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ezt például amaz adat, hogyPost homokbányáiért, 
melyért eddig 18,700 frtnyi évi bérletet fizettok, 
most csak 5910 frtot kinálnak. Az óriás sugárúton 
is lassan folyt egész évben az építkezés, s az előre 
kiszabott munkának alig harmadát teljesiték. A 
belső körúton vagy 150 ölet végeztek el, csak a 
Károly-kaszárnya alsó részéig, a helyett, hogy — 
mint tervezve volt — a múzeumig elkészültek 
volna. A Dunaszabályozás hasonlón csöndesen 
folyt, sőt a partépités egész nyáron szünetelt, s 
csak most kezdtek hozzá fogyatékos erővel. A 
magán építkezések száma is egyszerre leolvadt. 
Pedig a környékbeli falvakból ezer meg ezer 
család talált itt keresetet, s ezek most munkanél
küliség és rósz termés által sújtva, aggódva néz
nek a közelebbi napok elé. Munkást, és pedig 
olcsón, legkönnyebb most kapni. Vannak esetek, 
hogy b'O krra is leliczitálják a napszámot. Egye
dül a margitszigeti híd az, melyen eléggé dolgoz
nak, s mint mondják, a hidat előbb megnyithat
ják, mint tervezték. De itt próbált, sőt nagyon 
edzett munkások kellenek (miután vizalatti hom
bárok süritett levegőjében is kell dolgozni) s ezek 
legtöbbje franczia. Ily körülmények közt a kor
mány a tél folytán is nagyobb mérvű munkálatok 
mogkezdését látja szükségesnek, hogy az ínség és 
szorultság enyhittessék. A tervezett közmunkákat 
két csoportba osztotta: egyik télre jut, másik 
tavaszra. Amazok már november első napjain 
megkezdődnek. így a nemzeti szinház tulajdonát 
képező bérházat (a kereposi-ut sarkán) novem
berben lebontják, hogy díszes palotát emeljenek 
oda, mely akkép lesz építve, hogy a nemzeti szín
házzal ugyanegy sarokvonalat képezend, a szinház 
uj kapuzatot nyervén, impozáns homlokzattal, 
melynek csúcspontja a saroknál egy díszes torony
ban fog kiemelkedni. A tervet Skalnitzky építész 
készítette. Épen ez építkezések tövében, a régi bota
nikus kertben (hol a vegytani intézet van,) hozzá 
fognak az orvosegyetemi épületekhez az országút 
felől is. A nagy telok négy sarkán, pavillonszerü 
épületek lesznek ezek, s az öt-pacsirta-utcza felől a 
nyár alatt megkezdték már a munkákat. A jogtudo
mányi egyetem kiépítését, az egyetemi könyvtár 
ódon-stylben készülő palotáját a télen is folytat
ják. Valószínűleg megkezdik az operaház fóldmun-
kálatait is. Ez azonban már a második csoportba 
tartozik, s építéséhez tavaszszal fognak, vala
mint a Dudái királyi lak kertjének kiépítéséhez. 
Ennél a Dunapartra szolgáló ház-sort (a Széche
nyi és Debreczen nevű szállodák közt) egészen 
lerombolják s helyükbe nagyszerű bazárt emelnek, 
mely mögött a park terrászon fog nyugodni, tor
nyos pavillonok által szegélyezve a bazár fölött. A 
közmunkatanács egyszersmind nagymérvű utcza-
burkolási és kövezési munkálatokhoz fog. így a 
sugárutat amerikai rendszer szerint fával burkol
ják, a járdát pedig aszfalttal. A fürdő-utczán 
ugyané munkálat már megkezdődött. A főváros 
utczáira a terv az, hogy a belváros és Lipótváros 
nagyrésze aszfalttal burkoltassék, s ennek végre- j 
hajtására 3—4 év van kitűzve. Elősoroltuk itt 
nagyjából a folyamatban levő és tervezett köz- \ 
munkákat, melyekhez sorolnunk kell még a kere-
pesi-ut boulevardi munkálatát, mit Pest városa 
készíttet, s a télen be lesz fejezve. De meg kell 
még említenünk a népszínházát is, melyet a Ró-
kus-kórház mögött, a bodzafa-és sertéskereskedő-
utcza egybeszögelésénél, a szintén munka alatt 
levő körút góczpontján, a tavaszszal mindenesetre 
megkezdenek. Az idén a következő nevezetesb 
épületeket végezték be, vagy részben közel állnak 
a bevégzéshez: vámpalota, a posta és távirda pa
lotája, a krisztinavárosi katonai kórház; a sugár
úton mégy nyári lak s egy nagy csoport lakház; az 
uj városháza, az erzsébettéri kioszk; a magányos 
építkezések közül: aHaas-féle palota,az első hazai 
takarékpénztár palotája a „kétpisztoly" helyén, stb. 

** (A király) e hó 15-én este Gödöllőről visz-
sza utazott Bécsbe, hogy ott a német császárt 
fogadja, ki okt. 17-től 23-ig időz az osztrák fő
városban. 

»* ( Vilmos német császár) bécsi fogadtatására 
ugyanazon ünnepélyességeket vették föl a pro
gramúiba, a melyekkel az orosz czárt fogadták, és 
Schönbrunnban ugyanazon termeket rendezték be 
a német császárnak,melyekben az orosz czár szállva 
volt. Vilmos császár hir szerint okt. 2l-ig mulat 
Bécsben. 

** (A Liszt-jubilaeum.) Az ünnepélyt rendező 
bizottságánál eddig 1190 frt, 11 db. arany és 2 
tallér gyűlt be a Lisztnek nyújtandó emlékaján
dékra. A bizottság egyszersmind érmeket is ké
szíttet, melynek egyik felén Liszt mellképe lesz 
ily körirattal: „Liszt Ferencz Ötvenéves művészi 
működésének emlékére. 1873." A másik oldalon 
pedig Vörösmartynak Liszthez irt ódájából van 
6 sor. („Zengj nekünk dalt, hogy mély sirjaink-
ban," stb.) Egy érem, melyet Lisztnek adnak, 
aranyból készül, 60 db. pedig ezüstből, a többiek 
bronzból. Aláírási iveket is fognak kibocsátani 
azok számára, kik érmet akarnak birni. Az ezüst 
érem ára 5 frt, a bronzé 1 frt 50 kr. 

** (Ipolyi Arnold) beszterczebányai püspök 
Augsburgban egy árverésre került képtárból az 
ó-német festészet néhány jelesének (Zeitbloom, 
ScheufFelin) műveit megvásárolta, az országos 
képtár számára, hol e műszerető főpap ajándékai
ból már egy külön terem van berendezve, „Ipolyi
terem" czim alatt. 

** (Kitüntetett magyar iparosok.) Az olasz ki
rály bécsi látogatása alkalmával a kiállítás magyar 
osztályában több tárgyat szemelt ki megvásárlásra. 
Ezek közt vannak Hill Jakab pesti szíjgyártónak 
lószerszámai; továbbá Kirner budapesti udvari 
fegyvergyárostól egy pár központi tüzelő aczélpisz-
toly, elefántcsont agygyal és egy központi tüzelő 
lőfegyver Engel-féle váltócsövekkel. 

** (Nagy mennyiségű szőlőt) szállítottak az 
idén Magyarországból külföldre, nevezetesen Né
met- és Oroszországba. Csupán Vácz környéké
ről, nevezetesen Nagy-Marosról, mintegy 120,000 
mázsát vittek el eddig. 

** (AB állatkert igazgatósága) tudatja a vidéki 
közönséggel, hogy a netalán vidékiek által nyert 
állatok, az utolsó sorsolás napjától, azaz: f. hó 
19-től számított 10 nap lefolyásáig a nyerők ren
delkezésére készen tartatnak és csakis a f. hó 29-ig 
el nem vittek esnek vissza az állatkert birtokába. 
Mindhárom sorsolás eredménye nyomtatott sorso
lási jegyzék által fog a t. vidéki közönséggel közöl
tetni. 

** (Jótékonyság.) Gr. Zichy György 200 frtot 
adott a fehérmegyei Adony kholera által sújtott 
szegényei segélyezésére. 

i (Halálozások.) E hó 16-dikán ismét fekete 
lobogót tűztek ki az Akadémia palotájára. Biedl 
Szende halt meg, akadémiai tag, s az egyetemen 
az összehasonlító nyelvészet tanára. Biedl 1831-
ben Beszterczebányán született, s mint gymná-
ziumi tanár kezdte pályáját, melynek egyik kiváló 
korszaka Prágában folyt le. Mint a szláv nyelvek 
ismerője az 50-es években a prágai egyetemre hi
vatott meg, hol a magyar nyelvet tanította s 
németül magyar grammatikát is irt. 1861-ben 
Pestre jöt t , hol az állami gymnáziumban lett 
tanár. Ez időben egymásután két lapot szerkesz
tett „Kritikai Lapok" és „Kalauz" czimmel. Majd 
az egyetem összehasonlító nyelvészeti tanszékét 
nyerte el. Nyelvtudósaink egyik legképzettebbje 
hunyt el benne. — A kolozsvári elemi isko
lák igazgatója: Baffay János kegyesrendi szer
zetes meghalt 74 éves korában- Derék pap, igazi 
honfi, valódi emberbarát és egész odaadással 
működő tanár volt. A negyvenes években a pest
belvárosi elemi iskolánál működött, s a főváros 
jelenlegi polgárainak nagy része tőle nyerte 
az első oktatásokat. Kolozsvárit is 20 évig tanított 
s most nagy részvét közt temették el. — M-Szige-
ten pár nap előtt özv. Móricz 'Péterné, szül. Darvay 
Anna asszonyt (Móricz Pál országgyűlési képvi
selő anyját) temették el. — Elhunytak továbbá: 
Kassay József ügyvéd Alsó-Szécsénkében (Nóg-

rádm.) e hó 10-én, 84 éves korában, végeigyön
gülésben ; Plath János kir. tanácsos s a kassai 
jogi akadémia nyűg. tanára, e hó 6-án Kassán, 81 
éves korában, ki a kassai kórházra ezer forintot 
hagyott. 

Nemzeti színház. 
Péntek, okt. 10. „A krákói barátok." Színmű 4 felv. 

Irta Rákosi Jenő . 
Szombat, okt. 11. „Ördög Róbert." Opera 5 felv. Z e n é 

jé t szerzetté Meyerbeer. 
Vasárnap, okt . 12. „iá csikós." Népsz ínmű 3 fe lv . 

Irta Sz ig l iget i . 
Hét/S, okt. 13. „A fertálymágnások." Vígjáték 4 felv. 

Irta Bérezik Árpád. 
Kedd, okt. 14. „A sevillai borbély." V í g opera 2 felv. 

Zenéjét szerzetté Rossini. — (Hauck k. a. föl lépte) . 
Szerda, okt. 15. „Hamlet," Szomorújáték 5 felv. I r ta 

Shakespeare; ford Arany J . — ( L e n d v a y Márton fö l l ép te ) . 
Csütörtök, okt . 16. „A trofibadour.1' Opera 4 felv. Ze 

néjét szerzetté Verdi . 

Szerkesztői mondanivaló. 
— R. I „Mi erősebb a halálnál?" A költemény alakja, 

hangja igen jól van eltalálva s valódi hangulatot is köl t . 
Csak az egyes tételek (12—12 soros strófákban) vannak 
egy kissé hosszura nyújtva, a benuök levő eszmei tartalom
hoz képest . Kivált az első szakasz annyira közhelyekből 
áll, hogy elöljáróra mindjárt rósz szájizt csinál. A szép re -
froin megérdemelné , még egyszer gyökeres revisió alá 
venni az egész költeményt . 

— BorUS V i d o r talán már próbálhatna szerencsét 
máshol is ? 

— M. A . B Verse i valóban gyengék s közö lhetésök-
ről szó sem lehet. 

V. Ö. E g y kevés gyakorlottságra mutatnak 8 kivált 
a Visszatekintés czimében van egy pár csinosabb strófa. D e 
kevés a tartalom, az e s z m e ! A né lkül pedig, mint H a m l e t 
monda, csak i r.,szók — tzók — szók — " 

— * * Őszi dal . U g y tetszik, a hang ismerős. D e csak 
kezdete kap m e g ; aztán homályos lesz, s végre ellapul. 
N e m közölhető; de nem lehetetlen, h o g y onnan m é g közö l 
hető is kerüljön. 

SAKKJÁTÉK. 
724-ik sz. f. J . E l s o n - t ó l 

(Phi ladelphiában.) 
Sötét. 

a b c d e f g h 
V i l á g o s . 

Vi lágos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 719-ik számú feladvány megfejtése. 
(Lundval l C. K.-tól Stockholmban. ) 

V I I . 
1. V b l - g 6 . . 
2 . H g 4 - e ö - r . . 
3 . d t — d 5 matt . 

S ö t . 
B e 6 — g 6 : ( a ) 

d 6 — e ö : 

a ) 
1 K c 6 - d 7 
2. V g 6 — e 6 • + - . . . K tetsz. szer. 
3. H vagy V mattot, ad. 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Qeltén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérec í 
Károly. — Debreeztnben: Zagyva Imre . — Sziget-Csépen: 
Mayer Károly. — A kunhegyesi sakk-kör. — A pesti 
sakk-kör. 

H ó n a p i - és 
H e t i n a p 

H E T I N A P T A R . 
K a t h o l i k u s é s p r o t e s t á n s 

n a p t á r 
G ö r ö g - o r o s z 

naptár 

1» 
20 
21 
22; 
23 
24 
25 

V a s á r 
Hétfő 
Kedd 
Szerd 
Csőt. 
Pént . 
Szóm 

Október 
E Í O A l k . Pét, 

I Vende l pásztor 
[Orsolya szűz 
jMór püsp. 
Kapiszt. János 

[Rafael főangy. 
j Krizánt, Gaud. 

E 1 9 Á g n e s 
Vende l 
Vidor 
M ó r 
Kap. János 
Rafael 
Krizsán 

Okt. (ó) 
7 G 1 9 S e r g i u s 
« Pe lagia 
9 J a k a b a p . 

10 Eulanipius 
11 F ü l ö p apóst. 
12 Probus 
13 Karp us 

I z r a e l i t á k 
n a p t á r a 

Tisri 
26 Abiás 
29 
30 Roschod. 

1 Marcb.es 
2 
3 Abirám 
4 S . L e b l e . 

N a p 
hossza kél jnyug. 

H o l d 

hofsza kél nyűg, 

f. 
206 
207 
208 
209 
2 1 0 
211 
212 

P-
24 u 
2S 
oO 
31 

6 32 
6 34 

f. p. 
179 34 
189 52 
202 13 

59 214 18 
4 57 226 24 
4 5 5 2 3 8 5 6 
4 53 251 36 

ó. p. 
4 3 
5 8 
6 15 
7 24 
8 41 
9 55 

11 6 

ó. p. 
4 4 0 
4 55 
5 10 
5 23 
5 44 
6 14 
6 51 

H o l d v á l t o z á s a . • Újhold 21-én 1 1 . 3 perczkor dé l i 12 óra után. 

T A R T A L O M . 
Reclus Elysée (arczkép). — A küzdelemben. — A hét 

akol ( fo lyt . ) . — A levegő viszonya a ruházathoz és a ta -
fajhoz. - A z első fürdés (képpel ) . — Island hőforrásai 
(képpel ) . — Kazinczy Ferencz fogsági naplója ( folyt . ) . — 
Utazás a Kaukázusban (vége) . — U j rendszerű rétöntözéí 
(képpel ) . — Egyve leg . — T á r h á z : Irodalom és művészet . 

Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — M i 
újság? — Nemzet i szinház. — Szerkesztői mondanivaló-

Sakkjáték.— Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: N a g y Mik lós (L . magyar-uteza 21. s z . ) 

Huszadik évfolyz 

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

- Félévre 6 ft. 
évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság re Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezarba; háromszori vagy 
többszöriigtatásnál sak 7 krajezarba számíttatik.— Kiadd-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wallfischgasse Nr. 10. -
Bélyegdij, kíHó'n minden igtatás után 30 kr. 

EfUrópa leghata lmasabb embere kétség
kívül elég érdekes alak a r r a , hogy időn
ként ismételve is bemutassuk öt olvasóink
nak, kivál t pedig olyan jelentőségteljes és 
mindeneset re örvendetes a lkalommal, min t 
a jelenlegi, midőn e hata lmas „seregek u r a " 
Béeset meglátogatván, félig-meddig vagy leg
a lább csak „némileg" a mi vendégünk is 
volt , a mennyiben az osztrák császár, ki öt 
székhelyén fogadta, egyszersmind a mi ki
r á lyunk is, és a mennyiben fogadásán, ré
szint a tiszteletére rendezet t ünnepélyek
nél magya r államférfiak is, min t ilyenek, 
vol tak jelen, a mi egyszersmind 
igen érdekes körü lmény a ma
gas vendéggel szemben, ha 
meggondoljuk, hogy azon alka
lommal , midőn évekkel előbb 
az ősz uralkodó szintén Ausz
t r i a vendége volt, a m a g y a r 
á l lam és magyar államférfi 
i lyetén szereplése még csak 
egy, bá r igen élénk álom volt, 
mely hogy megvalósult , a r r a 
nézve most, a tisztelgő magya r 
miniszterekkel szemben, ha 
nem mondta is, de gondolhat ta 
ö német felsége, hogy e valósu
lásnak ő is — „pars magna fűit". 

És ha erre gondolunk, m á r 
ez is elég nyomós ok a r ra , 
hogy illően üdvözöljük is öt, 
m i u t á n lovagiasságunk törvé
nye egyébként is a r r a utal , 
hogy a vendéget mindenkor 
szívesen lássuk. De egyéb
i ránt , ha évekkel ezelőtt kissé 
boszankodtunk is azon, hogy 
szegény franczia bará ta ink vö
rös nad rága i t oly igazi német 
gorombasággal és kissé túlsá
gosan szigorúan ta lá l ta kipo
rolni, holot t épen az ember is 
benne volt a nadrágban , — 
azóta m e g sok olyasmi tör tén t , 
a minek folytán ebbeli nehez-
te lésünket jó részt feledjük. 
Sőt, m i u t á n már a dolgon egyelőre segíteni 
nem lehet, s je lenleg divó bölcseségünk a 
bevégzett tények elfogadására u ta l , Európa 
uj u r á n a k egyéniségében s e l járásában fo-
dözhetünk föl oly vonásokat s tényeket , me
lyek rokonszenvre h ívha tnak föl i r ányában . 

Vilmos német császár. 
Példának okáér t s mindenekelőtt , a de

rék öreg u r meglehetősen szerényen és 
csaknem meglepöleg csöndesen viseli m a g á t 
Európa leghatalmasb uralkodójának rang
jában , az öt e r re fölemelő ama nagy diada
lok után, melyek — legyünk bárminő véle
ményben azok eszközei felöl, de — minden
esetre jóval határozot tabbak és nagyobbak, 
min t vol tak azok, melyek Sebastopol vagy 
Solferino téréin vívat tak A katonás 
aggas tyán t nem szédítették meg e roppant 
hatalom és dicsőség, olyan szerényen, oly 
egyszerűen él, mint előbb, a mi szintoly 

I . V ILM O S N É M E T C S Á S Z Á R . 

dicséretes, min t a mennyi re ellentétes vo
nás mohó anyagiságba sülyedt korunk hiu 
fényvágyával és kapzsiságával szemben. Ö 
most hetvenhat éves és e nagy életkor da
czára r i t ka erélylyel végzi uralkodói föl
adatát , minek legújabb fényes példája a 

pápával vál tot t levele, annak szilárd méltó
ságteljes hangja és határozottsága, mely 
követendő pé ldányul szolgálhat többi magas 
kollégáinak is, és kétségkívül nem is marad 
el annak ebbeli jó tékony hatása. Valóban 
jó l is cselekedte ő felsége, hogy midőn bé
csi út jára határozta el magát , előkeresé ira
ta i közül és nyilvánosság elé bocsátotta e 
kemény hangú levelet, mert , a mi kivál t köz
vetlen házigazdáját, Bécs városát illeti, ez
zel szemben kedvezőbb ajánló-levelet ugyan 
nem ta lá lhatot t volna, a mire a népszerű 
Viktor Emánuel látogatása u tán épen szük

ség is volt, mer t a kedélyes 
jó bécsieknek. i t t épen érzé
keny oldalukra t a l á l t , a kik
nek politikai gondolkozásában 
a nemzeti érzület sokkal ki
sebb tényezőt képez az u l t ra -
montánság i rányában való el
lenszenvnél. 

Végre pedig „Ole Vi l lem" ő 
felsége, m i n t őt kedélyesebb 
német alat tvalóinak franczia 
lágyságot szenvelgő nyelve ne
vezi, j ó b a r á t u n k vagy épen 
szövetségesünk is volna, a mi 
aztán a legnagyobb nyomaté
kot képezi í téletünk mérlegén, 
s min t ilyen, még a fönnebbi 
rokonszenves tulajdonok nél
kül is üdvöz lenne n á l u n k ; 
mer t újdonsült, vagy ha job
ban te t sz ik , fölmelegített ma
gya r á l lamunknak oly mel-
lözhetlen szüksége van a bé
kére , hogy még az ördöggel 
magáva l is szívesen összeölel
kezünk és csókolkozunk, ha az 
nekünk vagy húsz éves békét 
tudna biztosítani. 

\ E g y szóval konstatál juk, 
hogy a j ó öreg német „sógor 
császár" látogatása nemcsak 
Bécsben, de Budapesten is 
szívesen üdvözölt, örvendetes 
esemény. 

Eletének utóbbi , v i lágra szóló fontosságú 
része oly átalánosan ismert , hogy elégnek 
tart juk csupán a megelőző s netalán ke-
vésbbé ismert következő adatokat fölsorolni. 

Ehö Vilmos császár születet t 1797. már-
czius 2-án. Je len volt az Első Napóleon 
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elleni 1813 — 1814-ik hadjáratokban, tehát, 
egyebek közt a szövetséges hadaknak első 
párisi bevonulásuknál is. Nagy kedve volt 
a katonai pályára, s szilárd lélekkel elhatá
rozta, hogy testét is szilárd keménynyé edzi 
e pályához. A mint hosszú és késő életpá
lyája mutatja, e szándékát valósította is. 
Az 1829. év jun. 11-én nőül vette a szász 
weimari nagyherczeg Károly Frigyesnek 
leányát, Auguszta nagyherczegnöt, ki 1811. 
szept. 30-án született. Testvérbátyja, IV. Fri
gyes Vilmos lépett a trónra, s ő magas ka
tonai és politikai hivatalokba, emelkedett. 
1849. nyarán ama hadsereg parancsnokává 
neveztetett, melynek élén a délnyugoti né
met forradalmat kellett legyőznie, s ugyan
ezen év őszén "VVesztfalia és a rajnai részek 
katonai kormányzójává lön. Midőn azután 
1854-ben tábornagyi ranggal az összes gya
logság főparancsnokává neveztetett, ezen 
újonnan az ő számára fölállított hivatalban, 
inkább mint azelőtt, foglalkozni kezdett a 
közügyekkel, s miután a közönség tapasz
talta, hogy minden szélsőségtől idegenkedik 
ugyan, de egyébként valóban őszintén tö
rekszik a haza és nemzet javát előmozditani, 
egyszerű s természetes modora őt csakha
mar népszerűvé tették. Midőn 1857-ben 
megbetegült bátyja mellett a regensséget 
átvette, az udvari párt feudal-klerikális 
áramlatának azonnal más, a szabadelvű kö
rök által kedvezően fogadott irányt adott. 
Az 1861-iki év január 2-án trónra lépett, 
mint Poroszország királya és erre épen tiz 
év múlva, 1871-iki újév napján fogadta el 
Versaillesban a német birodalmi gyűlés kö
veteinek kezéből a német fejedelmek kezde
ményezése folytán hozzá intézett ama fölira
tot, mely öt a császári koronával megkínálta. 
Erre következőleg ugyanazon jan.-hó 19-én 
a császárság ünnepélyesen kikiáltatott. 

Őszi gondolat. 
Ha van egy virágtok, 
A melyet szerettek, 
Künn azt ne hagyjátok, 
A bősz elemeknek, 
Szivetlen kényére! 

Ravas% szellők járnak, 
Méreg bolyg a légben, 
S dérnek, zúzmarának 
Gyilok van kezében, 
Halálosan sebző! 

Ha van egy virágtok, 
Jól megőrizzétek! 
Híven ápoljátok! 
Csak ugy lesz tiétek, 
Hálásan virítva. 

Ültessétek őt be 
Enyhe melegágyba, 
S naponként öntözve, 
Ha friss légre vágyna: 
Ti adjatok néki! 

Oh csak ne hagyjátok 
Oda künn, magara! 
Ezer veszély vár ott, 
S egy hűs éjszakára 
Ugy lehet, már meghal! — 

Benedek Aladár. 

A h é t a k o 
(Gömöri népmonda.) 

l. 

(Vége.) 

Nagy erő, nagy fáradás, nagy akarat 
kellett ahhoz, hogy az ország kiheverje azt 
a sebet, a mit tatár fegyver rajta ütött. És 
e kellék megvolt a királyban, mind a három. 
De hiányzott nála egy kellék, egy semmi, 
egy kigondolt valami, egy előítélet, a mit 
csak az ember maga képzelt el szükségnek, 

s mely mégis olyan szükség, hogy nélküle 
erö, fáradás. akarat pozdorjává törik, hiány
zott az, a mit csereértékének ismert el a 
világ mindennek, hiányzott a pénz. 

Nagyon lassan ment e nélkül az ország 
ujjáteremtése; nem voltak az időben könyö
rületes szivü bankárkonsortiumok, a mik a 
tönkrement apának kölcsönt adnak leendő 
fia majdani jövedelmeire s a jövendő árán 
teszik a jelent igy-ugy elviselhetővé, ellát
ván az országot olyan pénzzel, melynek 
megfizetéséhez több nemzedék szükséges, 
mert egy földönfutóvá válnék, összeroskadna 
alatta. Ilyen jó szivü, szánakozó manichaeu-
sok és saduczeusok akkor nem léteztek. 

De ha léteztek volna is, nem voltak ak
kor bölcs honatyák, a kik zálogba adják az 
ország folyóvizeit és utait, kivágatják a fát 
gyümölcseért, kiirtatják erdeit tiz év alatt, 
melyek száz év alatt sem nőnek többet ak
korára, rimánkodva fogdossák azt a samari-
tánust, a ki az ország egyik-másik javadal
máért, jövedelmeért vagy jogáért szolgálni 
hajlandó egy kis Ezsau lencsével. 

Pedig hát a római pápában, a német és 
a byzanti császárokban aligha nem talált 
volna olyanokra, a kik szívesen rá állnak 
vala az ilyetén alkura. Egy kicsike kis tör
vény abba a nagy törvénykönyvbe, csak 
akkorka, a melyikbe belefér, hogy egyiknek 
vagy másiknak védnökségét elfogadja a ma
gyar király maga felett, s lesz pénz, a mi
ből két romba dűlt birodalmat lehet újra 
fölépíteni, nem egyet. 

De a király ugy gondolkozott, hogy 
megmenti az országot minden áron, csak 
egy áron nem : az ország árán. Ezt a többi 
utat-módot megtalálni, az volt a föladat. 

A király mély gondolatokba merülve 
ült dolgozó termében, a mikor a palota 
udvara felől nagy zaj üti meg füleit. Nemso
kára jelenték is okát. 

— Uram király, egy paraszt ember 
akar betörni hozzád, hét szekerével jött ide, 
minden szekérbe hét ökör van befogva, s ö 
mind a hetet erővel be akarja hajtani a kirá
lyi udvarba. 

— Engedjétek bejönni, a király otthon 
van mindig utolsó alattvalójának is. 

Csakhamar beállított egy ifjú szálas 
paraszt legény a fölvidéki pásztorok öltö
zetében, széles, csattos tüszővel derekán, 
hegyi bocskorral a lábán, fejéről két oldalt 
hosszan lógott le két vastag fonadékban a haj, 
nagy karimájú nehéz kalapját két kezében 
tartá, mint egy tálat s a kalap közepén ott 
állott egy görög dinnye nagyságú szép 
gömbölyű söldhaju sajt. 

A parasztember alázattal közeledett a 
király elé s három lépésre érve hozzá, térdre 
ereszkedett s ugy nyujtá át a királynak a 
sajt-ajándékot, földig hajló hódolattal. 

A király elmosolyodott az alattvalói 
ragaszkodás e sajátságos nyilatkozata felett 
s intett a szolgáknak, hogy a hozott ajándé
kot vegyék el tőle. 

A sajtos ember azonban, a mint a szol
gákat maga felé közeledni látta, hirtelen 
felugrott térdelő helyzetéből s félkarjával 
magához szorítva sajtját, oly mozdulatot 
tett, melytől a csatlósok és apródok megle
petve álltak meg helyükben. Egy se mert 
felé közelíteni, ő pedig bátor, szilárd han
gon igy szólott: 

— Ezer fáradsággal, ezer veszély között 
hoztam ide ezt a sajtot, hogy azt királyom 
kezébe tegyem s isten a tanúm, csak az övébe 
fogom letenni! 

A bátor, merész hang megdöbbenté a 
királyt. Nagyobb figyelemmel kezdte vizs
gálni a pásztor embert s mindinkább ugy 
tetszett neki, hogy ő ezt az embert már látta 
valahol. 

Szemét folytonosan a pásztor arczára 
függesztvén, lassan közeledett feléje s ki-
nyujtá királyi kezét a zsíros sajt után. A 
pásztor pedig újra térdre ereszkedve tette 
azt a király kezébe. 

De ez abban a pillanatban" csaknem el-
ejté az ajándékot, akkorát rántott az a kezén. 

A király még nagyobb csodálkozással 
állott ottan a nehéz sajttal kezében s mere
ven nézett a pásztorra. Aztán letette a saj
tot egy asztalra s csendesen a pásztor vállára 
téve két kezét, magához vonta s a bocskoros 
parasztot a királyi cselédek szeme láttára — 
homlokon csókolta. Azok nem birták elkép
zelni, hogy hát annyira szereti fejedelmi 
urok a sajtot? 

A királynak könybe lábbadt a szeme ez 
alatt s oda fordulva az ámulva ott állókhoz, 
monda: 

— Nézzétek, ez a szegény pásztor ember 
itt az én legnagyobb jóltevőm. Háromszor 
mentette meg a király életét, s most ime, 
nem azért jött, hogy elvegye méltó jutalmát, 
hanem hogy segitsen abban a nagy munká
ban, mely előttünk áll, s hogy ne mentette 
legyen meg hiába. Légy üdvözölve királyi 
udvarunkban derék Bubek Mátyás, nálad
nál nincsen szivesebben látott vendégünk*, 
s a mi ajándékot a királynak hoztál, az ál
tala oly jó szivvel fogadtatik, a milyennel 
te adod. És most lakomára urak! A szegény 
pásztor nem most vendégeli meg először a 
magyar királyt. 

A király jobb csípőjén ott ragyogott 
egy drága-köves nyelű kés, azt kivonta hü
velyéből s nagyot kanyarított vele a zöld-
héju sajtból. 

De ugyanakkor ketté törött a kés pen
géje s akikezdett sajtból jobbra-balra gurult 
a fényesnél fényesebb aranypénz. 

Az egész udvar meglepetve állott e lá-
tományra. Az alatt pedig még hat paraszt
legény szállingózott be az ajtón, az elsőhöz 
hasonló öltözetben s mindegyik letevé a 
maga sajtját a király lába elé. 

Azok a sajtok mind arany nyal voltak 
bélelve. 

A királyi udvar nem tudott hová lenni 
csodálkozásában. Hol vették e tömérdek 
kincset ezek a pásztorok! 

A király arczárói is leolvasta Bubek 
Mátyás ezt az aggályos kérdést s be nem 
várva, hogy az szavakba öntessék, — monda: 

— Igaz jószág ez, uram király! Isten 
adta jó szántából s én isten oltárára teszem 
akkor, ha a te kezeidbe teszem, hogy hasz
náld föl arra, a mire lelked ösztönöz. Go
nosz kezek igaztalan gyűjteménye igy lesz 
jó czélra forditva. 

Hét napig maradt Bubek Mátyás a 
király vendége. A király nemessé emelte, 
lovaggá ütötte, testvérül fogadta, nagy 
ünnepélyeket rendezett a tiszteletére, felöl
töztette fényes aranyos pánczélbas tulajdon 
kardját csatolta az oldalára és megparan-
csolá országa nagyjainak, hogy a volt pász
tort ugy tiszteljék, mint csak öt magát. 

Heted napra beállitott Bubek a király
hoz, újra az ö tüszős bocskoros ruhájában 
és kérte a királyt, ereszsze öt haza. 

A király sokáig kérte, maradjon udva
ránál, de ő csak visszakívánkozott az ő 
hegyei közé. Gyökeret eresztett az ő szive 
abba a földbe ott. Végre a király sem tar
totta már tovább. 

— Ha már nem maradhatsz jó fiam, — 
monda — kérj legalább valami kegyet. 
Velem és az országgal tett jótéteményeidért 
megérdemled a legnagyobbat is, sén királyi 
szavamra fogadom, hogy a mit kívánsz, 
megadom. 

— Mit kívánhatnék még, a mit már 
előre meg ne adtál volna? Ha. mégis kér
nem szabad valamit, engedd meg, uram ki
rály, hogy épithessek — hét aklot. 

— Legyen meg a mit kívánsz, de csak 
azzal a kikötéssel, hogy aklaidban meglá
togathasson a király. 

— Aklaim ajtaja minden órán tárva 
fog állni előtted. 

Bubek Mátyás haza érve, hozzá kezdett 
az aklok építéséhez. A bojtárból öreg bacsó 
lett lassanként, míg egy-egy akol elkészült. 
Lassan folyt a munka, mert azok az aklok 
különös alakot kezdtek ölteni. Hol egy völgy 
torkalata, hol két víz összefolyása, hol eget 
verő sziklatető lett kiszemelve az akol he
lyéül. Ezer meg ezer kömives, ács, kötörö 
és mindenféle mesterember dolgozott azo
kon esztendőkig s még alig látszott az akol 
alakja. 

Egyszer aztán készen állt hat akol; de 
nem olyan ám, a miben a juhot, de a miből 
az országot őrzik. Ott állott egymás után 
Szécs, Pelsöcz, Szádvár, Csetnek, Jolsva és 
Murány vára. 

Rabló had, ellenség nem találhatott olyan 
keskeny utat, melyen e várak között be le
hetett volna jönnie, a nélkül, hogy e sasfész
kek valamelyikéből a honvédelmező vitézek 
rá nem csaptak volna. 

Csak a szorosköi ut volt még megerősí
tendő. Ezt Bubek Mátyás utoljára hagyta. 
A Somhegy fölé kezdte építtetni a várat, 
ugyan arra a tetőre, a honnan a Vas Ador
ján vára elsülyedt, arra a helyre, melynek 
gyomrában a töméntelen kincs volt fölhal
mozva. 

De isten átka feküdt e fölött, mint 
valami borongó felhő. A mi követ ember 
feletti fáradsággal a meredek hegy tetejére 
vonszoltak s ott fallá raktak nappal, az éj
fél-időben egyszerre elsülyedt a hegybe s a 
föld összelocscsant fölötte. Minden erőlkö
dés a hegy üregét behányni kárba veszett, 
annak üres gyomra egyre éhesebb lett. Már 
pedig Bubek Mátyás nem az az ember volt, 
a ki a fejéből egy jó szándokot könnyen 
ki engedjen veretni, azért folyvást épített 
nappal, bár jól tudta, hogy úgyis kárba 
vész éjjel. 

Pedig nem veszett kárba. Távolabb a 
völgyben, egy nagy hegyoldalban szelid 
domb emelkedik. A mi falat egy nap a Som
hegyen fölépítettek s a mi ott elsülyedt, — 
az mind itt ezen a dombon kelt ki a földből; 
titkos szellemek föld alatt elhordták az em
beri munkát s egy szép reggelen készen állt 
a vár a domb tetején, gyönyörű fejér falai
val kiragyogva a sötétzöld erdő oldalából. 
A nép elnevezte Kraszna-Horkának, a mi 
magyar nyelven annyit jelent, hogy „gyö
nyörű liget." 

Bubek Mátyás végre belenyugodott az 
ég ez akaratába s nem erőszakolta többé, 
hogv hetedik akla a megátkozott Somhegy 
felett legyen. Megelégedett Kraszna-Hor-
kával s a Somhegyet lassanként benőtte az 
erdő. 

Mikor IV. Béla király e vidéken járt 
„igazságot látni", a felépitett aklokat mind 
Bubek Mátyásnak adományozta, 

A királyi adomány-levelek még most is 
meg vannak egyik másik régi archívumban. 

Bubek Mátyás az egykori bacsó, mint a 
gömörmegyei hét vár alapitója, most is él 
a gömöri, tornai nép ajakán, fiai Detrik és 
Fülöp s a tőlük származó hatalmas Bebek 
család pedig egész a tizenhetedik századig 
föltűnő nagy szerepet viseltek a magyarok 
történetében. Tors Kálmán. 

A levegő viszonya a ruházathoz és a 
talajhoz. 

(Vége.) 

Valamint ruházatunkon, ép ugy lakásainkon 
is levegőáram foly folytonosan keresztül, még csu
kott ablakoknál és ajtóknál is. A belépő levegő 
azonban különféle módon tisztátalanittatik és ily-
kép ránk nézve hasznavehetetlenné válik. E tisz-
tátalanitások részben elkerülhetlenek, mint pl. az 
ember lélegzése és kipárolgása, nagy részt azonban 
elkerülhetők. A levegő eme tisztátaianitása az, 
mely mindenütt e fölkiáltásban tör ki : Szellőzte
tésre van szükségünk! Szellőztetésünk elégtelen! 
A kinek azonban szemétdomb van szobájában, 
annál a legjobb szellőztetés sem használ semmit. 
Azért tehát mielőtt szellőztetésre gondolnánk, a 
legskrupulózusabb tisztaságra kell törekednünk. 
Továbbá gondoljuk meg azt is, hogy minden ruha
darab szobánkban a rósz levegőnek forrását és re-
servoirját képezi, a mennyiben részint rósz levegőt 
fejleszt és magába sürit, részint a szabad légmoz
gást többé-kevésbbé meggátolja. 

Mások büszke öntudattal mondják házukról: 
Nekem van ventillatióm. Ez igen jó dolog magá
ban véve, azonban az a kérdés, hogy mennyi? 

Midőn az 1856. évben a Lariboisiére kórházat 
szellőztetésre rendezték be, egy emberre óránként 
20 köbméter (egy méter = 38 hüvelyk) friss leve
gőt számitottak, s már azt hitték, hogy a túlságba 
esnek, hogy a légujulást sok költséggel fejenként 
40 köbméterre állapították meg. A tapasztalás 
azonban megmutatta, hogy a szellőztetés minden 
tekintetben elégtelen volt. Pettenkofer szerint a 
felnőtt egyénnek óránként 60 köbméter levegőre 
van szüksége. A betegek házában jelenleg sokkal 
többet, egész 150 köbmétert kivannak. 

De mily erő eszközli eme óriási légváltozást? 
Két ok van: a mérséklet különbsége és a szél, 
melyek ebben közreműködnek; hogy mily mérv
ben lép föl az egyik vagy a másik, függ termé
szetesen a nyilasok nagyságától, az ajtókon és 
ablakokon levő hasadékoktól stb. Pettenkofer 
kísérletek alapján azt találta, hogy valamely 54 
köbméter tartalmú szobában 19° mérséklet-kü
lönbség mellett naponként az összes levegő meg
újul. A mérséklet különbségének emelkedésével 
természetesen a légváltozás is gyorsabbá válik; 
az ajtók és ablakok hasadékainak gondos beta-
pasztásával a fentebbi mennyiség egy harmadára 
szállhat le. Kedvező körülménynek kell tehát 
tekintenünk, hogy az ajtók és ablakok sohasem 
zárnak légmentesen. Igen sok, különösen alsóbb 
osztályú ember szivesen meggátolna minden lég-
vonatot, hogy csak szobáját tovább melegen tart
hassa és a fűtés költségeit megkímélje; nagy sze
rencséjükre azonban ez lehetetlen. Tökéletes okunk 
van tehát örülni, hogy épen a szegénység tanyáin 
az ablakrámák hiányosak és az ablaktáblák be 
vannak törve. A meleg hiánya ily lakásokban 
korántsem oly ártalmas, mint az egészségtelen 
levegő folytonos belélegzése. 

A mérséklet különbségén kívül a kályha is 
sok tekintetben előmozdíthatja valamely szobában 
a légujulást, ha a szoba belül fűlik. Az elégéshez 
szükséges levegőt a tűz ez esetben a szobából 
meriti, a levegő megritkul oda benn, és kivülről 
a falon keresztül és a véletlen nyilasokon levegő 
tódul be és kipótolja az elromlottat. A levegő
mennyiség, mit valamely szobakályha igényel, 
kedvező körülmények között óránként 90 köb
méterre is rúghat. Segítsük tehát télen a szegé
nyeket az égető anyagban, ilykép nemcsak mele
get adunk nekik, hanem még sokkal többel aján
dékozzuk meg, t. i. tiszta levegővel! 

Két göttingai tudós: Merker és Schulze kí
sérleteket tettek a szellőztetésre vonatkozólag és 
arra az eredményre jutottak, hogy kisebb szobák
nak kevesebb lakóval jobb levegőjük van, mint 
naay termeknek sok lakóval. 

Szellőztetés és légvonat sokak előtt egy és 
ugyanannak tűnik föl. A légvonattól való féle
lemből sokszor elmulasztjuk a szükséges szellőz
tetést. Ez utóbbi alatt valamely zárt térben vég
bemenő légváltozást értünk, melynek sebessége 
másodperczenként '/» métert meg nem halad, s 
azért mint tökéletes szélcsendet, nem is érezzük. 
A légvonat ellenbon testünknek egyoldalú lehű
lése, erősebb légmozgás vagy egyoldalú hőkisu
gárzás következtében (pl. valamely hideg fal 
mellett, olyformát érezünk, mintha hideg légáram 
borzongatna). A szabadban a levegő gyakran sok
kal mozgékonyabb és még sem panaszkodunk 
léghuzam miatt. Az egyoldalú lehűlés testünknek 
meleg-elosztását megzavarja, tévedésbe hozza az 

edénymozgató idegeket, melyek most épen ugy 
működnek, mintha egész testünk lehűlt volna. 
Az ilykép előállott erőszakos lökés a vérkerin
gésben rögtöniségével ártalmassá válik, ép ugy, 
mint valamely hideg ital. 

A levegő és a talaj gyermekkorunktól fogva 
mint ellentétek tűnnek föl előttünk; a hol a talaj 
kezdődik, ott a levegő végződik, moly utóbbit 
megszoktuk úgyszólván semmisnek tekinteni. 
Azonban korántsem igy áll a dolog; a viz, levegő 
és föld nem elkülönítve, hanem egymással ele
gyedve fordulnak elő a talajban is. A talaj, melyen 
járunk-kelünk, tetemes mélységig tartalmaz leve
gőt. A talajlevegő önálló részét képezi a nagy 
légtengernek. Csodálatos, hogy nem kételkedik 
senki azon, hogy a talaj átbocsátja a vizet, mert 
ezt érzékeinkkel észlelhetjük; hogy azonban a 
likacsos földfelület levegőt tartalmaz, azt sokkal 
nehezebben vagyunk képesek fölfogni. A talaj 
levegője épen ugy mozog, mint a levegő ruháza
tunkban, lakásainkban, a mozgás azonban oly 
lassú, hogy tökéletes szélcsendnek tűnik föl előt
tünk. Valamely talajban tartalmazott levegő
mennyiségét megkapjuk, ha azt abból vizzel ki
hajtjuk és fokokra osztott csőben fölfogjuk. Igy 
például a máltai homokkő oly puha, hogy mint a 
fát fürészszel fürészelik és likacsossága oly nagy, 
hogy 37 százalék levegőt tartalmaz. Ezért az 
angol hadihajókon a máltai homokkövet a viz 
filtrirozására használják. Havaiamely talaj részben 
levegővel, részben vizzel van telve, akkor azt ned
vesnek mondjuk; ha likacsait a viz egészen betölti, 
akkor semmi levegő nem hatolhat át rajta és ily 
esetben ezt fenékviznek tulajdonítjuk. S ilykép a 
likacsos talaj csak a fenékviz határánál nem szűri 
át a levegőt. Ha a nedves talaj megfagy, szilárd 
részeinek felületét jég borítja és köti egygyé, ép 
ugy mint a homokot leköti a mész a homokkőben. 
Azonban valamint ez utóbbi, ugy a megfagyott 
talaj sem veszíti el ama tulajdonát, hogy a leve
gőt átbocsátja. 

Igen világosan kimutatható, hogy a talaj a 
levegőt átszűri, ha valamely széles üveghengert 
homokba dugunk és felül is homokot hintünk rá. 
A két homokréteg között bármely madár igen 
vidáman és elégedetten éldegél, ámbár csak a 
földréten jut hozzá a szükséges levegő. Ha meg
görbített üvegcsövet három láb hosszúságra, finom 
homokkal töltünk meg, minden erőfeszítés nélkül 
elfújhatjuk e rétegen keresztül az égő gyertyát. 
Következőleg ép ily mozgékony a levegő a talaj
ban is, és pedig részint a szél lökései, részint a 
mérséklet-különbségek következtében. Gyakran 
föltűnik előttünk ama nagy távolság, melyet sok
szor a világító gáz a földben tesz. Oly házakban 
is, melyeknek nincs gázvilágitásuk, sokszor érez
zük a gáznak a szagát. A mérsékletek különbsége 
az, mely a gázt ennyire elvezeti, különösen télen. 
Igy Münchenben egy szoba lakója gázkiömlés 
következtében megbetegedett, ámbár a legköze
lebbi gázvezető cső messze künn volt az utczán. 
A mint abba hagyták a szoba fűtését, a gázszag 
is elmúlt és a szomszéd fűtött szobába húzódott. 
Mivel ez hideg télen történt, világosan látható, 
hogy a fagyos talaj is tökéletesen átbocsátja a 
levegőt. A levegőnek eme mozgása a talajban sok 
szerves lényt tetemes mélységig ruház föl élet
képességgel; ámbár ezek a legalsóbb fokon álla
nak és az ásványok és növények közé ékelődnek be, 
mégis fölbomlásukkal, elrothadásukkal a talaj leve
gőjét megronthatják; ezek forrásai a talajlevegő
ben oly gazdagon foglalt szénsavnak. Pontos kuta
tások kimutatták, hogy a drezdai talaj több mint 
kétszerannyi szénsavat tartalmaz, mint a müncheni. 

Igen könnyen átlátható, hogy mi is sokban 
hozzájárulhatunk e talaj levegőjének javításához 
vagy roszabbitásához, és hogy annak alkotása nagy 
befolyással van az egészségi állapotra. A tisztáta
lan szomszéd nemcsak a talaj vizét és a kutat, ha
nem a talaj levegőjét is megmérgezheti. Törekvé
sünknek főleg arra kell irányulnia, hogy a talajban 
végbemenő szerves folyamatoknak gátot vessünk. 

Angolország különféle városai bizonyságot 
szolgáltattak arra nézve, hogy a közegészség 
tökéletesítésével igen sokra lehet menni; ugyanis 
némely városokban ez által a halálozás 30-ról 
20-ra szállt le 1000-nél. 

Hazánkban a közegészségi viszonyok rende
zéséről még nem is álmodoznak. A marhavész 
ellen már kezdenek kissé mozogni, de az ember
élet — az olcsó, azért kár volna az államnak még 
csak egy fillért is áldoznia, ama spártai elvet tartva 
szem előtt: A ki nem arra való, hogy a jég hátán 
is megéljen, az átköltözködhetík Ábrahám apánk 
kebelébe! Kvassay Jenő. 



A g ő z d a r u . 
Minél előbbre halad az emberiség, annál 

sokoldalúbbak lesznek követelései az anyagi és 
szellemi téron. A gőzgépek, gyárak, vasutak és 
gőzhajók a helyett, hogy csökkentették volna a 
munkás osztály foglalkozását s kivették volna az 
éhező kezéből az utolsó falat kenyeret: tágasabb tért, 
kevésbbé lealacsonyító foglalkozást és biztosabb 
kenyérkereseti forrást nyitottak. Nincs szükség 
többé, hogy a padjaikhoz örökösen lelánczolt 
gálya-rabok hozzák mozgásba a hajókat; a rab
szolgák rendes foglalkozását, mely a tipró malmok 
hajtásában állt, már csak a történelemből ismerjük. 
Cheops pyramisán húsz évig százezer ember dol
gozott, s csupán az, mit a munkások retekre, vö
rös és foghagymára költöttek, Herodot szerint 
többre rúgott két millió tallérnál; mainap9ág ily 
kőrakást néhány hét alatt talán századrésznyi 
megtakarítással föl lehetne épitni. Oly müvek lé-

ember minden nagyobb megerőltetés nélkül rak a 
partról a hajóra vagy viszont, öatődékben, hol a 
forró, izzó és folyékony vasat a mintákba kell ön
teni, hasonlói ag nélkülözhet len a daru. 

Legfőbb vonásaiban majdnem minden daru
gép egyforma. Mindeniknél föltalálható a képün
kön is látható előre nyúló nyak, a melynek felső 
végén egy csigában a kötél vagy láncz mozog, 
melyre a tova szállítandó súlyt akasztják, alsó 
vége pedig a daru állványához van foroghatólag 
megerősítve. Ugy hogy a daru nyakát majd egé
szen fölegyenesitheti, majd pedig egész a földig 
leeresztheti. Ha a daruval a hajóról valami terhet 
akarnak kiemelni, akkor nyakát a felső láncznál 
fogva egészen leeresztik, mig a kapocs a tárgyhoz 
ér; ha a tárgyat reáillesztették, a kapcsot a csiga 
körül a tárgygyal együtt fölemelik, oly magasra, 
hogy semmi akadályba ne ütközzék; ezután pedig 
a daru nyakát egyenesítik föl mindaddig, mig a 
tárgy az elhelyezendő kocsi vagy hely fölé nem 

tében a dugórudjával szorosan összekötött excen
ter (képünkön világos korong) forgó mozgást kap. 
E korong tengelyéhoz egy dob van erősítve, 
melyre a láncz f'öltekerődik s ilykép a teher föl
emelkedik. A számos különféle résznek mind 
megvan a maga rendeltetése. Egyik a dörzsfék, 
melylyel a gép mozgását bármely pillanatban meg 
lehet szüntetni. A másik eszközli, hogy az egész 
daru-készüléket az alsó talp fölött, hol a kerekek 
vannak, körben lehet forgatni. A harmadik meg 
arra való, hogy ha a daruval tova akarunk menni 
vagy futni, kényünk-kedvünk szerint tehessük. 
Szóval a gőzdarunál mindaz föltalálható, mit 
egy jóravaló géptől C3ak kivánhatunk: erőt, ugy 
hogy több száz mázsát fölemel és tova szállít, 
gyorsaságot, biztosságot és végre még kényel
met is. Egy ember az egészszel a legnagyobb 
lelki nyugodtsággal végezhet oly munkákat, me
lyek minden emberi erőt túlhaladnak. 

E jelen gőzdarut, mint oldalfölirata is mutatja, 

Gőzdaru a bécsi kiállításon. 

tesitése, melyek egykor^ évtizedeket vettek volna 
igénybe, mainapság csak hónapokba kerül. Az 
emelő, fúró, repesztő, szóval mindennemű gépek 
annyira tökéletesedtek, oly czélszerűek, annyi 
erőt és pénzt megtakaritnak, hogy senki azokat; 
saját kára nélkül nem nélkülözheti. 

A közlekedő eszközök olcsósága és gyorsa
sága a nagyban való termelést és gyártást hozta ' 
létre, mely az utóbbi évtizedek legjellemzőbb tu- j 
lajdona. De a nagyban való termelés és gyártás 
oly tömegben árasztja el a forgalmi téreket, hogy 
emberi kéz nem volna képes azok elrendezését, 
ki- és berakodását végrehajtani. Oly helyeken 
tehát, hol sok éa nehéz teher halmozódott össze, 
mint a hajókon, rakpartokon és vasutakon, már 
régóta alkalmaznak holmi czélszerü gépeket, me
lyeket hosszú, a levegőbe nyúló nyakukért daruk
nak neveznek. E daruk a rakpartokon megbe
csülhetetlen szolgálatokat tesznek, a legnehezebb 
terheket a legnagyobb könnyűséggel helyezik el 
a szükséges helyre, husz-harmincz mázsát két 

ér. Ezenkívül a darut még forgatni is lehet egy 
tengely körül, ugy hogy a mit a jobboldalon vett 
föl, azt épen a baloldalon vagy bármely ponton 
lerakhatja. De ez még nem minden; ujabban oly 
darukat is szerkesztenek, melyek nincsenek egy 
helyhez kötve, hanem helyükből kimozdulhatnak 
és ezeket futódaruknak nevezik. Ezekkel a tár
gyat bármely tetszőleges távolságig elvitetjük és 
bármely helyre letehetjük. Ily futódarut ábrázol 
jelen képünk is, melyhez még azon, csak néhány 
év óta használatba jött körülmény is járul, hogy 
gőzzel jár. Ily darukhoz az eszmét az angolok 
adták meg a londoni kiállitáson, s azóta különösen 
a francziák e tekintetben nagyra vitték. A fran-
czia tengerparton már majdnem mindenütt ily 
gőzdarukkal dolgoznak, s van a pesti rakparton is. 

Képünkön a kazánt a baloldalon levő hen
ger ábrázolja, itt válik a viz gőzzé és a csöveken 
a közepén látható hordó-alaku hengerbe jő, itt a 
gőz, mint minden gőzgépnél, a belül levő dugót 
fölváltva előre és hátrafelé tolja, minek következ-

az Appleby testvérek készítették Londonban és 
az idei bécsi kiállitáson nemcsupán szenvedő, 
hanem cselekvő szerepet is játszott, ugyanis ezzel 
helyezték el néhány nap alatt az angol osztályban 
a legmonstruoausabb gépeket, s miután nehéz mun
káját elvégezte, a nyugati bejáratnál meredezik az 
ég felé, a belépők figyelmét magára vonva, és 
várva, mikor kerül újra reá a sor, hogy szét
bontsa ép oly könnyűséggel mind azt, a mit hat
hét hónap előtt fölépített. K—y. 

Egy kép a természetből. 
Egy uj elmélet jutott érvényre a tudomány 

világa által az utóbbi évek alatt az emberiség 
eszmekörében: a létérti harcz, 

A régi philosophok szép harmóniája, mely 
állítólag a teremtés művei közt oly boldogitó 
nyugalommal uralkodik, s melynek magyaráza
tában némelyek annyira mentek, miszerint a meg-

betegült eb ismeretes füevését is annak tulajdo-
niták, hogy még mindig megvan benne a hajlam 
az eredeti boldog állapotra visszatérni, midőn a 
paradicsomban a bárány és a farkas, az oroszlán 
és az antilópe békés egyetértésben tenyésztek 
együtt, jámborokhoz illőleg mindnyájan fűvel 
táplálkozva: — mind e szép képek, az ábrándo
zok e régi álmai az uj tan fénye előtt üres köd
alakokká oszlottak föl, mint a melyek semmi va
lót nem tartalmazva, mint a délibáb csak kopár 
pusztákra vezették az utánok futó szomjazót. 

J föld kerekségén; nincs a tengernek oly mély 
[pontja, a hegyeknek oly magas csúcsa, hol leg
alább a sziklák ne küzdenének a környező ele-

[ mekkel. A teremtő által „megszabott nyugalmas 
rend" helyett épen örökös harcz létezik a legkisebb 
fűszál, s a leghatalmasabb emlős között is, — 

I csakhogy a küzdelem módjai nagyon különbözők, 
finomabbak vagy durvábbak lehetnek, — mint 
azt a természetből vett mai képünk is mutatja. 

Az iszony és gyűlölet, molylyel sokan fogad
ták ez uj tant, onnan származott, mert az ember a 

j kintete elől ragadt el, — s a küzdelem e kiváló 
i alakjai mellett sokan nem veszik észre a létérti 
harcz azon másik nemét, mely a zsája tátott szájú 

' virágaiban foly, melyeknek élénk piros színe, s a 
virág-nyakban összegyűlt mézharmata mind csak 

[ arra valók, hogy annál több rovart csábithassanak 
magukhoz, melyek a himport más virágokra 
vigyék. 

A harcz e két neme lényegesen különbözik 
egymástól: amaz a préda közvetlen megkapása, — 
ez utóbbi a kedves tulajdonok által csábítás vagyis 

A természetből. 

az i Hogy^mennyit ér egy helyes, . 
jobban megfelelő, a dolgok természetéhez köze
lebb álló elmélet, s megfordítva, mily kiszámithat-
lan károknak lehet forrásává egy hamis nézet: 
világosan láthatni ez uj tan bevezetésénél is. 

A népek, melyek társadalmi szerkezetöket 
már rég óta ez elfogulatlan józan ész által köny-
nyen érezhető tan alapján igyekeztek berendezni, 
— ma a földnek uralkodó hatalmas népei, mig a 
régi harmóniáról képzelgő keletiek a nyomor és ; 
tehetlenség képeit tárják élőnkbe mindenütt. 

Küzdelem foly a lételért mindenütt az egész 

maga parányi mértékével levén h jlandó mírni 
a nagy dolgokat, a létérti harezot csupán oly 
értelemben vette, mint azt képünk legkiválóbb 
alakja mutatja, holott a harcz a környezet levői
kéi és finom szálai közt is ép ily erősen foly, — 
csakhogy finomabb, csupán a figyelmes szemlélő 
által észrevehető alakban. 

A pók a megtört fűszálra kifeszitve hálóját, 
a központban várja az áldozatot, melyet balsorsa 
a finom hálók közé vezet, hogy megfojtassák, mig 
alól a korhadó levélen a fekete futoncz szakgatja 
szét prédáját, melyet az irigy varangy sóvár te-

a verseny lassú, de biztos útja. — Az emberi tár
sadalomban mindkettő ép ugy egymás mellett 
létezik, mint e képen a harcz kétféle jelvényei 
egymás körül. Amaz a hatalmasabb nyers erőszaka, 
mely csupán az idegen faj elleniben érvényes, — 
ez a finomabb fegyverekkel vivás, melylyel saját 
fajtársaink ellenében küzdünk saját létünkért-

A csalódás a fegyvernem választásnál könnyű 
és veszélyes. Hogy a kettő közül melyiket válasz-
szuk, teljesen tetszésünkre van hagyva; lehet a 
finom hálója szögletében leskődő alattomos pók, 
vagy a vérszomjas rabló futoncz vakmerő rohanását, 



vagy a lomha varangy gyáva olálkodását, vagy az 
ékes szirmait mindnyájok fölé emelő virág önfen-
tartási útját választani. 

Az eredmény azonban ez utóbbi türelmes, 
finom harczolóra nézve ugy látszik biztosabb, az 
ő himporait messze hordja a szél, vagy az önként 
látogatók szárnyas serege, a mig amazok szűk te
rükön mindenestől áldozatul esnek egy véletlen 
viharnak, — Flóra e szelíd kedves gyermekei ma 
milliókra menő unokáikkal népesitik a fold rop
pant terjedelmű virágos rétéit. 

Kazinczy Ferencz fogsági naplója. 
(Folytatás.) 

Július 20-kán estve felé beérénk Prágába. 
Én elholtam, látván, hogy a kapuban, mely Prá
gában az első ház (ezen részen semmi külvárosa 
nincs), vára reánk a Polizey. — Freystadtban egy 
font tiszta speciest vettem volt, s féltem, hogy 
nálam fog találtatni. 

Bevivének egy kaszármába; Szulyovszky, 
Laczkovics és Szlávy egy szobában maradtak; én, 
Uza, Hirgeiszt, Szmetanovics egy másikba men
tünk által. Gondolkozásunk, érzésünk választa 
el a háromtól, s kivált Szlávytól. Jött az egyik 
tisztünk : Uraim, bennünket most mindjárt vasra
vernek: a titkos Polizey hirt hoza a Comman-
dánsnak, hogy mi veletek igen is szabadon bán
tunk; még azt is tudják, hogy Szulyovszky és 
Kazinczy egy egész statiót kiséret nélkül maguk
ban mentek gyalog, hogy Táborban egész nap 
billiárdoztatok. Kérlek ne áruljatok el. 

Alig méné ki a tiszt, midőn nyilik az ajtónk, 
egy major, és egy Secretariusa a Hofkriegsrath-
nak, fekete ruhában, koszperddel belép. — A major 
az ajtó mellett álla meg, a fekete öltözetű fiatal em
ber hozzánk jött.— Sciuntomnes latiné? — Sci-
mus. Sednemo est nostrum, qui nonetiam germa-
nice commode loquatur. — Nihil faeit, loquamur 
latiné. Ego huc missus sum, ut nomina transeun-
tium listis meis inducam. Placeafergo dictaresua 
nomina. (Tudnak mindnyájan latinul? — Tudunk; 
de senki sincs köztünk, a ki németül is folyvást 
ne beszélne. — Semmi, beszéljünk latinul. Én 
azért vagyok ide küldve, hogy az átutazókat jegy
zékbe vegyem. Tessék bediktálni neveiket.) Ekkor 
a lóczán keresztül veté lábait, mint a nyeregben 
szokás.' Nomen patriae, anni aetatis, conditio, re-
ligio; a két utolsó rubrica: coelebs an uxoratus 
— quot proles? (Hazájokneve; életkoruk ; állás; 
vallás ; — nőtlen vagy házas ? Hány gyermeke ?) 
Hallván, hogy coelebs (nőtlen) vagyok, és magát 
elfelejtve ezt olvasván: quot proles? (hány gyer
meke ?) maga felele magának: Ergo nullae, (tehát 
egy sincs) s ezt vetette szavához; saltem, quod scia-
tur! (ámbár, ki tudja?) 

Éz a tréfa gyanittatá_ velünk, hogy ez az 
ember barátunk nekünk. Átesvén 3 társaimon, 
öszvegörgeté lisztáját, s midőn az ajtó mellett 
megállott major meghajtá magát s ment, lassan 
ezt sugá: Videbunt charam Hungáriám, (Meg 
fogják látni a kedves Magyarországot) s ő is 
ment. 

Mi ez ? mondánk; el akará hitetni, hogy Ma
gyarországot meglátjuk! Ha ugy, mint hozhattak 
volna Kufsteinből Prágába, honnan ismét vissza 
kellene vitetnünk. 

Midőn ezen aggódunk, belép Lohrmüller: 
Könnon Sie schweigen. — Und wir fragen: können 
Sie so etwas fragen? (Tudnak-e hallgatni? — S 
mi kérdők : hogy is kérdezhet olyat ?) Ha attól 
fél is az ur, hogy kételkedhetünk? és ha kételke^, 
dik, miért mondja? —Uraim, szeretem az urakat, 
s örömet hozok, de kezet rá, hogy meg nem mond
játok a két francziának. — No megígértétek, de 
tudjátok, felpofozom a ki szól. Magyarországra 
visznek benneteket. — É n : Kufsteinből Magyar
országra, Prágának ? ki hidje ezt ha, látott va
laha mappát ? — Ne is kérdjétek, holnap reggel 
Krems felé indulunk. 

Fiorella generalisi öltözetébe öltözött, há
rom szögű paszományos kalapjába, mely ugy vala 
felkötve, mint a kálvinista prédikátoroké egyenlő 
szegletekkel, egyenlő karimával. Midőn tudakoz
hatott micsoda vallású, igy felelt: Nem értem, mint 
interese alhat ja a császárt azt tudni, hogy én mit 
hiszek; az az Isten dolga és az enyém. Nem 
affektált sommit; de érezteté, hogy ő General de 
sa republiquo (a maga köztársaságának tábor
noka) a Rossi szavai szerint, de nem a Rossi ér
telmében. 

Július 21-kén Fiorella és 
ebéd mellett ültek, midőn mi 

Bastendorf már 
oda érkezénk. 

Átellenben Fiorellával egy ausztriai Oberster, ki 
egészsége miatt a csehországi fürdőbe siete. Nem 
győzé köszönni Fiorellának a szívességet, mely lyel 
ő sebeiben fekvén nálok élt. Mig a kellner nekünk 
terítő, én egy ablakban állék meg, s hallgatám az 
ausztriai Oberster meleg hálálkodásait. Chipault 
jő : Mon ami! que pensez vous, ou irons nous ? 
(Barátom, mit gondol: hova mogyünk?) Oberster 
ur, mondám, én azt nem tudom, mint az ur nem. 
De ime itt Kufstein, itt Prága s itt visznek. 
Magyart Magyarországra nem vihetnek, azt érti 
az ur. Ugy hiszem tehát, hogy Gréczbe vitetünk. 
Ma foi, vous avez raison! (Lelkemre igaza van!) 
monda Chipault. 

Lohrmüller nem hallá szavaimat, de látta, 
hogy neki az ablak deszkáján geographiai rajzo
lásokat teszek, s hozzám izene, közel ne jussak 
hozzá, mert felpofoz. Kértem Uzát, menjen hozzá, 
ne hallgassa a mit mondani akarok, hanem vi
gyázzon, mily ábrázatot csinál Chipault, ha majd 
meghallja, hogy Magyarországra vitetünk. Nékem 
az a pillantás lesz minden apológiám. 

Szlávy azonban félre vivé a Fiorella inasát s 
elbeszélé annak, hogy Magyarországra vitetünk. 
Szeretném tudni, hogy mi szükség vala az eránt 
hirt adni Fiorellának s a Lohrmüller tilalma 
ellen, a Lohrmüller szerencséjé koczkáztatásával ? 

S a rósz ember nyugalommal látta, hogy 
Lohrmüller dul-ful, s hogy Szulyovszky engem 
vádol fecsegessél. Uza nom türheté tovább s ki-
mondáSzulyovszkynakjhogy ő tudja, mit mondot
tam én Chipaultnak, és csak azért, hogy tovább 
ne tegyen kérdéseket: de azt is kimondá, hogy 
Szlávy hirt vive az inasnak. Elhallgathatnám, de 
elmondom, nincs oly gaz cselekedet, a mire Szlávy 
kész no volt volna, mihelyt az hasznot vagy fényt 
igért. — Éjszakára Milschin. 

Július 22-kén. Az eső meghűtötte a nyár me
legét, kénytelenek valánk a konyhába szaladni a 
tűzhöz. Melyike az uraknak Kazinczy? kiáltá 
magyarul egy szépur. Én főhadnagy Szabó László 
vagyok Visontáról. Tavaly oda haza valék, s az urat 
az Orczy József beszélgetéseiből ismerem. A tisz
tek nem mernek nálam ebédelni az urakkal. Mely 
igen sajnálom, hogy a minap nem valék itthon, 
hadd tölthettünk volna együtt egy magyar napot. 
— Ekkor ő véve hirt tőlem, s én ő tőle. Egy 
szarvas czimert, visontai és tokai bort hozata ki a 
fogadóba, 8 ott ittuk a báró Orczy József és a jók 
ogészségét. — Szabó egy millionárius üvegfábri-
káns leányát vévé el. Most Gyöngyös mellett 
lakik, megcsalva reményiben, mert ipja meghá
zasodott. 

Július 23-kán Schrems -*• Altensteig. 

Július 24-én Geföll, hol marhavásár volt. Azt 
hittem, hogy a német is ember, s nyájasan szólék 
velők. A czudar nép közt kevésbbé múlt, hogy 
veszedelembe nem estem, csaknem belém kaptak, 
mert ország foglya vagyok. — Steinban há
lánk Kreau mellett. Stein und Krems egy hely-
lyé vált helység. Midőn tavaly Krems táján el
vittek, láttam, midőn a disznópásztor a disznó 
meleg ganaját bőr tarisznyájába szedte, mely 
nyakán függött. így kell neked ebatta r ez vala 
szivünk forró óhajtása. 

Július 25-kén. Polgári tisztviselők jövének 
hozzánk, jeleiteni, hogy hajónk, mely Budáig 
viszen, készen áll. Chipault kére őket, ne játszanak 
velünk; a mi destinatjójd&GréczrEkkör leplem 
Lohrmüllex-feM; s bizonyossá tevém, hogy én nem 
mondtam Chipaultnak, a mit tudtam, hanem meg
csaltam, hogy ne tudakozódjék. Szlávynak Lohr
müller távollétében adék leczkét. De Szlávy nem 
tud pirulni. Sulyovszky mégis megesmeré, hogy 
megtévedett. 

Július 25-kén Nussdorfon ebédlénk Bécs mel
lett s a szél ma és • 

Július 26-kán délig Uferhausban az orosz 
követ vadászánál tartóztata. Fiorella és Chipault 
jól mulaták magukat a vadász szép feleségével, ai 
öreg anya hirével. Wasse, "Wasse, monda Chipault 
az öregnek, hogy megmosódhasson. 

Július 26-án estve hajónk'kiköte Pozsony mel
lett. Kilépvéna hajóból, térdre estem, megcsóko-
lám ujjom hegyét, s a magyar földre nyomám a 
csókot, ölellek áldott föld! te bird hamvaimat 
egykor. Hála Istennek, hogy német földön nem 
haltam el, mint Szent-Jóbi Kufsteinban 1795. és 
Aszalay Gréczben 1796. 

tanitója vala egykor a Szulyovszky gyermekeinek, 
Szulyovszky látni akará ezt, hogy tőle hireket 
vehessen, összebeszéle tehát Bastendorffal, s a 
hajóst pénzzel reá birá, hogy hazudjon szelet, s 
igy Bastendorffal Fábrihoz ménének. 

Az öreg fogadósné tudakozáSzlávyt, micsoda 
járatbeli emberek lehetünk mi? ő régen nem láta 
ily szeretetre méltó embereket. —, Hallá az asz-
szony hirét, hogy Budán öt esztendő előtt, hét 
embernek fejét vevék, mi azoknak társai vagyunk; 
most hoznak haza rabságunkból. — Fél óra alatt 
körültünk vala az egész falu, s hozta a sok gyü
mölcsöt, túrót, kenyeret. Fiorella és Chipault 
látá, hogy Magyarországon vagyunk, nem a cse
hek és ausztriaik közt. 

Július 28-hán Komáromban Lohrmüller egy 
megszökött kalmár legénykét engagiroza, katonai 
szolgálatot venni, 8 ennek én örültem meg, ki már 
akkor gondolkoztam, mit izenjek Ninihez majd 
Pesten. — Éjszakára Almás. 

Július 27-én Ásvány mellett köte ki hajónk. 
Győr közel volt, a a győri luth. prédikátor, házi 

Július 29-én Vácz. Kértem Fiorellát, Chipaul-
tot és tisztjeinket, és társaimat, jöjjenek velünk 
a püspöki templomba; Magyarországnak annál 
szebb temploma nincs. — De mit gondol az ur ? 
oly embereknek akar valamit mutatni, a kik 
Francziaországot látták és Italiát. Mi volna 
ilyennek nagy Magyarországon ? — Oberster ur, 
monda Fiorella, az urnák nagy igazsága van, de 
igazsága nincs is egyszersmind. Hasonlítsa tehát 
az ur össze m:igát, ki egy párisi tudós gyermeke 
e 7 magyarral. Monsieur le Grec (a görög ur) — 
így nevezé Szulyovszkyt, mert neveinket meg nom 
tudák tanulni, —tud magyarul, deákul, németül, 
tótul, francziául; az ur csak francziául, olaszul ke
vés szót, bár látta a földet. Szulyovszky tud ma
gyar törvényt, magyar és római históriát; az ur 
semmit a katonaságon kivül. Engem Monsieur le 
Savantnak hitt, s elmondám utániamat, s végig 
ment rajtunk. Minden nemzetben van valami, a 
mi érdemli a tiszteletet, s mindent mi aem birunk. 

Fellépvén a templom tornáczába, Chipault 
azt monda, hosjyszép, nagy, a mit lát; de hogy az 
oszlopok törpék. — Uram, mondám, mindent meg
mondjon az ur, csak ezt ne árulná el, hogy architec-
turát soha nem tanult. Semminek sincs inkább ki
szabva mértéke, mint az oszlopoknak. Eltelve csu
dálkozással, jövénk ki mindnyájan a templomból. 
— Messze eljövénk. S Chipault visszakiálta: Igaz
sága van az urnák, az oszlop jó. — Igen, uram, 
mert az oszlop proportióját nem az oszlop lábá
nál kell nézni. 

Július 30-án reggel elhagyánk Váczot. j — 
Ah! Kazinczy ur, monda Hirgeiszt, minden örö
meinket az ur gonoszsága találta nekünk. Kérem 
gondoljon valamit most is, hogy láthassam az 
atyámat. — Meg akarám lepni az urat, felelék, 
kész a plán. Ha az ur atyjáéi, nem beteg és Pee-
ten van, meg fogja látni. — S mi az a plín ? — De 
azt, édes barátom, meg nem mondom. 

Kiköténk a Margit-szigeten, s az engagirozott 
katonácska bemene a városba. Chipaulf kért, nyer
jek engedelmet neki, hogy a Dunába megfered-
hessen. Bastendorf nem hajlék. Az a bohó ember 
keresztül uszszaa Dunát, csak azért is hogy Pest
nek, Budának alkalmat adjon arról beszélni. — 
De ha én is megferdem, ha én felelek érte ? — 
Ugy szabad. 

Chipault és én a Dunában valánk. Hirgeiszt 
mellettunk sétált a parton. De Kazinczy ur, meg-
fogom-é én látni az atyámat? — Hát vak is az ur 
azonkívül, hogy melle gyengeségét panaszolja? 
Lássa csak, mi történik a viz szélén ? — Az öreg 
Hirgeiszt kiazálla fiákeréből, a gyalog ment a 
két ló előtt. — S az, atyám volna az ? — Kiáltson 
csak rá! 

Kit keres az ur, kiáltám. — Senkit. — Ha-
zud az ur, ugy-e Ferenczet keresi ? — Azt. — Az 
a parton áll, én a vízben. De ide az ur nem jön 
Nini nélkül. Hozza elő, s hozzon csolnakot is, 
mert az itt nincs. 

Fél óra múlva Hirgeiszt a leányával jöttek. 
Öszveszaladánk a parton, a 12 esztendős gyönyörű 
gyermek moata legszebb leánynyá, a 17 esztendős 
leánynyá változva lépé ki a caolnakból; egy igazi 
Venua Anadyomene. Megölelé bátyját. Körül te-
kinte rajtunk a nekem azaladt, testvériaen sorba 
csókola bennünket. 

Legyen ez el^g mára, édea Ninim, mondám* 
moat menjenek, s holnap reggel legyenek Kere-
pesen. Az ur pedig, édesHirgeisztom! nekem sze
rezzen egy tituláre kalendáriumot ezen esztendőre, 
hadd láthassam, kik holtak meg 5 esztendő óta, 9 
kik mentek előre ? 

515 

Az ebéd mellett ülénk, midőn a general-com-
tnandóhoz fölküldött Lohrmüller visszajőve a hír
rel, hogy Chipault és mi Munkácsra küldetünk ; 
Fiorella Péterváradra. 

Moi a Petervardin ? jusque á la frontiere de 
Turque? (Én Péter váradra, a török határszélre?) 
Várd el fertelmes uralkodás! ugy szabaduljak 
haza, hogy megtanítlak! ÉQ Turinban ugy ca-
pituláltam, hogy Magyarországra ne hozathas
sam. Nem ismerém ezt a boldog hazát, mem a ma
gyarokat, mint már most. De igy kell-e játszani 
a nemzetek törvényeivel ? Saégyenljék az urak, 
hogy ilyen infam uralkodás alatt szolgálnak; — s 
ezt a franczia tűzzel, szörnyen pattogtatván az r 
betű hangjait. 

Szerencsétlen ember nem tudta, a mit én, 
tisztjeink olvastaták velünk a titkos parancsola
tot, hogy Fiorella hadifogolynak képzeli ugyan 
magát, kard és pálcza nála azért hagyatott meg, 
de ő titkos status foglya. Olvasóm ezt alig fogja 
hihetni. Én bizonyossá teszem, hogy olvastam a 
parancsolatot. 

Egy óra múlva hivák e generálist és Lohr-
müllert; ment, sorba csókolván bennünket, de ká
romkodva is, mert szekere nem fért a hajóba 
Kremsen. — Franczia generálist paraszt szekerén ? 
kordé méreggel. 

Estve felé nékünk is mennünk kellé. Peat és 
Buda, kocaikon és paripákon, oda gyűlt. Ott va-
lának a szekerek a mi számunkra is a Fuhrvesen-
ből. Fiorella még talpalt a azekér mellett a én 
öszveöltött karral járék Chipaulttal; Szulyovszky 
az Aubert által bepiszkolt setétkék köpönyegé
ben, szégyenlvén, hogy ő rab, nagy alázatossággal 
álla a budai és pesti uraságok és dámák előtt, 
balra tért s hivta társait, látván, hogy Fiorella, 
ki kidőlvén centrumából, baljában az ezüst kardot 
hozván, jobbjában, melyet kinyujta, a hosszú ná
dat, jőve felénk. Ez értette, hogy azok vonakod
nak, s utálattal fordult Chipaulthoz s hozzám s 
megcsókola. Adieu chérea amis! — Adieu mon 
•General! — Que le ciel voua sóit propice! (Isten 
önökkel, kedves barátim! — Isten önnel tábornok! 
— Legyen önökhez kedvező az ég!) 

Midőn engem csókola meg, ő engem, vagy 
•én őtet, olyat csattanta csók, hogy a várba is föl-
hallhaták. Domine fráter, monda Szulyovszky, 
illud osculum Dominum fratrem destruet. — Ergo 
destruat, dignum est suo periculo. (Barátom uram, 
ez a csók megrontja barátom uramat. — Hát 
rontson meg, megérdemli e koczkáztatást!) 

Az uraságok tiszteletes csendben nézének 
bennünket. Egy pirucsban egy ur két asszony 
között üle, a maga hajtá lovait. Történetből épen 
a kereke mellett állott Laczkovics Laczi, egy el
hízott alföldi nemes ember képével. Ferencz, 
monda, parancsold meg annak a németnek, hogy 
a hatvani kapun vigyen ki, hadd lásaam meg leg
alább az apám házát. — Ezt azért igy, hogy 
nézőink a hatvani-utcza emlegetéaével tudhassák, 
hogy ő Laczkovics. — De Laczi, az a német nem 
oda megyén, a hová én parancsolom; hanem a 
hova nékie más parancsolta. — Igaz, igaz, monda 
Liczi, csak hogy el az akaztófa mellett. E szóra 
•oly nevetés támada a két nézők közt, hogy a két 
szép majd kihulla a pirucsból. Látták, hogy ezek 
a szenvedők nem mind Szulyovszkyak. 

Az én szekerem elindulásban negyedikké 
leve. ímhol jőve velünk szembe Generális W. 
(talán Wimpfen), köszöne az első szekereknek, a 
az én kocsimnak parancsolá: Halt an. 

Meine Herrn! wir habén es mit besondern 
Vergnügen gehört, dass Sie auf der ganzen Reise 
von Kufstein an, nie eine Ursache den H. Offi-
cieren des Convoya zu einer Klage gégében 
habén. Laaaen Sie sich dadurch, daaa Sie in Ihre 
Heimath zurück gekehrt aind, nicht verleiten, und 
machen Sie aich der Gnade dea Monarchen nicht 
unwürdig. Der Friede iat in zvvei Wocben abge-
schloaaen, und Sie sind da frey. Gott begleite Sie. 
(Uraim, különös megelégedéssel hallottuk, hogy 
önök az egész utón a kisérő tiszt uraknak soha a 
legkisebb panaszra sem adtak okot. Ne hagyják 
magukat elcsábíttatni azáltal, hogy ismét hazájuk
ban vannak s ne tegyék magukat méltatlanokká 
az uralkodó kegyelmére. A béke két hét alatt 
meg lesz kötve — a akkor szabadok. Iaten ve
zérelje!) 

Fiorellát Sorokaáron utoléré a parancs, hogy 
eresztessék azabadon. Az ujságlevelekből tudom, 
hogy őtet Napóleon Olaazorazágba küldötte a nem 
katonai munkára. (Folyt, követk.) 

Reclus utazása Erdélyben. 
Keiidi-Löna, 1873. okt. 16. 

Tisztelt szerkesztő ur ! Néhány adatot kér 
tőlem Reclus erdélyi útját illetőleg; elmondom 
azt röviden és szárazon. Július havában érkezett 
a franczia tudós Kolozsvárra. Két napot töltött 
K.-Lónán, mi alatt megismerkedett az erdélyi 
földnép életmódjával, egy magyar, egy román 
és egy czigány házát meglátogatván. Szamosuj-
várra is elvittük, hogy örmény typusokat lásson. 
Az ottani sekreatyéa és 10 éves kis fia, igen ügyes 
és eleven, keleti ábrázatú gyerek, mutatták ne
künk a templomot. „Különös faj, monda Reclus 
távozás közben, sok előnyös tulajdonnal látszik 
birni, mint például ezen értelmos kis fiu is, és 
van valami benne, a mi visszataszít." A fóldmive-
lés elhanyagolt állapota meglepte barátunkat: 
„Egy franczia paraszt, jegyzé meg, vagyont sze
rezne magának a sok trágyából, a mit itt az 
országutakon hagynak rothadni." 

Szándékunk levén elébb az Aranyos völgyét, 
azután a Retyezát hegytömegeit bejárni, (Reclus-
nek legtöbb kedve lett volna a hires Negoj-t 
megmászni, Fogarastól délre, de ezen ut igen sok 
időbe korült volna,) visszatértünk Kolozsvárra, 
hol egyenesen a tisztes Brassaihoz mentünk, kit 
Veress fényképész és kitűnő pomologus gyönyörű 

, kertjében találtunk, épen Veress társaságában. 
Reclus érdekkel kérdezősködött Veress fényképei
ről, melyeket már szemügyre vett volt a bécsi 
tárlaton, és megegyeztek abban, hogy a „Tour du 
monde" meg fogja szerezni azoknak egy részét 
azon esetben, ha Reclus utazását közzé teszi, hogy 
a szöveghez metszvényeket csatolhasson. 

Brassai a legnyájasabb szívességgel az egye
tem múzeumába vitt bennünket, és annak ásvány
tani része igen érdekelte utasunkat. Több mutat
vány szépségén elcsodálkozott; a múzeum felett 
őrködő segédtanár szíves volt Erdély geológiai 
térképét kölcsön adni Reclusnek, mi utazásunk 
alatt nagy segítségünkre volt. 

Este Torda felé indultunk, két lovas magán 
kocsiban, Reclus, Horváth Bertalan ur (gr. Teleki 
Miksa bátyám hagyatékának igazgatója,) és én. 
Az éjt ezen városban töltöttük. Másnap egy szí
ves magyar gazda fogatjával a tordai hasadék 
kezdetéhez hajtattunk. A reggelt, még azelőtt, 
az igen érdekes sóbányák vizsgálatával töltöttük 
el; ezen látogatás a bányákban, mely alkalommal 

anagy sok szívességgel fogadott, nagy 
örömet szerzett Reclu3nak. A hasadék körül 
domborodó alabástrom-hegyek is magukra von
ták figyelmét, s több alabástrom darabot magával 
vitt. A hasadék bejáróján egy kunyhó s egy malom 
van, hol tejet lehet kapni; a malommester gyö
nyörű római alakja és nyilt modora, tiszta és festői 
ruházatja, annyira tetszettek utazónknak, hogy rá 
nézve — mint kéaőbb monda — ezen napnak 
legazebb emlékét ez alak képezi. A hasadék, mely
hez hasonlót 8okat látott, mégis igen érdekelte. 

Este Keresztesen háltunk egy vendégszerető 
magyar házban. Vacsora fölött a magyar és fran
czia nemzet közt létező rokonszenv volt a beszéd 
tárgya. Másnap behatoltunk az Aranyoe völgyébe, 
s ebédre Toroczkón voltunk. 

Az egész népség a mezőn dolgozott, ugy hogy 
fogadó hiányában nem tudtuk merre forduljunk, 
mig egy derék özvegy befogadott csinos szobá
jába. Ennek eredeti bútorzata, tisztasága, sokáig 
igénybe vette utasunk figyelmét. Mihelyt vezetőt 
kaptunk, megkezdtük a Székelykő megmászását. 
Horváth ur meg én alig tudtunk haladni a meleg
től éa a fáradságtól; Reclus-nek ez csak játék volt. 
Késő este érkeztünk a hegység túlsó völgyébe, 
hol kocsink várt; szép holdvilágnál jöttünk vissza, 
a nagyszerű M-uton és a toroczkói völgy-lapályon 
keresztül, Toroczkó városába. Másnap a vashá
morokat vizsgáltuk, hol az ottani lakosaágnak né
hány eredeti és érdekes typusa sajnálatot ger
jesztő Reclus-ben, hogy nem maradhat több ideig 
itt. Ez a nép érdemes hosszabb vizagálatra, monda. 
Nem győzött csodálkozni azon, hogy már mind el 
vannak pusztítva az erdők; „csak az erdőaité8 
mentheti meg a toroczkóiakat, monda; vaatermelé-
sök enyészetre van kárhoztatva." Tovább hala-
dánk az Aranyos völgyén, itt - ott érdekesebb 
ásvány - példányokat szedve. Az erdők hiánya 
miatt Reclua-nek nem tetézett eleinte a vidék, de 
lassan-lassan a dombok árnyékosabbak levén, 
végre egész elragadtatással dicséré e szép völgy 
nyájasságát. Este Offenbányán voltunk. 

Másnap egy közellevő hegyet, a Kolczu-Cso-
ramuluj-t másztuk meg. Igen sikerült kirándulás 
volt, mely érdekes látkört szolgáltatott a hegy 

csúcsáról. Este Topánfalván háltunk. Másnap 
reggel elhagytuk az Aranyos kies völgyét, é8 az 
abrudi völgybe tértünk. A királyi érczzuzodát, 
mely egy év óta van ott, a legkisebb részleteiben 
nagy érdekkel vizsgálta Reclus, csak azt sajnál
ván, hogy a kiadás itt is túlhaladja a nyereséget. 
A verespataki aranybányákban is megfordultunk, 
láttuk a hajdan mesés gazdagságú Katrincsát.V erea-
patakon egyik bányatulajdonosnál néhány érdekes 
arany mustrát mutattak meg nekünk. A gazda 
oly barátaágoa nyíltsággal fogadott, hogy elhagyva 
udvarát, Reclus ezt monda nekem, egészen meg
hatva : „ezen szívesség több örömet szerzett ne
kem, mintáz egész gyűjtemény." Arómai bányákat, 
a két nagyszerű Caetátyét is megszemléltük,azután 
hegyi lovakon a Detonatáig mentünk. Ezen basáit 
orom felülmulta Reclus várakozását; fölmentünk 
egészen élére, s onnan néztük a kies vidéket. Este 
holdvilágnál értünk Abrudbányára. Másnap a 
Vulkánhegy oldalán mentünk el Brádig; Bojczán 
háltunk, de az ottani aranybányákat, idő szűke 
miatt, nem tekinthettük mog. Csak távolról szem
léltük a nagyági hegycsoport festői körvonalait, 
és másnap egy órakor Dévánál vasútra ültünk. 

Este kilenczkor érkeztünk Petrozsenybe. 
Reclus az egész ut alatt elragadtatással szemlélte 
a gyönyörű tájékot, melyen keresztül merész ka
nyarulatokkal mind magasabbra s magasabbra 
emelkedik a vasút. Másnap Veress József bánya-
nagy ur kész szívességgel kieszközölte, hogy az 
érdekes kőszén bányákat részletesen megvizsgáljuk. 
Kis magán vasút vitt Szentgyörgyi igazgató úrral 
a különböző bánya-helyiségekhez, és Reclus Szent
györgyi úrtól mindenütt kimeritő felvilágoaitáao-
kat kapott, melyek felette érdekelték. Nagy aze-
rencséjére, igen jól tud németül, éa ezért nem 
8zorult aoha tolmácsra. A reggelt igy eltöltvén, 
Veress ur fia társaságában Vulkán faluig kocsiz
tunk, mely egyszersmind veszteglő, a határ csak 
három órányira levén innen. I t t töltöttük az éjt. 

Másnap hajnalban, Reclus, Horváth meg én 
kis hegyi lovakra ültünk, zabola és jóforma ken
gyel nélkül, és oláh vezető kiaéretében, zajos 
nevetés közt vágtattunk el Kimpolunyák irányá
ban. It t már megtalálta útitársunk azt az Erdélyt, 
melyről mindig álmodozott. „Voici la Transylvanie 
de mea révea" mondta sokszor, gyönyörrel néz
vén a Zsil regényes vad völgyét, melyet követ
tünk, és a kétfelől merevedő erdős kúpokat. Egy 
óra tájt beborult az ég, és záporeső kezdett hul
lani. Vezetőnk már nem tudta az utat. Csontig 
átázva értük el Kimpolunyák első kunyhóit. Egy 
lélek sem mutatkozott. Épülőfélben levő fakuny-
hóba húzódtunk, tüzet raktunk, szárítottuk ma
gunkat. Eljött később a kunyhó tulajdonosa, vidám 
képű oláh ifjú, kivel megegyeztünk, hogy felvezet 
a Retyezátra. Lovainkat visszaküldtük tehát, a 
az ég kiderülvén, hozzáfogtunk gyalogutazásunk
hoz. Mindenik nagy bottal volt ellátva; vezetőnk 
azonkívül kis útitáskánkat is vitte. Két óra múlva, 
szűk völgyszoroshoz értünk, honnan buzogva ro
han ki egy hegyi patak. Ez volt a legszebb tájkép, 
melyet egész utazásunk alatt láttunk. 

„Ez egyedül megér minden fáradságot," 
monda Reclus, a látvány nagyszerű ideális szép
sége által egészen meghatva. E völgyszoros ott 
van, hol a Valje Maré az oláh Zsilybe szakad. 
Innen meredek hegyoldalokon felkapaszkodtunk, 
Reclus meg sem érezvén a mászást, Horváth meg 
én alig birván őt követni; az éjjelt egy pásztor
kunyhóban töltöttük, néhány száz szarvasmarhá
nak közepette, keskeny deszka ágyon, hol alig 
fértünk el, s alig alhattunk a bogarak miatt. 
Reclus a bölcs nyugodtságával igyekezett ben
nünket vigasztalni. „Forsan memimisse juvabit!" 
Meg kell adni, hogy vendégszeretőleg fogadtat
tunk ; a kunyhóban lakó pásztorleányok nyughe
lyük egy részét nekünk engedték át, a mind egy 
csomóban aludtak a túlsó fal hosszában. Reggel 
Reclus, nyájas akarván lenni irányukban, meg
kérdezte Horváthtól, hogy mondják: jó reggelt? 
a megtudván, elmondta moaolyogva üdvözletét a 
pásztorleányoknak, de a vadon ezen lakói nem 
vevék számba sem a mosolyt, sem az üdvözletet, 
s az egész udvariasság kárba ment. Jókor búcau-
zánk el éjjeli szenvedéseink épen nem vonzó 
színhelyétől; meredek hegyoldalokon iparkodánk 
föl, az erdők vonalát elhagyók, a nem eokára a 
kopasz szikla vidékre érkeztünk, hol mindenütt 
csak éles hegygerinczek vettek körül. Vezetőnk 
már csak habozva járt elől. Végre egyik hegyélt 
áthágván, a Lepusnik völgyszurdokába újra le
ereszkedtünk; ott malom van. Ettünk valamit, 
a szikláról sziklára rohanó patak jéghideg hab
jaiba mártottuk magunkat, éa délután újra neki 
fogtunk a mászáshoz, de más éa ügyesebb oláh ki>-
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sereiében. Csakhamar nagy szikla-czirkusokhoz 
értünk, melyeknek fenekén égszinü tengerszemek 
csillogtak. E zord nagyszerűség igen tetszett 
Reclusnak; egy fűszál sem mutatkozott. Végre 
elértük a hegy-gerinczet, honnan egyfelől, a Zsil 
völgyén tul, az oláhországi róna nagy messzeségre 
látszik, másfelől a .hátszegi vidék merül föl. E 
hegy-gerinczből emelkedik föl kissé odább a Retye-
zát teteje. Keclus egész a végső csúcsig fölment, 
megvizsgálta a hegy geológiai természetét. Nem
sokára elkezdődött a völgybe való leereszkedés, 
de az éj még a hegyoldalon ért, tehát ott teleped
tünk le törpe bokrok közt, tüz mellett- Másnnp, 
mindig északfelé menve, s a Retyezát északi olda
lán ereszkedvén le, a nagy kanyarulatot tett Le-
pusniknak most már tágasabb völgyét értük el s 
azt Malomvizig követtük, bámulva e völgy elra
gadó szépségét, ámbár éhesek is fáradtak voltunk, 
Beclus-t sem véve ki. Két órakor értünk Malom-
vizhez. Az ottani zsidó rövid pihenés után Hát
szegre, s onnan Vajda-Hunyadra szállitott. Vajda-
Hunyad várát még az este megtekintettük. Más
nap Dévára érkeztünk, épen mikor indulni akart 
a vonat; Reclus kezet szőritott velünk, s w.igon-
jába ugrott, egyenesen Bécsbe menendő. 

Ez utazásunk rö\ id vázlata. Ta
lán igy is hosszura nyújtottam, 
de egyre küzdenem kellett, hogy 
a kedves emlékek ne vigyenek igen 
messze, 8 nem tudtam mindig meg
szabadulni varázsuktól. 

De Oerando Attila. 

nalon áttörni még csak meg is próbálkozott volna. 
Thiersnek sokan szemére vetik, hogy a pörrel oly 
sokáig késett, de az öreg ex-praesidens minél 
hosszabb időt akart engedni arra, hogy a Bazaine 
ellen országszerte uralkodó elkeseredés érzete 
némileg csillapodhassak s a vádlottnak több kilá
tása lehessen részrehajlatlan ítéletre. Franczia-
orezágban, mint Angliában egy olyan előkelő 
embert, mint Bazaine marsall, csakis hozzá ha
sonló rangban le vők hallgathatnak ki, de minthogy 
a most meglevő néhány franczia marsall többnyire 
mind Bazaine alatt szolgált s ennélfogva illetékes 
birái nem lehetnek, egészen más elemekből kellett 
a törvényszéket összeállítani. A nagy-trianoni 
törvényszék elnökéül d'Aumale herczeget válasz
tották, ki 1843-ban mint hadosztály-tábornok 
Algierban szolgált s a törvényszék többi tagjai 
hat más tábornokból állanak. Ezenkivül 4 pótta
got is neveztek ki, nehogy az egész kihallgatást 
és pert újból kelljen kezdeniük, ha az itélethoza' al 
előtt valamelyik törvényszéki tag elhalna, vagy 
más esemény által gátoltatnék az ítélet kimon
dásánál jelen lenni. A kihallgatás e hó 13-án 
hétfőn kezdődött s azóta szakadatlanul foly. 

8.-t. 

T r i a n o n . 
Október 6-án Versailles-ban 

szokatlan mozgalom um lkod ott. A 
nemzetgyűlés szünetelése óta e kis 
város indóháza nem látott annyi 
vendéget, mint a mennyit a vas
utak az emiitett napon oda szállí
tottak. De a népvándorlásnak nem 
Versailles volt utolsó czélja, mert 
alig érkezett meg, azonnal tovább 
indult a kastély irányában, elö-
zönlé a márvány- és bronz-isten
nőkkel benépesített parkot, keresz
tül ment a gyönyörű fákkal beül
tetett nagy térségen s utoljára 
Grandé-Trianon előtt állt meg, 
melyet XIV-ik Lajos alatt Man-
sard épített viruló rétek és erdő
ségek közepette. 

Grandé-Trianonnak rövid, de 
érdekes múltja van. Az élvhajhász 
és mulatságkedvelő XIV. Lajos 
alatt, bár a kastély fölépülésekor 
már kissé idős vala, egymást érték 
a nagyszerű mulatságok és üane-
pélyek Trianonban. Ezután egy jó 
darab ideig csend honolt a szép 
kastélyban és a körülte elterülő 
nagy kertekben. Az udvar vissza
vonult belőle 8 mély nyugalmát 
csakis a XVIH-ik század közepe 
felé zavarta meg XV-ik Lajos és 
kísérete, kik a park tekervényes 
sétányait szánkázó helyül néha 
fölkeresték. XVI . Lajos, I. Napó
leon, XVIII . Lajos és X. Károly 
szintén megjelentek itt olykor-olykor,de igen rit
kán. Grandé-Trianon határozottan kegyvesztett
nek látszott. Csakis Lajos-Fülöp alatt kezdett ismét 
divatba jönni s a feledékenységből apránként ki
bontakozni. Lajos-Fülöp szerette Grandé-Trianont, 
szívesen lakott benne s nagy mérvű javításokat 
tétetett rajta. Ma is mutatják a látogatóknak a 
termeket, melyeket elfoglalt, szerényen butorzott 
hálószobáját, dolgozó-termét, hol egy igen egy
szerű, acajou-fából készült asztalka áll, mely a 
király Íróasztala volt. De Lnjos-Fülöp polgár
király volt; ugy élt, mint becsületes családapához 
illik, és igy ha Trianonba ment is, ez többnyire 
minden föltűnő zaj és mulatság nélkül történt. 
Grandé-Trianon ez idő óta ismét feledésbe ment. 

Honnan tehát e roppant élénkség, zaj, lárma, 
lótás-futás és bámuló népsokaaág, mely egy idő 
óta Grandé-Trianon és egész környékét annyira 
megelevenité? A szerelem számára épitett fészek-
ből az igazság istennője alakított magának tör
vénytermet. 

Egy évi s négy havi fogság után Bazaine 
marsallt végre törvényszék elébe állították, a 
miért 1870. október 27-én 170,000 emberrel ka
pitulált, a nélkül, hogy a német ostromló hadvo-

Trianon kastély. (Bazaine fogháza.) 

E g y v e l e g . 
•/. (Búcsújárások Francziaországban.) A bú

csújárások egy idő óta oly nagy mérveket öltöttek 
Francziaországban, milyenre a nagy forradalom 
óta nem emlékeznek. Á lourdes-i szentélyhez a 
nyáron mindennap egjremásra 2000 ájtatos hivő 
zarándokolt és a chartres-i székesegyház csak má
jus havában több mint 700,000 bucsuat látott falai 
közt a Notre-Dame de Dessous Térre azobrának 
lábainál. 

•/• (A jövő reményében) A „Swias Timea" 
írja, hogy Délémontban uj 50 centime-es és 2 sou-s 
pénzdarabok jöttek forgalomba, egyik oldalukon 
Chambord gróf arczképével és e fölirattal: „Henri 
V. Roi de Francé." 

** (A szép egyenruha.) A lyoni hírhedt me
gyefőnökről : Ducrosról, ki annyira ellensége min
den szabadelvű mozgalamnak, az „Italie" érdekes 
történetkét beazél el. Ducroa, — mondja a neve
zett lap, — annak idejében a pápai államokban 
maga építette az első vasutat, a igy természetesen 
gyakran összejött a pápával. Már akkor hires mér
nök volt s igazgatója azon társulatnak, mely az 
engedélyt megnyerte a Rómától Ceprano felé ve

zető vasút építésére Ily tulajdonságában termé
szetesen naponként is ellátogatott a pápához, ki 
örömest nézte a szép magas embert. Egy nap azon
ban igen fontos engedélyt akart nyerni társulata 
részére, s ezért kihallgatást is kért a pápától. IX . 
Pius tudta, hogy mit akar Ducros, sel volt hatá
rozva a kérelmet visszautasítani, hanem azért a 
mérnököt fogadta a kihallgatáson. Az audienczia 
napján Ducros, ki ezúttal imponálni akart, a fé
nyes franczia mérnöki egyenruhába bujt, mely 
ragyogott az aranytól és sok hímzéstől. Bevezettet
vén a pápához, elő kezdte adni kérelmét. A pápa 
egy darabig hallgatta a beszédet, s azután ugy 
tett, mintha a fényes egyenruha nagyon elvakí
totta volna szemeit, s egészen lelkesülten fölkiál
tott: „Kedves Ducros, minő gyönyörű egyenruhája 
van." — „Szentséged nagyon jó" monda Ducros, 
„de azért jöttem, hogy . . . " — „És ezek a szép 
paszomántok a karon mit jelentenek." —• Ducros 
megadta ugyan a kellő fölvilágosítást, de ismét ké
relménekelőadásához fogott.. . . „Francziaország
ban minden mérnöknek ilyen szép egyenruhája 
van?" Ducrosnak megint felelni kellett. Igy telt 
el 10 perez, a aztán pápa szeretetreméltóan nevetve 
Ducrosra, távozásra intett. Ducros haza hajtatott, 

s dühös volta társaságra, a pápára, 
egyenruhájára és magára. Nyolcz 
nappal későbben ugyanazon kére
lemmel ismét a Vatikánban volt, 
ezúttal azonban egyszerű fekete ru
hában, mert a fényes egyenruhát 
otthon hagyta. Szerencsétlenségére 
a pápa még mindig nem akarta 
Ducros kérelmét megadni, s alig 
kezdett el Ducros beszélni, midőn 
Pius fölkiáltott: „De kedves Ducroa 
mit'rt nem hozta el szép egyenru
háját." A beszélgetés mindé tárgy 
körül forgott, s Ducros sohasem 
érhette el, a mit kért. 

** (Király és katona.) Egy ba
jor élezlap beszéli el a következő 
adomát: Egy magas ur találkozik 
8étaközben egy rokkanttal a kérdi 
tőle: „Hol kapott ön sebet?" — 
„Sedannál." — „Nem iamer en
gem?" — „Nem." — „Én a király 
vagyok." — A rokkant salutál s 
igy szól: Bocsánatot kérek 
nem ismertem eddig fölaégedet." 
— „Hogyan ?" — „Lássa kérem, 
fölséged sohasem jön ütközetbe, én 
meg szinházba nem járok, a igy 
sohasem láthattam még fölaége
det!" 

** (A bolíviai köztársaság elnö
kének sorsa.) Bolívia elnöki széke ia 
kellemes hivatal lehet, mint a köz
társaság eddigi elnökeinek élettör
ténete tanúsítja. Juore az első el
nök számkivetésben meggyilkol
tatott ; Blanco meglövetett; Santa 
Cruz száműzetett; Baliman szám-
üzetésben megmérgeztetett; Belzu 
palotájában meggyikoltatott; Cor-
dova ágyában megfojtatott; Tina-
res száműzésben végezte életét; 
Acha eltűnt és sorsát titok borítja; 
Melgarejo életét sógorának fia ol
totta ki ; Morálé vérét unokaöcscse 
ontotta. Ebből kitetszőleg Bolívia 

som igen látszik a köztársaság eszményképének. 
** (Veszedelmes hallgató) Valamint vannak 

olyan vándorpapok, kik egy beszédet tanulnak be, 
8 ugyanazt mondják el mindenütt, ugy vannak iá
mét olyanok ia, kik beazédeiket máa hires hitszó
nokok beazédeiből állítják össze. Igy tett legköze
lebb Bécsben is egy hitszónok, de szerencsétlenaé-
gére egy kövér idegen ember ült le a szószék lá
bához a figyelmesen hallgatta a szónoklatot. Alig 
mondta el a pap a harmadik mondatot, az idegen 
félhangosan mondja: „Ez Sherloktólvan." A pap 
összeránczolta homlokát s tovább beszélt, de né
hány perczczel későbben ismét félhangosan mondja 
az idegen: ,,Ez Tillotsontól van." A szónok mér
gében ajkait harapta, nagy szünetet tart 8 végre 
is elhatározza magában, hogy tovább folytatja be
szédét. De mindjárt- félbeszakítja a széles olvasott
sággal bíró idegen: „Hisz ez meg Blair!" Ekkor 
a pap elveszti türelmet, lehajlik a szószékről 8 az 
idegenhez fordulva dühösen kiáltja: „Ha nem 
fogja be a száját, kilöketem az ajtón, szemtelen 
ember!" Az idegen erre fölemelt fővel s nyugodtan 
monda a hitszónoknak: „Ez végre öntől van!" 
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Irodalom és művészet. 
— (Két latin klasszikus mű.) Zsoldos Ignácz, 

akadémiai rendes tag a veterán philologunk, Lui 
cius Annaeus Seneca műveit fordította magyarra s 
egy terjedelmes kötetben kiadta. A könyv Se
neca életrajzát és hat munkáját tartalmazza: 1. A 
haragról. 2. Vigasztalás. 3. A kedély-nyugalom
ról. 4. A bölcs állhatatosságról. 5. A kegyelmes
ségről. 6. A bölcs nyugélete vagy félrevonulásá
ról. Aigner Lajos bizományában jelent meg. 
Ugyancsak ezen kiadónál jelent meg „Titus Lu-
cretius Carus tankölteménye a természetről." For
dította, bevezetéssel a magyarázó jegyzetekkel 
kisérte Fábián Gábor, a magyar tudományos 
akadémia rendes és a Kisfaludy-társaság benső 
tagja. Újra átdolgozott jegyzetekkel szaporított 
második kiadás a forditó arczkép'vel, ára 2 frt. 
Ritka s valóban említésre méltó tünemény, hogy 
e klasszikus mü magyar fordítása már máso
dik kiadásban jelent meg. Ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

— (Kolozsvártt, Stein János kiadásában) je
lent meg: „A vallásos eszmék története"; főiskolai 
tanulók s mivelt olvasók számára dolgozta Szász 
Domokos, kolozsvári ref. pap stb. Két füzet, ára 
80 és 90 kr. Tanügyünk ujabb lendületével alig 
van szak, melynek tanmodora s rendszere ellen 
alaposabb kifogásokat lehetne még most is tá
masztani, mint a hitoktatás, ugy az alsó (nép
iskolai), mint a közép (gymnáziumi) fokozaton. A 
száraz dogmatizálás, a növendék előtt érthetetlen 
s élvezhetetlen hitezikkek kátéi foglalata a mi 
hitoktatásunkban, mindenik felekezetnél, még 
folyvást uralkodik. E modor éa rendszer ellen 
minden oldalról emelkedtek már nyomatékos szó
zatok, csak legközelebbről is a budapesti iskola
tanácsban a többi közt Csengery Antal is fölszó
lalt. A baj ott fekszik, hogy az állam nem szólhat 
bele a hitoktatás módszertani kérdésébe, s a régi 
slendrián reformja egyedül maguktól a felekeze
tektől függ, melyek pedig, mint tudva van, még 
mindig ragaszkodnak épen a régi slendriánhoz. 
A reform első lépését méltán s jogosan a protes
tánsoktól várhattuk. S Szász Domokos hálára 
méltó dolgot cselekedett, midőn e részben az* első 
lépést megtette, annyival inkább, mert munkája 
nemcsak mint első lépés, hanem átalában véve is 
valóban becses s teljesen sikerültnek mondható. 
Ö a középtanodai hitoktatásnak a történeti alakot 
választotta s ennek keretében adja a hitezikkeket 
is, mint vallásos eszméket, melyeknek történelmi 
fejlődését, az isten eszme legelső fólcsillanásától 
kezdve, a pogányság különböző alakjain át, az 
ótestamentomi egy isten-hivőségen vezeti a ke-
resztyénségig a ennek hit- éa egyháztörténelmét 
máig, részletesen s mégsem fárasztó részletesség
gel, alaposan s mégis népszerűen adja elő. Tan
könyve, ösazesen mintegy 200 lapon, az egész 
középtanodai tananyagot magában foglalja a a 
mellett mivelt közönaégnek olvasókönyvül is szol
gálhat. Egy toldalékban érdekes kivonatban is
merteti őseink vallását a keresztyénség fölvétele 
előtt. Ugy értesültünk, hogy több elsőrendű re
formált tanoda, a kolozsvári, sárospataki s pesti, 
már bevette e tankönyvet, s hiszszük, hogy az 
megismerve, még szélesebb kört fog vágni ma
gának, — a mit az ügy érdekében óhajtunk is. 

— (A bor vegytana.) Irta dr. Neubauer C. 
wiesbadeni tanár, a m. ,k. fóldmivelési miniszté
rium megbízásából fordította: Tuba Lajos, koloa-
monostori vegytanár. E nyolcz ivre terjedő s 
csinosan kiállított kis munka ismét egy ujabb 
nyereségnek tekinthető irodalmunkban, s a ma
gyar földművelési minisztérium valóban helyesen 
cselekszik, midőn az általa megkezdett „Gazda
sági könyvtárt" ily müvekből állítja össze. E mű, 
melynek hazai bortermelőink jó hasznát vehe
tik, a szőlőéréstől kezdve az asztalra alkalmassá 
léteiig tárgyalja népszerű előadás alakjában mind 
azon teendőket, melyeknek ismeretére a legkisebb 
szőlőtermelőnek is szüksége van. A fordítás, mint 
dr. Than véleményezése is elismeri, könnyen ért
hető, folyékony s átalában az egész mű sikerült
nek mondható. Ajánljuk szőlős gazdáink figyel
mébe. Ára 1 ft. 

— (Katonai szakközlöny.) A Ludoviceum 
tanáraiból bizottság alakult, mely a „Ludovica-

T Á R H Á Z . 
Akadémia Közlönye'1 czim alatt honvédségi folyó
iratot szerkeszt és ád ki, s czélja lesz: ébreszteni 
a katonai szellemet, a katonai ismereteket magyar 
nyelvon terjeszteni és a magyar honvédség szá
mára a haditudományok szinvonalán álló szak
közlönyt létesíteni. Havonként egyszer 4—6 ivnyi 
füzetben jelenik, s előfizetési ára egész évre 4 
frt, de mivel az első füzet már nov. 15-én megje
lenik, a ekkép az 1874-iki folyam 14 füzetből 
álland, az előfizetési ár 5 frt. A hadsereg és hon
védség tagjai évnegyedenkint ia előfizethetnek. 

— („Nevelészet") czim alatt november elsejé
től Székesfehérvárit katholikus szellemű lap 
indul meg, mely hetenként háromszor jelenik meg. 
Szerkeszti dr. Seidel Pál, kiadja Klöckner Péter. 
Előfizetési ára egész évre 4 frt, évnegyedre 1 frt, 
november éa deczember hóra pedig 70 kr. Mutat
ványszáma már megjelent. 

— („Székesfehérvári naptár.") Ismeretter
jesztő, mulattató részszel és képekkel. Szerkeszté 
éa kiadja Számmer Imre. Az ügyesen összeállított 
naptár közleményei nagy részben Székesfehérvárra 
és Fehérmegyére vonatkoznak. Ara 50 kr. 

— (A bécsi kiállításon levő magyar festmények
ből) Ligeti Antalnak libanoni ó-kori sírokat ábrá
zoló tájképét Pless porosz herezog vásárolta meg, 
s e szerint a szép festmény messze földre jut. Vas
tag Györgynek „Oláh lakodalmas menetét" pe
dig a bécsi műegylet vette meg. Főuraink, vagy 
főpapjaink (noha a közoktatásügyi miniszter föl
hívta figyelmoket) nem vásároltak eddig semmit. 

** (Nemzeti színház.) Az előadások sok buz
góságot tüntetnek föl, a játékrend változatos, s a 
nézőtér operán, drámán mindig tömve van. A leg
utóbbi napok eseménye egy operai előadás volt, 
Erkel népszerű „Hunyadi Lászlója," melyben két 
oly művésznő szállt síkra, mint Nagyné-Benza 
Ida asszony és Hauk Minnie k. a., amaz Szilágyi 
Erzsébet, ez pedig Gara Mária szerepében. Je
gyeket már előtte való nap nem lehetett kapni, s 
ez eléggé mutatja az érdekeltséget. Benza Ida 
nagy drámai erővel, de nem mindig egyenletes 
erejű hanggal énekelt; azonban ő mindig tud 
segíteni a művészet eszközeivel, ha gyöngült alsó 
hangjaira kerül a sor. Hauk k. a. igéző jelenség 
volt, szépen is énekelt, de a magyar szöveg kiej- | 
tési gondja sokszor elvonta figyelmét a szerep 
művésziesb kidolgozásától. E fölléptet — egy 
itthonos darabban — ugy tekintik, mint első hír
nökét szerződtetésének, mert fájdalom, Paulinét 
egyhamar nem láthatjuk. A nemzeti színháznál 
élénken tanulják most Erkel uj operáját, „Bran-
kovits öyör^yöí,"melynekszövegeObernyik ismert 
drámája után készült. Zenéjéről sok szépet beszél
nek, s dicsérik annak drámai erejét, költői folya
mát, s a hangszerelés színgazdagságát. A tárgy 
természete kívánta, hogy szerb dalokat is vegyit-
sen bele, s ezeket annyi műizléssel és költői ér
zékkel alkalmazta, hogy szerb testvéreink elisme
réssel lehetnek a magyar zeneköltő iránt, ki 
először idomította dalaikat orchester számára, s 
illesztette a zeneműköltészet keretébe. — A drá
mai személyzet Shakespeare „III. Rikhárd" tra
gédiájára készül, mely e hó 30-ikára van kitűzve 
Szigligeti fordítása szerint, s oly fénynyel állít
ják ki, mint még drámát egyszer sem állítottak. 
Készülnek továbbá az akadémiai pályázaton any-
nyira megdicsért „Valéria" szomorujátékra, Szig
ligetitől. — E művészi mozgalmakon kívül még 
egyéb is foglalkoztatja a színházi köröket, neve
zetesen az a bizottság, melyet a múlt igazgatóság 
kuszált számadásainak meg vizsgálására küldött ki 
a belügyminiszter, s melynek tagjai: Bérezik 
Árpád, Halbauer kereskedő, Feleky Miklós,Odry 
Lehel ós egy belügyminiszteri számtanácsoa. 

Közintézetek, egyletek. 
** (Magyar tud. akadémia.) Az okt. 20-iki 

ülésben dr. Szabó József érdekesen értekezett Be
regszász vulkáni képleteiről. Elmondá többi közt, 
hogy oly képződésü timsó, minő ott található, Eu
rópának még csak három más helyén van: Nápoly 
táján, Civita-Vecchia mellett s a franczia Auverg-
ne-ben. A timsógyártás azonban Beregszász mel
lett igen aláhanyatlott. Tizenöt év előtt még 4—5 
tímsógyár volt Beregszász mellett, míg ma már 
csak egy van (a SchÖnborn grófé) s ez is igen kez

detleges állapotban,ugy a mint azt a múlt században 
Olaszországból meghonositák. Pedig Beregszász, 
környékén oly sok és jó timsó van, hogy gyártása 
— jó kezelés mellett — igen jövedelmező lehetne 
Van ott különben becses porczellán-fóld is, melyet 
a nép csupán krétának tart s e valóságos nemzeti 
kincs parlagon hever, nem miveltetve senki által. 
Bárha a derék tudós intése életre keltené a vállal
kozást ! Utána Than Károly tanár mutatá be Len
gyel Béla vegyelemzését a sczavniczai gyógyforrás
ról, mely nyugati Gácsországban fekszik, látoga
tott fürdőhely, nyolcz forrással bir s vizének több 
alkatrészei szénsavas nátrium és chlor-natrium. 

** (Az érsz. közintézetek bizottsága.) Még a 
múlt év elején az országgyűlés a közintézetek 
megtekintésére és azok szervezésére vonatkozó 
javaslatok végett egy bizottság alakítását hatá
rozta el. E bizottság e napokban gyűlt össze, mi
után elnöke, gr. Mikó Imre, eddig botegeakedett. 
A tanácskozásban elhatározták, hogy a közinté
zetek épületeinek megvizsgáltatását sürgetik a 
közoktatásügyi miniszter által. Majd Pulszky 
Ferencz egy emlékiratot olvasott föl a múzeum
ban szükséges reformok felől. Haynald érsek pedig 
a mellett szólalt föl. hogy több egynemű intézet 
és gyűjtemény egyesitessék ; igy a növénygyűjte
mény a füvészkertben; a múzeumi pomologiai 
gyűjtemény a gazdasági gyűjtemény nyel; a mú
zeumi és Eszterházy-fólo képtáraknak pedig külön 
palota építtessék, addig is azonban a múzeum régi 
klasszikuskori festményei az Eszterházy-képtárral 
egyesittessenek. Ohajtandónak nyilvánították ez 
utóbbi eddig elzárt rézmetszvényeit, kézi rajzait 

! külön őrre bizni, s a megtekintésre föltárni. A 
: geológiai intézet gyűjteményei a múzeumba vol-
I nának helyezendők, és számukra a belső udvaron 
í kellene pavillont emelni. Pulszky azon inditvá-
1 nya, hogy a képtári csarnok a múzeum parkjának 
: hátsó részén emeltessék, nem talált pártolásra. 

** (A Szent-István társulat) legutóbbi havi 
ülésében 32 uj tagot jelentettek be. A társulat 
január elsőtül okt. 12-ig 49,902 frt 22 krt vett be 
s 49,355 frt 67 krt adott ki. Július elejétől szept. 
végéig 32,321 példány könyvet ós 5501 szent ké-

! pet adott el, és ezért 5293 frt készpénzt kapott. A 
• közelebb megjelent könyvek ezek: „Hunyadi Já-
I nos," élet- és korrajz Pór Antaltól, jövő évi naptár, 
! s „A nagy világ csodái" népszerű csillagtan. A 
1 herczeg -primá s által indítványozott magyarországi 
földrajz megírásával Orthmayer Tivadar csanád
megyei áldozárt bizták meg. Elhatározta a társu
lat, hogy Bartakovics érsek emlékére ünnepélyes 
beszédet tart s olajfestetü arczképét rendeli meg 
a nagyterem számára. 

Egyház és iskola. 
** (A kolozsvári egyetemnél) özvegy Mártonífy 

szül. Koncz Juliánná asszony 2000 fortos alapít
ványt tett, melynek kamatait a Mártonffy vagy 
Koncz nevet viselő szegény ifjak élvezzék, ha pe
dig ilyen nem lesz, más érdemes szegény tanuló. 

** (Az újvidéki magyar gymnásiumnak,) mely 
most nyilt meg 4 osztálylyal és a Miletics-féle 
szerbek nagyon izgatnak ellene, máris 150 növen
déke van. 

** (A lugosi g. kath. püspöki székre,) mely 
Olteanu Jánosnak n. -váradi püspökké történt ki-
neveztetése folytán üres, Szabó József n.-váradi 
kanonokot emlegetik. 

Mi újság? 
© (Vilmos császár) volt a hét hőse minálunk 

is, daczára annak, hogy csak a szomszéd Bécset 
tisztelte meg látogatásával, mig minket elkerült. 
A bécsi lapok egynémelyike közölte ngyan azt a 
hírt, hogy csütörtökön este Bécsből megindul s 
reggelre Gödöllőre ér, a mi azonban nem valósult-
Talán jó is igy, a hogy történt, mert különbén 
meglehet, hogy nagyon megtetszettünk volna 
neki, ő neki, a mindenható urnák, a modern Faust
nak, kinek minden kivánságát, a mint megszü-
lemlik, azonnal teljesiti kisérője, a három hajszá
láról nevezetes Mephisto. Ha esetleg megtetszünk 
neki, akkor aztán az övéi is vagyunk már, elvisz 
a burkus ördög s mi lesz aztán abból a kedves jó 
Ausztriából, a melyre minekünk, mint mondják 
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oly nagy szükségünk van? Bécsben mindent 
elkövettek, hogy a fejedelmi vendég és bámulatos 
eszű tanácsadója jól találják magukat s no kíván
kozzanak másuvá s nem is mondhatja senki, hogy az 
„Olle Villem"jól ne érezte volna magát. Megláto
gatta a világtárlatot, megnézte a katonai parádét, 
mit egyenesen a tiszteletére rendeztek, s mely most, 
kivételesen, csak egy emberéletbe került, az opera
színházát, hol véletlenül épen Faustot adták, azt 
az öreg napjaira boldoggá lett embert, a kinek 
minden vágya teljesül, a kinek érkeztére még az 
idő is kiderül, annyira kegyeltje a sorsnak, s a ki 
végre mégis elkárhozik. — Hivatalos utón min
den megtörtént, hogy a porosz vendégek ott tar
tózkodását minél kellemesebbé tegyék. De bizony 
maga a nép önszántából semmi egyebet nem tőn 
e czélból, minthogy tömegesen összegyűlt a helye
ken, a hol a magas vendégek megjelenése volt s 
hűségesen ott állott öt-hat óra hosszat, hogy kí
váncsiságát kielégíthesse. Bizony nem is valami 
nagy ragaszkodásból a sadovai győző iránt, a ki 
diadalát a világtörténet lapjaira az ő vérükkel irta 
föl. — Ha a nép, a lakosság által, hivatalos befo
lyás nélkül rendezett szívélyes fogadtatásban 
akartak részesülni, ide kellett volna jönni Buda
pestre a német császárnak és kíséretének, majd 
meglátták volna, mi a magyar vendégszeretet, 
mely lefegyverző tud lenni az ellenség iránt is, 
annál szívesebb lehet tehát az iránt, ki alkotmá
nyos élete visszanyerésében oly nagy tényező volt, 
ki iránt tehát némi hála kötelezi. 

** {Az udvar) a jövő hó elején Budapestre 
költözik, s körülbelől három hóig időz itt, ugy 
hogy az egész diplomatiai teendőket itt végzik, s 
gr. Andrássy Gyula azalatt szintén a magyar fő
városból intézi a külügyek vezetését. 

** {Deák Ferencz) e héten a legjobb egész
ségben visszaérkezett Vasmegyéből, a fővárosba. 

** {Ki lesz Budapest főpolgármestere?) Ez 
ugyan nem valami tág keretű kérdés, mert a bel
ügyminiszter pecsételt levelében csak három jelölt 
neve rejtőzik, s ismeretes mind a három; de annál 
határozottabban két irányba szóló kérdés, mert 
kategorice így szól: Káth vagy Házmán ? A har
madik jelölt (Havas Sándor) csak a hagyományos 
hármas szám kiegészítéséül marad, csöndben és 
érintetlen tiszteletben. Mind Ráth Károlynak, 
mind Budaváros legutolsó polgármesterének, Ház
mán Ferencznek tekintélyes pártja van a városi 
képviselet tagjai közt, melyek az utóbbi napokban 
minden este gyűléseztek, s jelöltjük mellett tömör 
állást foglaltak el, ugy hogy a diadalt a győztes 
fél aligha valami nagy szótöbbség mellett fogja 
kivívni okt. 25-én a szavazó urnánál. A jövő hét a 
tisztviselők megválasztásának ideje lesz. 

** (Vasutak megnyitása.) A legenye-mihály-
kassai vonalrész okt. 22-én adatott át a forga
lomnak; a károlyváros-fiumei vasút pedig okt. 
23-án minden feltűnőbb ünnepélyességek nélkül. 

** {Házasság.) Xantus János ismert tudó
sunk pár nap előtt tartá menyegzőjét Miskolczon 
Doleschall Gabriella kisasszonynyal. 

*• {Ezüst koszorú.) A „Családi kör"-nél 500 
frt gyűlt össze a Tóth Kálmánnak adandó ezüst 
babérkoszorú részére. A koszorút Laky ékszerész 
késziti. A hölgyek egy banketten fogják a koszo
rút Tóth Kálmánnak átadni. 

** {Baker Sámuel és neje,) kik nem régen 
tértek vissza Európába közép-afrikai viszon
tagságteljes expedicziójokból, a jövő nyáron Uj-
Yorkba utaznak az ottani földrajzi társulat meg
hívása következtében. 

•* {Géressy Kálmán,) fiatal tehetséges törté-
netbuvárunk, múlt pénteken Oroszországba uta
zott, hogy ott az orosz nyelv tökéletes elsajátítása 
végett, melyben már sok előkészületei vannak, 
hosszasabb időt töltsön. Egyelőre Sz.-Pétervárra 
ment, azután Moszkvában szándékszik tanulmá
nyait folytatni, s az orosz és lengyel nyelvű his
tóriai kútfőknek történetírásunk érdekében való 

kiaknázása az, a mi legkiválóbb czélját képezi a 
mily ritka, ép oly dicséretes vállalkozásának. 

** {A khinai vámkezelés tanulmányozására) 
magyar részről Faragó Ödönt küldte el a minisz
térium, ki még szeptemberben el is indult Trieszt
ből Sanghaiba. 

** (A Kárpátok leírása egy angol lapban.) A 
„Times" egyik ujabb számában egy magyar leve
lező hosszú levelet közöl, mely alapos és lelkes 
leirásban ismerteti a Kárpátokat és melynek czélja 
nyilván az, hogy azon angol utazókat, kik oly 
nagy számban látogatják meg évenként Svájczot, 
hazánk e gyönyörű tájaira figyelmeztesse. A leí
rás külön a magyar olvasóra nézve nem sok ujat 
nyújt, de a czikk e tendentiája bizonyára elisme
rést érdemel. A közlemény Rózsahegyről van 
keltezve. 

** {Lég, mint a gőz helyettesitője.) A lapokból 
olvassuk, hogy a légmozdonyt, vagyis a gőz feszítő 
erejének a levegő által való helyettesítését, melyen 
oly régen törik fejőket a' gépészek, föltalálta egy 
egyszerű magyar ember, ki a sűrített levegőt 
alkalmazza. A feltaláló neve Mester Károly, s 
találmányára, mely mint mozgógép nemcsak hely
ben, hanem járműveknél is, péld. közúti és vasúti 
waggonoknál alkalmazható, már kikapta a szaba
dalmat Magyarorországra és Ausztriára. Csak a 
pénz hiányzik, hogy létesíthesse találmányát. E 
találmányt azonban más valaki, Riglberger Nán
dor, magának tulajdonítja, s kijelenti, hogy arra 
még múlt év okt. 24-én kapott a miniszterimtói 
engedélyt. 

** {Betűszedő gép.) Nálunk mindig vannak 
találmányi hírek. Egyszer kormányozható légha
jót, máskor szörnyen gyilkoló hatású lőfegyvert 
találnak föl, de a gyakorlat eredményeit nem érik 
meg. Most betűszedő gépről olvasunk, melyet 
Beregszászon Budaházy Tamás gymnáziumi ta
nár talált föl, s mely gyorsan kiszedi a szavakat, 
szétosztja a betűket, sőt gőzerő alkalmazása mel
lett a nyomást is elvégzi. Kívánatos, hogy csak
ugyan így legyen, s ne osztozzék sok más talál
mány meddő végzetében. E hó 7-én ki volt állítva 
a gép Beregszászon, s noha kicsiny, továbbá 
fából készült, a kísérlet sikerült. Innen Bécsbe, 
a kiállításra vitte a föltaláló, hogy ott is bemutassa. 
A gép részleteit titokban tartja Budaházy ur. 

** {Quistorp berlini bankár) megbukott s 
tönkrejutásával nem kis zavart idézett elő. Quis
torp a királyi ház több tagja által is neve
zetes összeggel segélyeztetett. Ez összegek részint 
bizalmasan nagyon alacsony kamatért bocsáttat
tak a bankár rendelkezésére, részint nyerészkedési 
czélból engedtettek át neki. Az előbb említett ösz-
szeg mitegy 700,000 tallérra rug, mely az özvegy 
királynéra nézve nagyrészt elveszettnek tekinthető, 
a második fajtájú összeg még nagyobb számot 
tesz, s ezt a királyi háznak egy másik tagja vesz
tette el. Hogy ily körülmények közt a királyi fő-
bank érintetlenül maradna, nem hihető, s valószínű, 
hogy Quistorp bukását megérzi a királyi ház is. 

** {Öngyilkosság.) Deutsch Jakab nagybecs-
kereki fakereskedő Titelnél a Tiszába ölte magát. 

**{Egy százéves ember halála.) A fővárosnak 
valószínűleg legkorosabb lakosa: Rácz Mihály, 
meghalt. Születésének 100-ik évfordulóját ez év 
ápril havában ünnepelte, mikor a közönségtől gyá
molító adományokban részesült öreg napjaira. Az 
aggastyán még jól érezte magát, s egy délután elment 
a nyár-utczai vasfördőbe, s ott a kádban — mely
ből a vizet egészen kibocsátá — halva találták. 

f {Halálozások) Dr. Kéve József, a földhitel
intézet tisztviselője, a lovaregylet titkára, s a 
„Vadász és Versenylapok" szerkesztője, meghalt 
Pesten e hó 18-án, 42 éves korában. A társas élet
ben és a sport-ügyek körül becsült férfiú volt. — 
Ary Ödön kereskedelmi minisztériumi helyettes 
államtitkárt súlyos csapás érte; édes atyja: Ary 
Qyörgy, oki. gyógyszerész, a Közoktatásügyi mi
nisztérium számvevőségi levéltárnoka, elhunyt 68 
éves korában. — Szerdahelyi Antal, A győri székes
egyház nagyprépostja, e hó 15-én 77 éves korában 

jobb létre szenderült. — Verbőczi Vilmos, a nem
zeti színház operájának szép tenorhangu segéd 
énekese, 21 éves korában elhalt. 

Nemzeti színház. 
Péntek, okt 17. „A fösvény." Vigjáték 5 felv. Moliére 

után ford. Kazinczy Gábor. 
Szombat, okt. 18. „Mignon." Opera 3 felv. Zenéjét szer

zetté Thomas A. — (Hauck k. a. föllépte). 
Vasárnap, okt. 19. „Liliomfi" Vigjáték 3 felv. Irta 

Szigligeti. 
Hélfö,okt. 20. „Sakká királynak.'1 Vigjáték4felv.Irta 

Schanffert Hypp.; ford. Dóczi L 
Kedd, okt. 21. „Hunyady László.11 Opera 4 felv. Ze

néjét szerzetté Erkel F. — (Hauck k. a. föllépte). 
Szerda, okt. 22. „Az ördög naplója.11 Vigjáték 3 felv. 

írták Arago és Vermoun; ford. Egressi B. 
Csütörtök, okt. 23. „A bolygó hollandi.'1 Opera 3 felv. 

Zenéjét szerzetté Wagner Richárd. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— „ííe bántsatok" Leginkább a költői nyelv hiá

nyában szenved. A régi phrazisos kifejezések betakarják a 
netán igaz érzelmeket is. 

— „Nefelejts" sat. Próza, rimekbe szedve, és pedig 
rósz rimekbe. A fordiíás is gyönge példány, milyeneket a 
nöi albumokba szoktak irni a vers-mükedvelő barátok és 
szerelmesek. — Semmi jelét nem látjuk a költői alkotő 
érzéknek. 

— Panesova. A körlevélre tett megjegyzések olyan 
természetűek, hogy inkább iskolai és egyházi, mint poli
tikai lapba valók. Ily speciális felekezeti ügybe bajos volna 
avatkozni. 

— K—vár.Sz. J. A múlt századbeli költemény nem igen 
mutat a múlt századra. Ha régi könyvbe van is irva, valami 
olyan utánzója írhatta a rimhajhász Kovács Józsefnek, mint 
az volt, a ki igy zengett kedvesének: 

Emlékszel-e ki ment el 
Az első regimenttel. 

Haván abban a gyűjteményben valami értékes, szívesen 
közöljük. 

— Budapest. I. D. R. Az ajánlatra csak személyes ta
lálkozásnál szóval adhatunk választ. 

SAKKJÁTÉK. 
725-ik sz. f. W i l l m e r s R u d o l f t ó l 

(Bécsben.) 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 720-ik számú feladvány megfejtése. 
(Neill B. M.-től Philadelphiában.) 

VII. Sot. 
1. Va8—g2 Ke6—f6(a) 
2. Vg2—hl tetsz. szer. 
3. He3-g4 vagy Vhl—al- h8—c6 mat. 

a) 
1 1. Ke5-d4 
2. HeS—g4: . . . . tetsz. szer. 
3. Vg2—e4—f2:-d5mat. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp Jizseí. 
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérec* 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — 8ziget-Ctépen: 
Mayer Károly. — A pesti sakk-kör. 

T A R T A L O M . 
Vilmos német császár (arczkép). — Őszi gondolat. — 

A hét akol (vége). — A levegő viszonya a ruházathoz és 
a talajhoz (vége). — A gözdaru (képpel). — Egy kép » 
természetből (képpel). — Kazinczy Ferencz fogsági naplója 
(folyt.). — Reclns utazása Erdélyben. — Trianon (képpel). 
— Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Köz-
intézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? — 
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék. — Heti-naptár 

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

HETI NAPTÁR. 
Hónapi-és! Kathollkns ée protestáns 
Hetinap naptár 

Görög-orosz 
naptár 

Izraeliták 
naptára 

N a p 
hoaaza ( kél nyög. 

H o l d 
hoisza kél nyűg. 

l é Vasár 
27! Hétfő 

Kedd 
Szerd. 
Csőt. 
Pént 
Szóm. 

Október 
E 21 Dömötör 
Sabina szűz 
Simon és Juda 
Zenobius 
Alfonz, Klaudia 
Farkas püsp. 

E XO Döme 
Szabina 
Simon Juda 
Narcz. 
Klaudia 

t Refor. eml 
Mindszent nap. I Mindszent 

Hold változása 

Okt. (ó) Marcb.es. I c P. 
14 (i tO Gerg. 5 Abadon. 213 7 
löLaczios 6 B. Jer e. 214 6 
16 Longinus 7 Ábrahám '• 21S 6 
17 Oseás 8 Ahitofel ''216 6 
15 Lakács ev. 9 Böjtnap 217 6 
19 Joel prof 10 1218 6 
20 Arthem 11 S. Vajer 219 6 

9 Első negyed 29-én 1 óra 26. 1 perczkor regg 

P-
S6 
37 
38 
40 
41 

6 43 
6 45 

t. p. 
264 32 
277 40 
290 58 
304 51 
319 4 
333 19 
347 45 

d. p. 
este 
1 6 
1 ől 
2 27 
2 55 
3 16 
este 

o. p. 
7 42 
8 44 
9 69 
11 21 
regg 
0 44 
regg. 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

Hirdetési dijak, a Vnsá rnap i Ujsác és Polil ikni Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor. vagy aonak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnáí sak 7 krajczárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hnasensteiii és Vogli-r, Wallfiachgasse Nr. 1 0 . -
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

Budapes t , az ország egyesül t fővárosa, 
a hozzácsatolt Ó-Budával együtt , uj életnek 
indul elébe. A régi mondás , az ország szi
véről, valósulásnak indu l ; s hazánk fővá
rosa azon az u tón van, hogy világvárosi 
je lentőségre emelkedjék. Az ország szivesen 
áldoz, hogy fővárosa e magas czélt elérhesse, 
s nincs hazafi, ki saját vidéke érdekei t öröm
mel ne tenné félre Budapest érdekeiért , me
lyek az egész ország és nemzet érdekei. 

A főváros uj szervezkedése megkezdő
döt t . A Duna jobb és ba lpar t ján elterülő 
Budapes t t ény leg egyesül t már , közösen 
megalakí to t t képviselö-testü t 
létében, s a főpolgármesteri 
ép oly fontos, m in t diszes ál
lás, a k i rá ly i há rmas kijelölés 
alapján, a képviselet szavazat 
többségével, betöltetett . A sza
vazat mér lege egy perczig in
gani lá tszot t Házmán és Rá th 
közt. A választás, val l juk meg, 
nehéz volt . De a többség dön
tött s a főváros főpolgármes
ter i székében a férfiú ül, a 
kinek arczképét s a közpá
lyán tö l tö t t élete főbb voná
sait s ietünk bemuta tn i olva-
sóin K TI sí le 

Ráth Károly 1821. február 
20-án születet t , Budán, pol
gári családból. Korunk demo-
kracziájának vivmánya, hogy 
a főváros polgársága, főpolgár
mesterét, bá r saját szülöttei
ből, de az ország legmagasb 
birói polczai egyikéről vehe t te : 
a budaváros i polgárfi, megvá
lasztatását közvetlenül meg
előzőleg a k i rá ly i í télőtábla 
alelnöke levén. 

Alsóbb iskoláit Rá th Ká
roly Székes-Fehérvárott , a böl
csészeti s jog i tanfolyamot a 
pesti egyetemen végezte. Mint 
joggyakornok ismét Sz.-Fehér-
várott tö l tö t t egy évet, egy 
ottani je les ügyvéd oldala me l l e t t ; de m á r 
1841-ben (húszéves korában) k i rá ly i táblai 
jegyzőnek esküdvén föl, egy évig a k i rá lyi 
ügyek igazgatója mel le t t működött , — nem 
is á lmodva még akkor, hogy egy századne
gyed múlva maga is hasonló minőségben 

R á t h K á r o l y . 
fog szerepelni, a magyar felelős kormány 
alatt . 

Majd az akkoriban legjelesb pest i ügy
védek egyikénél, Schil lernél dolgozott s 
készült ügyvédi vizsgáira, melyeket, s jele
sen a közügyvédit 1842-ben, a váltóit 1843-
ban ki tűnő sikerrel tevén, azonnal , mint 
önálló ügyvéd kezdte meg működését . E 
pálya, s az ezen kivivot t elismerés lőn ké
sőbbi emelkedésének alapja. Alapos készült
sége, fáradhat lan szorgalma, gyakorlat i 
ügyessége s lelkiismeretes pontossága — 
becsületes t isztakezüségét nem is emlitve — 

RÁTH KÁROLY. 

I megszerezték neki a fővárosi közönség s 
még szélesb körök teljes bizalmát, s mig 

í munkássága u t án vagyonossága is emelke-
! dett , azon kevesek közé tartozott , kiknek 
megérdemel t szerencséje nem költ ir igy-

I séget. 

1848-ban a váltófeltörvényszék által 
nyilvános váltó-jegyzővé neveztetett ki. 
Po lgár tá rsa i részéről is ismétel t jeleit nyer te 
a bizalomnak. Először pestvárosi főkapi
tányságra jelöl tetet t ki, de a köztiszteletben 
álló" L á n g Ignácz elől szerényen visszalé
pe t t ; majd városi tanácsnokságra, de azt 
nem fogadta el. A városnál egyszerű kép
viselői minőségében is ta lá l t té r t s alkal
ma t a hazafias tevékenységre. Mint alapos 
jogtudós s mint jeles szónok, a közgyűlé
sekben bá tor férfias fellépésével nem egy-

I szer szerepelt je lentékenyen s a mellet t 
te t t leg és tevékenyen. Többi 
közt a pesti huszár-örsereg 
szervezésében, min t segédtiszt 
nagy részt vett, s a pestvárosi 
ujonczozási és felszerelési bi
zottság egyik elnöke volt. 

A szabadságharcz elvihar-
zása u tán , a hazafias és politi
kai tevékenység elöl minden 
u t elzárulván, Ráth Károly is 
visszalépett a nyilvánosság te
réről s kizárólag ügyvédség
gel foglalkozott. Most is az 
előbbi bizalommal találkozott, 
sőt az még folyvást neveke-
döben volt i ránta . S mihelyt 
1860-ban a közélet sorompói 
ismét megnyíl tak, ismét ott ta
lál juk őt, polgár társa i bizal
mától környezve. Az azon év
ben egybehívott úgynevezet t 
„országbírói értekezlef ' -be, az 
ország első r a n g ú jogtudósai 
közt ö is meghivatot t s külö
nösen a váltó-, csőd- és keres
kedelmi törvények t á rgyában 
működő alosztályban nemcsak 
tevékeny részt vet t m i n t tag , 
hanem mint annak jegyzője 
is, az e szakmába vágó ideig
lenes törvénykezési szabályok 
szerkesztésével ő bízatot t meg. 
Majd pest-városi képviselőnek 
megválasz ta tván, az 1861-ik 

év elején min t a városi t isztújí tás és kö
vetválasztások vezetésével megbízott köz
ponti választmány egyik tagja és jegyzője 
oly elismerést vivot t k i , hogy a lipótvárosi 
választók egy része öt képviselőjelöltül állí
totta föl. De másrészről Szalay László je-




