet-czikkül, 
e nagy vásárban. S az, a ki e közszükségnek meg
felelni képes, oly üzletet folytat, melynek alapját 
a teremtő vetette meg emberi természetünkben. 
Ha helyesen 
fogja föl 8 
méltóan tölti 
be hivatását, 
ha mulatságot 
szerez a nél
kül, hogy a 
bűnt terjesz
tené s táplálná 
egyszersmind, 
nem félhet at
tól, hogy hiá-
ban élt." 

„Dicseked
hetem-e — 
folytatja — 

hogy az embe
riségnek mu
latságot szerző 
s jelesen kiál
lítói pályámon 
mindig a kellő 

méltósággal 
jártam el, má
sokra bízom 
megítélni; né
haelég gyönge 
voltam, hinni 
azt magam fe
lől. De hogy 
egészben véve 
azon igyekez
tem, hogy a mulatságot ártatlanná tegyem, s hogy 
nagy mérvben sikerült nyilvános kiállításaimat 
némely bűnös visszaélésektől, melyek az ilynemű 
időtöltésekben a nagy publikum szája izére na
gyon is el voltak áradva, tisztán tartani s az üzlet 
e neméhez a jobb véleményben hozzá tapadt gya
lázatot róla lemosni: e részben ezerek meg ezerek 
tanuságtételére bátran hivatkozhatom." 

„Nem akarom hibátlannak tüntetni föl ma

gamat e részben sem. Megvallom, nem voltam 
mindig elég erős egészen felül emelkedni azon 
kétes becsű modoron, mely mint minden üzlettel 
s mesterséggel, ugy a kiállításival is együtt jár. 
Ha akkor, midőn 1831-ben először nyitottam saját 
nevem alatt egy kis üzletet Bethelben, kihirdet
tem, hogy én 25 pcttel olcsóbban adok mindent! 
mint más, ezzel csak a legközönségesebb kalmár
fogást gyakoroltam, melynek senki sem hitt ko-

BARNUM PHINEÁS. 

molyan s melyet azért senki sem is tarthatott 
bűnnek. Pedig ennél komolyabb bűnt kiállítási 
üzleteimben sem követtem el, előre tudva s akarva 
legalább. A legkevésbbé tisztességes üzletem e 
nemben épen a legelső volt; de azt nem magam 
terveztem, abba csak ugy esetleg kaptam bele s 
lettem részes, mikor a közönség előtt már n.ások 
által fölszinre hozva, jóformán ismeretes volt. 
Valódiságában akkor magam sem kételkedtem, — 

A bécsi Práterből: Körforgó. 

sőt az még ma sincs egészen eldöntve. Értem a 
„Joice Heth" kiállítását, mely először hozott a 
közönséggel, mint kiállítót, érintkezésbe." 

De Barnum ez önvallomásai után, a Joice-
Heth-ügyről s egyebekről külön czikkben kell 
szólanunk. 

A bécsi „Práter". 
Nem igen van több oly nagy európai város 

mely közvetlen szomszédságában hasonló hatalmas 
növésű erdőt volna képes fölmutatni, mint Bécs. 
Közvetlen szomszédságában igenis — mert a hol a 
bécsi Lipótváros nagyszerű házsorai végződnek, 
ott kezdődik rögtön a „Práter" farengetege. Né
hány száz lépésnyire innét még a „Jagerzeile" 

kőtömegeinek aljábau robog és süröw 
el melletted a világvárosi élet, és ha 
ezt a pár száz lépést az utcza végéig 
megteszed, hát magad előtt látod egy 
félköridomu tér túlsó részén a Práter 
lombos fasorainak kezdetét. A főbe
járat fölött vezet el a Bécs indóházait 
összekötő központi vasút. Balra a 
„Nordbahnhof" (északi vaspályaud
var) angolszász építészeti modorban 
emelt falai és tornyai nyúlnak föl, 
olyan benyomást keltve, mintha va
lamely helyreállított középkori várat 
látnánk magunk előtt. Hatalmas épü
let, mely tömegeinek és mérveinek 
nagyságával az egész környéket uralja. 

Maga a Práter, melynek nyil-
egyenességü főfasorába messze belá
tunk, Bécs „speczialitásai" közé tar
tozik. Évtizedek előtt még, midőn az 
osztrák fővárosnak nem volt annyi 
nyilvános mulatóhelye, mint jelenleg, 
és midőn a környék szebb pontjai 
nem voltak még minden irányban 
vasút által öszszekötve Bécscsel — a 
hamisítatlan bécsi népélet ugy szólva 
egyedül a Práterban jelentkezett. Sőt 
jóval később még egész a legújabb 
időig is, ezen nagy mulató park bizo
nyos részében volt leginkább fölta
lálható a bécsi külvárosok szórako
zást kereső lakossága. Az idegen sehol 
sem tanulmányozhatta kedvezőbben 
a bécsi népéletet, mint a Práterban, 
ünnep és vasárnapokon. Akkor hem
zsegett az, és részben hemzseg mostan 
is, a „Grund" eredeti lakosságától, a 

mely e pihenő napokban egész karavánokban 
vonul ki — gyalog, lóvasuton vagy társaskocsin 
— a Práter os tölgy- és hársfái alá mulatni. A 
„Grund" emberei — így nevezik a bécsiek a kül
városok lakóit — mindenkor hiresek voltak arról, 
hogy a ,juxot" s a „hetzet" mindennél magasabbra 
tartják, s azért élnek és halnak. A szemet és fület 
egyaránt foglalkoztató zajos mulatságok és lát
ványosságok, fűszerezve időközönként egy-egy 

többé vagy ke-
vésbbé sike
rült botrány
nyal — ez az, 
a miben a bé-
csialrendünép 

legnagyobb 
gyönyörét 

leli. — Igaz 
ugyan, hogy 
az utczai jele
neteknek min
den főváros
ban akad kí
váncsi bámu
lója feles szám
mal. De áll az 
is, hogy a leg
jelentéktele

nebb dolgok
nak is több né
ző közönsége 
akad Bécsben, 
mint bárhol 
másutt. Olyan 

csődületet, 
minőt Bécsben 
két zsörtölődő 
kofa vagy czi-
vódó czipész-
inas idéz elő, 
más városban 

egy összedőlt ház sem okozhatna. A bécsi első 
sorban látni, kaczagni és más rovására mulatni 
szeret — nem kárörömből, hanem sajátságos vér
mérsékleténél fogva, mely a ,.juxot" ép ugy meg
követeli, mint a gyomor a mindennapi táplálé
kot. A caesarok uralma alatti római nép s a bécsi 
lakosság között sok a hasonlatosság. Könnyű; 
vérű, élvvágyó, „panem et circences"-ért rajongó 
nép volt az is, melyet Tacitus és Juvenalis maró 
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élességü tollai oly hiven festettek le az utókor 
számára és olyan a bécsi is, ha mindjárt közmon
dásos kedélyessége, sőt szivjósága nagyon előnyö
sen szólnak mellette ez összehasonlításnál. Hanem 
forradalmi népnek — minő például a párisi — a 
bécsi köznép nem való. Legalább addig nem, mig 
vannak mulató-helyei, a hol csekély pénzért átad
hatja magát életörömeinek és szórakozásba temet
heti gondjait és ingerültségét. Hanem ha egyszer 
nem volna e népnek hol mulatnia, ha kizáratnék a 
Práterből, s azon apró helységekből — minők 
Hietzing, Liesing, Sechshaus, Meidling, Dornbach, 
Wáhring, Fünfhaus, Alt- és Neulerchenféld, stb., — 
melyek fecskefészkek gyanánt Bécs falaihoz tapad-

Báró Schwarz-Senborn, a közkiállitás nagymestere, 
nem csekély kedvet mutatott ugyan eleinte az 
egész „Wurstelprátert" föláldozni a kiállításnak 
— de e terve oly rósz vért szült a bécsi lakosság 
körében, hogy még a sajtó is egyhangúlag ellene 
nyilatkozott. A „Wurstelpráter" megmaradt hát 
a vasárnapi kirándulók tizezreinek megnyugtatá
sára, de azért nem a régi többé. Alája esett a mo
dernizálásnak, a divatos fölcziczomázásnak. Báró 
Schwarz vállalta magára a komorna szerepét, s a 
régi, igénytelen, kissé ütött-kopott öltözékü 
„Wurstelpráterból" olyan olegáns külsejű mulató
helyet csinált, hogy még a bécsiek is alig ismer
tek rá, midőn először meglátták teljesen elké-

pet. A Práter többi részének más rendeltetése 
van. Az kizárólag sétahely, széles fasorokkal, me
lyek közül néhány külön a kocsiké, másik a lo
vasoké. A gyalog járó közönségnek száz meg száz 
ut kinálkozik elhagyni a főfasort, és bemélyedni 
jobbra vagy balra az erdő sűrűjébe, a hol virányos 
rétek váltakoznak sötét árnyat vető facsoportoza-
tokkal. A főfasor mellett egész sora vonul végig 
a vendéglők- és kávéházaknak, a fagylalt-, süte
mény-, szódavíz- és szivar-bódéknak. Szép nyári, 
őszi és tavaszi délutánokon hemzsegnek a főfasor 
B a vele párhuzamosan futó utak az üdülést ke
reső közönség beláthatlan csoportjaitól. Zene 
hangzik minden épületből, minden bokorból. A 

nak, s a melyeknek bor-és sörméréseiben a valódi 
bécsi kegyelettel tölti a vasárnapot, ha egyszer 
kizáratnék mindezen törzs-mulatóhelyekből, --
akkor aligha nem oly átalakulás állna be e politi
kailag tultürelmes nép kedélyében, mely még a 
nyárspolgárokból is forradalmárokat és torlaszhő
söket csinálhatna. 

A Práterban azonban, ha mindjárt a világtar-
lat most nagy részét foglalja is el e pompás nö
vényzettel biró erdőnek, a bécsi nép még mindig 
otthonosnak érezheti magát. Mert nem tűnt el 
még a hirneves, és eredetiségére nézve megköze-
litetlen „Wurstelpráter" sem, a mint a bécsiek a 
világtáríati munkák megkezdésekor félve hitték. 

A bécsi Práterből: Orosz hinta. 

szülve. Az elhanyagolt öltözékü matronából báró 
Schwarz varázsvesszejének érintésére divatos 
fényben pompázó delnő lett. 

Mi tehát tulajdonképen ez a bécsi népéletben 
nagy szerepet játszó Wurstelpráter ? 

Nem több a nem kevesebb, mintaPráternakaz 
a része, melyet a főud varmesteri hivatal — mert a 
Práter az uralkodó-család tulajdona — még a 
múlt század végén a bécsi nép specziális mulató
helye gyanánt jelölt ki. Emberemlékezet óta tehát 
csak a Wurstelpráter volt e nagy erdő azon része, 
hol fölüthették bódéikat mindazon vállalkozó 
szellemű egyének, a kik látványosságaikkal gyö-

; nyörködtetni kisértik az oda tóduló bécsi közné-

kocsiuton megtorlódnak a fényosebbnél fényesebb 
fogatok százai. Hót, kilencz- és tizenegy águ ko
ronákkal diszitett hintók a m.igas aristokratia női 
tagjait viszik tova a bámulok szemei elől. Számo
zatlan bérkocsik párnáin az „előkelőbb" demi-
monde hölgyei helyezik kirakatba bájaikat és ru
háikat, melyek — már mint az utóbbiak — job
badára még a „Krach" előtti börzebárók (és tán 
jelenlegi koldusok) ajándékai. Sportsmanek könv-
nyü bricskán, vagy tüzes paripán feszelegnek a 
nézők előtt, kaczérkodva a fogatok hölgyközön
ségével. Olykor egy-egy udvari hintó robog vé
gig a fasor makadámján, valamelyik főherczeget, 
vagy főherczegnőt, vagy épenséggel a királynét 
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j e j t v e bensejében, s a magas hölgy lát tára tiszte
le t te l jesen emeli meg kalapját mindenki. 

A vendéglők éa kávéházak mögött messze 
elterülő pázsiton élénk vigság uralkodik. Az ott 
ezrekre menő gyermeksereg délutáni játszóhelye. 
A p r ó legénykék, a kik még alig látszanak ki a 
fűből, ingerülten tépik dajkájuk ruháját , a mért 
nem szabad nekik azon kis századdal masirozniok, 
mely dob- és trombitaszó mellett csinálja a 
jobbra fordulj és balra fordulj-t, puskával kezében 
és borjúval há tán . Valamely intézet növendékei, 
a kik tanitóik felügyelete alat t az „ifjúsági véd
e rő" együttes gyakorlataira készítik elő magukat. 
A szülék közül is sokan vonultak ki a P rá te rba 
gyermokeik katonásdi já tékának szemléletére, s 
apa és anya elégültségtől mosolygó arczczal nézik 
a szabadba állított asztalok mellől az apró kato
nák fürge mozdulatait. Amot t egy apró léggömb 
zsinegét bocsátotta ki ügyetlen kezei közül vala
melyik mamlasz fiu, és most pityeregve nézi, ho
gyan repül el a fölfujt vörös hólyag a sudár töl
gyek csúcs.i fölött. A lepkehálónak ugyancsak 
van dolga néhány ifjú rovargyüjtő kezében, a kik 
azonban egy szitakötőn és néhány mezei tücsökön 
kivül nem bírták még eddigelé nevezetesebb pél
dányokkal gazdagítani a magukkal hozott doboz 
tar talmát , niolybe több a gombostű, mint a rovar. 
Nagyobb fiuk a labda-csoportnak adták magukat , 
és ügyes kézzel dobják magas ivben a ruganyos 
gömböt. Tovább egy nagy csoport leány és fiu 
egy szines papírból készült sárkányt készül föl
ereszteni, és most a zsineget toldják meg, hogy a 
könnyű alkotványt minél magasabbra ragadja föl 
ii szél. Tarka és kellemes benyomást keltő kép, 
minő verőfényes délutánokon napirenden van a 
Prá te rban . 

De hát hol van a „Wurs t lp rá to r " ? Türelem, 
már közeledünk feléje, sőt ha ugy tetszik már 
benne is vagyunk. A bódék sokasága, melyeknek 
bensejébi 1 előhangzik a , ,csinadrat ta-bumbum," 
kisérve a fuvóhangszerek s a kintornák fülhártya
sértő hangjaitól — azt gyanit tatná, hogy egy nagy 
országos vásár színhelyére érkeztünk, pedig hát e 
látványosságok, valamint a minden vendéglőből 
és bokorból előhangzó zene egyik legjelemzőbb ré
szét képezik a Wurste lprá ternak. Hanem minő 
csodákat müveit i t t báró Schwarz varázsvesszeje? 
El tűn tek mindazon ízléstelen faalkotványok, me
lyekot évtizedek óta ismert a bécsi nép változat
lan állapotban. Most miodezek helyét stylszerüen 
épitett vendéglők, kioszkok, pavilionok s nem tu
dom én még miféle nevű epületek foglalják el, s 
az utolsó kötéltánczos-bódé is oly csinnal ékeske
dik, mely méltó egy világváros olyan mulatóhe
lyéhez, minő a bécsi Prá ter . S ezen meglepő 
átalakulást a világkiállítási főigazgató egy kate
gorikus muzsáj-a, okozta. Báró Schwarz a W u r -
stelpráter t is elegáns öltözetben akarta bemutatni 
a világkiállitás látogatóinak, és valljuk meg, 
hogy e divatositás által nagyon sokat nyert kül-
szépségben maga az egész Práter , melynek most 
minden része csinos és ízléses épületeket bir föl
mutatni . A hajdan s jelen között nagy ellentét 
van a Wurstelpráterban egyátalán. Egykor kizá
rólag csak a „Hannswurst" (a németek Paprika 
Jancsija) uralta e helyet, a mint maga a Wurstel-
práter elnevezés is bizonyítja. Akkor szerény igé
nyekkel beérte még a bécsi nép, ha vasárnaponként 
mulatni és szórakozni akart . Ma azonban össz-
pontositva van itt minden látványosság, a mely 
egy nagy város alrendübb lakosságát kielégítheti. 

Panorámák, a melyekben az újkor valamennyi 
nevezetes férfiát, nagy ütközetét, hires városát 
„csupán" tíz krajezárért megláthatod; viaszbáb
kabinetek, a melyekben Jú l ius Caesartól F r a -
Diavolóig, és Nagy Sándortól Rózsa Sándorig 
minden kitűnő államférfiut, hadvezért és rabló-
főnököt természetes nagyságban mutoga tnak ; 
lovardák, a melyekben kiszolgált strázsamesterek 
a világ legünnepelt lóidomitói gyanánt szerepel
nek, s hol csekély pénzért magad is megülhetsz 
egy félóra hosszant valamely jámbor par ipát ; 
kötéltánczosbódék, a melyekben soha nem hallott 
nevű akrobaták száz aranyat tűznek ki azon Her
kulesnek jutalmul, a ki őket birkózásban földre 
t e r í t i ; czirkusok, a hol csepüevő szerecseneket, 
tudós szamarakat, zsebkendőket gyüszübe varázsló 
szemfényvesztőket és hasonló csodadolgokat lát
ha tsz ; olasz állatszeliditők, a kik tánezoló medvé
ket , hegedülő majmokat és pisztolyt elsütő kutyá
k a t vezetnek a bámuló közönség e lé ; lövöldék, a 
melyekben tíz krajezárért ugy középen találhatod 
a c é l t á b l á r a festett alakot, hogy mozsárdurranás 
jelzi diadalodat; bábszínházak, a melyekben az 
ördög magával viszi a zsidót, mindkettőt pedig 
elnyeli a fogvicsoritó krokodilus; magyar czigá-

nyok, a kik csárdást, cseh muzsikusok, a kik pol
ká t húznak, s illetőleg fújnak; hinták, a melyek 
egyszerre tiz-husz személyt röpítenek föl a ma
gasba, és körbenforgók, a melyekben zsiráfok, 
tevék, szarvasok és egyéb csodás állatok hátán ül 
a vasárnapi piperében ékeskedő cseh szakácsné, 
magyar baka, német mesterlegény, és lerchenfeldi 
vagy „ thur ig rud"- i vasárnapi uracs, a mint ké
peink igen jellemzőn mutatják. 

Valóban a bécsi népnek, mely második ott
honját a Prá te iban találja föl, van oka miért há
lával emlegetni I I . József császár emlékét, a ki, 
107 évvel ezelőtt az akkor még vadaskert gyanánt 
használt P rá te r t megnyitotta a lakosság előtt, s 
azt a „nép mulatóhelyéül" ajánlotta fól. 

Borostyám Nándor. 

A felsőbb nőnevelés Oroszországban. 
A ki tudja, hogy mily nevezetes befolyással 

van a nő miveltségo a családéletre, az tudni fogja 
azt is, hogy minél magasabb képzettséget nyernek 
valamely társadalomban a nők: annál biztosabb 
alapja van ott letéve a mivelődésnek és előhala-
dásnak. Ezér t valóságos bámulás fogott el, midőn 
egy franczia tudós (Rambaud) értekezéséből meg
győződtem ÍUTÓI, hogy a nők felsőbb oktatásáról 
oly nagy áldozatokkal és rendszerességgel ta lán 
Európa egyik államában sem gondoskodnak, mint 
a félmivelt állapotban lévő Oroszországban. 

Igaz ugyan, hogy e föladat nagyszerűségét 
nem az orosz nemzet fogta föl, mert ez efféléről 
most sem gondolkozik, hanem a fejedelemnők, és 
ezek hagyományos előszeretettel és áldozatkész
séggel áldoztak és szentelnek most is nagy össze
geket és még nagyobb ügybuzgalmat a nőnevelés 
emelésére; de elég, hogy e fejlődés tény. 

Katal in czárnő volt a kezdeményező, ki 1764-
ben a Neva partján „a föl támadás" zárdájából 
„nemes" leányok számára felsőbb tanodát alapi-
tott benlakással. Igazgatónak a franczia Lafond 
asszonyt hivta m e g : a növendékek nemcsak hogy 
ingyen nevel tet tek, de az intézetből kilépésök 
alkalmával az arisztokrata származásúak kétezer 
rubel és a polgáriak 100 rubel hozományt kaptak 
ajándékba. Nevelési elvei a leghelyesebbek voltak, 
mert többek-közt azt i r ta Voltairenak: „Neveljük 
őket, hogy azon család gyönyörségeivé tegyük, 
melyekbe lépnek; nem akarjuk, hogy sem meré
szek, sem kaczérok legyenek; hanem jó család
anyák, kik képesek házukat gondozni." De efféle 
hasznos, házi dolgokra csak a polgári származású 
nőket taniták, a nemesek „az ar ts 'd 'argements"-
ban (kellemes mesterségekben) neveltettok. 

I . Pá l czár özvegye: Mária Feodorovna már 
tovább ment és egészen a nőnevelésnek szentelte 
magá t és vagyonát . „Mária császárnő osztálya" 
czim alatt most is külön kezeltetnek az orosz bel
ügyminisztériumban az ő alapitványai. Je lenleg 
Szent-Péterváron 7, Moszkauban 4 és a tar tomá
nyokban a kormányzóságok székhelyein 15 főbb 
leánynövelde van, melyek mind benlakással van
nak berendezve és (a tandij-pénzen kivül) legna
gyobbrészt a Mária czárnő alapitványaiból vannak 
fentartva. De mindez intézetek csak „nemes ' 
leányok számára vannak nyitva. Igaz ugyan, hogy 
Oroszországban a katonai és hivatalnoki rang 
mindenkit nemesit; de ez mégis csak előítéletes 
megszorítás. Azonban nem tagadhatjuk meg elis
merésünket MáriaFeodorovnától , kinek buzgalma 
és áldozatkészsége következtében jelenleg az orosz 
nemesség leányainak 26 felsőbb nőnövelde van 
nyitva, a mivel nem minden ország dicsekedhetik. 

De a felületesség uralkodott az orosz nőne
velésben: zongora, táncz és franczia nyelv voltak 
annak főbb tárgyai , a női munkákon kivül és a 
polgárság el volt zárva még e jótéteménytől is. 

í g y volt az ügy 1855-ben, midőn Mária 
Alexandrowna (hessen-darmstadti herczegnő), a 
mostani czárnő, elhatározá magában, hogy ő az 
lesz az orosz polgárság leányaira nézve, a mi 
Feodorovna volt a nemesekére. Németországon 
és Svájczban tanulmányőztatta a nőképzés viszo
nyait, jelenlegi állapotát és főleg a Fröhlich által 
vezetett hires berni felsőbb nőtanodát vette minta
képül és ezután ál l i t ta tá föl az első „künlakó fiatal 
leányok" iskoláját , mely az eddigiektől három 
lényeges pontban különbözöt t : először nem volt 
benlakással összekötve és tandijra volt alapítva, 
másodszor egészen a férfi gymnaziumok tanrendje 
szerint volt beosztva és harmadszor minden tár
sadalmi osztálynak meg volt nyitva. Ezután ke
letkezett több ily intézet. De ez intézetek min
den évben függőben vannak, mert minden évben 
vagy a belügyminisztériumtól vagy a Mária ala

pítványból kell pénzt kérni és ez csak ugy ad, 
ha van. 

De az orosz oktatásügy-minisztérium som 
maradt hátra és főleg az 1870. május 24-iki sza
bályzat óta befolyása alat t keletkezett 54 gymná-
zium, 108 algymnázium, 2 felsőbb intézet és 22 
másod (az algymnáziumokhoz hasonló) intézet — 
és igy jelenleg Oroszországban 186 felsőbb nőnö
velde van és minden évben 23,400 növendéket ne
velnek a magasabb miveltségben a társadalom 
javá ra ! 

E z az, mi engem meglepett — a barbár 
Oroszországtól 1 És a mi fő: legtöbb van ez inté
zetek közül a lengyel tartományokban, ugy, hogy 
csak a varsói kerületben 9 van, miből látszik, 
hogy a nőt akarja az orosz a lengyelek közül 
assimilálni! Gondoljuk meg, hogy ez intézetekre 
1871-ben két és fél millió frankot ( több, mint egy 
millió forintot) költöttek, és akkor látni fogjuk, 
hogy mily erővel rendelkezik Oroszország a nő-
képzés számára i s ! 

Szóljunk még valamit e nőgymnázhuuok 
szervezetéről. Az oldenburgi berezeg: Sándor 
Pé te r áll az ügy élén és több herczeg ós herczegnő 
vesz részt a nőnevelés terjesztésében, pénzzel, 
példaadással, sőt egyes intézeteket maguk is 
igazgatnak. Hogy mily messze kiterjed figyelmök, 
legyen elég csak azt hoznom föl példának okáért, 
hogy az oldenburgi herczeg egyik köriratában 
közelebbről arról panaszkodott , hogy a növondé-
kek nem tudják eléggé a versek mértékeit! 

Minden intézet élén egy igazgatónő van, 
ezenkívül vannak felsőbb felügyelők. í g y pl. 
Szent-Péterváron 8 intézet felett van egy „nat -
csalnik" — nőtanfelügyelő. Ez választja a taná
rokat és tanitónőket és felügyel az egész okta
tásra. Az intézetek tanácsa áll az igazgatónőből, 
az osztály-tanárokból és felügyelőből, ez állapítja 
meg az osztályokat és tantárgyakat . 

Van Péterváron egy „pádagogiai" intézet is, 
mely évenként 156 nőtanárt képez. De nagy baj 
az, hogy a szegény tanárnők roszul vannak fizetve 
és sem a rendes társadalmi életbon már keresetet 
nem találnak, sem a tanári pályán fentartásuk 
biztosítva nincs. 

E g y gymnázium áll 7 osztályból és egy elő
készítő osztályból. Mikor az intézetbe a 8 éves 
leányka belép, tudnia kel l : írni , olvasni, számolni, 
francziául, németül és oroszul hibát lanul . E g y 
osztályban csak 40 növendék lehet, ha több van : 
párhuzamos osztályokat nyitnak. í g y a Mária
intézetben a 7 osztály 18 párhuzamos osztályt 
képez. Moszkvában 60, másutt 40—50 rubelt kell 
egész évre tandíjba fizetni 

A tantárgyak következők: franczia, német 
irodalom, történelem, földrajz, számtan, geome
tria, az egyszerű egyenletek, a természettan és 
természettudományok elemei, paedagogia, végül 
rajz, zene, táncz és női munkák. 

Hogy a tantárgyak hogy vannak az osztá
lyok közt fölosztva, legjobban kitűnik, ha föl-
veszszük pl. a tör témlem-tani tás t . A három kezdő 
osztályban megszabva semmi sincs: a gyermekek
nek saját hazájuk történelméből az egyes, tanul
ságosabb eseményeket mesélik el. A negyedik 
osztályban azt tanítják a mi őket hazájuk után 
leginkább érdekli : a Kelet és Görögország törté
netét, a harmadikban (mert az osztályok visszafelé 
monnek) a római történetet, a nyugat közép-kori 
történetét a keresztes háborúkig és Oroszország 
első századait; a másodikban nyugat történetét a 
westfali békéig és Oroszország történelmét a 
Romanof család uralomra jutásáig, és végül az 
első osztályban nyugot Európa történetét a párisi 
békéig (1856-ig) és Oroszországét a legújabb 
időig. Láthat juk, hogy a fölosztás ugy a nemzeti, 
mint a paedagogiai követelményeket tökéletesen 
kielégíti. 

Minden évben vizsga van; a kit visszavetnek, 
az egy évet ismétel. A ki a 8 évből jól vizsgázott, 
bizonyítványt kap, melynélfogva azonnal (paeda
gogiai vizsga nélkül) alkalmazni lehet tanárnak. 

A nagyobb intézetek műgyüjtemónyekkel, 
könyvtárakkal vannak ellátva és minden szüksé
gessel gazdagon fölszerelve. Szép látni ez intéze
tekben Oroszország különböző nemzetiségeit, az 
ostyák és végül leány ott tanul az orosz, szláv és 
ta tár mellett. Sőt Birskben még a baskír leányok 
is részesülnek a felsőbb nevelésben. Ebből láthat
juk, hogy a társadalmat emelni és nemzetiségét 
terjeszteni akarja Oroszország még a nőneveldék 
által isi 

Még két intézkedést kell megemlítenünk. Az 
intézeteknek nemcsak könyvtáruk, de irodalmuk 
is van. A kormány ad ki, a berlini paedagogiai 
lapok mintájára, paedagogiai leveleket, melyben 
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a hivatalos iratokon kivül, a nyelvek hasznossá
gáról, a nevelés czéljáról és a család hivatásáról 
vannak nők számára szakértőktől értekezések. 

Az egyszerűség és társadalmi egyenlőség 
érdekében némely intézetnek forma-ruhája van. 
Egyiknek kék, másiknak szürke: ebben a külön
böző származású és rangú nők egyformák. Ez is 
haladás (habár külső és merev intézkedés) Katalin 
czárnő azon intézkedésével szemben, mely szerint 
intézetében a nemes leányok finomabb kelméből 
kaptak ruhát, mint a polgári származásúak! 

í g y áll jelenleg a növelés Oroszországban és 
ez előbaladottság legfényesebb bizonyítéka az, 
hogy 1872-ben a zürichi egyetemen lévő 63 nő-
tanuló közül 54 orosz volt, kik közül 44 az orvosi 
és 10 a bölcsészeti tudományokat hallgatá. Igen, 
mert az előkészítő tudományokat és az európai 
élő nyelveket tökéletesen elsajátíthatja az orosz nő 
hazájában a 186 felsőbb nőképezdi bon. 

E haladás meglepő és reánk nézve sokkal 
figyelemre méltóbb, mint az orosz hadsereg fejlő
dése; mert nem a puskában, hanem a társadalmi 
miveltségben van a nemzetek ereje, és ennek alapja 
a nőnevelés ! H. S. 

Magyar Amerika. 
III. 

Chicagóban igen kevés hazánkfiával talál
koztam, mert inkább St.-Louis és Kasas City felé 
húzódnak, hol máris szép számmal vaunak az 
ottani magyar kolónia tagjai. Az első magyar, kit 
czimtáblája után találtam meg, Utas3y hazánkfia 
volt, ki daczára a demokratikus Amerikának 
„D'Utassy í <-nak írja nevét aczimtáblán is. Kedves, 
vendégszerető ember s igen örült, midőn több is
merőséről jelentem, hogy életben vannak. Külö
nösen örömmel emlékezett vissza Kánya Pá l egy
kori tanárára. (Azóta meghalt.) Utassynak előbb 
New-Yorkban volt üzlete, de chicagói raktára 
leégvén, ide költözött át, hogy üzleti ügyeit ren
dezze. Sokfélével kereskedik, s midőn megtudta, 
hogy értek a tárczák és bőrdiszmüvek készítésé
hez, azonnal tervet faragott, hozzá részes társul 
állni be, nem tudta, hogy én inkább tanulmányo
zási, mint pénzcsinálási czélból vándoroltam be 
Amerika térségeit. Többször veszté már vagyo
nát, de mint valódi yankee, ily veszteségek után 
annálinkább igyekezett ujabb erővel szerezni meg 
kétszeresen azt, mit a balsors kezeiből kiragadott . 
Nyelvismeretei megleptek. Négy nyelven kellé 
előtte vizsgát tennem, a kielégítő eredmény még 
inkább fölbuzditá s még más négy vagy hatból 
te t t próbára, de én kénytelen voltam bevonni vi
torláimat ily magyar Mezofanti előtt, s ezután 
magyarul folyt társalgásunk. Nála találkoztam 
Laskay Ferenczczel, ki csak két éve vándorolt ki 
Amerikába uj hazát keresni. Igen ügyes és szor
galmas fiatal ember, ki bizonytalanra jöt t ide, s 
ma, alig másfél év múlva, nem kevesebb mint hat 
különböző biztosító-intézet képviselője; ugy lát
szik, igen jól megy neki, mert ott létemkor már 
kocsi t , lovat szándékozott venni , hogy üzleti 
ügyeit gyorsabban végezhesse. 

Midőn a chicagói posta igazgatójánál tiszte
letem tevém, hogy a posta-intézet belszervezetó-
vel megismerkedhessen!, igen meg valék lépetve, 
hogy a hivatalnokok között két magyar is van. 
Ezek : Jekelfalusy Sándor ésLangenfeldFerencz. 
Mindketten szabadságharezunk után Amerika 
vendégszerető földén kerestek menedéket , hol 
mint mindenkinek, nekik is sokat kellé megkisér-
teniök, míg a legutóbbi polgárháborúból ki tünte
téssel térve vissza, a postahivatalban nyertek 
állandó alkalmazást. Mindketten család-atyák s 
házuknál valódi magyar vendégszeretettel fogad
tak. Jekelfalusy a gulyás és paprikás készítésé
ben valódi mester. Langenfeld pedig az ottani 
lapokban nem egyszer ir érdekes közleményeket. 

Az itt lakó magyarok közül meg kell még 
említenem Molnár Józsefet, ki Utassy egyik fiók
üzletében üzletvezető; W e h l e N. porczollán- és 
Magyar Sámuel bádogáru és szerszám-keroskedők. 
Boraink is igen nagy keletnek örvendnek Chica
góban. Tokaji s vörös boraink pedig orvosi bizo
nyítványok kíséretében hirdettetnek az ottani la
pokban, dicsérve azok csodaszerü gyógyhatását. 
Ha megemlítem még az it t létező „Hungárián 
Coffehouse"-t, mely neve daczára csak vendég
fogadó : ugy a chicagói magyar dolgokkal készen 
volnánk. E vendéglő birtokosa egy felsőmagyar
országi hazánkfia, de csak németül és tótul tud. 

Milvankeeban, hova Chicagóból mentem át, 
nem találtam]ugyan magyart, hanem igen jól esett 
e gy ottani német polgár hazánk iránti rokonszen 

vét tapasztalnom. Szobája falán több magyar kép 
igen kellemesen lepett meg. Kossuth arczképét kü
lönösen nagy kegyelettel őrzi. 

Cleveland, Ohio államban, az a hely, hova az 
ujabb magyar emigráczió leginkább törekszik. 
Több mint ötven magyarországi család telepedett 
i t t le, leginkább a felsőbb megyékből való ma
gyar izraeliták. Van két egyletük: a „Magyar 
egylet" és a „Magyar nőegylet," mind kettő 
czélja kölcsönös jótékonyság és a tagoknak egy
más közti segélyezése. Black Dávid ottani házánál 
gyűl össze rendesen a magyarság, hol magyar szó, 
magyar zene, magyaros étel és bor mellett nem 
egyszer emlékeztünk vissza szép Magyarországra. 
I t t lakó hazánkfiai leginkább kereskedők s igen 
jól boldogulnak és ez az oka, hogy nem igen 
vágyódnak vissza a szülőföldre, hol előitólotek, 
az egyéni szabadság korlátozása kétesebb jövőt 
helyez kilátásba, mint a milyent Amerikában mal
is föltaláltak. Pcrley urnák igon diszes szemüveg
üzlete van a „Squaren ." E derék hazánkfia igen 
vágyik hazáját viszont láthatni. A mi talán ez 
évben meg is történik. Az egyik avenuen egy 
„Tokayer F . " nevű czég tűnt szemembe, azt gon
doltam, hogy e bornevü kereskedő is hazánkfia, 
pedig csalódtam, mert hazánknak hírét is alig 
hallá. 

Washingtonban először is Sípos Pá l bácsinál 
köszöntöttem be, kihez még new-yorki barátaim 
által voltam ajánlva. 

A Washingtonban székelő magyarok között 
ő az, ki leginkább megtartá eredeti magyar je l
legét. Midőn háza felé közeledtem, már messziről 
feltűnt egy középtermetű köpezös alak, kerek 
gömbölyű arczczal, melyről jószivüség sugárzott, 
egész lénye gyanit tatá velem a magyar embert. 

Sipos volt, háza előtt alacsony széken ülve 
olvasta a „Chroniclo"-t , mig előtte kis fiacskája 
já tszot t gondtalanul. Igen megörültünk egymás
nak! Neje angol nő, kedves, szívélyes háziasszony, 
örülni látszott, hogy férjét ismét egy „country-
m a n " látogatja meg,miri tkántörténikaz ujabb idők
ben, mert az utolsó polgárháború óta kevés ma
gyar fordul meg Washingtonban. Beszéltünk a 
régi időkről, elmondá, mikép került Világos után 
Törökországon át Amerikába, hol többnyire Was 
hingtonban lakott. Ismeri is őt mindenki, ő is 
mindenkit. Előbb csak borkereskodése volt, majd 
yankee-módra spekulált, kereskedett mindennel. 
— E g y alkalommal ebédre hivott meg, és angol 
folosége oly túrós csuszát készitett, mely még 
Magyarországon is ritkitja párját. Amerikában 
az ily csemege annyival nagyobb ritkaság, mivel 
i t t a túrót alig vagy épen nem ismerik, s e pompás 
nemzeti eledel annál nagyobb meglepetés volt 
reám nézve. Ebéd után Magyarország mai helyze
téről boszélgettünk. Mennyire vágyott hazáját s 
különösen Pes t e t , hol soha sem volt, láthatni. 
Muta t ta Xán tus János leveleit, melyeket hozzá 
Mexikóból irt. Engem egy amerikai Kossuth-
bankóval is megajándékozott, melynek szépsége 
és gyönyörű kivitele valóban meglepő. 

Ezen egy dolláros bankjegy alakja hosszúkás. 
A két sarokban fölül a magyar czimer látható 
korona nélkül. A két diszes egyes szám között a 
köztársaság süveget viselő, lándzsát és kardot 
tartó alakja büszkén helyezi lábát a földön fekvő 
király fejére, melyről a korona leesett. E győzel
met a két alak alatt látszó fölirat „Sic semper 
ty rannis" egészíti ki. Balról Kossuth álló alakja 
látszik egy asztal mellett, tollas kalapjával fején, 
kezében papir tekercset tartva, mintha szónokolni 
akarna. Jobbró l ogy paizsos és lándzsás Minerva 
álló alakja látható sisakkal fején. A bankjegy 
közepét elfoglaló angol fólirat pedig a következő 
ta r ta lmú: 

„ H U N G Á R I Á N F U N D . " 
(Magyar alap.) 

„ A F Ü G G E T L E N M A G Y A R K O R M Á N Y 
tettleges fölállítása után egy év múlva, e bankjegy 
birtokosa EGY DOLLÁRT jogosan kivétethet 
akár a nemzeti bank, akár annak londoni vagy 
new-yorki ügynökségétől; vagy kicserélheti azokat 
ötven dollár s ennél nagyobb összegekben 4%-es 
kötlevelekért, fizetendők tíz egyenlő évi részlet
ben egy év múlva a fönt emiitett esemény bekö
vetkezése után. Ko$suth Lajosíí 

E bankjegy kelt New-Yorkban 1852. febr. 2-án. 
Száma 30,213. 

említenem, hogy a „Pa t en t Office" gyűjtőmén} *é-
ben találtam oly szabadalmazott fűgsiönytarróka t, 
melyeken Kossuth arczképe volt látható. U g y a n 
itt Freund Pá l , egy igen képzett ifjú hivatalnok 
vezetett körül, ki magyar szüléktől származott,, 
bár már Amerikában született. Ő mutatá meg a-
„Patent Offico" könyvtárában dr. Naphegyi ha
zánkfia által szerkesztett és kiadott „Album or' 
Languages" („Nyelvek albuma") czimü gyönyörű 
művet, mely az amerikai nyomdászat valódi re
meke, s a „Mia tyánkot" több mint százötvon 
nyelven mutatja be, mondanom sem kell, hogy 
magyarul is. 

Az „Agricul ture Dőpartment"-ben kelleme
st n leptek meg a minisztériumunk által oda kül
dött gabona-nemek min tá i , ezek most csinos 
üvegekben vannak elhelyezve, melyekre — mint 
mondák — a legnagyobb gonddal másolták át a 
magyar neveket, de azért nem hiba nélkül. Azon 
csinos dobozokban pedig, melyeket minisztériu
munk küldött, most pamutot helyeztek el, rajtok 
felojtve a magyar „kukoricza" „á rpa" sat. neveket. 

A kongresszusi könyvtárban több munkát ta
láltam Magyarországról a többi közt Brace 
, Hungary"- ját , de magyar müvet egyet sem. 

Hazánkkal foglalkozó mű van összesen: 36. 
Ezek közül történeti 20, utazási 9, Kossuthról 
szóló 5, nyelvészeti 2. Különböző szerzőktől, u. m. 
Szabad, Kállai. Királyi , Vékey, Brace és a legré
gibb Pardoe J .H . - tó l , mely 1840-ben jelent meg; 
czimo: „Preesbourg theCi ty or'tho Magyar ." Nem 
hittem volna,hogy épen a kongresszusi könyvtár 
ily szegény legyen magyar művekben, mig New-
York és Boston könyvtárai sokkal többet birnak 
fölmutatni. 

Baitimorebaa ogy ottani képkereskedő ha
zánkfia olajnyomatban kiadta Munkácsy „Siralom
házát" és igen jó üzletet csinál véle. 

Beadinghen két magyarral találkoztam. Az 
egyik Stollmann Károly, ki daczára német nevé
nek németül nem igen beszól, a legbuzgóbb ma
gyarok egyike. Már néhány éve, hogy itt lakik 
Pennsylvania e regényes hegyei között. A másik 
dr. Deutsch, szintén patent- orvosságokat föl
találó uri ember. E szegény öreg ur azon rögesz
mében szenved, hogy minden az ő társaságát 
kereső magyar az osztrák kormánytól utána kül
dött kém, kik azért vannak kiküldve, hogy őt 
haj ra csalva rabságra vigyék és orvosságainak 
titkait tőle kicsikarják. A szegény doktor nem 
lakik állandóan sehol sem, hanem folyvást bujdo
sik az osztrák kormány által küldött magyar ké
mek elől. Hogy minket is ezeknek tartott , ezt 
másnap röggel tudtuk meg, midőn előlünk mene
külve, a várost elhagyta. 

Mielőtt New-Yorkba visszatérnénk kőrútunk
ból, fölemlitem még Bostonban talált hazámfiai 
neveit. I t t laknak Kapussy F . J . (kecskeméti), 
Walkó ,Kakas(a pesti Kokesch öcscso)és Arnstein 
Adolf szűcsök — kiknek nagyszerű szücs-üzlete, 
mint utóbb haliam, a bostoni nagy tűz alkalmá\ ai 
szintén leéget t ; és Szerdahelyi, ki zongora-taní
tással és irodalommal foglalkozik. E kedves öreg 
ur minden évbon készül hazafelé, de soha sem 
létesítheti terveit. 

San-Franciskóban pedig egy hazánkfia jelen
leg Andrássy-kalapokat árul. Ugyanit t van egy 
Szarvash nevű gyógyszerész is, ki bár Budán szü
letett és Bécsben nevelkedett, de harmincz év óta 
lévén távol, annyira elfelejtett magyarul, hogy 
midőn egy barátom kérdi tőle, hogy van-e a ma
gyaroknak egylete Kaliforniában? azt válaszolta: 
„hogy nincs, mivel az ily német fajta nemzetek 
nem tartanak ugy összo, mint a franczia vagy az 
olasz." E r r e is el lehet mondani: Uram, bocsásd 
meg bűneit, mert nem tudja mit cselekszik! 

De lássuk az ujabb new-yorki magyar dol
gokat. Liptay Pál. 

Búcsúra menő sokácz nők. 

Sípos bácsin kivül it t van még Heilprinn F . 
is a New-Yorkban lakó Heilprinn Mihály tudós 
hazánkfiának öcscse, kinek diszes üzlete van a 
Pennsylvania Avenuen. Washingtonban sem fe
deztem fól sok magyar dolgot, de azért meg kell 

A Duna mentén, Baranya- és Bácsmegyék 
néhány helységében lakó sokáczok állítólag bosz
niai szlávok ivadékai, kik a törökök üldözése elől 
menekültek hazánkba s itt letelepedtek. Szerbül 
beszélnek, öltözetükön azonban hamar megkülön
böztethetjük őket az igazi szerb fajtól. Különösen 
nőik öltözete igen sajátságos. Ez öltözék kihim-
zett hosszú ingből áll, melyet középen pojasz-sznl 

| (szőrből font czifra öv) szorítanak derekukhoz. 
Lábbelíjök átalában nem igen van. Hajukat hom
lokukon előre simítják s tol lakkal és virágokkal, 
nyakukat pedig üveggyöngyökkel czifrázzák fól. 
Egyébiránt az egész sokácz faj nagyon kedveli a 
virágokat. Kiválólag a virágok népe. Virágok 
között él és hal meg. At tó l fogva, midőn járni 
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kezd — egész addig a hamar bekövetkező időig, 
midőn unokái veszik körül, a virág elmaradhatat
lan ékesség a férfi kalapja mellől — s a nő hajából. 
Csak kettő a hiba; egy az, hogy tenyésztésével 
nem szeret foglalkozni, s hogy épen ezért a virág
csokor összeállításánál sem nagy izlést, sem nagy 
lelkiismeretességet nem igen tanusit. Innen a férK 
kalapja mellett sokszor lehet látni tömérdek napra
forgót — ha egyebet nem is. Természetesen a nő 
itt is kivétel, s napraforgóval nem kompromittálja 
magát. S mivel a virág egy oly életszükség nála 
— tehát ispán és kasznár, pópa és plébános, kántor 
és mester, a fiatal bognárné és a duzzogó sváb 
asszony jól őrizzék virágos kérteiket az ablak alatt 
szombatostétől vasárnap reggeli 5—fi óráig, mert 
különben bizonyosak lehetnek benne, hoay kér
teik ékessége virágzó és telt idomú sokácz leányka 
fején vagy szálas sokácz fiu kalapján fog elher
vadni. 

Tessék betekinteni. Augusztus közepe táján. 
Ez a szoba, a mit itt látnak olvasóink — egy jóra
való baranyai polgár ember első szobája Nagytót
faluban, a ki maga is ir ugyan verseket és pedig 
szépeket, de a saját verseim 1 is jobban szereti a 
szent Dávidéit, melyeket ugy tud könyvnélkiil, 
hogy ennyi tudománynyal még 
Na^y-Harsányban is számot tenne, 
a mivel hogy mekkora állítás van 
koczkáztatva, azt némely ember 
nem is birja elképzelni. 

Maga Timotheus gazda nincs 
odabent, sem felesége, sem gyer
mekei. A „nagy ház" tartalék nél
küli szivélyességgel átengedtetett 
az idegen vendégeknek. Szép fiatal 
leányok Virágos és Boly vidékéről 
mennek ogy különös ünnepélyre: a 
göntéri búcsúra. 

Siklóshoz mintegy '/4 órá
nyiravan egy kellemes kerek dom
bocska, olyan kerek, mintha czir-
czinussal lett volna kimérve. Kel
lemes lejtője borágba és gazdag 
kalászokba van öltözve ; ezen domb 
oldalában van eltemetve valami 
rácz szent, a kinek emlékére min
den évben bucsu tartatik. Tehát 
ezek a villogó szemű cselédek oda 
tartanak. Ők ugyan csak sokáczok 
— és a szenthez magához semmi 
jussuk, de igen is, hogy van a 
tánezhoz, mely nem ismer vallás 
különbséget. Most hát hűvös dél
után idáig már eljöttek s Timo
theus gazdához mint régi ismerős
hez benyitottak. Ők egy szót sem 
tudnak magyarul, Timotheus gazda 
ellenben tud annyit, hogy „otko-
laszti", meg ,pi' meg „rucsáj" és 
három ilyen szó elég egy vendég
szerető embernek. 

Most magukra hagyatva be
zárkóznak, következik az öltöz
ködés azokba a szemkápráztató 
vékony szövetekbe, melyek egy 
Antoniust elbolonditanának; az
után következik a mosdás — mely 
alatt nem mindig a viz használata 
értendő, mivel e csábitó alakok a 
virágnak nem csak illatát, hanem 
főként szinét szeretik — elsajátítani. Azután al-
konyulat után fel a Göntérre, hol kiki megtalálja 
a maga párját — s az egyházi szertartás hamar 
bevégoztével — senki nem hallgatván az aljban 
guszliczázó koldus rhapsodiáira — elkezdődik a 
körtáncz . . . 

„Árnyékban lejtnek szüzeink, 
lm mint ragyog dicső szemük'" 

gondolja magában a gyepű szélén epedő szívvel 
szemlélkedő akadémikus rektor, a ki szörnyen 
szereti tanulmányozni Aranyt, — és a sokácz 
leánykákat; fájdalom, ránézve az előbbi sokkal 
megközelithetőbb. 

A hegy orma döng a lobogós gatyás termetes 
sokácz fiuk dobogása alatt — a tüzek köröskörül 
lobognak. . . a jelenet az eleusisi mysteriumokra 
yagy Agavé Bacchansaira emlékeztet. 

A táncz egész éjjel tart; mikor a virágok 
kelyhében megszülemlik a harmat, s fölragyog a 
leírhatatlan szürkület a ragyogó fekete sze
mek lassan-lassan bágyadni kezdenek, — a szi-
doni patyolat fénye oda . . . egy pár legény vere
kedést kezd egymással; azok elvégzik egymás 
között, az interventio, szent ünnepen, tilos . . . . 
A szüzek ezt ugy tekintik, mint intelmet a távo

zásra — és mennek tiszta csengő hanggal végig 
dalolva Nagytótfalu diófás utczáit; a legszebb és 
legújabb nótákat Timotheus gazda ablakára tarto
gatják ; mert illik köszönni a gazdának. 

És ez így tart évről évre . . . — tf—r-

Egyveleg. 
0 {Kairói színházi furcsaságok.) Egy franczia 

utazó igen mulatságos dolgokat beszél a kairói 
szinházi ügyekről. Egy este, „legmagasabb meg
hagyásból," a rendező Sardou „Fernande"-jába 
e<ry kankánt csúsztatott be, holott annak ott semmi 
helye. Máskormeg a„Gerolsteininagyherczegnő"-t 
pongyolában játszták el, mert a jelmezek nem ér
keztek meg a kellő időre. Egyszer pedig a khedive 
az „Orpheus az alvilágban" czimü operette-nek 
épen a végére érkezvén a szinházba, követelte, 
hogy a darabot kezdjék elől. A színészek termé
szetesen vonakodtak, ellenszegültek, de 840 font 
sterling (8400 frt) borravalóért megszelídültek s az 
előadást újra kezdették. Ekkor a khedive, látván, 
hosry szeszélyének elég van téve, fogta magát s 
mindjárt az első felvonás elején haza ment aludni. 

Búcsura menő sokácz nők. 

© {Sárga köd júniusban Londonban.) Kár 
hogy a persa sah nem volt nálunk e hó 7-én csü
törtökön — irja egy londoni lap. — Olyasvalamit 
mutattunk volna neki, a mit más fővárosokban 
aligha látott valaha sem Európában, sem Ázsiá
ban — t. i.: azt a sürü sárga ködöt, mely Londont 
az emiitett napon elboritá s mely e hónapban a 
legnagyobb ritkaságok közé tartozik. 

© {Hol találták föl a varrógépet ?) A varrógép 
föltalálásának dicsőségét a legújabb időben Fran-
cziaország követeli magának. Lyonban egy bizott
ság ült össze a múlt év végén, hogy egy honfi
társuk , Barthelemy Thimounier nevű munkás 
számára (született 1793-ban a Rhőne-Departe-
ment-ban) a varrógép föltalálásának dicsőségét 
visszaszerezzék, illetőleg megmentsék s neki em
lékszobrot emeljenek. Az e czélból kibocsátott 
fölhívás szerint Thimounier nyomorban halt el. 

© ( Vasúti kocsik szellőztetése.) Hogy a kocsik
ban a levegőt nedves vagy kedvezőtlen időben is, 
a mikor az ablakok fólnyitása lehetetlen, tisztítani 
és üdével fölcserélni lehessen, Angliában oly ké
szüléket találtak föl, melyet vasúti kocsikra, om
nibuszokra és hajókra minden nagyobb költség és 
nehézség nélkül egyaránt s igen czélszerüen lehet 
alkalmazni. Egy szellentyü az, melyet a kocsin 

levő lámpa mellé illesztenek s a vonat megindu
lásakor szintén mozgásba jön. A megromlott le
vegőt egy ügyesen oda alkalmazott mechanikus 
készülék a kocsiból eltávolítja s uj, üde léget bo
csát be helyette. A közönség észre sem veszi a 
szellentyü működését, oly zajtalan az és ugy van 
készítve, hogy azon sem szél, sem eső be nem 
hatolhat. A találmányt több vasút alkalmazásba 
vetto Angliában. 

© {Herschel távcsöve.) Sir John Herschel ugy 
vélekedett, hogy azzal a távcsővel, melyet ama 
csillagászati vizsgálódásoknál használt, melyek 
nevét örökre halhatatlanná tették, oly tárgyakat 
is megtudott látni, melyek 497-szerte távolabb 
voltak a Sirius-csillagnál, noha már ez is oly tá
vol esik tőlünk, hogy ahhoz képest a nap csak itt 
van kezünk ügyébon. 

© {Versenyhajózások az Oczeánon.) „North-
humberland" és „Great Britain"Plymouth-ból és 
Liverpool-ból Melbourne-ba versenyhajózásra kel
tek. Az előbbi hajó e roppant távolságot 52 nap 
és 12 óra alatt hagyta hátra s 1872. szept. 16-án 
érkezett meg; a másik hajó, mely szept. 19-én 
érkezett czéljához, 53 napig utazott. Mindkét 
hajó megkerülte Dél-Afrikát. 

© {Hajótörések a múlt év no
vemberében.) A tengeren történt 
emberélet- és vagyonveszteségek 
mennyisége a múlt év novemberé
ben minden képzeletet fölül múlt. 
A „Bureau Veritas" Havreban kö
vetkező jegyzéket hoz a novemberi 
hajótörésekről: Vitorlás hajók kö
zül törést szenvedett: 136 angol, 
75 norvég, 65 német, 34 svéd, 29 
hollandi, 29 franczia, 17 orosz, 15 
dán, 8 olasz, 6 amerikai, 5 görög, 
I osztrák, 1 spanyol s hat más kü
lönböző lobogóju hajó. E szám 
közt 11 van olyan, mely minde
nestől, mint mondani szokás „mit 
Mann und Maus" elveszett. A gő
zösök közül teljesen megsemmisült: 
I I angol, 6 amerikai, 2 német, 2 
spanyol, 1 belga, 1 svéd. Ezekből 
kettő szintén emberestől, minde
nestől elsülyedt. Összesen 450 hajó 
pusztult el. 

** (.4 ki nem volt goromba.) 
Bécsben közelebb a következő ke
délyes történet képezé a közbeszéd 
tárgyát: A két koronaherczeg,u. m. 
Rudolf és ui barátja a porosz trón
örökös fia: Frigyes Vilmos, gr. 
Latour és több udvari főúr kísére
tében Kahlenbergre rándultak; 
visszatértükben a vezetők egyike 
azon indítványt tette, hogy egy, a 
másiknál kevésbbé járt útra csap
janak át, mely gyönyörű tájékon 
vonul keresztül. A vezető folyton 
elől ment, mig egy kapás házához 
nem értek, melynek udvarán veze
tett az ut keresztül; az udvar 
sövénynyel volt bekerítve, s az 
ajtó bo volt zárva, a kapás pedig 
benn az udvarban állott. „Nyissa 
ki kend" — igy szólítá meg őt a 
vezető — „át akarunk menni." 
„Abból ugyan nem eszünk, itt 

senkinek semmi keresni valója, jó lesz ismét odább 
kotródni" — volt a kapás felelete. Latour gróf 
hallotta a választ, s közelebb jőve halkan sugá 
oda: „De nyissa ki, a koronaherczeg akar itt ke
resztül menni." — „Az nekem mindegy, korona
herczeg vagy nem koronaherczeg, itt én magam 
vagyok az ur, s én nem eresztek át senkit, s a mit 
én mondok, az azután áll." Belátták mindnyájan, 
hogy evvel az emberrel nem boldogulnak, más 
útra tértek tehát, melyen hazamehettek. Ötpercz-
czel később a kapás elbeszélte e történetet egy 
szomszédjának, ki neki azonban kemény szemre
hányásokat tett. „Igazad van, koma" — monda 
józanabb okoskodással— „bolond dolog biz-e,csak 
az vigasztal, hogy legalább nem voltam goromba." 

© {Ismét egy újítás Japánban.) „Sir Edmund 
Hornby és Lady Hornby a japáni miniszterelnök
nél ebédelt. Hornby asszony az első európai nő, 
ki valaha e nagy kitüntetésben részesült. Tempóra 
mutantur!" Legalább igy írja ezt a Yokohamában 
megjelenő „Courier." 

"{Vasúti bálesetek Amerikában.) Vasúti sze
rencsétlenség az Egyesült-Államokban 1872-ben 
nem kevesebb mint 986 történt; ezeknél 350 ember 
vesztette életét, megsebesült pedig 1164. 
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Irodalom és művészet. 
— {Barlálus Istvántól a magyar népdalok 

gyűjteményének) egy igen becses kötetét vettük, 
mely a Kisfaludy-társaságnak a múlt évben ki
adott „Népköltési gyüjteményé"-t részben pó
tolja, részben kiegészíti. A Kisfaludy-társaság 
kiadása azonban kizárólag a dalok szövegét fog
lalja magában, mig Bartalus Istváné a szövegen 
kívül kiváltképen a dallamoknak a hangjegyzés 
szerint szabatos és eredeti magyar dalolásmód sze
rint való közlésére fekteti a fősúlyt. Bartalus már 
több éve utazott, hogy e dalok szövegét és dalla
mát egyenesen a vidéken a nép ajkáról irja 
és jegyezze föl s e tekintetben kivált arra 
ügyelt, hogy vagy teljesen uj, eddig még ki 
nem adott dallamokat mentsen meg az enyé
szettől , vagy pedig minden esetre olyanokat 
közöljön gyűjteményében, a melyek eddigelé 
hibásan vagy niányosan, vagy épen teljesen 
elrontva jelentek meg. A régi magyar dalok a 
Thököly-, Rákóczy- és Bercsényi-nótáktól kezdve 
egész a mai napig támadt dallamokig, oly gazdag 
változatosságban vannak itt összeállítva, hogy 
Bartalus kötete sok tekintetben páratlanul áll ze
neirodalmunkban s méltán megérdemli a nagykö
zönség pártfogását azon gyámolitás mellett, mely
ben a derék gyűjtőt a Kisfaludy-társaság részesí
tette. A magánosok közül eddigelé Fogarassy János 
segítette elő a kiadást 200 forint adománynyal, de 
az ily vállalatnak nem elég csupán egyesek nagy
lelkűsége, hanem szükséges a nagy közönségnek 
széles körű részvéte, mert épen abban lesz legfőbb 
haszna a gyűjteménynek, ha a könyv- és zenemű
árusok polczai helyett a zenészek, énekesek és 
kivált a zongorázok hangjegytartóin lesz látható. 
-A- gyűjtemény teljes czime: „Magyar népdalok, 
egyetemes gyűjtemény. I. kötőt. A Kisfaludy-
társaság megbízásából gyűjtötte s énekre és zon
gorára alkalmazva kiadja Bartalus István. Buda-
Pest, 1873. A kiadó tulajdona.",Tettey Nándor és 
társa, bizományában kapható. Ára a szépen kiál
lított, gazdag tartalmú kötetnek 5 frt. 

— {Baksay Sándornak) lapunkban mogjelent ! 
„A választások előtt" czimű humoros rajzát, mely 
a Kisfaludy-társaságban is köztetszéssel fogadta- i 
tott, az „Ungarischer Lloyd" tárczája német for- ! 
ditásban közli. 

** (Korytniczáról) „Korytnicza gyógy- és ' 
fürdőhely egyodirati vázlata" czim alatt részletes I 
és szakavatott leírás jelent meg dr. Szontagh Mik- : 

lóstól. A regényes fürdő látogatóinak, vagy j 
azoknak, kik kíváncsiak e sokat emlegetett kies 
helylyel megismerkedni, alapos fólvilágositásokat' 
nyújthat e könyvecske, melynek ára 50 kr. 

** {Izsó Miklós) igen szép féldombormüvü 
arczképet készített, a Mányik Ernesztináét. A 
korán elhunyt kitűnő énekesnő siremlékét fogja 
ékesíteni a vámos-mikolai temetőben. 

** {Laptervek.) „Egyetértés" czim alatt, hir-
szerint, nagy ellenzéki napilapot szándékoznak 
Mocsáry, Simonyi Ernő, Csávolszky és többen, 
Kossuth auspiciumai alatt legközelebb kiadni. A 
lap részvényekre fogna alapíttatni, s társulat 
külön nyomdát szándékozik állitani. — Szegedről 
Kunfi Sohlya Antal „Egyházi éneklészeti közlöny" 
czimü hetilapra bocsátott ki előfizetési fölhívást. 
Ez a kántorok szakközlönye akar lenni, s a kecs
keméti kántorgyülés bízta meg Sohlyát a szer
kesztéssel. A lap Szegeden fog nyomatni, de az 
előfizetési pénzek (egész évre 6 frt) Csongrádra, a 
szerkesztő neve alatt küldendők. Á lap akkor fog 
megindulni, ha az előfizetők száma a hatszázat 
eléri. 

** {A „Képes Kiállítási Lapok") ujabb szá
mai következő tartalommal jelentek meg: 

A 11-ik ssám tartalma: II. Sándor orosz czár (arcz-
képpel). A magyar közoktatásügyi kiállítás. A gépcsar
nokból, I. A magyar bányaipar, I. „Hazatérés a bucsuróL" 
Jundt festménye (képpel). „Ausztria," szoborcsoportozat 
(képpel). A körcsarnok rácsozata (képpel). „A leánykérő," 
(képpel). Az első hónap. Az állatkiállitás megnyitása. Az 
állatkiállitási jnry. Bécsi tárczalevél. A szövés-fonás Ausz
triában, III. A nói munkákról. Fersia a kiállításon. Kiál
lítási szemle. Irodalom. Vegyesek. 

A 12-ik szám tartalma : II. Lipót, belga király (arcz-
képpel). Személyi hirek. Nemzetközi kongresszusok Bécs
ben. Észleletek a világkiállitáson, II . Az állatkiállitás. 

T A E H Á Z . 
Az osztrák földmivelési minisztérium pavillonja (két kép
pel). A műszaki csapatok őrházai. Képeinkhez (4 kisebb 
képpel). Zsiradék- és olaj-ipar. A szövés-fonás Ausztriá
ban, IV. A „Pavillon des amateurs". A örcsarnok. Kial-
litási szemle. Irodalom. Vegyesek. 

Közintézetek, egyletek. 
** (.4 magyar tud. akadémia) nyelv- és szép-

tudományi osztályának jun. 9-én tartott ülésében 
Greguss Ágost, mint a jelenvoltak közt legidősebb 
rendes tag, elnöklete alatt Budenz József olvasott 
Hunfalvy Páltól néhány „Észrevételt" Müller 
Miksa oxfordi tanárnak a nyelv tudományáról irt 
8-ik fölolvasására. Hunfalvy a Müller által a 
nyelvekre nézve fölállított osztályozás hibáit mu
togatja, főkép azokat, melyek a turáni nyelvekre 
vonatkoznak, hová a magyar is számíttatik. Ez 
alkalommal kikelt Hunfalvy ama nézet ellen, 
mintha a nyelvek önkényes osztályozása alapján 
(nomád, háztüzi és állami nyelvek) az egyes né
pekre rá lehetne sütni a magasabb államéletre 
való több vagy kevesebb hivatottság bélyegét. E 
szerint a mi nyelvünk is nomád és a mi népünk is 
csak olyan, a minő a nyelve, a mi államunk is csak 
olyan, a minő a népe. Müller munkája — irja a 
„Főv. Lapok" akadémiai tudósítója — az aka
démia kiadásában nemsokára magyar nyelven is 
meg fog jelenni. Fordításával Steiner Zsigmond 
foglalkozik. Nem lenne jó a végére oda csatolni 
Hunfalvy megjegyzéseit? — Hunfalvy értekezése 
után Fogarassy János mutatta be Bálint Gáhor-
nak, az akadémia által kiküldött ázsiai utazónak 
ápr. 12-én Kiakhtából irt levelét, melyben előadja, 
hogy Szent-Pétervárról febr. 21-kén indult útra, 
nagy czélja, a mongol birodalom felé. Az orosz 
kormány pártfogásának igen sok hasznát veszi s 
a szibériai kormányzók sok előzékenységet ta
núsítnak iránta. E tárgyakkal az előadások be
végződvén, az osztálytitkár jelenté, hogy a gróf 
Nádasdy-féle eposzi pályamüvek megbirálására az 
osztályértokezlet Gregusst, Gyulait és Lévai Jó
zsefet nevezte ki; továbbá, hogy az idei Kará
csonyi pályázatnál ki nem adott 400 aranyat az 
értekezlet Shakospearo élete és főbb művei jel
lemzésének megiratására javasolja fordítani 8 e 
munkának elkészítésére Greguss Ágostot kérte föl. 
A munka 40 — 50 ivre fog terjedni, két év alatt 
készül el és a Kisfaludy-társaság Shakespeare-ki-
adásának alakjában jelenik meg. 

** {A nemzeti szinházi enquéte) bevégzett mun
kálatát gr. Széchenyi Imre elnök fölterjészté a 
belügyminiszternek. Az utolsó ülésben a segély
összegek kétfelé osztását állapiták meg. E szerint 
a dráma kapna az országos alapból 16,8000 frtot, 
az országgyűlés által megszavazott 36,000 frtból 
18,000-et, a gr. Károlyi-féle alapból 10,500-at, a 
Horváth Mária-féle alapítvány évi kamatát: 300 
frtot, s a budai színház segélypénzét: 12,000 ftot, 
vagyis összesen 59,600 frtot. Az opera pedig az 
országgyűlés által megszavazott összeg felét: 
18,000 frtot s a királyi segélyt, 84,000 frt, vagyis 
összesen 102.000 frtot. Ez összegekből látható, 
hogy a szinház évi segélye mindössze 161,600 
frtra megy. 

** {A kolozsvári szinház) számára a király 
az udvartartási javadalomnak művészi czélokra 
szánt összegéből az eddigi évi segélyt, 15,000 fo
rintot, ez idén is megadta. 

** {A londoni magyar egylet) május utolsó 
napján tartotta rendes évi közgyűlését, melyen a 
lefolyt év számadásainál kitűnt, hogy 102 font 
sterling 10 shilling és 4 pence gyűlt be adakozá
sok utján. Ez örvendetes eredmény leginkább 
Diósy Márton hazánkfia ügybuzgalmának tulajdo
nitható. Az egyletnek nincs sok tagja és számra 
nézve tán ez a legkisebb magyar egylet külföldön; 
a rendes évi tagsági dijt a szűkölködők segélyezé
sére s egynehány hazai hirlap beszerzésére fordít
tatják. Áz újonnan megválasztott választmányi 
tagok nevei: Diósy Márton, Ebner József, Patter-
son Arthur (a Kisfaludy-társaság I. tagja) Sto-
ckinger Ferencz (magyar alkonzul) és Vidéky 
Adolf. Pénztárnok: Singor Jakab. Titkár: Balcza 
Andor. Gondnok: Reuter Simon. Póttagok: dr. 
Róth Mátyás és Csomor Mihály. Számvizsgálók: 
Pilisch Jakab és Blum József urak. 

Közlekedés. 
f {Fiúméból) jun. 6-ról írják, hogy június 

l-jén e3te érkezett Szentpéterről legelőször a 229. 
sz. gőzmozdony. A fiume-szontpótori vonalon a hi
vatalos bejárás f. hó 16-án, az ünnepélyes meg
nyitás pedig 24-én lesz, ha ugyan valami nagy eső 
újra pöcs kká nem teszi a fiumeiek reményeit. 

„* {Külön vonatok Palotára.) Az osztrák ál
lamvasút intézkedett, hogy ünnep- és vasárnapo
kon kedvező időjárásnál a budapesti pályaud
varról külön kéjvonatok közlekedjenek Palotára 
és vissza. Az olindulás Budapestről délutáni 3 óra 
30 perczkor, visszajövet Palotáról egyelőre este 9 
óra 20 perczkor fog történni. 

Balesetek, elemi csapások. 
** {A budai Dunaparton épülő) gr. Andrássy-

féle házról hétfőn nagy gerenda esett egy ép ott 
robogó lóvonatu vasútra, betörve a földelet; a 
lovak ijedten ragadták tova a kocsit vagy ötven 
lépésre; a bennülőknok szerencsére nem lett ba
jok; a kocsiban ejtett kár nyolezvan frtra megy. 

**{Vizáradás.) Eger-Farmos falujának (Bor
sodban) szomorú pünkösdje volt. A helyett, hogy 
a nép vidáman mulatott volna, erős mentési mun
kához kellett látnia. A tartós esőzéstől megáradt 
esővizek ugyanis majd mind elboriták a határ 
ama részét is, mely addig még montten maradt, 
sőt a falut magát is nagyon fenyegették. Mind a 
két ünnepnapon tehát gátakat, töltéseket kellett 
emelni. A buzavotésnek sok helyen csak a kalásza 
látszik ki, a kaszálókon pedig néhol ölnyi magas 
a viz. A helységben okozott kár többre megy huz-
ezer forintnál. 

** {Tűzvész.) Lövő helységben (Pozsonym.) 
jun. 3-án d. u. 3 órakor tűz ütött ki, mely 40 há
zat melléképületeivel együtt elhamvasztott. 

Mi újság? 
© {Az egyptomi hét csapás) ideje kezd reánk 

nehezedni. Bécsbe hordott kevés megtakarított 
pénze odavész a magyar embernek, azt elnyeli a 
lelketlen üzérek szédelgése, kiknek bukása még 
egyre tart s száz meg száz clámitott embernek 
szorít markába koldusbotot. A pénzintézetek bu
kása véget nem akar érni, alig múlik el nap, 
hogy egy nevezetesebb vállalat, vagy valamely 
jóhitelünek tartott nagykereskedő, milliomos be 
ne jelentené fizetésképtelenségét. Nem használ 
már semmi segítség, még az osztrák nemzeti jegy
bank kibocsátott uj bankjegyeinek milliói sem. 
A magyar ember mind e veszteségekkel szemben 
abba az áldott jó földbe vetette reményét, mely 
annyiszor segített már rajtunk, melyből Antaeus-
ként minden lesujtásra uj erőt meritettünk. Majd 
jön az aratás, megszabadít az minket! ez volt a 
vigasztalás Kárpátoktól Adriáig. S a remény nem 
is látszott hiúnak. Mindenünnen a.legjobb aratási 
kilátásokkal biztattak, ritka szépnek mutatkozott 
az őszi, tavaszi egyaránt, repeze, vetemény, gyü
mölcs, mind buja terméssel biztatott. Egyszer 
aztán megszűntek a biztató hirek. 

Egy helyről árvizet jelentettok, mely mért
földek terjedő földterületeket tart elboritva s ki
áztatja a vetés gyökerét, máshonnan gyakori jég
verésekről szólt a hir. De ez még mind olyan 
csapás, mely csak egyes vidékeket ér; ilyen min
den évben megtörténik, az egész ország még sem 
veszt általa érezhető módon, — más vidéken ki
pótolja az áldás az egy helyütt támadt hiányt. 
Azonban egyszerre csak föl kezd tűnni egy addig 
csak szórványosan ismert tünemény, — a rozsda s 
ijesztő mérveket ölt. Egész területek zöld vetése 
vörösbe borul, előbb csak leveleit zsugorítja ösz-
sze a gabonának, majd a kalász tövét támadja 
meg 8 bevonja nyálkás anyagával az egész szárat 
kalászostól. Az ily vetésnek megvan még a magva, 
látszatra elég szép, hanem, mire az aratás beérke
zik, elszárad, elfonyad az egész, a magnak csak a 
korpára való külseje marad meg, bele kiaszik. 
„Kupori" lesz a mag, mint a székelyföldön mond
ják. A búza, a rozs magvát hozzáértő tudós em
berekkel is megvizsgáltatták már, még külföldre 
is küldtek belőle mutatóba, s bizony a vélemény 
nem igen biztató felőle. — És ez a csapás országos 
jelleget kezd ölteni. Mi ehhez a helyenkénti árvíz, 



jégeső, szárazság! Az ellen van biztosítás, a mennyi, 
annyi. De ez mint a rákfene, ugy kezd terjedni az 
ország testén végig s mind nagyobb-nagyobb tér t 
foglal. Mintha az a tömérdek vér, mit őseink a föld 
védelmében kiontottak, most mind kikel t volna: 
vérben áll a vetés, s a szegény ember könyes 
szemmel nézi, mint ful a vérbe minden kilátása a 
jó termés iránt. — Nem ismerik ellenszerét, azon 
csak a természet segíthet, s ha az nem segit, szo
morú esztendőnek nézhetünk elébe. „Is ten óvja 
nagy csapástól mi magyar hazánkot!" sóhajtunk 
föl mi is a költővel. 

** {Pestmegye) a visszalépett Beöthy Lajos 
helyébe jun. 11-dikón délelőtt választá meg első 
alispánját. A megyeház nagy torme zsúfolásig 
megte l t ez alkalommal Az alispáni székre gróf 
Szapáry főispán Szilassy Is tvánt és Földváry 
Mihá ly t jelölé ki, s a szavazás nagy izgatottsággal 
folyt 11 óráig, midőn Beniczky Ödön a szavazás 
eredményét kihirdeté. A beadott 364 szavazat
ból kapott Szilassy István 253, Földváry Mihály 
111 szavazatot, s igy a megye első alispánja Szi
lassy lett 142 szótöbbséggel. E hir kapcsában 
megemlítjük, hogy a megyei tisztikar Beöthy 

magánzó Linzből ." Különös, majdnem őrjöngő 
magaviselete nagyon föltűnt a pinczéreknek, de 
nem mertek nála kérdést tenni. Sötéten maga elé 
tekintett, sokszor magában beszélt s egészen ugy 
viselte magát, mintha őrült lenne. Vasárnap dél
előtt elhagyta a vendéglőt, s azóta nem látták. 
Egész napon át az utczán bolyongott ; föl s alá 
j á r t éjjel is, mig éjféltájban benyitott a rendőr
séghez, hol nem kövessé voltak meglepve, midőn 
a sokat keresett Pokorny egyszerre a rendőrbiztos 
előtt állt. Sirva és remegve tet t vallomást; az el
sikkasztott értékekből csak tiz ezer frtot talál tak 
nála. Vallomásának egyéb részletei még nem ho
zattak nyilvánosságra. 

** (Öngyilkosságok) Közelebb, a mint a 
„L inz" gőzös Gönyöre érkezett, Szabó Anna, a 
hajóbeli szakácsnő, beugrott a Dunába és oda is 
veszett. — Kabzán József losonczi származású 
csizmadia (36 éves) jun . 7-én éjjel a Kókus-kór-
ház sétányán agyonlőtte magá t , nem tudni mi 
okból. 

f (Halálozások.) Dr. Pólya József, a magyar 
tud. akadémia rendes tagja, rövid betegség után 
f. hó 10-én elhunyt 72 éves korában. A boldo-

SAKKJÁTÉK. 
707-ik sz. f. P a p Dezsö- töl 

(Miskolczon.) 
Sötét. 

_. . gul t a természettudományok buvárlója volt, s 
Lajos volt első alispánnak, a közgyűlés u tán egy j m i n t n o m e 0 p a t h a orvos,jezenvedélyes, kertész és 
aranyozott diszes kardot nyújtott á t . 

** (A király) I I . Sándor orosz császárt a 
2-ik számú ( I . Sándor orosz császár) sorgyalog
ezred ezredestulajdonosává nevezte ki . 

** (Amerikai udvariasság.) A budapesti tűz
oltó-egylet megkereste a st.-lousi tűzoltó intézet fő
nökét Hlelay Tixton urat (Missouri ál lam), hogy az 
intézetük szervezéséről szóló szabályzatot küldené 
meg. Erre magyarul, republikánus egyszerűséggel 
irott levélben válaszoltak. E levél szabatos magyar
sággal van irva 8 bár i t t -ot t érzik rajta, hogy írója 
nincs a magyar nyelv gyakorlatában, az abban 
h.isznált magyar tűzoltó műszavak bizonyítják, 
hogy irója hazája nyelvét a távolban is miveli. 
Hány in vannak itthon, kik az ellenkezőt teszik! 

** (Halász László pesti szobrászt) megbízta a 
szerb kormány, a meggyilkolt fejedelem, Obreno-
vics Mihály szobrának mintázásával. A szobor 
előállításában 20,000 aranyig terjeszkedhetik. 

** (Magyar szini előadások Bécsben.) A nem
zeti szinház személyzetének az a része, mely Paulai 
vezetése alatt Bécsbe készül, ott júliusban huszon
négy előadást fog rendezni, nagyobbára népszín
művekből. 
* ** (Máltában is lakik magyar ember:) Kiss 

Ferencz hazánkfia, a ki ott, mint mondják, nagy 
tekintélyben áll, közelebb a világtárlatot meg
nézvén, egyszersmind eljött Pes t re is s e napok
ban Zemplénben lakó rokonai látogatására 
utazott. 

** (A bécsi piaczon) megint nagyobbszerü 
bukás izgat ta föl a már a nélkül is megrémült 
tőzsdét. A „Wechslerbank" annyi czáfolat és ígér
getés után végtére is megbukott. E bank passiváit 
némelyek 30,. mások 15 millióra teszik. A vágvöl-
gyi vasúttársaság igazgatósága, mely a Wechsler-
banknál 7 millióig van érdekelve, jelenti, hogy a 
szerződések és előlegcsen te t t intézkedések foly
tán a bank sorsától a vállalat egészen független 
és a veszteségtől egészen óva van. 

** (A bécsi hitelintézet pénztárnoka : Pokorny,) 
ki félmillió frtnyi sikkasztást követett el, jun . 9-én 
önként jelentkezett a bécsi rendőrségnél. Val lo
másai szerint pünkösd vasárnapján Bécsből Linzbe 
utazott s ott néhány órát töltvén, tovább ment 
Salzburgba. I t t is azonban kevés nyugta vol t ; a 
lelkiismeret furdalta és ezenkívül még fölismer
tetésétől tartott . Á tmen tS t i r i ába ,8 ott barangol t , 
Ciliben, az indóházban egy vasutitiszt fölismerte, 
mit azonban Pokorny észrevevén, azonnal el tűnt . 
Ismét visszatért Linzbe a innen Bécsbe; kiszállt a 
vasúti indóházban — és nem ismerte fel egy 
rendőr sem, bár fényképét százával kioszták a 
rendőrök között. A vasúti indóházból bérkocsin 
ment a „zum L i e d l " czimü vendéglőbe, i t t szobát 
vett, s azt irta a vendéglőkönyvbe: , , J . Berger , 

pomolog i sh i r tv ivot t ki. Pest határán nagy földjei 
voltak. — Kolozsvárról az a gyászhír érkezett , 
hogy Ürm'ósi Boldizsár Ferewft^telekköny vi igazgató 
szombaton délután hirtelen meghalt hivatalos iro
dájában. 57 éves volt. Igen fiatal korában színész 
volt, majd a negyvenes években Borsodban Mező-
Keresztes jegyzője s Szemere Bertalan (akkor fő
szolgabíró) bizalmas embere. Ezután fokonként 
haladt feljebb. Az ötvenes években a pesti ke
rület telekkönyvi igazgatója l e t t ; a magyar kor 
mány pedig rábizta Erdély telekkönyvezésének 
igazgatását. A gyászlap halála okául szélhii-
dést emlit. — Mazúr Jenő, nyitramegyei ügy
véd Karlsbadban június 6-án meghalt. — A 
külföldi halottak közül meg kell említenünk Vitet 
elhunytát Parisban. Benne a franczia irodalom és 
tudomány, nemkülönben a politikai élet egyik ki-
való tagját veszté. Ujabb időben a nemzetgyűlés 
alelnökül váLsztotta . Irodalmi dicsőségét legin
kább jeles műbirálatainak köszönheti, melyek a 
„Revue des deux Mondes"-ot díszítették, nemkü
lönben jeles önálló müveinek, melyeket a művé
szetekről i r t . 

ííemzeti szinhaz. 
Péntek, jun. 6. „A légyott.1- Vígjáték 1 felv. Irta ifj. 

Ábrányi Kornél. — „Hasi gyógyszer." Vigjáték 1 felv. 
Francziából ford. Szigligeti Jolán. — „A miniszter előszo
bájában.'1 Dramolet 1 felv. Irta Hahn B. 

Szombat, jun. 7. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. 
Gounod. (Hauck Minnie k. a. első föilépteül.) 

Vasárnap, jun. 8. „Dobó Katicza." Történeti nép
színmű 3 felv. Irta Tóth Kálmán. 

Hétfő, jun. 9. „Stuart Mária." Történeti szóm. j á t é k 
5 felv. Irta Schiller; ford. Kelmenfi. 

Kedd, 10. „A sevillai borbély." Vig opera 2 felv. Ze
néjét szerzetté Rossini. (Hauek M. k. a. felléptéül.) 

Szerda, jun 11. „Sakk a királynak." Vigjáték 4 felv. 
Irta Schauffert Á. H. fordi. Dóczi L. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Temesvár. J— a. Acsinos küldeményt vettük s a köz

lendók sorába beigtattuk. Az „ódon újdonságot" is érdek
kel olvastuk. 

— Győr. H. F. Aẑ a levél a küldeménynyel a kelló módon 
érkezett hozzánk; különben sem lett volna semmi baj. A 
kívánt adatnak elfoglaltatásunk miatt máig sem nézhet
tünk utána. 

— Pest. —y. Az érdekes hosszabb elbeszélést csak a 
jövő hónapban, most folyó nagyobb közleményünk befeje
zésével kezdjük meg. 

Kassa. „Egy ifju"-nak. Ez az „Egy gondolat" 
még nagyon ifjú, bár mióta ifjak vannak, folytonosan da
lolják. 

— Pest. „Kis kertemben." E dalból a fele rész egé
szen jó, de az szorul szóra Tompából van véve; a másik 
része sem külön, sem a másik mellett nem ér semmit „A 
fűzfa" czimü cziméhez méltó poézis. 

— D. -falusi orvosnak. Daczára e verseknek igen de
rék orvos lehet, de ugy látszik Appolónak nem olyan ked-
vencze, mint Aeskulapnak. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 702-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 

Vil. Söt. 
1. Ke6-d7 h3-h2 
2. Kd7—c8 h 2 - h l V ( a ) 
3. Fe8—d7 tetszés szer. 
4. Fd7—f5 mat 

a. 
•2 2. h2 - hl H 
3. Kc8—b7: . . . . tetszés szer. 
4. Fe8-cbf 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Oélsén: Glesinger Zsig
mond. — Sárospatakon: Gérecz Károly.— Aradon: Kovács 
Albert. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Jdszkiséren: 
Galambos László. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — 
Ufalun : Farkas Ferencz. — A pesti sakk-kör. 

Rövid értesítések: Miskolcz: P. D. A kérdéses három 
lépéses feladvány megfejtése: 

1. Bdö—d7 
2. Bc6—c5 stb. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik éri július—deczemberi folyamára. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

együtt: 
Félévre (július—deczomber) . . . . 

Csupán a V a s á r n a p i Újság: 
Félévre (július—deczember) . . . . 

Csupán a Po l i t ika i Újdonságok : 
Félévre (július—deczember) . . . . 

| V Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 6 krajczáros bélyeg kívántatik. 

ÜF~ Tíz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

Pest, junius-hó 1873. 

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

6frt 

4frt 

3frt 

H E T I NAPTÁR. 
Hónapi-és! l^ntholikns és protestáns 

Hetlnap j naptár 
Görőg-orosz 

naptár 
Izraeliták 

naptára || hossza 
H > p H o l d 

kél jnyag. jj hossza kél 

15 Vnsar 
16 Hétfő 
17 Kedd 
18 Szerd. 
191 Csőt. 
20jPén 
21 Szóm 

Június 
E S Vitus, Vid jE 1 Kresc. 
Benno | Juditba 
Adolf, Rainer \ Adolf 
Marczellián '< Marczel 
Protáz, Gyárfás Gyárfás 
Jézus sz. szive Flóra 
Alajos hitv. Alajos 

Hold változásai. 

nyűg 

I Junius~(ó) I Sív. R. 1 
% G 1 Minrisz. 20 
4 Pétert, b. k. |21 
5 Dorotheus ; 22 Abigail 
6 Visarion 23 
7 Theodotus 24 B. Jerob 
8 Theodor vért. 25 [elpártol. 
9 Cirilius l « S . Korah 

f. p. 
84 20 
85 17 
86 14 
87 12 
88 9 
89 6 
90 3 

p. f. 
58 317 
59 332 
59 347 
0 0 
0 14 

ft Utolsó negyed 17. 4 óra 47 perczkor éjjel 

6. p, 

0 2 
0 23 
0 43 
1 1 
1 21 
1 42 

o. p 
8 45 

10 9 
11 30 
este 
2 1 
3 18 
4 35 

T A R T A L O M . 
Gróf Majláth Antal (arczkép). — Élet-tanács. — A 

pénz és a hitel, II . — Egy amerikai vállalkozó, I I . — 
(Barnum arczképpel). — A bécsi „Práter" (két képpel). — 
A felsőbb nőnevelés Oroszországban. — Magyar Amerika 
III. — Búcsúra menő sokácz nők (képpel). Egyveleg-
— Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, iegy-
letek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. — Mi 
njság? Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — 
Sakkjáték. — Heti-naptár. 

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

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok ea:y!itt: Egé«z évre 12 ft. — Félévre G ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félérre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor. vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 1 krajczárba számíttatik.— Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béesbrn: Oppelik Alajos. AVollzeile Nr.22.es Haaseiistrin és Yoglrr. Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyegdij, külön minden igtatáa után 30 kr. 

Kégi emberek, egy elmúlt korszak még 
fenmaradt munkásai, akkor is tiszteletre 
méltók, ha e tiszteletet csak régi érdemeik 
félretett kincsével táplálhatják. Annál in
kább, ha egykori bajtársaiktól elhagyva s 
maguk maradva is, az uj nemzedék körében, 
még hasznos munkálkodással töltik öregsé-
göket s érdemeik tárházát folyvást gazda
gítják. 

Pólya József ez utóbbi, kétszeresen tisz
teletre méltó veteránok közé tartozott. S 
midőn néhány nappal ezelőtt, váratlan halá
lának hire, rövid betegség után, 
számos barátait s még szá
mosabb tisztelőit fájdalmasan 
lepte meg, senki se volt, a ki 
ne érezte s ne vallotta volna, 
hogy egy hosszú, de mindvégig 
munkás élet zárult be. Mert 
Pólya, bár a tudomány elmé
letében sokképen elmaradva a 
gyorsan haladó kortól s kivált 
a természettudományok min
dennap hatványozott mérték
ben, szinte rohamosan gyara
podó uj vivmányaival többé 
lépést nem tarthatva, régi esz
mék, s ma már meghaladott 
álláspontok korlátai közt mo
zogva, tudományos tekintély B! 
lenni megszűnt is az elméle
tekben, de a gyakorlati élet 
terén hasznosan s áldásosán 
működni csak halálával szűnt 
meg, — söt talán azzal sem, a 
mennyiben hosszú élete anya
gilag dús keresményét mara
dandó szellemi érdekek ápolá
sára hagyta hátra. 

Az érdemes veterán tudós M 
s ritka ember- és természetba
rát arczképét és életrajzát, a 
„Vasárnapi Újság" már tizen
két évvel ezelőtt fölvette Pan-
theonába. S azért most, az 
elhunyt emlékezetének még 
egyszer áldozva, életrajzi adatai előadásában 
rövidek lehetünk. 

Pólya József 1802. jan. l-jén született, 
Barsmegyében, Nagy-Szecse nevű kis falu
ban, egyszerű földmives szülőktől. A gyer
meknek nagy kedve levén a tanulásra, apja 

P ó l y a J ó z s e f . 
(1802—1873.) 

papnak szánta. De a fiúnak nem volt ínyére 
a papi pálya, orvos akart lenni s ezért apja 
megneheztelvén, levette róla kezét. Ö azon
ban nem az az ember volt, a kit akadályok, 
mások ellenzése, söt a szükség fenyegetései 
is eltántoríthattak volna föltett czéljától s 
inkább nélkülözésekkel küzdve, saját erején 
tartotta fenn magát, mig Losonczon a lyczeu-
mot, s Pesten az orvosi tanfolyamot bevé
gezte. Orvostanárai örömmel s bámulással 
látták vasszorgalmát, gyors fölfogását, finom 
orvosi érzékét s haladását; harmad-negyed-

PÓLYA JÓZSEF. 

éves o r v o s n ö v e n d é k k o r á b a n a l eg jobb kór -
t ö r t é n e t e k e t i r t a , m e l y e k e n a Tanárok sem 
t a l á l t a k k i v e t n i v a l ó t , t á r s a i ped ig t i s z t e l e t t e l 
t e k i n t e t t e k r e á , A sebészet is k ü l ö n ö s t a n u l 
m á n y a i t á r g y a v o l t , s a k ó r h á z b a n e lő fo rdu ló 
sebész i e s e t eke t p o n t o s r a j zokban és l e í r á 

s o k b a n d o l g o z t a k i s m u t a t t a be . É s m i r e 
o rvos i s z i g o r l a t a i t l e t e t t e , s t u d o r i ok leve lé t 
m e g k a p t a , a f ia ta l o rvos , m á r m i n t r e n d e l -
vényezö , n é m i h i r b e n á l l o t t . Be tege i v o l t a k 
s m i n d e n g o n d o l k o d á s n é l k ü l a f ő v á r o s b a n 
t e l e p e d h e t e t t m e g . 

Az 1831-ki n a g y kl iolera, m i d ő n o r v o s i 
bátorsága kitüntetésére nagy mezőt nyitott, 
emberbaráti koszorúját is segített megfonni. 
A keletről jött pusztító kór, a halálnál halá
losabb ijedelemmel töltötte el az országot s 
a fiivárost is. Az ismeretlen ellenség, mely

nek támadási modorát még 
nem tanultuk ki s egyetlen 
hozzáférhető oldalát sem fedez
tük föl, még ijesztőbb. S az 
első kholera, (néhány nemze
dék óta legalább az első), nem
csak a martaléknak kitett né
pet, hanem a mentségre rendelt 
orvosi kart is megijesztette. 
Külön kórház állíttatott a kho-
lera-betegek számára; de a vál
lalkozó orvosok, a borzasztó 
betegség rémarczától meg
ijesztve, rendre hagyogatták el 
elfoglalt állásaikat. Pólya azon 
kevesek közé tartozott, a kik, 
midőn bementek a kholera-
kórházba, erősen elhatározták, 

Bji hogy vagy ott halnak meg, 
vagy csak a kór megszűntével 
jönek ki onnan. S mind végig 
hiven is megállta elhatározá
sát; az egész idő alatt, éjjel 
nappal, fáradhatatlanul forgo
lódott betegei körül, nemcsak 
közvetlenül segitve a hol segi-

^ ^ ^ teni lehetett, hanem észlelve a 
betegség tüneteit, a tudomány 
számára. Jelentései, melyeket 
József nádor rendeletére, na
ponként irt, a ragály meg
szűnte után összegyűjtve, fő
részét teszik: „A keleti kholera 
körüli észleletek összege" czimü 

(latin nyelven kiadott) munkának, mely tu
dományos tekintetben is becses, s mely, 
német nyelven is megjelenve, a külföldön is 
elismeréssel találkozott s itt-ott még ma is 
idéztetik. 

Két hónapig volt Pólya a kholera-betegek 




