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8) Méhész egylet: kettő u. m. a dornoki és 
nagyszebeni. 9) Haltenyésztő társulat: egy, az 
iglói. 10) Erdészeti egylet: egy, az orsz. magyar. 
11) Ménes intézet: három, u. m. a bábolnai, kis
béri és mezőhegjesi. 12) Méntelep: négy, u. m. 
a székesfehérvári, nagykőrösi, szepsi-szent-györ-
gyi és varasdi. Ezen rövid kimutatásból is lát
hatjuk, hogy daczára 17.084,700 hold szántó
földünknek, kÍ3 birtokosokat képező földművelési 
iskola az egész magyar korona területén csak 
nyolcz van. 

** (Xántus János házi ipargyüjteménye,) me
lyet a világtárlat számára Erdélyben s az ezzel 
határos vidékeken g) üjtött össze, a „Köztelek" 
két nagy termében van fölállitva. E meglepő 
gyűjtemény nagyobbára a nép által készített házi 
ésjföldmivelési czikkekből áll. A Dunántúli és fel
sőmagyarországi \idékekről hasonló gyűjteményt 
Eómer Flóris állit össze. ÜT] 

Mi njság? 
= {III. Napóleon,) Eratcziaország volt 

császára, Angliától érkezett távirat szerint, jan. 
9-én déli 12'/, órakor Chislehurstban meghalt. 

** (A fővárosok rendezéséré) kiküldött 34-es 
bizottság jan. 9-én tartotta alakuló ülését. Mind
három egyesitendő város bizottsági tagjai majd
nem teljes számmal megjelentek, s a bizottság 
elnökévé Széher Mihályt, alelnökké b. Lipthay 
Bélát, jegyzőkké Gerlc'czyt, Kammermayert és 
Ország Sándort választották meg a bizottság 
kebeléből. 

** {Az aradi honvédemlék.) Az 1849. febr. 
8-án Arad utczáin folyt harczban elesett hon
védek emlékére készített szobor felállítására már 
megkezdették az előkészületeket. E szobort a 
fŐuti sétány északi végén, mintegy 4 öllel bel
jebb a korlátnál a sétány közepében helyezik el, 
s alapkövét e napokban teszik le, ugy hogy 
február nyolczadikáig a szobor készen leend a le
leplezésre, mely a város védelmében dicsőén el
vérzettek halálának ez év fordulójára van kitűzve. 
A szobor talapzatának előrészére a következő 
fölirat fog jönni: „A magyar nemzetnek szabad
ságaért vivott és önvédelmi harczában 1848 és 
1849-dik években: különösen Arad szab. királyi 
város megvédése alkalmával 1849. február hó 
8-án törtónt utczai harczban vitézül elesett honv é-
dek emlékére — közkegyeletből fölállította az 
1848/9-ki aradi honvédek egylete Aradon 1873. 
febr. 8-án." — A talapzat hátsó részére pedig Fá
bián Gábor, jeles veterán tudósunk által készí
tett következő sorok fognak bevésetni: 

Thermopylae nem tudja, Sziget se világhírű hőseit 
Kendre nevezni; Arad szinte nem itt az övéit. 
A nevek elvesztek, de hirök tündöklik örökké! 
A honvéd-czim alól, mig a magyar haza áll. 

** (Szlávy miniszterelnök) visszaérkezett 
Bécsből, bol a bankügyben járt. Közben Pozsony
ban is megfordult, hol nővérénél, Nyáry gróf-
nénál szállott meg s meglátogatta a „Humanitás" 
kiállítását is, s az egyletnek 100 ftot adott át. 

** (Gizella főherczegnő menyegzője) „Presse" 
szerint Bécsben fog megtartatni. Az eszme, hogy 
a családi ünnepély Budán tartassék meg, a király
nétól jött, de .a fejedelmi vőlegény határozott kí
vánságára, s Gizella főherczegnő kérésére a ki
rály Bécset tűzte ki a menyegző helyéül, s a ki
rályné is beleegyezését adta ez elhatározáshoz. 

'* (A „kétfejű csalogányt") a héten sokan meg
nézték a redout-termeiben; még vidékről is jöt
tek föl Pestre e csodalény megszemlélésére. A né
zők közül persze sokan megcsalatkoztak nagy 
várakozásukban, mert nem a hirdetéseken lefestett 
kétfejű egy lény: hanem két teljesen kifejlett nő
személy állott előttük a valóságban, kik állítólag 
a tompor táján, egymáshoz háttal fordulva, vannak 
összenőve. Lapunk olvasóival rajzban és leírásban 
már régebb (1871 évi 35 sz.) részletesen megis
mertettük őket, 8 igy most elég lesz röviden meg

említenünk, hogy az ikrek produkeziója a közön
ség előtt egy kis séta, egy kis társalgás (ha t. i. 
van a ki angolul beszéljen velők) és egy angol dal 
elónekléséből áll. — Miss Millie és Krisztina iker 
nővérek szerdán mutatták be magukat a budai 
királyi várlakban a királynőnek is, ki hosszasab
ban társalgott velők s néhány dalt is elénekeltetett. 

** (Szegeden 1872-ben) a szülöttek összes 
száma: 2302, mig a halottaké: 2337. Házasságra 
lépett összesen 651 pár. 

** (A kholera,) a főváros ezen rettegett ven
dége, mely itt tartózkodása alatt számos ember
életbe került, mint járvány már teljesen megszűnt
nek tekinthető. A kholerabizottság jan. 9-én tartá 
utolsó ülését melyen azt is jelenték, hogy Pest 
városában az óvintézkedések 200,000 frtnál többe 
kerültek. A járvány Ung- és Zenplénmegyében 
is szünőben van. 

T (Halálozások.) Sztankovánszky Imre, Tolna
megye főispánja, közéletünk egyik régi bajnoka, 
élete 75-ik évében, f. hó 4-kén Budán elhunyt. — 
Nagy Károly, a pestvidéki törvényszék elnöke, ki 
ez állásának elfoglalása előtt Pest legnevezetesb 
ügyvédei közé tartozott, mint törvényszéki elnök 

I pedig a magyar birói kar egyik dísze volt, e hó 
6-án, élte 53. évében Pesten elhunyt. — Lázár 
Vilmos 48-ki honvédezredes s aradi vértanú özve
gye: szül. Reviczky Mária bárónő 62 éves korában 
Pesten meghalt. Ep látogatáson volt vejénél: Szé
kely Imrénél, midőn tüdőszélhüdés érte s rövid 
betegség után megszűnt szenvedni. — Jankó János 
pécsmegyei áldozár, aranymisés pap és karászi 
esperes-plébános, életének 75, lelkipásztorságának 
36-ík évében elhunyt. — Füzy Sándor, kisfaludi 
birtokos és sopromegyei volt főjegyző, decz. 31-én 
mellgörcsben meghalt. — Beiter Adolf, a pesti ág. 
hitv. népiskolának kedvelt tanítója, jan. 7-dikén 
halt meg. 

— („Az Anker") 1872-ik év november havi üzletki-
mutatiísa : — E hóban a társulatnál benyujtatott összesen 
755 bevallás 1.275,124 frt biztosítandó összeggel, és pedig: 
459 bevallás 899,587 frttal halálesetre, és 296 bevallás 
375,537 frttal életesetre. Kiállítva lón 501 kötvény 824,247 
frttal halálesetre, és £66 kötvény 404,937 frttal élet
esetre; összesen tehát 867 kötvény 1.229,184 frttal. 
A havi bevétel volt 125,936 frt haláleseti dij , és 
111,147 frt bntételekben, összesen 237,083 frt. Ez évben 
benyujtatott 7998 bevallás, 13.187,858 frttal, és kiállítta
tott 12.082,202 kötvény 2.543,572 frttal; ugyan ezen idő
ben bevétetett 423,478 frt. A társaság múk»dése kezdeté
től fogva halálesetekért kifizetett 4.502,942 frt, és az 1872-' 
ik túlélési társulás (Associatio) eredménye 605,146 frt volt 
mely összeg 732 tag közt aránylagosan felosztatott. 

Nemzeti színház. 
Péntek, jan. 3. „Falura kell menni." Vigjáték 3 felv. 

írták Bayard ós Wailly; fotd. N. N. 
Szombat, jan. 4. „Hunyady László." Opera 4 felv. Ze

néjét szerzetté Erkel Ferencz. 
Vasárnap, jan. 5. „Az amerikai." Népszínmű 3 felv. 

Irta Szigligeti. 
Hétfő, jan. 6. „Az uj emberek." Vigjáték 3 felv. Irta 

Toldy István. 
Kedd, jan. 7. „Ernani." Opera 4 felv. Zenéjét szerz. 

Verdi. 
Szerda, jan. 8. „ Végrendelet." Eredeti dráma 5 felv. 

Irta Czakó Zs. (ESry G. ur vendég föllépteül.) 
Csütörtök, jan. 9. „Teli Vilmos." Opera 4 felv. Zenéjét 

szerz. Rossini. 

Szerkesztői mondani való. 
— Llmbach. F. L. Az illető nem azon felekezethez 

tartozik, melyet ön említ. Nem is áll semmiféle iránynak 
szolgálatában, hanem igyekszik minden téren megismer
tetni s méltányolni a mi jót talál, akár önök soraiban, akár 
más irányban. Egyébként meglepő, hogy mai nap valaki 
egy tisztességes, munkástagokból s századok óta törvényes 
jogalapon álló felekezet ellen ugy hadakozzék. Erre ta-
nitja-e a szeretetre intő mester és az ő tanítványa, ki min
denkor azt hangoztatta, hogy: „Fiaim szeressétek 
egymást!" 

— K — vár.M—n. Lapunk köréhez illő dolgozatokat 
szívesen fogadunk, s később kivánatát is teljesíthetjük. 

— Kisújszállás. I. B. Mai számunkra csak egy napot 
késett; jövő számunkban adjuk. 

— Varannó. Cs. I. Még csak egy kis türelmet ké
rünk; a kívánt számot kiadó-hivatalunk mindenesetre meg 
fogja küldeni, csak az újévi munkatorlódás szűnjék egy 
kevéssé. 

SAKKJÁTÉK. 
685-ik sz. f. — C z e n t h e J ó z s e f t ő l 

(Miskolczon.) 
Sötét. 

a b e d e f g b 
Vi lágos . 

Világos indnl s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 680-ik számú fe ladvány megfejtése. 
(Galambos Lászlótól Kecskeméten.) 

1. B a 5 - a l : K d 4 - c 3 : 
2. F d 6 - c 5 K c 3 - b 2 
3. Fc5—d4 matt. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Oelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — N.-Szalontán: 
Kovács Albert. — Pesten: Popovits Ármánd. — A pesti 
sakk-kör. 

Röv id értesítések. Sárospatak: G. K. Megkaptuk 
s közölni fogjuk. 

Nagyszölló'si kaszinó: Az egyedüli lehetséges ncegfe 
tés fenntebb látható. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik évi folyamára. 

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos 
eredeti képpel íllustrálva; a másik rendkívüli mellék

letekkel bővítve.) 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva. 

A Vasárnapi Újság és Poli t ikai Újdonságok 
együtt: 

Egész évre (január—deczember) 10 ft. 
Félévre (január-június) ,,'.. 5 » 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Egész évre (január— deczember) 6 ft. 
Félévre (január—június) 3 , 

Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: 
Egész évre (január—deczember) . . . . 5 ft. — kr 
Félévre (január-június) 2 » 5 0 » 

9 V Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal 
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

ü ^ * Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgaiunk. 

I Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 
kladó-hlvatala (Pest, egyetem-oteza 4. gz.a.) 

H E - H - N A P T Á R 
Hónapi-és Katbolikns éa protestáns 

hetinap naptár 
Görög-orosz 

naptar 
J a n u á r 

1 2 Vasár , E 1 Erest pösp. E 1 Jámbor 
13 Hétfő i Veronika szűz j Vidorka 
14Kedd jBodoghitv. IMőr 
15'Szerd. ) Remete Pál, Mór jRem. Pál 
16 Czöt Márezel, Géza ' Győző 
17 Pént. jRfmete Antal !Rem. Antal 
18 Szóm. Péter, rom. szék.! Piroska 

Hold változásai . ® Holdtölte hétfón 13-án délutáni 5 óra 39. 1 perczkor. 

I Decz. (ó) 
131 A 3 0 Melan 
|j 1 Január ÍM.'J 
•1 2 Silvester 

3 Malachias 
II 4 70 tanítvány 
I 5 Theophant 

6 Epipbania 

Izraeliták 
naptara 

N a p 

; hossza 

Teb. Röf 
13 Dávid 
14 
15 Habakuk 
16 
17 Hebron 
18 Elizeus 
lOSab.Sen . 

t p. 
292 23 
293 24 
294 25 
295 26 
296 27 
297 28 
298 29 

kél nyng. 
H o l d 

hossza 

4. p. f. 
4 33 92 
4 35J104 
4 36:;117 
4 37fl28 
4 38 140 
4 39 152 
4 4i; 164 

kél 

d. p . 
3 10 
4 5 
5 / 
6 12 
7 19 
8 25 
9 29 

nyng. 

ö. p. 
7 11 
7 58 
8 38 
9 9 
9 34 
9 54 

10 13 

T A R T A L O M . 
Gróf Andrássy György (arczkép). — A pinty tanácsa. 

— A hadnagyné tyúkja, (folyt.) — A vihar pusztításai a 
keleti-tenger partjain, (három képpel). — A lőcsei város
ház (képpel). — Bernát Gáspár (arczkép). — A természet 
befoylása az emberi társadalomra. — Nemzeti halottak em
lékezete. — A kuklux-összeesküvés Észak-Amerikában 
(képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. 
— Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés) 
— Mi njság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondani
való. - Sakkjáték. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő Nagy Miklós (L. magyftr-ntcza 21. s*.) 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft. 
S W Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. "V(g 

9^"- Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajezárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben : Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és llaasrnstein és Vogler, Wollzeile Nr. 3. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

A forradalom előtti politikai pártok tag
jai napról napra kevesbülnek köztünk; mind 
a konzervativek, mind a szabadelvű ellen
zékiek maholnap már csak egy-egy alak 
példányában lesznek láthatók mind az or
szággyűlésen, mind a megyéken. Nem is 
csoda, hiszen az 1861-ki országgyűlésen fel
tűnt politikusaink nagy része már szintén 
a negyven és ötven között jár . 

Lám, az idő halad, s pedig az ujabb éveket, 
sajnos, nem igen mondhatjuk termékenyek
nek a nagyobb szerepre h iva to t t politikusok 
szinre hozásában, s mikor hazai 
politikai életünkből van alkal
munk egyesek bemutatására , 
nem r i tkán a régebbi korra 
szorulunk egy-egy munkában 
edzett s még agg korában is 
munka mellől sirba szálló 
a lakra mutatva. Mert bár a 
dicsőítő magasztalást csak az 
érdemli meg, a kinek életpá
lyáját egész országra kiható, 
nagy szabású tettek és ered
mények jelölik, de az őszinte 
t isztelet és hála adója azokat 
is megilleti, a kik bár szűkebb 
körben, de hiven, becsülettel 
és lelkiismeretesen betöltötték 
egy hosszú életen át kötelessé-
göket , s a kik — a költő szava 
szerint — „ugy éltek, hogy éle-
töket vissza-élni n e b á n n á k , " s a 
kik „ha még egyszer elkezdhet
nék, ismét a régi t követnék." 

Ez alakok közé tar tozott 
Sztankovánszky Imre , Tolna
megye főispánja is, kinek fo
lyó hó 4-dikén tör tén t halála 
hirét Tolnamegye minden kö
rében és minden vidékén őszin
te meghatot tsággal és kegye
letes fájdalommal fogadták. 
Benne a r é g i megyei küzdel
meknek, Bezerédj és Csapó 
Dániel korából, egy feddhetet
len bajnoka hunyt el, ki kevesebbet beszélt, 
min t dolgozott; kevesebbet szerepelt, mint 
használt. 

Tolnamegyében Kajdacson született 1798-
ban s gyermekkori barátja, Bezerédj Is.tván-
ná l csak két évvel volt ifjabb, s mindig 

S z t a n k o v á n s z k y I m r e . 
(1798—1878.) 

együt t haladva működtek. Sztankovánszky 
Imre régi tolnamegyei család gyermeke, 
mely a megyei t iszt ikarnak sok kitűnő ta
got adott s egyszer épen egy ugyanazon 
időben négy Sztankovánszky foglalt el a 
megyében jelentékeny hivatalokat. Atyja is 
tisztviselő volt még a múl t században, s az 
akkori megyei élet hol t ságát és a közönség 
érdeklődés nélküli voltát csattanósan mu
tatja az az eset, a mely őt a megyei tiszt
ségtől való visszavonulásra bir ta. Klimo 
pécsi püspök tolnai főispánsága alatt, épen 

S Z T A N K O V Á N S Z K Y I M R E. 

a második alispáuság alakításakor Sztanko
vánszky Imre atyját választották a l i spánná; 
a megye jegyzfije azonban helyette a maga 
nevét csempészte a jegyzőkönyvbe s a hiva
ta l t elfoglalta s abban meg is maradt . 

Az ifjú Sztankovánszky kitűnő ered-

ménynyel végezte tanulmányait , s már e 
század második tizedének végén a közpá
lyára lépvén, mint a jegyzői karnak hosszú 
időn át egyik kiváló tehetségű tagja, a me
gye pennája volt, s mindjárt a tiszti karba 
lépte u tán egyike volt azoknak, kik folyvást 
lankadatlanul küzdöttek a kormány ama 
törekvései ellen, melyek a megyéket büro
krat ikus intézményekké akarták erőszakolni. 
Az 1821-ben és 1822-ben kiadott ujonezo-
zási és adófölemelési rendeletek ellen Tol
namegye rendéi is föliratot küldöttek, 

követelvén az országgyűlés 
összehivatását. E felirat készí
tésében s ettől fogva a megyei 
gyülésteremnek az alkotmány 
valódi bástyájává való változ
tatásában oly tevékeny részt 
vett Sztankovánszky is, mint 
bárki a megyében, s neve ez 
időtől fogva soha sem hiány
zott a haladó pár t ügye fő-
mozgatói közt , sőt mindig az 
első sorban említtetett egész 
Tolnában. 

Az 1830-diki országgyű
lésre a megye egyik követül 
Bezerédj Is tvánt küldötte, mig 
Sztankovánszky #otthon ma
rad t s közvetítő gyanánt szol
gálván a követ és választói 
között , egyszersmind a sza
badelvű pártnak fő szervezője, 
ügyvivője és vezetője volt. 
Majd az alkotmány kérdése 
u t án , az országos reformok 
ügye kerülvén a megyéken és 
országgyűlésen napirendre , i t t 
is ugy osztották meg egymás 
közt a szereplést, hogy Be
zerédj Pozsonyban, Sztanko
vánszky pedig ot thon műkö
dött, amaz lelkesítő szónokla
tával , emez to l lával , mert 
Sztankovánszky tollából kerül
tek k i a gyökeres reform leg

magasabb eszméit hirdető ama remek kör
levelek , melyek Tolnamegyével együtt az 
ö nevének is országos elismerést szereztek. 

Köztudomás szerint Tolnamegye egyike 
volt azoknak , hol a pártok összeütközése 
a legnagyobb volt, s mikor a haladó pár t 



Ki 

felül került, az mindig a legnagyobb erőfe
szítéssel történhetett csupán, melyben Be-
zerédj s kivált a rendkívül mozgékony, 
fáradhatlan tevékenységű fiatal agitátor 
Perczel Móricz vett legfőbb részt. Sztanko-
vánszky a pártok közt mintegy mérséklő, 
közvetítő volt; de nem eszméivel, melyek ép 
oly szabadelvűek s az európai modern mi-
veltséggel, s állam- s nemzetgazdaságtannal 
annyira megegyezők voltak, mint bárkiéi 
az országban, hanem modorával, mely meg
nyerő, tapintatával, mely lefegyverző volt 
az ellenfélbe nézve. Csak egyetlen egy pont 
volt, a hol szoros törvényességi érzéke na
gyobb volt, mint barátja Bezerédjé, s ez a 
nemzeti nyelv rovására esett. A nemzeti 
nyelv használatát a megye minden köz
igazgatási irataiban magyarrá tették ők 
ketten, de a fö kormányszékekhez mindad
dig latin nyelven tette a megye fölterjesz
téseit Sztankovánszky, mig csak ez ügyben 
a törvényhozás nem határozott. Ekkor aztán 
ez a parányi eltérés is ki volt egyenlítve az 
egymáshoz méltó két jó barát nézetei és 
meggyőződései között. E tartózkodás azon
ban nála épen nem azon forrásból szárma 
zott, mint más megyei és országos tisztvi
selőknél, mintha t. i. anyanyelvének nem 
lett volna birtokában. Sőt inkább Sztanko
vánszky egyike volt a legjobb magyar 
fogalmazóknak, s már első jegyzőkönyvei, 
körlevelei és más fogalmazványai is oly sza
batosak voltak, mintha valamelyik akkori 
irodalmilag is ismert jeles prózaírónk tollá
ból származtak volna. S e mellett szerencsés 
volt a szó alkotásban is, s kor- és tiszttársai 
tanúsága szerint a megyei jegyzökönyvek 
köröztetése által nem egy szava és kifeje
zése lett országos használatúvá közigazga
tásunk életében-

Ha a Kubinszky és Pecsovics névről ne
vezett pártok, sokszor a vérengzésig fajult, 
küzdelmeiben, a szenvedélyek leghevesebb 
kitörései között sem sülyedt a hazai ügy 
lobogója a magános családi vagy személyes 
érdekek előmozdítójává: azt legnagyobb
részt a két római lelkű férfiúnak köszönheti 
a megye, kik megszokták volt maguk tenni 
meg a szolgálatot s másokat bocsátani elől 
a jutalom és elismerés osztogatásakor. 

Az 1848-diki válság alkalmával a leg
szerencsésebb gondolat volt őt ültetni a fő
ispáni székbe, kinek nem megtanult szokása, 
hanem mindenek által ismert és tisztelt' 
levetkezhetlen tulajdona volt a szelídséggel 
párosult erély. E nehéz napokban, mint 
Horváth Mihály történetirónk is méltán ki
emeli, valódi catoi erélylyel állotta meg 
helyét s Tolnamegye egyike volt azoknak, 
hol a félrevezetett nép legtöbbször próbált, 
de az erélyes közigazgatás miatt majd soha 
sem tudott zavart^előidézni. 

A katasztrófa őt is leszoritá s azok közé 
tartozott, a kikről Horváth Mihály irja, 
hogy számukra az elitélés helyett más módja 
faláltatott ki a rettegtetésnek. Valamely 
meghatározott községben kellett tartózkod
niuk s a Damokles kardja hosszú ideig ha
gyatott fejők fölött. 

Hanem alkotmányos életünk kedvező 
fordulata ismét előszólította öt is, ki örökké 
bizó lelkének meg nem szégyenült hitével 
soha egy perczig sem szűnt meg reményleni 
s a reményt másokban is éleszteni. Senki 
jobban meg nem volt győződve nála, hogy 
Magyarország újra vissza fogja nyerni a sa
ját sorsa feletti rendelkezés jogát, s a ki
egyezést követő királyi felkenyttetés az ö 
reményének is megkoronáztatása volt. A 
61-diki országgyűlés feloszlatásakor ismét 
lemondott s csak az uj fordulattal lépett 
vissza azon méltóságba, melynek terhes fel
adatait, előhaladd t kora és sok csapás által 

A h a d n a g y n é t y ú k j a . 
Eredeti beszély 

P. SZATHMÁRY KÁROLY-tól 
(Folytatás.) 

in. 
Az özvegy asszony fenyegetése megér

tésére emlékeztetnünk kell az olvasót azon 
helyrajzra, melyet közöltünk a két félig ép 
ke rek bástyáról. 

Ezek egyike a kapitányi szállás előtt 
feküdt, s igy vitatárgyul nem szolgálha
tot t ; a másik ellenben északon a B . . . csa
lád birtokoldalán volt, s ehhez a grófi és 
bárói família jogot is tartott; csak udva
riasságból s az ujjhuzás kikerülése végett 
engedte át használatát a fiskusnak, illetőleg 
az ez által betelepített császári tiszteknek. 

A hadnagyné, mint amolyan „régi módi" 
asszony, ki „jussait nem hagyja," jól tudta 
azt s nemegyszer sürgette a családfőt, hogy 
a pompás pinczét, mely a csonka-torony 
aljában volt, ne hagyják idegen kézre jutni, 
hanem már a jogfenntartás kedveért is bo
csássák az ő rendelkezésére. 

A család akkori feje egy fösvény és 

*) L. a „V. U." 1873. 
mintáját Izsótól. - I. B. 1-só számában a Petőfi-szobor 

megviselt lelke daczára is oly buzgalommal 
teljesítette, hogy a megye minden pártjának 
kegyelettel párosult tisztelete minden lép
tében nyomon követte. A legújabb válasz
tásoknál is dicséretes pártatlansággal állott 
a megye közönsége fölött, melytől' ö nem 
csakjagg kora miatt érdemelte meg az elné
zést, hanem egész életéért, melynek egy tette 
sem volt, a mely a közjóra ne lett volna 
irányozva. D—r J. 

I z s ó M i k l ó s h o z . 
midőn Petőfit mintázta. 

Sírt loptad-e meg , vagy az eget inkább? 
Honnan, oh honnan hivtad vissza őt , 
Hogy lelke mint a lánggá olvadt Phönix , 
A földi porból újra testet ö l t ? ! 

Vésüd? — nem vésüd: lelked hivta vissza, 
Szent ihlet éjén mennybe törve fel, 
És ittasulva Géniusznak ajkán, 
Mint harmatártól a vi rágkehely! 

Nem! — őt magá t : a Géniuszt ho>ád l e , 
A nagy költőnek vázát adva r á ! . . . 
Nézzétek mint tör ég felé merészen, 
Békót , bilincset zúzva láb alá! *) 

A honszabadság Géniusza ő , ki 
A zárt tojásból, hol jövőnk aludt — 
Szárnyalva tör fel, s küzdő nemzetének 
Fűz lángdalával bajnok-koszorút. 

Egy nép te t t vágya égve büszke arczán, 
S egy nép szivétől forrva kebele, — 
í g y állitád ő t , a dicsőt élénkbe: 
Korában ötét, és korát vele! 

Magyar vagy Izsó! magyar minden ized, 
Vésüd magyar föld méhe termeié ; 
Az ihlet-mézzel „ H o n " nemtője kent fel: 
Hogy így teremted nagyjait elé! 

Hozd, oh hozd vissza sírból avagy égből, 
Megküzdve ér t tök , mint egy bősz T i t á n , — 
Költőt, tudóst, művészt, hőst fegyverével, 
Hozd , oh hozd vissza mind egymásután! 

H i d d lelkesítsen szépre, jóra , nagyra 
Emiékök, — a mint leikök gyujta rég! 
Nem, oh nem oly r é g ! . . . j a j , ha tán feledte 
A fris nyomukban járó nemzedék! 

Hadd lelkesítsen! — És ha lelkesülni 
A korcs utóhad gyáva volna m á r : 
A szégyen pirja költse te t t re őket — 
Vagy verje porba a szégyen-halál! 

Illyés Bálint. 

J°-

igen cynikus ember, megígérte, sőt jószág 
igazgatójának meg is hagyta, hogy legköze 
lebbröl, midőn a katonatiszti szállás válto
zik, a „méltóságos B . . . família" ezen 
gát a csonka-torony iránt érvényesítse. 

A „Miczi" halála azonban oly fájdalmas 
érzelmeket költött az özvegy szivében, 
mely e határidőt sem engedte bevárni. 

Hiában rimánkodott, esengett Sándor 
úrfi; az özvegy azonnal asztalhoz ült s 
elővéve a Sándor faragta lúdtollat, mely 
még most is nedves volt valami „Hozzá" 
irt költeménytől, nagy öreg betűkkel, a 
hogy Isten tudni engedte, ilyen „czédu-
lát" irt : 

„Nagyságos kapitányné asszony ! 
A méltóságos gróf és b. B . . . család tu

lajdonához tartozó bástya-pinczére mai nap
tól kezdve szükségem lévén, instálom azt 
még ma kiüríttetni, ellenkező esetben kény
telen lennék azt lakatossal fólnyittatni s a 
holmit belőle az udvarra kirakatni. 

Maradok alázatos szolgálója nemes Ko
vács Sámuelné, született nemes Tarnó-
czy Zsuzsanna, cs. kir. penzionatus had
nagyné." 

— Az Istenre kérem , kedves édes 
anyám, ne küldje el azt a levelet! — esen-
kedék Sándor összetett kezekkel. 

— Elhallgatsz! — riadt reá anyja fenye
getőzve. — Könyved után láss! Talán bi
zony azt akarod, hogy minden jött-ment 
sehonnai az orrom alá piszkáljon ? . . De 
hiszen abból semmi sem lesz. Én is vagyok 
olyan jó nemes asszony, mint ö, s azt hiszem, 
még jobban tudom, mi a magyar törvény. 
Majd megmutatom én, hogy engem sem a 
gólya költött, —a miért ö nagyságos asszony, 
én pedig egy szegény özvegy hadnagyné! 

Sándornak egy uj eszme villant agyábi, 
melyhez némi reményt kezdett fűzni. 

— De édes jó anyám, mi lesz a penzióból? 
Szilvásy mégis csak kapitány, tehát fölebb-
valónk, s hámi a fiskussal ujjat húzunk, el
veszthetjük még azt a kis segélyt is , a 
melyben eddig részesültünk. 

— Mit bánom én! — mondja a had
nagyné • a pecsétviaszt gyertyája fölött 
forgatva. — Te már elég nagy vagy arra, 
hogy megélhess. Két hónap múlva végzed 
iskoládat, s már irtam egy régi barátnémnak 
Eperjesre, ki cserében fiát ide küldimagyar 
szóra. Azután Isten viselje gondodat. Én is 
csak megélek valahogy. 

Sándor reményt vesztve vonult vissza s 
Zsuzsika átvitte a czédulát. 

óra mulya megjött, a kapitány 
válasza. 

Igen udvarias és engesztelékeny hangon 
volt az irva. Azon kezdé, hogy a szerencsét
lenül járt tyúk árát, melyetgonosz gazdasszo
nya, mivel kárt tett a zöldségben, kivégzett, 
szívesen megtéríti. A pinczét ellenben nem 
ürítheti ki, mert azt néki inventarium (igy 
hívták még akkor a leltárt) mellett adták 
át, s ugy tudja, hogy ez már évek óta a fis-
kus birtokában van. Azért kéri,maradjanak 
meg az eddigi jó szomszédi viszonyban. 

Nem ért semmit. A „Miczit" nem lehet 
sem megfizetni, sem föltámasztani. Milyen 
jó tojó volt! Nem volt nap egész éven át, 
kivéve ha ül t , hogy asszonyát egy-egy 
tojással meg ne ajándékozta volna. Ki tudná 
már most azt megfizetni ? 

Szerencsétlenségre Sándor sem volt ott-
honn, a ki anyját engesztelje, a szép tyúk 
tollai pedig ott voltak egy ócska szitában, 
melyek az özvegyet, valahányszor reájok 
pillantott, ujabb boszuálló tervekre kény-
szeriték. 

A hadnagyné fölnyitotta régi rézveretes 
ládáját s kivette a tiz éves bérszerződést, 
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melyl-en világosan állt, hogy a bástya pin-
czéje is az ő jogos birtokába tar*tozik scsak 
kegyelemből volt eddig is átengedve. 

— Nesze! —kiáltott Zsuzsikára —vidd át 
ezt a kapitány urnák; olvassa el s meglát
hatja, hogy a pincze a mienk. Azért tessék 
belőle kihurczolkodni, — különben lakatost 
hivatok! 

A leány átment az ultimatum-féle ize-
nettel ; a válasz is elég röviden szólott. 

— Tegyen, a mit tetszik, asszonyod; de 
én a pinczéhez a fiskus jussát fentartom! 

Ez már aztán valódi hadizenet volt, mely 
az ügyet véglegesen eldönté. 

Az özvegy kalapot, kendőt vett s a B — 
család jószágfelügyelöjéhez, az inspektor 
úrhoz sietett, elmondva sérelmeit és kemé
nyen hangsúlyozva azt, hogy a császári ki
rályi kapitány ur a csonka-torony pinczéjét 
illetőleg a fiskus jussára s a régi használatra 
hivatkozott. 

Mihelyt birtokjogi kérdésről volt szó, az 
inspektor sem vehette tréfára a dolgot, ha
nem az özvegygyei együtt sietett a család 
ügyvédéhez, kit abban az időben még fiská
lis urnák hivtak. 

Ez igen eszes ember, körmönfont próká
tor és igen szívós természetű férfiú volt, ki 
épen nem ijedt meg az árnyékától. 

-— Ugyan ugy-e? — kérdé szokott édes 
és gúnyolódó hangján. —No hiszen jó, hogy 
ez a kérdés előjött; majd megmutatom én, 
hogy az egész a . . . . i vár szőröstül-bőrös
tül senki másé, hanem hereditario jure, a 
méltóságos B famíliáé! Régen vágytam 
már erre a momentumra, de tudom istenem, 
ugy kiteszem belőle a fiskus szűrét, mintha 
híre sem lett volna; aztán nézhet sir va utána 
kapitány uram! Most menjen haza a téns-
asszony s vigyen magával egy lakatost; üt
tesse le a pincze zárját. Az inspektor ur pe
dig küldjön néhány embert oda, kik a holmit 
rakják ki nem is az udvara, hanem egyene
sen az utczára! 

Ez eszmétől már maga a hadnagyné is 
megijedt. 

— Ez talán sok is lesz tekintetes fiská
lis ur! Mit fognak velem, szegény asszony
nyal tenni, ha én ilyesmit merészelek ? 

— Soha se féljen a ténsasszony! majd 
eléjek állok én! 

— De ha majd erőszakkal fogják a 
fiskust visszahelyezni akarni ? 

— Micsoda ? — rikácsolt a kisded férfiú 
— hát nem nemes személy-e a ténsasszony? 
Nincs-e meg kontraktusában az a pincze? 
Nem oly birtokosa-e ama háznak és apper-
tinencziának, mintha maga volna a méltó
ságos B . . . familia ? 

— De végtére is csak gyenge asszony 
vagyok. . 

— Mit tesz az a törvény előtt. Ha re-
positiot (visszahelyezést) mernének megkí
sérlem : álljon egy főzökanállal a pinczeajtó 
elé s protestáljon minden violentia ellen. Ne 
féljen, mert a fiskus egy lépést sem fog 
tovább tenni, mert ö legjobban tudja, hogy 
mi ez az actus majoris potentiae! 

•— De hát nem lehetne-e ezt kevesebb 
bajjal is elvégezni tekintetes fiskális ur ? 

— Most már nem!— mondja határozot
tan az ügyvéd. — Most már a ténsasszony, 
nem a hadnagy özvegye többé, hanem a 
méltóságos gróf és báró B . . . . család kép
viselője s azt kell tennie, a mi a méltóságos 
familiának interesszéjében van. Majd meg
mutatom én napnál világosabban, hogy ab
ban a várban egy darab téglához vagy fű
szálhoz sincsen a fiskusnak jussa. Csak 
tessék sietni, mert már most minden perez 
drága s tessék engemet -azonnal tudósítani 
a történtekről! 

A csendes kis város nyugalma föl volt 

zavarva. A tyuk-históriának s az ebből 
keletkezett eseményeknek híre. egyszerre 
szárnyra kelt s valóságos népvándorlás in
dult meg a vár felé, melynek udvara csak
nem teljesen megtelt az ujságvágyó néptö
meggel. 

Mindenki pártot vett saját nézetei és 
érdekei szerint s mindenütt folyt a vita a fö
lött, hogy kinek van igazsága ? 

Ezalatt a lakatos által kinyitott ajtón az 
inspektor emberei előbb a hordókat henge
rítek ki, majd az apróbb edényekre került 
a sor. 

A kapitány sem vette tréfára a dolgot, 
hanem a kihordott holmik mellé katona ör
séget állíttatott; ö maga pedig sietett az 
eseményt a királyi fiskusnak bejelenteni. 

A nép pedig özönlött ki 8 be, s a hur-
czolkodókat hol buzditá, hol fenyegette. 

Egyszerre kiáltás hangzott: 
— Itt van a fiskus; itt vannak a kato

nák! Helyet! Helyet! 
A néptömeg kétfelé vált s egy kisded, 

hizásra hajló kerek arczu férfiú igyekezett 
előre, tőle telhető tekintélylyel nyomulva 
elő s intve az utána jövőknek, kik egypár 
könnyebb holmit fölragadtak, hogy vissza
helyezzék a pinczébe. 

De az özvegy hadnagyné sem volt rest. 
Fürgén kapott fel egy fakanalat a kony

hából s a kis ajtó elé állva, elkiáltá magát: 
— Protestálok minden violentia ellen. Ez 
itt a méltóságos gróf és báró B . . . család 
dominiuma s én mint nemes személy ezennel 
a törvény nevében resistálok! 

— Ugy? — kérdi meghökkenve a fiskus 
— már ez más? no majd eligazítjuk a 
többit! 

S ezzel embereivel együtt visszavonult. 
(Folyt, köv.) 

III. N a p ó l e o n . 
(1808—1873.) 

A halálban, az élet e kérlelhetetlen el
lenségében, sok megbocsáthatlan tulajdon
ságai mellett, megvan az az egy nemes 
vonás, hogy elfogulatlan Ítéletre hangolja 
a legbőszebb szenvedélyeket. A halálozások 
pillanata tehát már e szempontból is alkal
masnak kínálkozik arra, hogy az illető átfu
tott életpályáján még egyszer áttekintsük. 
A halál nem hiába megvesztegethetlen, de 
igazságszeretö is. A ravatal mögött fölemeli 
száraz merev ujját, és inti a szenvedélyeket, 
hogy már most csillapuljanak el és hagyják 
szólani az igazságérzetet. 

E tétel valóságáról tanúskodik a benyo
más, melyet III. Napóleon halálának hire 
költ föl bennünk, kinek csakugyan szüksége 
is van e benyomásra. Még nincs két éve, 
midőn a fölhábortodásnak eddigelő nem is
mert mérvét idézte föl bennünk ama cselek
vése által, melyről hirtelenében nem tud
juk, hogy miként tűnik föl meglepőbbnek, 
ugy-e mint a történet páratlan vagy a lé
lektan eddig hihetlennek vélt esete ? 

Egy ember, kit szertelen becs- és dics
vágy éget és sarkal egész életén át, mi véltet 
vele jó, rósz, de többnyire nagy dolgokat, 
hőssé, mi több vakmerővé teszi nem egyszer, 
hogy végre több mint két évtizeden át a 
világ szemében mint a világtörténelem 
egyik legfényesebb vagy legalább is legér
dekesebb, leghatalmasabb alakja tűnik föl: 
egy napon, mintha a cynismus valamely 
soha nem észlelt, sőt lehetlennek vélt mérve 
szállana meg, kirúgja maga alól mind ezen 
dicsőség egy hosszú élet fáradalmai és egy 
szokatlan lángész erőfeszítéseivel oly ma
gasra emelt eszményi talaját, és azután, 
mintha csak nagy ellene, Hugó Viktor Nagy 

Károlyról mondott szavait akarná valósitni 
„annyi dicsőség ért, hogy vágyom a szemétre" 
— neki megy a szégyen, gyalázat legundo
kabb posványának, és abba elmeriti magát. 

Az erkölcsi és hatalmi bukás e példátlan 
mélységétől elszörnyedt nemcsupán a többé-
kevésbbé elfogult rokon politikai pártszen
vedély, de maga az átalános emberi érzület 
is, melynek nem utolsó vonása az, hogy 
még a gonosztevőben is legalább egy erényt 
szeret látni, a rendithetlen elszántságot, 
hogy csak valami jót mondhasson felöle, 
midőn hazafelé menve a kivégzés helyéről, 
emlegeti dolgát a kiszenvedettnek. 

Mindenki megfoghatlannak találta ez 
ellenmondást, mely a straszbourgi, bou-
lognei és deczemb. 2-ki csinyek, a solferinoi 
győzelem rugói és a sedani megadás bámu
latos gyávasága közt mutatkozik. 

Azért az elhunyt császár mindenesetre 
egyike lesz a történelem azon talányszerü 
alakjainak, kiknek jelleme sok vitára fog 
alkalmat szolgáltatni, s történészek s lélek
búvárok elemzéséből egy egész külön iro
dalom fog rövid időn előállani. 

Bármint üssön ki azonban e vita, annyi 
kétségtelen, hogy III. Napóleon, uralkodá
sának fényszakán, körülbelül egy évtizeden 
át, a földgömb legnevezetesebb, leghatalma
sabb egyénisége volt, kiről ez évtizedben 
majd annyit beszéltek, irtak egymagáról, 
mint a többi öt világrész összes kitűnősé
geiről. A mi erkölcsi oldalát illeti, lett le
gyen bármily nagy gonosztevő, mint sokan 
erősitik, az is bizonyos, hogy ha ilyen volt, 
kora is alig volt jobb nála, mert a ki korának 
első embere, az rendesen legvalódibb kifeje
zése e kor jellemének. Föltétlen, korlátlan 
önzés volt lelkületének alapja, tetteinek 
egyedüli legfőbb irányadója, e szerint tett 
jót, roszat, a mint érdeke kívánta. Szeren
cséje a világnak, hogy ez érdek sokszor a 
jót követelte, ugy mint 1855-ben, 1859-ben, 
midőn az orosz és osztrák katonai abszolutiz
must megtörte, mely nagy fordulat előnyei
ből nekünk is jutott valami 

Pályafutásának fénye kevesebb kételyt 
hagy hátra szellemi tehetségeit illetőleg, de 
mindazáltal még ezekre nézve sem teljesen 
egyez a közvélemény. Vannak, kik azt hiszik, 
hogy szerencséjében csak igen csekély része 
van génialitásának,s hogy nagybátyjanimbu
szát illeti abból az oroszlánrész, mely nél
kül aligha birt volna olyan magasra emel
kedni. Katonai erényeinek hirét Sedannál 
tönkre tette, sőt kitűnő történetírók, mint 
Kinglake, még hires államcsínye napján is, 
mint habozót, félénket festik, kit környeze
tének kellé mellére szegzett pisztolylyal 
tettre kényszeríteni. Legtöbb bámulója volt 
mint diplomatának, s kétségkívül ez volt 
legerősebb oldala, noha még e tekintetben 
is vannak, kik sikereit nem annyira a géni-
alitás magasb fokának, mint közönséges 
ravaszságnak tulajdonítják. Ugy tetszik 
azonban nekünk, hogy az oly tehetség, mely 
kát évtizeden át egész Európa minden ma
gasb észjárású és géniálitásu diplomatájá
nak eszén túljárt, aligha többel nem birt, 
mint a ravaszságnak csupán közönséges 
mértékével. 

Hanem végre azt, hogy rendkívüli em
ber volt, akár jó vagy rósz, de nagy dolgo
kat mi veit, legelfogultabb ellenfelei sem 
vonhatják kétségbe, s mint ilyen, nagyon is 
érdekes alak arra, hogy még egy utolsó pil
lantást vessünk reá, mielőtt a chislehursti 
egyszerű kápolnába — talán csak ideigle
nesen ugyan — mert Végre, idő multával, 
csak beeresztik tetemeit nagybátyjáé mellé 
— elhelyezik. Akár itt, akár ott fog pi
henni, az ö nyugodalma már mindenesetre 
örök! 
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A gőzfecskendő. 
Az előhaladt ipar egyik ujabb vívmányát 

mutatjuk be olvasóinknak az itt közölt képen s 
jelen sorainkban; a közhasznú eszmék fölkarolá
sában s terjesztésében fáradhatlan Széchenyi Ödön 
grófnak köszönheti a főváros ez uj gép megszer
zését, melynek hivatása az, hogy tűzveszély esetén 
elégséges segédeszközül szolgáljon a tüz fékezé
sére s eloltására. 

A négy kerékre alkalmazott szerkezet magá
ban foglalja a gőzgépet teljes fölszereléssel, s a 
mellett egy teknő alakú talpat a tűzoltáshoz szük
séges alkatrészek befogadására; s e fölött ülőhely 
van a gépkezelök s a kocsis számára. 

A gép működésképessége negyven embererő
nek felel meg, s a vizet 4 szabályozható tömlő 
szívja föl és szolgáltatja a három kézi csőbe, me
lyekből kaucsuk-csövek segélyével a viz-sugár 
50—60 ölnyire fölhatol. A tűz oltására ekkép 
három egyenlő nyomású csővel lehet a gépből 
hatni, mi által tete
mesen meg van köny-
nyitve a tűzoltóknak 
különben is fáradsá
gos és veszélyes mun
kája. 

Éjjel a gép ele
jén alkalmazott for
gatható lámpa segé
lyével lehet figyelem
mel kisérni a gőz nyo
mását mutató manó
méiért (feszmérő), s 
így baj nem követkéz-
hetik be a gőz túlsá
gos nyomása mellett, 
minthogy az tetszés 
szerint szabályozható. 

A csinos és igen 
tetszetős külsejű gép 
Shand Mason és társa 
londoni gyárából szár
mazik, s „Széchenyi" 
nevet visel. 

A közelebbi na
pokban, a belvárosi 
plébánia téren számos 
szakember és nagy
számú közönség jelen
létében tartott próbák 
alkalmával mindenki 
meggyőződött a gép 
czélszerüsége s keze
lésének könnyüségé-
ről, minthogy 8—10 
percznyi tüzelés után 
a gépbe illesztett kau
csuk csőből a belvárosi 
templom tornyának 

magasságát meghala
dó vízsugár szállt föl, 
folytonosan egyenlő 

erővel, a mi a gép sza
bályozó készülékeinek 
biztos voltára mutat. 

Eddig is dicsérete
sen működő tűzoltóink 
buzgalmát és sikeres 
munkáját e tökélete
sebb eszköz használata 
csak nevelni fogja. 

O.A. 

Akaratlan látogatás Chislehurstben 
Napóleonnál.' 

Az 1871-diki londoni világkiállitáson egy 
magyar társaság találkozott össze a bejáratnál, 
öten voltak: két hölgy és három férfi. A hölgyek 
nagy bámulói Napóleonnak ós a világdivat-intéző 
Eugéniának, kiket a társalgásból nem lehetett ki
hagyni, mert egy pár nappal az előtt látogatta 
meg a belga király a kiállítást; arczképe Napó
leonéval együtt k i volt állítva a világkiállitáson 
megfordult fejedelmek sorában, s ez a látogatás a 
kiállítási hivatalos személyek emlékében minden 
fejedelmi látogatást felfrissítvén, csaknem annyit 
hallottuk Napóleon nevét, mint azt a fülhasogató 
ordítozást, hogy: „Tessék a kiállítás terve, mu
latság! programmal együtt egy penny I" 

A két nő, mire kijöttünk, már megegyezett, 
hogy másnap kimegyünk Chislehurstbe, meg
nézni hol lakik Napóleon. Hátha még magát is 
megláthatjuk! De ha nemis: Chislehnrst most már 

híres hely, megérdemli, hogy két-három órát el-
töltsünk érte. 

A 11 órai vonatnál másnap délben már 
mindnyájan jókor megjelentünk s alig egy órai 
úttal már czéloál voltunk. 

A mint kiszálltunk, megkérdezzük egy vas
úti hivatalnoktól: messze lakik-e Napóleon császár ? 
„Nem messze — felelt — csak fenn a halmon." 

Hanem Jegy kocsis nagyon beszélt, hogy 
messze van, jobb lesz kocsin menni. Ká se hall
gattunk; sétálva mentünk a jó poros utón, gon
dolva, hogy egy kissé jó lesz kisétálni magunkat 
ebéd előtt. 

Hanem a park és a kastély egy kissé mégis 
messze volt, s a mint a hölgyek visszanéztek, az a 
kocsis jött a hátunk mögött. Felültünk tehát te
rebélyes bárkájába mind az öten, de nem szóltunk 
egy szót se — gondolva, hogy ugy is hallotta ter
vünket, majd elvisz a császár lakásához s a parkot 
körül kocsikázza velünk, a hol nem tilos a járás. 

Beszélgettünk s teljesen a kocsisra bíztuk 

Gözfecskendö próbája a pesti aldunasoron. 

magunkat, ki egyszer csak behajt ám egy nyitott 
kapun, melyen nem messze előttünk egy másik 
kocsi is haladt be. A kocsiból két nő szállott ki s 
hirtelen eltűntek s a kocsi is gyorsan odább állott. 
Csakhamar mi is egy emeletes kastély terrasza 
előtt szálltunk le s azt hittük, hogy valami kis 
parkban fekvő vendéglő előtt vagyunk, a honnét 
könnyű elmenni Napóleon lakásához. 

A kocsist kifizettük s gyorsan elhajtott. 
Már épen a terraszra s a nyitott terembe akartunk 
lépni, a hol terítve volt, mikor egy elegáns, de 
nem fejedelmileg elegáns öltözetű komornyik lép 
ki s azt mondja, hogy „a császár és császárné lak
helye nincs nyitva a látogatóknak." 

Összenéztünk s mind az ötünk agyán az a 
gondolat futott át, hogy minő botrány lett volna 
abból, ha mi bemegyünk, leülünk az épen ötre 
teritett asztal mellé s megcsenditjük a poharat, 
hogy pinczért hívjunk. 

Ugyanekkor tekintett ki az első emelet abla
kából Eugénia, s mi — elég zavartan — meg
kezdtük szépen a kifelé való vonulást. De ott meg 

a kastély háta mögül a császár és Lulu meg egy 
társalgó, vagy titkár, vagy nevelő minőségű ur 
jött elő s csodálkozva néztek felénk. 

Megálltunk és illő tisztelettel üdvözöltük az 
ex-császár t, mialatt az a titkár forma ur, Napóleon 
utasítására felénk jött. Egyik társunk elébe ment 
neki s szép és udvarias franczia szavakban bocsá
natot kért a háborgatásért, melyet véletlenül 
okoztunk. A császár lakását óhajtottuk körülnézni 
mint magyarországi touristák s az ügyetlen angol 
kocsis ebbe a kellemetlen zavarba hozott bennün
ket. S ismételve bocsánatot kértünk a hábor
gatásért. 

„Ce n'est pas une derangement! pas de* tout!" 
„Nem háborgatás ez uraim és hölgyeim! épen 
nem" — szólt az udvarias franczia — „a császárra 
a tisztességes látogatók nem tesznek rósz hatást" 
vétó még utána. Mi pedig még egyszer bókolva 
kijöttünk. 

A hölgyek örömét leírni lehetetlen. Látták 
Napóleont és Eugéniát s még Lulut is, a kire nem 

is gondoltak előbb, s 
mind a hármat olyan 
közelről, hogy majd 
nem tisztelgő látoga
tásnak lehet számí
tani. 

A lakás olyan volt, 
mint minden angol 
park augusztus végén; 
kissé kopár, a faleve
lek megkókadva, az 
emeletes ház elég ké
nyelmes egy polgári 
gentleman számára, de 
nagyon egyszerű csá
szári lakásnak. 

A Napóleon-család 
öltözéke a legegysze

rűbb polgáriasnak 
tűnt föl. Napóleon 
egyszinü, szürke öltö
zetben volt, kabátja 
rövid, francziás sza
bású. 1866 óta, mikor; 
először láttam a bou-
lognei erdőben,nagyon 
megöregedett. Járás 
közben lábait annyira 
széthányta, hogy e dö-
czogős mozgást nem 
lehetett csupán a ka
vicsos és roszul poron-
<lozott útból magya
rázni. Arcza elég telt, 
termete kissé pocza-
kos, de egyik sem 
mutatott egészséges 

kövérségre. Egészben 
olyan volt, hogy akár
mely mivelt újságol
vasó ember megismerte 
volna arczképei után 
akárhol. Lulu szintén 
egyszerűen volt 51-
tözve,s már mint fiatal 
ember, bár vékony, 

satnya kinézése még 
nem mutatta 14 éves
nek, mint a mennyi va
lóban volt. Széles kari-

_ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ _ ^ májú kalapja volt najta 
legfeltünőbb,mely kes
keny vállait is egészen 

megvédte a nap sütése ellen. Eugénia ruházatára 
nem emlékszem, de a hölgyek azt állították, hogy 
mind a kétszer kitűnő jó Ízléssel, bár szintén egy
szerűen, volt öltözködve, és még folyvást szép 
asszonynak lehetett mondani. 

Hanem az olvasó azt kérdezheti, hogy : hát 
kétszer is láttuk őket? — Bizony, meg kell vallani, 
kétszer is láttuk, mert a parkon kivül a községi 
utakon sétálgatva, a nők a deszkakerítésen olyan 
hasadékokat találtak, a melyeken épen az ebéd
lőbe lehetett látni s végig nézték az egész villás
reggelit, a mely mellé tévedésből mi akartunk 
letelepedni. 

Ezután visszamentünk Londonba s csak ak
kor vettük észre, hogy épen szeptember 2-dika 
volt: a sedani fegyverletétel év fordulati napja. 

Egy pár héttel ezután Parisban voltunk s 
újra együtt mentünk ki a boulognei erdőbe, hol 
a longchamps-on (a „hosszú mezőn") tartották a 
chantilly-i lóversenyt, mert Chantillyben még 
poroszok voltak. Nem volt nagyon érdekes, de 
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egy tréfás eset és egy jellemző adat megérdemli, 
hogy elmondjam. 

Thiers számára be volt rendezve egy páholy, 
de egyszerűen, s épen ott, a hol a császári páholy 
szokott lenni. Hanem Thiers nem jött, mert az 
előtti szombat éjjel egész négy óráig tartotta a 
nemzetgyűlés utolsó ülését Versaillesban s azzal 
szétoszlott. Hanem egyszer jön egy négylovas 
kocsi s egy ember, ki feleségével nem fért a hű
sítő italok sátorához, elkiáltja m.igát: „Urak! 
Ott jön moneieur Thiers !" A tömeg megindult, 
szaladt a kocsi felé, az ember pedig kényelmesen 
adatott a donnának egy üveg máln»pezs£Őt. 

A futtatásban majd minden tételnél futott 

előnyt el nem vesztette. Hanem a czélhoz közel, 
egyszer csak kiválik egy Fridolin ló. „Holla 
H imilton !•' kiáltja egyszerre ezer meg ezer torok 
a a p idők és páholyok közönsége feláll, a gyepen 
álló közönség pedig lélekszakadva rohan. Közvet
lenül a czélpontig tartott a riadás és a feszült 
várakozás, és ott a major Fridolin lova egy pár 
lófejnyi előnyben volt. A közönség ugy oszlott el, 
mintha-minden kinek az orra vére folyt volna. Azt 
a baljóslatot látták benne, hogy Francziaország-
ban Napóleon felett a végén sem szabad senkinek 
diadalmaskodni. Most a halál megnyugtatta őket. 

Dömötör János. 

szívott levegő élenyével, mi égés által történvén, 
hőt fejt ki, és adja a testnek a szükséges meleget. 
A táplálkozás második czélját, t. i.: az organia-
musban előálló fogyatkozás pótlását a legénytar-

i talmu testek eszközlik. A légeny, t. i.: oly nagy 
idegenséggol viseltetik az éleny iránt, hogy nem 
csak maga nem egyesül az éleny nyel, hanem még 
a vele egyesült testeket is akadályozza az éleny-
nyel való egyesülésben. Ennélfogva oly tápsze
rek, melyek legényt tartalmaznak, nem égnek el 
és alkalmasakká lesznek az organismua hiányait 
pótolni. 

összefüggésbe hozva már most az elmondot
takat az égaíjjal és talajjal, igen világos , hogy a 

Napóleon császárnak egy-két, sőt három lova is, 
major Fridolin álnév alatt jegyezve. Ezt a közön
ség nagyon jól tudta, s a versenynél mindig ki
fejezte érzelmeit. Ha Napóleon lova kivált és 
félni lehetett, hogy leveri a többit, legtöbb re
ményt nyújtó versenytársát a legélénkebb kiabá
lással biztatták, hogy ne hagyja magát. Az öt-hat 
futás közül már egyszer győzött a major Fridolin 
lova. Az utolsó futásnál Hamilton herezognek egy 
gyönyörű s már sok diadaláról ismert paripája 
nagy előnyben volt, bár két lovász nem is egé
szen illő módon akart mindjárt akadékoskodni, 
hogy a harmadik Fridolin ló előnyt nyerjen. 
Hiába volt cael és erőfeszítés, Hamilton lova az 

A természet befolyása az emberi 
társadalomra. 

Hogy a táplálék mélyen járó társadalmi ha
tását kellőleg méltányolhassuk, tegyünk egy 
kia kitérést a vegytan éa élettan terére. A tápsze
rek két főcsoportba oszthatók; légenytaríalmuakra 
éa légenytelenekre. (Liebig: Chemische Briefe.) 
Ezekkel éri el a.táplálkozáa két főczélját, t. i. 
l-ször az állati meleg fentartását (embernél 36— j 
37° C0.), 2-szor a sejtek veazteségeinek pótláaát. \ 
Az első czél elérését a légenytelen testek eszköz-
lik, melyeknek szénenye egyesül a tüdőnkkel be- j 

hideg északon, több állati melegre, tehát több 
légenytelen tápszerre lesz szükség; ellenben a me
leg délen kevesebb hőfejlés kivántatván, inkábba 
légenytartalmu tápszer lesz túlnyomó. És csak
ugyan azt látjuk, hogy az északi vidékek lakói — 
egészen a természet követelményei szerint — rop
pant sok huat, zsiradékot és szeszes italokat fo
gyasztanak (légenytelen tápszert); a déliek ellenben 
inkább növényi eledellel élnek (légenytartalmu 
tápanyaggal). *) Ha már most meggondoljuk, hogy 

*) Sidney tapasztalta, hogy Laplandban egy ember 24 
óra alatt húsz font, sót még több búst fogyasztott el, ét 
ehhez 30 iteze zsírt és megfeleld mennyiségű raját ivott. A 
szövegben jelzett természeti követelmény tehát megczáfolj* 
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az állati tápszer megszerzése mindig több gondba, 
fáradságba és erőfeszítésbe kerül, megmagyaráz
hatjuk egyrészt az ezzel élő nemzetek nagyobb 
erélyét, bátorságát és edzettségét, másrészt ezen 
tápszerek nagyobb árát. Ellenben a növényi táp
lálék mintegy ingyen ajándéka a természetnek, 
vagy legalább kevesebbe kerül előállítása, s azért 
olcsóbb; mindonesetre pedig békés foglalkozás 
eredménye, és azért a tisztán növényi tápszerrel 
élő nemzetek kevésbbé erélyesek szoktak lenni. 
Itt látjuk a természetnek, közvetve a tápszerek 
által való befolyását a népjdlemre. 

Még fontosabb ennél a tápanyag hatása a né
pesedési mozgalomra és a javak megoszlására. Azon 
tartományokban ugyanis, a hol légony tartalmú (túl
nyomóiig növényi), tehát könnyebben előállítható 
és így olcsóbb tápszerekkel élnek az emberek, mi 
leginkább délen fordul elő, ott az összekelésekre 
— az égalj befolyása mellett is — sokkal több 
inger van, mint a drága légenytelen tápszerek 
mellett a hideg északon. Itt van megmagyarázó 
oka annak is, mért honosuk meg leginkább az 
egyonliiőhöz közel fekvő tartományokban a több
nejűség intézménye. **) 

Az összekelések számától függ természetesen 
a születések száma, miből következik, hogy rendes 
viszonyok közt sokkal gyorsabban szaporodik a 
népesség délen, mint északon. Az előbbiekkel ösz-
szefüggésben áll a halandósági viszony; de erre 
közvetlenül is nagy befolyása van a tápláléknak. 
Ha egészséges tápszerek bőségben vannak, a ha
lálozás sokkal csekélyebb lesz, mint ha a lakosság 
éhségének csillapítására a tápszereknek oly szurro
gátumait kénytelen igényba venni, melyek egész
ségeseknek épen nem mondhatók. Szomorú illus-
trácziója ennek Paris legutóbbi ostroma. Mig 
rendes viszonyok közt hetenként 1100—1200 ha
lottja van Parisnak, addig az ostrom tartama alatt 
a tápszerek fogyásával aránylag fokozatosan 
emelkedett e szám, ugy hogy az ostrom utolsó he
tében már 4451 halottja volt Parisnak. Részlete
sen fejtegetni, mily nagy befolyása van. a táplá
léknak az egészségre ós élettartamra, ezek pedig 
különösen nemzetgazdasági tekintetben mily 
mérhetlen horderővel bírnai : messze túlhaladná 
jelen értekezés határait. Legyen elég erre nézve j 
hivatkoznunk Oesterlen jeles művére .-„DerMensch 
und seine physische Erhaltung" („Az ember és 
természeti fenntartása."); különösen pedig Engel: 
„Die Lage der arbeitenden Classen in England" 
(„A munkás osztályok helyzete Angliában") czimü 
munkájára, melyben a szegény sorauak gyerme
keinél terjedt mérvben előforduló görvély és rha. 
chitis okaiul a rósz és elégtelen táplálék állíttatik. 

Ezeket szem előtt tartva értjük meg azon 
számadatokon nyugvó törvényt, mely szerint ,,a 
házasságok maximuma a gabnaárak minimumával 
jár, és viszont." Továbbá, hogy: „a házasságok 
születések és halálozások száma délről északra és 
keletről nyugotra mindinkább fogy." (Kőnek: „A 
magyar birodalom népesedési mozgalmai.") 

Lássuk ezek után a táplálék befolyását a 
munkabérek alakulására és a javak megoszlására. 
Oly országokban, hol a nemzeti táplálék könnyen 
előállítható, s ennek folytán olcsó, ott a munkáske
zek szaporodni fognak, mert Ricardo szerint „mi
sem bizonyosabb, mint az, hogy a munkások száma 
szoros viszonyban áll azon eszközökhöz, melyek 
létöket biztosítják." De ha sok a munkás, akkor 
a kínálat és kereslet közti viszonynál fogva a 
munkabér természetszerűleg alászáll, ellenkező 
esetben pedig emelkedni fog. Minthogy pedig, 
mint láttuk, a déli tartományokban a tápszerek 
minőségöknél fogva olcsók, az északiakban pedig 
drágák, azért állandó törekvést látunk délen a 
munkatérek lenyomására, északon azok emelé
sére. Ebből következik a javak megoszlásának 
módja. Mentül kevesebb a munkás, annál na
gyobbak a bérek, minek folytán az anyagi és 
velők kapcsolatban a szellemi javak annál na
gyobb körben, és annál egyenletesebben oszlanak 
meg. Ellenben minél több munkás fölött rendel
kezik a munkaadó, annálinkább hatalmában áll a 

Cuvier azon állítását, hogy az ember vegetarianizmusra 
vagyis növényi táppal való élésre van alkotva. 
. . . .} E z z e * n e m azt akarjuk mondani, hogy a tápszerek 
könnyű megszerzése eredményezte a többnej üséget, hanem 
csak azt, hogy e körülmény a többnejűség előfeltételét ké
pezi, iuz intézmény törvényszerinti megaUpulására való
színűleg egy más természeti ok: a nök korai fejlése szolgál
ta to t t alkalmat Adatok szerint, melyeknek hitelességét 
nincs okunk kétségbe vonni, az egyenlítőhöz közel fekvő 
tartományokban a nők már 8 éves korukban teljesen fejlet
tek. Történetileg ismeretes, hogy Mohamed Kadisát 8 éves 
korában vette el. — így történik, hogv a nő 20 éves korá
ban már elvesztette szépségét, fonnyadt r i rág , mig a férfi 
ereje teljében díszlik. A következtetés nem nehéz' 

munkabért lenyomni; ő maga annálinkább meg 
fog ennek folytán gazdagodni, a munkások mindig 
nagyobb függési viszonyba jönnek tőle, mindig 
mélyebben sülyednek a nyomorban, s nem ritkán 
rabszolgaság lesz osztályrészök. Látjuk ennek 
igazságát mindazon tartományokban, hol a talaj és 
égalj a nemzeti táplálék túlbő előállítását szer
felett megkönnyiti. Ily módon támadtak Indiában 
a Sudrák, ezen a rabszolgaság legnyomasztóbb 
nemében sinlődő néposztály, ellentótben a ha
talmas papi kaszttal. Ez utón jöttek létre Egyip
tomban az uralkodó kasztok, ellentétben a szol
gáló kasztokkal, a rabszolgaságtól nem igen kü
lönböző helyzettel, miről a pyramisok elég szomorú 
bizonyságul szolgálnak, melyekre nézve helyesen 
jegyzi meg Bucklo, hogy „ily építmények létesí
tésére az uralkodóknak zsarnokoknak, az alatt
valóknak rabszolgáknak kellett íenniök." Végre 
ily fejlődóst látunk a tengeren tul Peruban, hol 
hasonló előföltételek után, oly nevetséges rabszol
gaság uralkodott, hogy a népnek még az is meg 
volt szabva, minő ruhát viseljen, mikor keljen és 
feküdjék, mikor mulasson, stb. 

Röviden összefoglalva az elmondottakat, kö
vetkező eredményre jutunk: ha az égalj és a 
talaj kedvező, a tápszerek könnyen előállíthatók 
és olcsók lesznek; ez esetben a népesség szapo
rodni fog; ha a népesség szaporodik, a munkabér 
természetszerűen alászáll, az igen alacsony mun
kabér folytán a vagyon egyenetlenül oszlik el; 
de ha a javak egyenetlenül vannak megosztva, a 
politikai és társadalmi befolyás is egyenetlen lesz. 
Ellenkező kiindulással ellenkező eredményre fog
nánk jutni. Tehát vógelemzésben kitűnik, hogy a 
néposztályok közti normális viszony természeti 
tényezőktől függ. 

Ha továbbá meggondoljuk, hogy ujabb phy-
siologok (Vogt, Wagner, Engel, Huschke, Weis-
bach, sat.) vizsgálódásuk tárgyává tévén az em
ber agy viszonyait és azokat statisztikai érdekes-
ségökben feltüntetvén, kimutatták, mily nagy 
befolyással^van a táplálék az agyra, mint a gondol
kozás székhelyére („Sans phosphore point de 
pensé!" „Villany nélkül nincs gondolat" — 
mondják a franczia physiologok), ha mindezt 

! meggondoljuk, legkisebb kétségünk sem marad
hat a táplálék nagy társadalmi hatása tekinteté
ben , s nem fog paradoxonnak föltűnni Nagy 
Frigyes, a királyi philosophus mondása: ,,Min
den műveltség a gyomorból indul k i" — és meg
értjük a mély igazságot, mely Feuerbach Lajos, 
ezen első pillanatra csak szójátéknak látszó sza
vaiban rejlik: „Der Mensch ist, was er iszt" „Az 
ember az, a mit eszik." Igaznak fogjuk találni 
Napóleon mondását: „C'est le ventre, qui fait les 
revolutions", „A gyomor csinálja a forradal
makat." (Vége köve'tk.) 

Bombaytól Bagdadig. 
(Eredeti levelek.) 

I. 
Basbra (Bassora), 1872. szept. 15. 

Hogy utazási élményeim változatosak legye
nek s közójök életkoczkáztató jelenetek is fűződ
jenek, olhatározám, hogy haza menő utamat a 
mostanában gyilkosok és rablók rémtettei által 
világhírűvé vált Arab- és Persa-öböl felé fogom 
irányozni s Ázsia szárazföldét közepén szelve át, 
ha életben maradok, Bagdadot, Heppot, Alexan-
drettát s Elő-Azsia más nevezetesebb városait 
utamba ejtem. 

Bombayt a Mazagán-halom alatt fekvő tágas 
kikötőből augusztus 30-án hagytam el a „Kash-
mir"-on, azon a gőzösön, melyet múltkori útjában 
Bashra mellett valami 40 rabló éjnek idején meg
támadott, legénységét leverte, sőt néhány tisztjét 
is megsebesítette, a hajó gazdag raktárát feltörte, 
kirabolta s készpénzboa is 45,000 rúpiát rabolt el 
róla. S mindez a város közvetlen közelében fekvő 
kikötőben történt. Igaz ugyan, hogy később a 
rablók közül 19-et egy török hadihajó katonasága 
kézrekeritett s brevi manu fel is akasztott, de a 
többiek a rablott holmikkal együtt szerencsésen 
elmenekültek. Ugyanez időtájban több más utazót 
is részint meggyilkoltak, részint kiraboltak, de az 
efféle újságok ezen a vidéken oly gyakoriak, hogy 
fel sem tűnnek senkinek. Uton-utfélen rablók, 
gyilkosok teszik kétségessé az ember vagyonát és 
életét; a folyókon piráták (tengeri vagy folyami 
rablók), a városokban orgyilkosok és útonállók 
leskelődnek az emberre, sőt a cselédség is a ven
déglőkben — a gazda fedezete alatt — nem egyéb 
jól szervezett rablóbandánál s a végtelen sivata

gokon átvonuló karaván-utak mellett a rabló bedui
nok egész hadcsapatjai barangolnak ide s tova, 
és jaj azoknak az utasoknak, a kiknél valami érté
kes holmit vagy épen pénzt sejtenek! 

Miként mondám, Bombayt a „Kashmir" nevű 
gőzösön hagytam el, mely nem nagyon lévén meg
terhelve, folytonos imbolygás közt vitt az indiai 
tengernek akkor nyugodt, csendes hullámai fölött. 
Első nap a Kambay öbölig jutottunk, melynek 
hátterében Baroda nevű .terjedelmes város terül 
el 300,000-nyi lakójával; másnap a Kutsh-öböl 
tárult fel előttünk, melyet midőn elhagytunk, az 
esős idők égöve hátunk mögött maradt s innen 
tul nappal szép derült, télhőtelen, éjjel a legpom
pásabb csillagoktól tündöklő ég alatt utaztunk 
tovább. 

Nemsokára elértük az Indus torkolatát Sind 
kerületben, melynek partján egy nagy szigeten 
Kuratshi nevű város fekszik. Valóban bátor em
ber lehetett, a ki e várost itt az Indus torkolatai 
által képezett szigeten, az örökösen háborgó 
tenger partján mogalapitá. Egyfelől a tenger hul
lámai, másfelől a környező sivatagok tüdőt-sze-
met rontó homokfelhői ostromolják a várost; a szél 
majdnem szüntelenül fú s a mellett a hőség is 
borzasztó. És az ember még ilyezerü természeti 
csapásokkal is daczolni tudott és letelepült itt. A 
városnak, noha még egészen uj és eredetileg indus 
telep, máris európai színezete van; élénk keres
kedelme, 60,000 lakója, gazdag bazárjai, bankjai, 
hoteljei, vaspálya-építményei stb. vannak s két 
oldalról erődök védik. 

Kuratshit 36 órai ott múlatás után elhagyva 
nemsokára feltünedeztek Beludsisztán szirtes part
vonalai. A hőség iszonyú s érezhetőleg növekszik 
minden mérföldnyi utazás után , "a hogy a Persa-
öböl felé közeledünk, melynek roppant hősége 
vetekedik a kopár Szahara-sivatagéval. A hegy
ségek egymást követik; jobbfelől Irán (Persia) 
terjedelmes, többnyire kiaszott, terméketlen pprt-
vidékei, balfelől a még nagyobb terjedelmű Arábia 
sivár sziklás partjai szegélyezik utunkat. 

A kis Guadur indus városkát utunkba ejtve, 
4—5 napi szerencsés utazás után szept. 4-dikén 
Arábia partján Mascat nevű városnál kikötöttünk. 
A város környéke, a meddig a szem lát, viztelen, 
kopár, vulkánikus hegy-völgyes tájképet mutat 
és a kiszáradt, minden éltető nedvet nélkülöző 
talajban csupán itt-ott kapaszkodhatott meg egy
két csenevész pálma szilvafa. Mascat óriás hegyek 
közé van zárva és a külellenség ellen a magasabb 
pontokra épített számos körerőd védi a várost, 
melynek mintegy 20,000 lakója van. A vagyo
nosabb osztály lakházait magas kőfalak védik s 
az ablakok l ' /2 öl magasságra vannak a földtől; e 
házak rendesen két emeletre vannak épitve s zárt 
ajtóikhoz kőlépcsők vezetnek föl; tulajdonosaik 
gazdag kereskedők és iparosok. A szegényebb s 
jóval számosabb osztály nyomorult sár-putrikban 
lakik s többnyire koldusokból áll. A nép átalában 
mindig fegyverrel jár , mert már ezen a vidéken 
igen sok az öklelő szemű rabló beduin a városok
ban is, nemcsak künn a sivatag pusztaságok útta
lan utain. 

É koldus- és rabló fészket késő este hagytuk 
el s néhány apró sziget mellett, melyeknek lakói 
gyöi%y halászattal foglalkoznak, elhaladva, szep
tember 5-én ismét a persa oldalhoz közeledtünk 
és 6-án délután Bender-Abassi kikötőjében vetet
tünk horgonyt, a mely kikötőváros szintén a ha
talmas mascati imám birtoka. E városka lakói 
(hajdan 15—20,000, most csak 4000) többnyire 
hindu, persa s más nemzetiségű elegy-belegy 
népségből áll s a keresztyéneket egyetlen angol 
ügynök képviseli. Miután itt 4 órát időztünk s ha
jónkat festő fűvel megraktuk, a hegyvonalos part 
hosszában ismét útnak indultunk. 

Az estéket ugy várjuk, mint a zsidók a Mes
siást, mert iszonyatos meleg van ; este aztán kel
lemes, hüs, csillagos, ujholdas az ég; a tenger 
villanyos fényben tündököl a habjai felett ked
vesen ható hűvös szellő lengedez. Pár jelentéktelen 
várost és falut elhagyva végre szept. 10-én Bus-
hir (vagy Abushir) partszéli persa város előtt 
állapodtunk meg. Abushir már az ó- testamentum
ból ismeretes régi nevezetes város, mely azonban 
jelenleg mit sem különbözik a többi apróbbszerü 
keleti városoktól. Keskeny, girbe-görbe utczák, 
alacsony, lapos fedelű házak és agyagviskók, gya
nús kinézésű pusztai lakók s minden lépten
nyomon két-három lézengő koldus egy csoport
ban s végre pár szegényes tartalmú bazár — ime 
Bushirnak főbb jellemvonásai. Lakói persák, 
arabok, törökök, hinduk s más keleti fajú népek 
és néhány európai. A várost Iszfahán- és Tehe
ránnal távírda-vonal köti össze; aszárazi közieké

ül 
dés teve- és szamárháton történik; a kereskedést 
karavánok közvetítik, melyek jól el vannak látva 
fegyverekkel, mert a puszta hemzseg a rablóktól. 

Bushirb.in 28 óráig mulatván, ismét a ha
bokra és a jó szerencsére biztuk magunkat. Éjjel 
egy terjedelmes, lapos sziget mellett vonultunk 
e l ; reggel (szept. 12.) nehéz köd ereszkedett a 
láthatárra, ugy hogy alig láttunk 100 ölnyire; de 
kitűnő persa pilótunk (kormányos) jól érti mes
terségét. 10 óra tájban a tenger színe hajónk előtt 
mocskos szőkévé változott, mi azt jelenté, hogy 
valamelyik hatalmas folyó hullámai elegyedtek 
belé. S ugy is volt, mert az Euphrates és Tigris 
egyesüléséből származott Shatt- el- Arab torko
latai közelében voltunk. A két egyesült folyó 
közül az Euphrates nagyobb és hatalmasabb 
lóvén, a Shatt- el- Arab mellett az Euphrates nevet 
is használják némely földrajzírók az egyesült fo
lyók megjelölésére. Torkolatánál a folyam jó szé
les, de a mint fölfelé haladunk rajta, mind kes
kenyebbé válik; eleinte egy angol mérföld a szé
lessége, később 40 mérföldig oly széles, mint a 
Duna, utóbb mint a Tisza, de sokkal mélyebb. Vize 
sárga, iszapos és folyása igen tekervényes; hossza 
mintegy 800 mfld és Aleppó tájától kezdve (mely 
nem fekszik közvetlenül a partján) hajózható. 
Partszélei, a meddig az édes víz elhat, igen ter
mékenyek, de a lakosság henye, indolens, a kor
mány lelkiismeretlen és nem nagyon igyekeznek a 
föld termékenységét gondos művelés által kizsák
mányolni. A tartomány belseje sivár homoksiva
tag, melyen jelenleg az izzó Khamszin dühöng 
égető és fojtó lehelletével; no meg a beduin, 
török és persa rablók garázdálkodnak. Egyéb-
aránt a rablás itt oly közönséges valami, hogy 
már föl se veszik, ha hetenként három-négy kara
ván kiraboltatásáról értesülnek. 

A folyam két partján a tisztásokban itt-ott 
legelők virulnak, melyeken óriás nagyságú barna 
és fekete juhok s köztök elszórtan szarvasmarhák 
és szamarak legelésznek. Helylyel-közzel saját-
szerüleg épített falvak és városok tarkállanak és 
a. folyón apró vitorlás bárkák úszkálnak föl s alá. 

Ez volna tehát ama szent hely, melyet a 
Biblia oly gazdag keleti fantáziával ír le, hol az 
emberiség kezdetét vette! Most pusztl sivatag az 
egész tartomány, melynek sivárságát a nép indo-
lencziája csak neveli. 

Szept. 13-kán kora reggel utunkat tovább 
folytatva, mintegy 70 angol mérföldnyi menet 
után feltünedeztek a viruló pálma-erdők közül 
Bashra (Bassora) sárputriai s néhány kiválóbb 
épülete: a konzulok palotái, a gyógyszertár, a 
kereskedelmi házak, raktárak stb. — Közelebbi 
levelemben a városról és ottani élményeimről fo
gok bővebben irni. Sz- Török János. 

A szabadkőművességről.*) 

Azon kultúrintézmények köz*, melyek együt
tes közreműködésének némi tekintetben Európa 
mai előhaladottságát köszönheti, nem a legutolsó 
helyet foglalta el, legkivált a középkorral ölelkező 
századokban azon hatalmas, és habár czéljaira 
nézve nem, de eszközeire nézve titkos társaság, 
mely a szabadkőműves szövetség elnevezése alatt 
napjainkig nemcsak föntartotta magát, de ujab
ban, különösen hazánk területén oly nevezetes 
lendületet vett, hogy azt szinte lehetetlen a nyil
vánosság közlönyeinek ignorálniok. 

Nem lesz tehát érdektelen és időszerűtlen a 
história és a bölcselet világánál megtekintenünk 
a kérdéseket: mibon áll a szabadkőművesség lé
nyege, melyek annak eszményi és gyakorlati czél-
j i i , melyek eszközei, és ha végül dióhéjba szorított 
ismertetését adjuk a magyarországi szabadkőmű
vesség fejlődési történetének, kezdetétől nap
jainkig. 

Maguk a szabadkőműves irók, kik közt a nagy 
tudományú Fesslert Jleszámitva, magyar szár
mazású ekkorig egysem létezett, alkotmányköny-
veik és al ipszab ílyaikban a következőkbe foglalják 
össze röviden a szövetség czélját, föladatait és 
lényegét: 

,,A szabadkőműves szövetség oly szabid, ér
telmes és a kellő anyagi erő fölött rendelkező fér
fiak szövetsége, kik föladatuknak vallják a jót 

*) Érdekesnek tartjuk e sokat megtámadott és ugyan
annyiszor magasztalt intézménynek megismertetését, annak 
övonásaiban, azon alkalombői is, hogy magyarországi sza
badkőműves szövetség közelebb tartotta Pesten, z öasszes 
vidéki páholyok küldötteinek jelenlétében, rendes évi 

-közgyűlését. Szerlc. 

önmagáért gyakorolni és a roszat önmagáért le
küzdeni minden téren, amazt jutalo*mra való kilá
tás, emezt félelem nélkül. Törekesznek a társa
dalmi életet a becsületesség vallásának hirdetése 
által megnemesiteni, a szenvedélyekot leküzdeni, 
az embert az önzés szűk korlátaiból kiemelni, őket 
emberiségi tekintetben lehetőleg kozmopolitákká 
nevelni, — egyszóval, előbbre vinni az emberiséget 
azon ideális czélja felé, mely a társadalmi rend
nek, az igazságszeretetnek s átalában az összes 
polgári erkölcstannak alapját képezi. 

„A szabadkőműves tehát alapszabályai és tör
vényei értelmében tartozik szakadatlanul dolgozni, 
önnönmagát művelve ós az által, hogy a műveltsé
get és fölvilágosultságot terjeszti, a kor méhében 
már megérett, de bizonyos körülményeknél fogva 
még meg nem születhetett bölcseimi eszméket 
minden körben, melylyel egyénileg érintkezik, ki
felé is terjeszti, hogy forrón ápolja a tudományt, 
művészetet, és hogy anyagi erejével megegye-
zőleg istápolója a nyomornak, enyhitője a nélkü
lözésnek. 

„A szakadkőmüvességnek köszöni a világ e 
magasztos jelszót (mely ez intézménynek rövidre 
fogott programmja is egyszersmind): Szabadság, 
egyenlőség, testvériség. 

„Az anyagi világban nyomokat hagyott hátra 
azon világra szóló merész alkotású, szépséggel 
tündöklő építészeti művekben, melyekről a mo
dern utód a körrajz szépségének és a kivitel plas-
tikájának kulcsát igyekszik leolvasni, — a szellemi 
világban nyomai, hogy a sok közül többet ne em
lítsek: a demokratia tiszta fogalmának megállapí
tása és az amerikai rabszolgaságnak megszünte
tése. Mindkettőben része van a szabadkőműves
ségnek. 

„Ideális czéljának biztositékát alkotmányának 
és alapszabályainak azon szigorú intézkedésében 
igyekszik föllelni, melyek a szövetség tanácskozá 
aainak keretéből kizárnik mindennemű politikai 
és vallási vitatkozást, s melyek a kőművest'azon 
állam hű és loyális polgárává képezik, melyhez 
az illető tartozik." 

íme rövidre fogva a szabadkőművesség 
czélja, lényege és eszközei. Ezeket vallja, hirdeti 
és tanitja a kó'müvesség a kerek világon minde
nütt, ahol az intézmény a maga törvényesen meg
állapított határain belül működik. — Mennyire 
éri el czéljait, minő sikerrel, többel, avagy keve
sebbel működik- o, az nem tartozik a dologhoz. 
Tehát mindaz a sok borzasztóság, melyet az 
ultramontanizmus közlönyei ez általuk annyira 
gyűlölt intézmény ellen fölhordanak, azok a ret
tenetes esküminták, azok a borzasztó kötelezett
ségek minden positiv vallásnak és a létező társa
dalmi rendnek lerombolására, üres mesebeszéd. 

Egyébiránt a szabadkőművesség czélzatainak 
tiszta volta mellett nem lehetne fényesebb czifola-
tot fölhozni, mint azon tényt, hogy a szövetség mű
ködésének minden olyan ország tág teret nyit, a 
melyben nem az abaolutizmus, vagy a korlátlan 
hatalmat ambitionáló papi hatalom uralkodik. 
Az európai kontinensen a szabadkőművesség ma 
csakis Oroszországban és Auaztr'ában van el
tiltva— némely országban azonbin, maguk az 
uralkodók és az uralkodóház tagjai keresik az al
kalmit, hogy a te8tvérazövetaégbe fölvétethesse
nek, s a nemrég elhalt humánus, békés, föl világo
suk XV. Károly své 1 király példája mutatja, 
hogy ez érintkezéa a testvérszövetséggel nem 
válik az uralkodó családok tagjainak hátrányára. 

A szabadkőműves mindenütt, az Antilláktól 
a keletindiai gyarmatokig mindenütt fölismeri 
szövetségtáraát bizonyos szavak éa jelek által, me
lyeket csak a szabadkőműves ismerhet terjedteb
ben és megszoritottabban azon fokozatok szerint, 
melyeket az illető a szövetség köblében elfoglal. 
A szabadkőműves rászorult társát tartozik ba-
rátságába fogadni, őt gyámolítani, s istápolni 
minden dolgaiban. De nemcsak a szabadkőműves -
szövetség egyes tagjai közt van meg e szoros szo
lidaritás, hanem megvin ez még nagyobb mér
tékben az egyes műhelyek között. És épen e 
körülményben rejlik azon hatalom titka, melyet 
a szabadkőműves szövetség képvisel. 

Legyen szabad az alábbiakban a szabad
kőművesség szervezetének futólagos áttekintéaét 
adnunk 

Egy műhely, vagy páholy alakításához a tör
vény értelmében hét a szü'íségea kellékkel bíró 
azabidkőmüves szövetkezése szükségéé. Páholy, 
vagy műhely-alakítás azonban csak ugy történ
hetik meg, ha az illetők egyenként és összesen en
gedélyt nyertek e czélra valamely már létező 
törvényes és mások által ilyenül elismert szabid-
kőmüve8Í nagyhatalomtól. Ily engedélyt oly or

szág számára, melyben még nom létezett akkorig 
kőmüvesség, bármely ország kőmüveai főhatósága 
adhat, mely aztán protectori szerepet is játszik a 
fölött és a műhelyt kiküldött biztosai által koron
ként meglátogatja éa a teendők iránt útbaigazítja. 

Ily törvényesen megalakított páholynak joga 
van kőműveseket fölvenni s magát ezáltal szaporí
tani, 8 a főhatóság engedélyével a szükséghez képest 
uj páholyokat alkotni. Hét ily páholy, ha bírja a 
protektor főhatalmasság beleegyezését és illetőleg 
engedélyét, különválva önmaga alkothat egy ön
álló és törvényes jogokkal bíró szabadkŐmüvesi 
főhatóságot, Nagy páholyt, avagy Nagy-Orienst, 
ennek azonban, hogy működésének jogosultságot 
szerezhessen, más létező, lehetőleg minél több aza-
badkőmű vési főhatóságtól elismerést kell szereznie 
s azokkal összeköttetésbe lépnie, jegyzőkönyveinek 
kicserélése, tagjai névsorának beküldése sat. által. 
Ily formán létesíttetett a világ összes szabadkŐ
müvesi műhelyei között az a szoros összeköttetés 
s ennek folytan az az érdekközösség, mely mint 
erős láncz fonja körül magát az intézményt és 
biztosítja czélzatainak minden körben azt a nagy 
befolyást, melylyel valóban bír. 

Még szükaégea megismerkednünk a azabad-
kőmüveaség eredetével, fejlődésének éa nagy át-
alakulásának történetével. 

Mily régi a Bzabadkőmüves-szövotaég, ezt 
positive megmondani írott hiteles]okmányok hiá
nyában teljes lehetetlenaég. SzabadkŐmüvesi tör
ténetírók sok előszeretettol visszaviszik ezt a 
híres jeruzsálemi templom építésének idejére, a 
rómaiak épitőtársulataira sat. sat. Annyi bizonyos, 
hogy a középkor építészeti mesteralkotásai, pl. a 
strasszburgi münster éa a magdeburgi dom körül 
már tökéletesen mai alakjában kifejlődve találjuk 
a szabadkőműves szövetséget, csakhogy termé
szetes, a mai szabadkŐmüvesi symbolumok, a körző, 
vonalzó, súlymérő akkor nemcsak képletes, de 
való szerepet játszottak. Azaz: az akkori sza
badkőműves szövetség valódi meateremberek szoros 
gyülekezete volt, mint titkot őrizve ée plántálva 
tagjaib vn a styl nomességét, erejét. Az e nemű 
kőmüvesség virágzása tehát a góth építészet vi
rágzásának tetőpontja idejére esik. S valamint 
egy-egy nagyobbszerü góth építészeti műremek 
megannyi külön fejezetet képez a valódi kőmű-
vcsség történetébon, ez intézmény hanyatlása is 
ott kezdődik, a hol a fönséges csúcsíveset helyét 
másnemű ízlés foglalta el, a midőn az ily monumen
tális müvek alkotása iránti hajlam az uralkodók 
éa hatalmasoknál fogyni' kezdett. 

Angliában vették észre a XVI. század elején 
legelőször e szövetség tagjai, hogy többé fönáll-
niok és tényező szerepet vinniök lehetetlen, ha a 
szakmesterségi föltételt t igjaik fölvételénél to
vábbra is oly szorosan megtartják, éa ekkor hozta 
meg a londoni páholy azon határozatot, hogy az 
u. n. „befogadottak" szintén bevezettethessenek 
az intézmény titkaiba. 

E határozatid elismerték a kőművesek, hogy 
hivatásukat immár beteljesítették. Megőrizték és 
tovább képezték azon törvényéé rendet éa régi 
szokásokat, melyek mint kegyeletes titok szálltak 
át kőmüvesi nemzedékről nemzedékre. Az átala
kulás innen kezdve gyorsan foganatosuk. Az 
anyag helyére a szellem, a kézimunka helyére a 
szellemi törekvés lépett, a durva kőanyag h-dyét 
a lélek foglalta el, a formák tökélye, a styl ne
messége átszállott a kebelre, melynek átalakítá
sán, nemesítésén a mai szabadkőműves kitartáaaal 
dolgozik. Az eszközök megmaradtak , de jelentő
ségük immár csak symbolikus. 

A szabad őmüvesség tehát mai alakjában az 
1717-nél korábbi időre nem vihető vissza. Ez 
időtől kezdve azonban uj alakjában hihetetlen 
gyorsaságarai terjedt Angliából Franczia-, Német-, 
Dán- és Olaszországba. Egv Humboldt, Byron, 
Göth?, Mozart, Uhland tehettek tanúbizonyságot 
amellett, minő egyének kerestek a világ ü elmei 
elől menodéket a test vérszövetség kebelén , hogy 
előre segítsék vinni az emberiség ügyét. H. L. 

Az 1783-iki nagy köd. 
E légtünemény a maga idejében roppant izga

tottságba hozta Európa és. Ázsia népeit. Sokan 
azt hitték, hogy a világ vég; közel-dik. Először 
Koppenhágában jelentkezett május 29 én; június 
14-én már Dijonig ért Francziaországban s 16-án 
egész Olaszországot elborította. Spydb^rgnél 
Norvégiában június 22-én tű i t föl s két nappal 
későbben Stockholmban is megjelent; a következő 
lapon Moszkvát borította el; a Szent-Gotthárd 
hegyen és Bu Ián június 23-án észlelték először. 



A z emlí te t t hó végével Sziriát lepte meg, a július 
18-án az Altai-hegységet burkolta be Ázsiában. 

Mielőtt az említett helyeken megjelent volna, 
mindenüt t más meg más légtünetek előzték meg. 
Ázsiában például hosszan tar tó heves esők, Dá
niában tiszta, derült napok, más helyeken rop
pant szélviharok valának elő 'utárai . A nap dél
tájban rozsda vörös színben ragyogott , Milton 
„Elveszet t paradicsomának" gyönyörű soraira 
emlékeztetve. Mig a köd tartott , a hőség majd
nem kiál lhata t lan volt s a levegő át meg át volt 
hatva villanyosságtól. A villámcsapások egymást 
ér ték 8 iszonyú pusztítást vittek véghez; Angliá
ban sok emberélet s még több vagyon esett áldo
zatul azoknak; Németországban több nyilvános 
épületbe csapott le a villám s nagy részök ha
muvá ége t t ; Magyarországon egyik nagyobb 
felvidéki városba kilencz helyen csapott le a 
villanyos tűz s a vá r r s nagy része elhamvadt. 
Francziaországban is-onyu jégesők és árvizek 
pusztí tottak. 

Az 1782—3-iki száraz ködöt ragályos beteg
ség, influenza követ te ; S/. t .-Pétervárott 40,000 
ember kapta meg azt közvetlenül a köd után, mi
u tán a hóvmérő egyszerre 30 fokra emelkedett. 
Kalabriában és Szicziliában földrengések pusztí
tot tak; Islandban egy vulkán folytonos tevékeny
ségben volt, s ugyanez idő tájt egy másik emel
kedet t ki a norvégiai tengerből. Hogy a száraz 
köd, a földrengések és vulkánikus kitörések 
együt t járnak, már korábban is észlelték, a töb
bek közt 526, 1348 és 1721 ben; azóta 
pedig 1822 és 1834-ben. Hasonló köd 
lepte meg Londont az 1831-iki kholera 
és 1847-iki influenza előtt. S—s. 

téve á t meg átkutatják s egy mozgatható rostá
ban kirostálják. Mikor a kavicsokat isy a homok
tól megtisztogatták, a képünkön látható ügyne
vezett „vizsgáló asztalra" helyezik a ott még 
figyelmesebben, gondosabban megnézegetik, ha 
vájjon van-e a kimosott, kirostált kavics közt 
néhány szem gyémánt. Az ( rodmény igen gyak
ran — semmi s újra kezdhetik a fárasztó munkát ; 
de megesik az is — és nem épen ritkán, hogy a 
„d iggerek" gazdagon kárpótolva vannak fárad 
ságukért . A néger segédek, többnyire meztelenek 
lévén, sehova se rejthetnék el a netalán elcsent 
csillogó követ. Az elővigyázat nem árt körültök, 
mert gyakran megtörtént már, hogy, ha máskép 
nem boldogulhattak, el is nyelték a gyémánt
darabokat, hogy aztán később onnan, a hova ke
rült , előkeresve, gazdáikhoz hasonlóan pár görbe 
napot csináljanak maguknak a digger-telep korcs
májában. S. L. 

Egyveleg. 
= (Sztankovánszky életéből) lapunk bezárta-

kor veszszük egy kedves barátjától a következő 
érdekes és jellemző adatokat, a melyeket életraj
zunk pótlásául csak e helyen közölhetünk: „Az 
1838-dik évben gróf Eszterházy Károly, Tolna
megye főispánja szintén királyi fénynyel tar tván 
beigtatását, Stankovánszky, mint főjegyző üdvö
zölte őt a közgyűlésen, s minthogy az ő nemes 

Afrika gyémántmezői. 
A föld kerekségén mindegyre akad 

egy-egy olyan hely, a melynek föld alá 
rejtett kincsei az emberek figyelmét 
magukra vonják s pénzszomjfít, sóvár 
kapzsiságát fölébreszszék. Kalifornia 
és Ausztrália világhírű aranybányái 
után Brazília és a legújabb időben 
Dél-Afrika gyémántmezői ejtették a 
kincsekre sóvárgó e < b- riséget lázas 
izgatottságba. Ez utóbbi helyen oly 
nagy menynyiségben találják azt a 
drága „semmiséget," mely minden kép
zeletet felül halad. 

Alig pár év előtt villámgyorsaság
gal futotta be a művelt világot az a 
hír, hogy déli Afrikában a Vaal folyó 
partjain, az úgynevezett „Narancs fo
lyó melletti szabad állam"-tól észak
keletre dúsgazdag gyémánttelepékre 
bukkantak. A kincsekérc epekedő ka
landorok ezrével özönlöttek oda, ugy, 
hogy ma már a „digging"-ek (művelet 
alatt álló bányahelyek) számát közel 
20,000-re tehetjük. A bányászok szá
mának roppant mérvű szap> rodását 
nagyban elősegítette az a kedvező körülmény, 
hogy sem vad benszülöttektől, sem a természet 
zordonságától nem bellett félniök. A z égalj 
egészséges, többnyire száraz és forró, ámbár az 
éjjel és nappal hőmérséke közt. nagy a kü lönb
ség, mint deli Afrikában mindenüt t , de mikén t 
emiitettük, e légmérsékleti változás nem ár ta lmas 
az európaiak egészségének s könnyen hozzá lehet 
szokni. A vidéket nagy homokterüle tek borí t ják, 
melyeken csak gyér növénytenyészet v i ru lha t ; 
a sziklás helyeket „ b u s h " (cserjés) boritja, közte 
i t t-ott buja fűnövéssel. Vadá l la tok nincsenek a 
közelben; de a vadász ké t -három napi távolra 
pompás vadakat lőhe t ; és bá r a gyémánt rend
kívüli mennyiségben fordul elő e tájon, igen sok 
bányász alig tud annyi t szerezni magának, hogy 
tisztességesen megélhessen belőle. Szerencsejáték 
az egész. 

A kövecses talajú gyémántmezőket , melyeket 
az ott lakó hol land , b o - r e k " (földmivelők) „ k o p -
jes"-eknek neveznek, összevisszahányt sziklada
rabok borítják, melyek mély, agyagos kavicsok
kal vannak belepve. E kavicsok közt találják azt 
a kisértő d rága követ, mely a világ teremtése óta 
oly nagy szerepet játszott az emberi vágyak tör
ténetében. A bányászat módja elég egyszerű. 
Egy-egy , ,claim"-et vagyis 30 négyszög lábnyi 
területet n e v e l é s alá vesz két „d igge r " (bányász) , 
kik egymással üzletszövetségét kötnek, s kiket 
fáraszt") munkájokban két-három fekete rabszolga 
segít. A laza kődarabokat félre tolják, a kavics
réteget tolassák a vagy ugy szárazon, vagy vízbe 

Gyémántkeresés Dél-Afrikában. 

szive az ünnepély alatt sem feledkezhetett meg 
az akkoriban politikai vétség miat t letartózta
to t t több magyar ifjúról: üdvözlő beszédébe e 
szavakat szőtte bele : „non est conveniens lucti-
bus iste color" („nem illik gyászállapotunkhoz 
az a pompa") . Szavaiért a főispán nagy mérték
ben megneheztelt ugyan r á , de a közbecsülésben 
annál-inkább emelkedett s hivatalában 1840-ig 
megmaradt s csak ekkor vonult vissza a magán 
életbe. — Mint főispán 1848- és 1849 alatt kiváló 
n a g v gondot fordított a több helyen megsértett 
birtok szentségének megóvása tekintetében. — 
1849. február havában gr. Nugent csász. királyi 
tábornagy szállván meg Pécset, a szomszéd Tolna
megyét ffclszólitá, hogy hódoljon ő Felségének 
Ferencz-Józsefnek. Sztankovánszky egybehívta 
Tolnamegye közönségét, elébe terjesztette a fel
szólítást s az ő tollából eredt azon felirat, a mely
ben Tolnavármegye elismori ő Felségének örökö
södési jogát, de kifejezi egyút ta l azon óhajtását, 
hogy ő Felsége a magyar alkotmányt tartsa fenn; 
az ifjú fejedelem szivéhez fordulva fölhívja őt, 
hogy emelje föl fejedelmi szavát az országban 
dúló háborúnak megszüntetésére. Gróf Nugent 
tetszéssel fogadta e nyilatkozatot, mely eredetiben 
egyenesen Olmützbe ő Felségéhez lett elküldve, ; 
azonban Windischgrátz azzal meg nem elégedve | 
feltétlen hódolatot, kívánt a megye közönségétől, a ! 
mire ez többé választ nem adot t ." 

'* (Statisztikai adatok Angliából.) Nagybrit
taniában van 350 papirmalom, melyekben 30,000 
ember dolgozik; a papirmalmok évenként 400 

millió font papirt állítanak elé. A két szigeten 
1500 hírlap jelenik meg, és 35.000-nyi személyzet 
dolgozik a nyomdákban. (Ezek fele Londonban.) 
Angliában.Skócziában van összesen 15,000 könyv
kötő; Birminghamban hetenként 100,000 csomag 
aczéltollat készítenek. Londonban s külvárosaiban 
282 hirlap s 853 folyóirat jelen meg; az angol fő
városban 938 hírlapárus, 124 hirdetményi iroda, 
630 könyvkereskedő és 377 kiadó van; továbbá 66 
könyvtár és 10(0 m o m d a 17,500-nyi személy
zettel, 382,üzlet l i thographiával, 81 rézmetszéssel 
foglalkozik. 

** (.4 Sandvich-szigetek.) A Sandvich-szi-
geteken az Egyesült-Államokkal való egyesülés 
már régóta közohaj volt. A szigetek kormánya is 
jó hajlammal viseltetett és viseltetik az Egyesül t -
Államok iránt . A Honoluluban letelepedett ame
rikaiak óhajtják az annexióját, s ez irányban már 
megkezdődött az agitáczió. A Sandvich vagy 
Havaii-szigetek, melyek száma 13 s összesen 348 
négyszögmértföldnyi kiterjedéssel és 70,000 la
kossággal bírnak, Észak-Amerikától nyugotra a 
csöndes tengeren a nyugati hosszúság 137 és 147 
s az északi szélesség 19 és 24 foka között vannak. 
Ezen szigeteket (7oo&,fedezte föl, s eddig önálló 
államot képeztek; de Észak-Amerika már régóta 
nagy hajlamot mutat ezen szigetek annexiójára. 
Most V. Kameharaeha király halálával az Egye
sül t-Államok kormánya a szigeteket alkalmasint 
annektálni ia fogja. 

** (Német egyetemi statisztika.) Leg több tan
ereje a bécsi egyetemnek van, hol 228 
tanár működik. Ezután jön Berlin 179, 
Lipcse 134. Göt t inga 116, Heidelberg 
116, P rága 113, München 111, Boroszló 
204 tanárral . A tanulók száma a lefolyt 
tanévben Bécsben 3680, Berlinben 
3297, Lipcsében 2418, P r á g á b . n 1649, 
Münchenben 1220, Halléban 1018, 
Boroszlóban 938 volt. Az evangélikus 
theologiának legtöbb hallgatója L i p 
csében (394), Tübingában, Berlinben, 
Jenában , Gött ingában ós Dorpatban 
vo l t , a katholikus theologiának Bécs
ben (202) Münchenben, Innsbruckban 
ég Prágában . A jogtudományt legtöb
ben Bécsben hallgatták, hol a jogászok 
száma 1212 volt. Bécs után Lipcse 
(760), P rága (730) és Berlin (552) 
következett . Az orvosi fakultásnak 
szintén Bécsben volt legtöbb látoga
tója : 1325, ezután Berlin jön 450 és 
Lipcse 446 hallgatóval. A bölcseleti 
fakultást Berlinben 739, Bécsben 728, 
Lipcsében 715 hallgató látogatta. Leg 
több rendes hallgató (3467) a bécsi 
egyetemen volt. 

** (<?'/,, millióig biztositva.) Az 
esseni v ilághirii Krupp-féle aczél-ön-
tődét ismét biztosították tűzkár ellen. 
A biztositási összeg 6.561,330 tallér. 
Ez összeg magától érthetőleg csak ama 
tárgyakat képviseli, a melyeket a tűz
vész lényegesen megrongálhat. Nin

csenek biztositva az erdő, a földalatti csatornák, 
a műhelyeket összekötő mértföldnyi vasút, táv-
irda, az óriási érczkészleteket stb. A biztosítás
ban tizenkét biztosítótársaság vesz részt, ós pedig 
mind németek, miután a külföldi társaságok 
elvileg ki let tek zárva. 

** (Matuzsálem.) Az „Angl.o-Brazilian T imes" 
legutóbbi száma a következőket ir ja: Braziliában 
él egy ember, Coutiucho József, ki 1694. május 
'20-án született, s igy 178 éves. Szellemi ereje 
még tökéletesen ép s csupán térdeinek merevsége 
miatt panaszkodik. Fia ta l korában mint katona 
harczolt Pernambucoban a hollandok ellen, és 
tisztán emlékszik az V. János , József és I. Mária 
alatt tör téntekre . E rendkívüli körülmény igaz
ságának bebizonyítására felhozzák, hogy Coutiu-
chonak hat feleségével 42 gyermeke van, s ezeken 
kívül van 123 unokája, 86 dédunokája, 23 déd-
dédunokája, kiknek ismét 20 gyermekök van. 

** (A chignon a kopaszság előidézője.) Dr. Ed-
geworth Londonban nem rég bebizonyította, hogy 
a chignon több évi viselése okvetlen kopaszságot .; 
idéz elő. A pregarinok — parányi állatok, melyeket I 
a szem nem lá tha t— millió-számra szokták ellepni 
a chignonokat, s nemsokára az élő hajat is megtá
madják, attól minden erőt elvonnak, ugy hogy a haj
nak ki kell hullani. Dr. Edgewortii a b b m a véle
ményben van, hogy öt év múlva nem lesz elég ha
mis haj Európában, hogy a nők átalános kopasz
ságát el lehessen takarni . 
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Irodalom és művészet. 
— (A „Képes Néplap") 2-ik száma is megje

lent e hó 16-án, s ezzel a vállalat egész alakjában 
megismerhető. A hónap elsején ugyanis e lapból 
egy iv „Képes Néplap", egy iv melléklet pedig 
„Polit ikai Hí radó" tisztán politikai tartalommal, 
mig a hónap közepén megjelenő páros szám két 
iv, melyből az első „Képes Néplap ," a második 
pedig tárcza, mely mindenféle irányú tanulságos 
közleményeket foglal magában. E 2-ik szám tar
talma a következő: „Ha Isten megsegí t" czimü 
elbeszélés Tors Ká lmán tó l , „Magyar nóta", 
„ I H - i k Napóleon" (képpel), „Csodaszülöttek" 
(a siami ikrek és a kétfejű csalogány rajzával), 
„ E g y vad király í télete", „r^gy régi pápa nővére", 
„Budapest i levél" Kálmán deáktól ; a tárczában : 
„Hogy lehet meggazdagodni ?" (Frankl in tó l ) , 
„Mini gondolj, a mikor pénzt adsz ki", „Falusi 
János levele a politikus asszonyokról"; „Ültes
sünk fát" Balatoni Jónástól , „ Á szántóvető tíz-
parancsolat ja" , „Hasznos tudnivalók" rovat 
alat t ipari és gazdasági közlemények, képek
ke l , végül újdonságok, „Egyrő l -másró l" ós 
„Furcsaságok" czimü rendes rovatok. A czikkek 
mind előadási, mind tartalmi tekintetben népol-
vasrüánynak vannak szánva. 

** (A „magyar színészet évkönyve") czimü al
manach pár nap előtt jelent meg. Szerkeszti és 
kiadja Lenhard t Ede. Közli az összes magyar 
színtársulatok tagjainak névsorát, az igazgatók 
arczképeit, s van benne több czikk a színvilág kö
réből. E könyv után említjük meg a következő 
adatokat a magyar színészet jelen állásáról. Ma
gyarországon van összesen 25 magyar színtársu
lat, és pedig: a pesti nemzeti színház 157 taggal, 
a kolozsvári nemzeti szinház 61 taggal, a debre-
czeni állandó szinház 58 taggal , Miklóssy Gyula 
színtársulata (Pesten) 67 taggal. A legkisebb 
szintársulat Györfy Antalé, ez csak 9 tagból áll. 
A 25 társulat összesen 875 tagot számlál. 

** (Matejko ujabb képe:) „Lengyelország és 
Li tvánia egyesülése" nemsokára Pestre érkezik, 
s addig is , .Báthory István"-ja a képzőművészeti 
társulat kiállításában megmarad. Az uj kép meg
érkezése után a tárlat egy napig zárva lesz; az 
ujabb tár lat megnyitása falragaszok által fog 
közhírré tétetni. A közelebbi napokban a kiállítás 
több uj festmény által fog gyarapodni. Ki lesz 
áll í tva többi közt Geigernek hót darab igen szé
pen rajzolt kartonja (HeckenastG. tulajdonai), me
lyek Shakeipeare, Göthe és Schiller műveiből 
ábrázolnak -.oleneteket. Bemeneti díj állandóul 
50 kr. 

** („Erkölcstan példákban.") Schnell János
nak ily czimü művét családi és iskolai használatra 
németből lefordította Halász József a nagyváradi 
ref. egyház gondnoka. E mű, mely 135 kisebb 
elbeszélést tartalmaz leginkább vallásos czélza-
tokkal , nagyobb gyermekek számára van dol
gozva. Pesten jelent meg Lógrádynál, s á ra 1 frt. 

** (Hadtudományi irodalom.) Korponai János 
és Tersztyánszky Ágoston honvédezredes több 
hadtudományi munkára : hadügy történelmére, 
hadi földleírásra s a tábori és várerődités történel
mére hirdetnek aláírást. Etry iv csak tíz krajezárba 
fog kerülni s az aláírások a szerzőkhöz Kassára 
küldendők. 

** (A „Természettudományi Közlöny") j anuár -
havi füzete következő tartalommal jelent meg: 
„ A vízről, közegészségügyi szempontból" War tha 
Vinczé tő l ;„A hetorogenesisről", Balogh Kálmán
tól ; „Az 1872. novemberi csillaghullás"; „ A z 
időkelet meghatározása" Hunfalvy Jánostól. 
Apróbb közlemények, társulati ügyek. —Ezekből 
értesülünk, hogy a könyvkiadóvállalatra deczem-
ber vétreig 1092-en irták alá magukat s igy e vál
lalat már teljesen biztositva van. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) H- ik osztályá

nak jan. 13-án tartott ülésében dr. Weszdovszky 
Károly mint vendég tar to t t értekezést. ^Hazánk 
közegészségi állapotairól terjesztett elő statiszti
kai adatokat, melyek e tekintetben viszonyainkat 
nagyon sötét színnel festik. Értekező ur párhuza
mot von hazánk és más európai államok átlagos 
halálozási számarányai között. Tizenkét európai 

T A R H Á Z. 
államnak 10—20 évi halálozási viszonyait veszi 
fól, s azon eredményre j u t , hogy nálunk 10,000 
emberre 100-zal több haláleset jut , sőt még leg
kedvezőbb évünkben is 39-el több, mint amazok
ban a legroszabb év átlaga. S épen a magyar faj
nál a legnagyobb a halandóság hazánkban; ebben 
találja okát oly lassú szaporodásunknak. E bajt 
főleg a rendezetlen közegészségi ügynek tulaj
donítja. Szükségesnek tart egy jól szervezendő 
orvosi statisztikát, hogy különösen a nálunk rop
pantul dühöngő járványos betegségek okait ki 
lehessen nyomozni, a ez által a betegséget is elhá
rítani. Szükségesnek tartja, hogy minden haláletet 
oka registráltassék, mint az Angliában, Belgium
ban és más államokban már régen történik, a hol 
egy ember sem hal meg orvosi segély nélkül (ki
véve rendkívüli véletlen eseteket,) mig nálunk 
százból talán 80 hal el a nélkül, hogy orvost 

nyéknek és óhajtásoknak, melyek a népoktatási 
törvény végrehajtása körül egyfelől a sajtóban, 
mástelől feliratokban és kérvényekben nyilvánul
nak, alapossága vagy alaptalansága iránt tisztába 
jöjjön, egy szakértőkből álló bizottságot szándé
kozik összehívni, mely azon kérdést tárgyalná: 
vájjon szemben a fennemlitett körülményekkel, 
szükséges-e immár, hogy az 1868. 38-ik t. ez. re-
visió alá vétessék, és ha igen, jelesen a törvény
nek mely szakaszai volnának azok, melyeknek 
revisiója ez idő izerint már elodázhatlannak mu
tatkozik. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
v* (Minő drágaság lesz Bécsben a világkiálli-

tás alatt,) kiderül a következő adatokból: A világ
kiállítási téren a többi épületek között egy angol 

látott volna. — Az osztályülést összes ülés követte pavillon is lesz. Az angolok epavi l lont termesze 
melyben a tervezett idegen nyelvű akadémiai ér-
tesitő ügye fölött csaknem 9 óráig folyt a tanács
kozás. Á többség az ily idegen nyelven szerkesz
tendő folyóirat kiadása ellen volt. Naey müveink 
s nagy embereink ugy is tul hatnak hazánk szűk 
korlátain, s talán kicsinyes eszközhöz nyúlnánk, 
ha ily hiányos kivonatokkal telt „értesí tő" által 
akarnók meggyőzni a külföldet tudományos éle
tünk mibenlétéről. Az akadémia inkább sokszoro
sítsa s tegye hasznosabbá működését benn a ha 
zában. 

** (A földrajzi társulat) vasárnap d. u. tartá 
közgyűlését, melyen sok tag vett rész t , köztük 
hölgyek is. Hunfalvy János elnök nyitá meg azt, 
mig az évi jelentést Vámbéry alelnök t e t t e , érde
kesen sorolva elő a múlt év földrajzi fölfedezéseit. 
A társulat „Földirat i közlöny"-ének első füzete 
még e hóban megjelenik, s követni fogja még ez 
évben öt. A társulatnak múlt év végén 302 tagja 
volt, köztük százforintos alapító hét, hölgy pedig 
45. Az idei bevételt 2505 frtra számiták. A nők 
nem vettek részt a szavazásban, noha jogukban 
állt tolna. 

** (A természettudományi társulat) jan. 15-én 
tar tá közgyűlését Thán Károly elnöklete alatt. 
Szily Kálmán t i tkári jelentéséből megemlitjük, 
hogy a társulatnak jelenleg 3477 tagja van, múlt 
évben nyolez kötet természettudományi mnnka 
Írásával bízta meg legjelesebb szakerőit, folyó
irata is a legjobb erők által van támogatva. Könyv
tára 5000 kötetből áll. A múlt évben 24,678 frt. 
bevétele volt, a kiadás 17.566 ft. volt ,marad többlet 
10,111 frt. A közgyűlés egyik tagja ismét föltéve 
a tavaly megbukott indítványt, hogy t. i. a tár
sulatnak a nők is rendes tagjai lehessenek, s ez 
most nagy többeéggel el is fogadtatott. Végül a 
választmányt alakiták meg; alelnöknek Say Mór 
budai reáliskolai igazgatót, pénztárnoknak pedig 

%Leutner Károlyt választották meg. 
** (A pesíi egyetemi olvasókör) alapszabályai 

•helyben hagyattak, vagyis a körnek a műegyetem 
hallgatói is tagj ú lehetnek. Elnökül Závodszky 
Károly joghallgatót választották meg, ki irodalmi 
munkásaága által az egyetem falain ki\ ül ia figyel
met keltett . A választást megelőzőleg tar tot t köz
gyűlésen nagy tetszéssel fogadtatott az a ba-
tározat . j hogy Petőfi születésének 50 éves év
fordulója emlékéül a kör Petőfi mellszobrát meg-
szerzendi és fölállitandja helyiségeiben. 

** („Magyar szövetség") névvel a fővárosban 
egy uj társulat van keletkezőben, melynek czélja j A reformpárt részéről Schvarcz Gyula 
a magyar nemzetiségi érdekek megóvása és érvé- ; ** (A királyi udvar) meghosszabbította Gö-
nyesitése, és a társadalmi és kultúrai iránynak a j döllőn tartózkodását, és csak e hó végén fog Bu-
magyar fajnál fejlesztése ós erősbitése. Az eszme i dara költözni. Gizella főhgnő eskü vője Lipót bajor 
Pólya Béla kis-ujszállási ügyvédtől eredt, s vasár- | herczeggel f. é. ápril 24-én tartatik Bécsben 
nap értekezlet tar tatot t az alapszabályok terveze- ! ifjú házaspár Münchenben fog lakni 
tének megállapítására Szentkirályi Mór elnöklete ! " (A királyné) a vadászatok i 
alatt. A társulat vidéki egyletek szövetkezéséből , betért pihenni a kápoíztásmegyen lóidomitó-mes 
álland, melyek működése egy központi „szövetségi i temek, Mr. Lowenak házába, hol Lowe neje fő
tanács" ál tal fog vezettetni. S»dta az előkelő látogatót. A királyné viszonozni 

i kívánván e szívességet, pár nap előtt egy értékes 
Vn-Trháv á s Uki i l f l melltüt küldött Lowe asszonynak. Az ékszer tür-
a g y O A Z e » ! » » « " « . kisekből és gyémántokból nefelejts-bokrétát tün-

** (Dr. Navratil Imre) Rókus-kórházi főor- tet föl, arany szalagján e fölirattal: „Forge t me 
vosnak és a gége- és orrtükrészet magántanára- j no t ! " („Ne felejts.") 
nak ő Felsége az egyetemi rendkivüli t aná r i , ** (Gr- Andrássy Gyula külügyminisztert,) *i-
czimet adományozta. j nek pár nap óta erős náthája miatt szobáját nem 

»* (A közoktatásügyi miniszter,) hogy azon szabad elhagynia, e hó 14-én a király is meglá-
panaszoknak, egyéni felszólamlásoknak,követelmé- ! togatta. 

tesen bécsi iparosok által akarták fölépíttetni. 
De az ezért követelt ár oly roppant nagy volt, hogy 
felhagytak e számlokukkal s akkép gondoskodtak 
a fölépitésről, hogy az épületfát megvettem az 
északi tenger par t ján , átszállították Angliába, 
itt elkészítették az egész pavillont, azt aztán 
darabunként elcsomagolták s a csatorna- teng erén 
átszállították hajén a kontinensre, a parttól pedig 
vasúton Bécsbe, a hol aztán felállítják. Igy aztán 
45° „-kai, tehát csaknem félannyival kevesebbe 
kerül, mint a monnyit a bécsiek kertek. — Carré 
lovardatnlajdonos szintén alkudozott bécsi ácsok
kal egy czirkus felállítása iránt. 900,000 frtot kér
tek érte. Carré erre Münchenbe fordult. I t t aztán 
elkészítették az egész czirkust, szétszedték, Bécsbe 
szállították, itt összeszerkesztették és került 
45,000 ftba. 

/ (A pesti közvágóhídon) aug. 1-sötől decz. 
utolsó napjáig 20,708 darab ökröt, tehenet, bi
valyt és borjut vágtak; apróbb marhát pedig 
(birka, bárány,) 17,295 darabot. A bevétel volt a 
vágóhíd után 26,051 frt 48 kr, a marhavásárban 
37,757 frt 20 kr, vagyis összesen 63,808 frt 68 kr. 

** (A múltévben engedélyezett részvénytársasá
gok) száma összesen 585-re mtfgy. Ezek közül 361 
takarékpénztár, 94 nagyobb bank, 40 hitel- és 
népbank, 2> mezőgazdasági és jelzáloghitelbank, 
17 takarékbank , 7 biztosító intézet, t iparbank, 
1 hitelbiztosító- ós 15 különböző iparvállalat. Ez 
engedélyek folytán azonban csak 36 takarékpénz
tár és 31 bank- és iparvállalat lépett életbe, 
vagyis 16°n-ka a kiadott engedélyeknek. Az en
gedélyekből Pestre 124 esik, azaz: 21 % . Életbe
lépett 8 és pedig: pesti bank, pesti alkuszbank, 
pesti váltóháztársaság, orsz. központi takarék
pénztár , pest-lipótvárosi takarékpénztár , pesti 
épitőtársaság , cottage- épitő- társaság, vagyon-
kölcsönző társaság. 

Mi ujság? 
** (A képviselőház) a hét folytán elvégezte a 

múlt évről hátramaradt honvédelmi törvényjavas
latok tárgyalását, s most már a költségvetési 
vitához fog hozzá. A budgetvitában szólásra 
eddig följegyeztették^magukat: a Deákpárt részé
ről : Gorove Ietván, Zsedényi Ede, Pulszky F e -
rencz, Kautz Gyula, Prileszky Tádé, Feszt Imre, 
Máriássy Béla, b. Kemény Gábor. A baloldal ré
széről: Móricz Pál , Csávolszky Lajos, Horn Ede 
Horánszky Nándor, Várady Gábor, Nagy György. 

vadászatok alat t többször 
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** (Bittó István, a képviselőház elnöke,) f. hó 
15-én tartá esküvőjét Dulovicsnó urhölgygyel. 
Egyik tanuja Deák Ferencz volt. 

** (Eljegyzés.) Aigner Lajos tevékeny fiatal 
könyvárusunk, ki az irodalom terén is föltűnt 
dolgozataival, jegyet váltott Ujlaky Etelka kis-
asszonynyal. 

— (Szinnyey József,) lapunk munkatársa, ki
től az ez évi hírlapirodalom kimutatását közelebbi 
számainkban közöljük, e napokban tevékenységé
nek megfelelő állást nyert, a közoktatás miniszter 
által a pesti magyar kir. egyetemi könyvtárhoz 
köny vtártitsztnek neveztetvén ki. 

** (Kitüntetések.) Holl Albert, a magyar 
gőzhajótársulati igazgató, Hubner Gusztáv és Ru-
bricius Celesztin, az osztrák államvaspályánál 
közlekedési főnökök, a Ferencz József-rend lovag
keresztjét kapták a királytól; Bentz Ágoston 
vasúti főmérnök koronás arany érdemkeresztet. 
Hofbauer Antal hajó vezető pedig, ki két embert 
mente ki a hulláraokból, arany keresztet. 

** (Névváltoztatás.) Remete-pogányesti Stotz 
József pesti lakos ő Felségétől engedélyt nyert, 
hogy vezetéknevét, nemessége és előnevének ép
ségben tartása mellett „Pogány"-™ változtat
hassa. 

** (Bernáth Gazsi hagyományai) közt egy le
pecsételt levelet találtak, melyre az volt irva: 
„Lavotta tiszteletdija." Valószinüleg az az összeg 
ez, melyet a zenedétől kapott az őszszel Lavotta 
arczképeért és kézirataiért. Belül pedig ez volt 
olvasható: „Temetési költségeimre." Szegény 
öreg, hozzá nem nyúlt volna. Megemlitjük még, 
hogy iratait, könyveit, képeit lepecsételve átad
ták az irói segélyegylet titkárának, Gyulai Pálnak. 

** (Egy szegény család) egyik tagja közli a 
„Főv. L."-kal a következő adatot, mely Bernáth 
Gazsi szivjóságára a legszebb világot deríti: 
„Atyám régen meghalt, anyám télen rendesen 
beteg. Én — magam is beteg leány — varrásból 
tengetek három szegény életet, anyámét, maga
mét és kis öcsémét, kit kisdedovodába járatunk. 
Egyetlen pártfogónk, a ki volt, meghalt. O gyak
ran eljött hozzánk, bár a város végén lakunk, s 
mindig hozott valamit a kabát alatt, most süte
ményt, majd egy-két forintot, mivel — mint 
monda — szegény elhunyt apám jó pajtása volt. 
Midőn a pénzt letette, rendesen azt mondta: 
„Kaptam verseimért praenumeráczió gyanánt, s 
mivel magamnak nincs szükségem rá, ide hoz
tam." Azzal elment. íme, ilyen volt a szegény 
ember, kit egy-két német lap „cynikusnak" neve
zett. A mit „soha meg nem jelenendő költemé
nyeire" előfizetésül kapott , odaadta szegényeb
beknek. 

** (A koritnyicsai fürdót) dr. Siklóssy Ká
roly tizenkét évre bérbe vette a tulajdonos rész
vény-társulattól, összesen 54,000 frton. A bérlő 
köteles egy év alatt egy disees házat építtetni 
tizennégy szobával és vendéglővel. Dr. Siklóssy e 
nyáron már hideg vizgyógyintézetet állit föl 
Koritnyiczán. 

** (Csömörön) egy róka vadászat alkalmával 
a társaság megpihent ozsonnázni. A nép meghall
ván, hogy a királyi pár ott van, sokan friss kenye
rekkel siettek az utczára. A király szelt is az egyik 
kenyeréből, de a jó ember tovább is kínálta. „Kö
szönöm jóakaratát, atyafi, — feleié a király, — 
hadd maradjon maguknak is, én már jóllaktam." 
„De már ez ugy is nagyságos király uramiéknak 
volt szánva, s ha már nem eszik meg itten, vigyék 
el utravalónak." A királynak tetszett e szivélyes-
ség, egy aranyat adott a gazdának, a kenyeret 
pedig elvitette emlékül. 

** (Hány ház van Pesten ?) A legnjabb kimu
tatás szerint 5064. 

** (Egy milliárd frank) látható jelenleg Pa
risban 20 frankos darabokban. Desgranges nevű 
asszonyság ugyanis fogalmat akarván nyújtani 
honfitársainak ez összegről, aranyzott ólomból 
állította ki és most pénzért mutogatja. 

=• (Napóleon temetésére,) mely szerdán dél
ben ment végbe, huszonhárom különvonat óriási 
embertömeget szállított Chislehurstba. Mintegy 
60,000 ember lehetett jelen. A tömeg hallgatag 
viselte magát, minden tüntetés nélkül. A lapok 
táviratai szerint Napóleon halála óta mintegy 
28,000 ember fordult meg Chislehurstban. Napó
leon holttesteja halottas szobiban fehér atlaszszal 
bélelt mahagóni koporsóba volt kiterítve. A csá
szár tábornoki egyenruhát viselt a becsületrend 
csillagos szalagjával, továbbá a hadsereg s az 
olasz hadjárat érmével. Halvány, összefont kezei 
egy pár fehér keztyűt tartottak, a mint a keztyűt 
éltében is inkább kezében tartotta, mint fölhúzva 
viselte. A koporsóra a Bonaparték kedvencz vi
rága : ibolya volt szórva, s a holttest lábaihoz a 
Tuilleriák kertjéből hozott földet helyeztek. A 
temetés után Napóleon fia Camden-House-ban 
„Éljen a császár!" kiáltásokkal fogadtatott; mire 
a fiatal herczeg ezt válaszolá: „Nem! A császár 
meghalt. Éljen Francziaország!" 

f (Halálozások.) Kvassói és Brogyányi Kvas-
say Antal, Kvassay Jenő munkatársunk atyja, 
jan. 10-kén 73 éves korában Kis-Szent-Miklóson 
elhunyt. A tiszteletben állott hazafi egykor tevé
keny részt vett a politikai közéletben; 1848 előtt 
Barsmegye főjegyzője, később nemzetőrtiszt volt. 
1849 óta visszavonultan ólt falusi lakásán. — 
Debreczenben e hó 13-án hunyt el Sárváry Jáhab 
74 éves korában. A boldogult jeles jogtudós volt 
s „a halál büntetés eltörléséről" szóló tanulmánya 
a 40-es évek alatt, pályadijat is nyert az akadé
miánál. Sokat irt jogtudo'mányi folyóiratokba, s 
átalában azon emberek közé tartozott, kiknek a 
folytonos fogl ilkozás életföltételük. Több főúri 
családnak volt jogi képviselője, tevékeny részt 
vett az egyház és iskola dolgában, de a mellett 
kedvelt klasszikusairólsemfeledkezettmeg. Utolsó 
éveiben leginkább a pomologiával foglalkozott és 
Biharmegyében ő honositá meg a legjelesebb 
almafajokat. Özvegyet és hat gyermeket hagyott 
maga után, kik közül Elek az irodalommal fog
lalkozik, Imre pedig a miniszterelnök osztály
tanácsosa. — Az akadémia homlokán két napon át 
gyászlobogó jelenté egyik érdemes levelező tagja: 
Vass József kegyesrendi áldozár és tanár elhuny
tát . Hétfőn délután halt meg, 60 éves korában, 
tüdőszélhüdésben s szerdán temették el budavári 
lakásáról. Munkás életű, tudományos férfi volt. 
Történeti és nyelvészeti munkái közül több ré 
szesült jutalomban. Főbb munkái a dunántúli 
nyelvjárásról irt műve, „Erdély a rómaiak alatt," 
az Árpádok alatti iskolázás története s a vajdák 
alatti erdélyi országgyűlésekről szóló dolgozata. 
Ezeken kivül a folyóiratokban, hírlapokban jelent 
meg tőle több becses czikk. Mint tanár is sok 
érdemet szerzett, s mint az egyházi rend tagja, 
szabad gondolkozása által tűnt ki. Jó kedélye, 
mely szeretetté tette a derék öreget, utolsó pilla
natáig megmaradt. — Reviczky Pál kir. tanácsos, 
ki 1847-ben diétái követ s az utóbbi időkben 
esztergommegyei törvényszéki elnök volt, Eszter
gomban meghalt." — Kránicz József, a kir. itólő 
tábla bírája, meghalt Pesten 62 éves korában. 

Nemzeti színház. 
Péntek, jan. 10. „Gringoire." Vígjáték 1 felv. Irta 

Banville T.; ford. E. D. - „Három kalap." Vigj. 3 felv. 
Irta Hennequin Alfréd; ford. Szerdahelyi K.— (Ebry G. 
ur vendégjátékául.) 

Szombat, jan. 11. „A zsidónS." Opera 5 felv. Zenéjét 
szerz. Halévy. 

Vasárnap, jan. 12. „Dobó Katicza.'1 Népszínmű 3 felv. 
Irta Tóth Kálmán. 

Hétfő, jan. 13. „Rang ét szerelem'11 Vígjáték 3 felv. 
Legouvé után ford. Peleki. 

Kedd, jan. 14. „Tévedt nő." Opera 4 felv. Zenéjét 
szerzetté Verdi 

Szerda, jan. 15. „Delüa," Dráma 3 szakaszban. Irta 
Peuillet Octave; zenéjét szerzi Montaubrey. (Eöry G. ur 
utolsó vendégjátékául.) 

Ctütörtök, jan. 16. „A bűvös vadász." Kegényes opera 
4 felv. Zenéjét szerzetté Weber. 

Szerkesztői mondani való. 
— Pest. A. B. Gondosan irt munka; dicséretére válik 

a művészi alkotásra való öntudatos törekvés. Ez azonban 
még eddig nem, jövőre azonban remélni lehet, hogy — 
sikerül. 

— D. V . A L . . . . ról küldött költeményt közöljük. 
Hanem van ott más is, a kinek — Dante szerint — mély 
hallgatásban torka elrekedt. Várva várjuk megnyitását. 

— R—n. H. S. Ha azok az emberek állásukkal vissza
éltek, az ellen más az orvosság; ha kötelességüket teljesí
tették, ök nem okai, hogy mísnak kellemetlenséget kény
telenek okozni. Nem közöljük. 

— Győr. Dr. S. J. Vettük, adtuk, s hasonlókat más
szor is kérünk. 

— Gyorkdny. „Egy vendég". Hogy jól mulattak, 
örvendünk, de közérdekkel nem bíró vigalmak leírására 
nincs terünk. Különben is ugy foly az most széles az or
szágban a hasonló jó vendégszerető házaknál. A mellékelt 
egyfrtról tessék rendelkezni, különben jótékony czélra 
adjuk. 

— V. D. „Itt küldök egy verset, ha tetszik, jó, ha 
nem tetszik, az is jó" — irja ön. Bizony: nem tetszik. Hogy 
is tetszenék, mikor ilyenek vannak benne: „Betelik majd 
még KesWü ürömpohara az én szenvedésemnek." 

— H. ML „A vén papajkó életrajzát" legközelebb 
adni fogjuk. 

— Karczag. Sz. Levelünk kedden este elkésett. 

— A „Vasárnapi Ujsag" régibb évfolyamai. 
Eladó: a „Vasárnapi Újság" több évi folyama, jelesen-
1867-1869 és 1870. évről hiánytalan folyamok, 1866-ról a 
25-ik szám, *868-ról a 47-ik sz., 1871-ről a 29 és 48 sz., 
1872-ről a 43-ik számok híjával. A teljes évi folyamok ára 
5 ft, a hiányos folyamoké 4 ft 50 kr. — Postai utón tuda
kozódni lehet Soltész János ref. lelkésznél Ombodon u. p. 
Szatmár. 

SAKKJÁTÉK. 
686-ik sz. f. — G é r e c z K á r o l y t ó l 

(Sárospatakon.) 
Sötét. 

a b c d e f g 
Vi lágos . 

Világos indul s a hatodik lépésre mattot mond. 

A 681-ik számú feladvány megfejtése. 
(Healey F.-től Londonban.) 

1. F a 2 - g 8 Fh8—f b (a) 
2. V g 5 - d 2 f . . . . K d 4 - e 5 
3. f 2 - f 4 matt. 

a. 
1 1. F h 8 - g 7 ( b ) 
2- V g 5 - g 7 f 
3. Vg7 —a7matt 

2. H d 7 - e 5 

1 1. H d 7 - e 5 
2. V g 5 - d 2 f . . . . 2. F e 4 - d 3 
3. V d 2 - e 3 m a t t . 

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Qelsén: Glesinger Zsig-
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. - A pesti sakk-kör. 

CW Lapunk mai számához van mellé
ke lve : F r o m m e r A. pesti mag- és növénf 
kereskedésének árjegyzéke. 

H E T I - N A P T Á R 
Honapl-éa 

hetinap 
Katholikns e» protestáns 

naptár 
! 6örög-orosz 

naptar 
Izraeliták N a p H o l d Honapl-éa 

hetinap 
Katholikns e» protestáns 

naptár 
! 6örög-orosz 

naptar naptara | hossza j kél nyng.| hossza kél 

ó. p. 

nyűg. 

d. p. Január Jan. (ó) Teb. Ro. 1 f. p. k P.U P.I í. p. 

kél 

ó. p. 

nyűg. 

d. p. 
1 9 Vasár E 2Jm.se. nev. E X Márius 7 G Ker. Ján. 20 Eliáczim Í299 31Í7 42 4 42 176 45 10 35 10 81 

: 20 Hétfő Fábián és Sebest Fáb., Özséb. 8 György 21 300 32 7 41 4 43! 188 21 11 43 10 46 
21 Kedd Ágnes szűz Ágnes 9 Polieuct 22 301 33 7 41 4 451 201 n regg. 11 2 

l 22 Szerd. Anaztáz Vincze [10 N.Gergely 23 Enosz 302 34 7 40 4 47j213 8 0 62 11 22 
j 23 Csőt B. Assz. eljegyz. Imrike 11 Theodoz 24 Efraim 302 85 7 89 4 48: 225 60 2 6 11 44 
I 24 Pént Timóth Timóth [12 Titiána 20 304 36 7 88 4 50 239 16 3 22 0 14 
i 26 Szóm. Pál fordulása Pál fordulása 113 Hermyla 16 Sab. Va 305 37 7 87 4 52! 252 67 4 40 0 58 
| Hold val tozasai. <$, Utolsó negyed kedt len 21-én esti 9 óra 4 5. 7 pe rczkoi r. 

T A R T A L O M . 
Sztankovánszky Imre (arczkóp). — I z s 6 Miklóshoz. 

| — A hadnagyné tyúkja (folyt.). — III. Napóleon (képpel)-
— Akaratlan látogatás Chislehurstben Napóleonnál. — 
A természet befolyása az emberi társadalomra (folyt.). -
Bombaytól Bagdadig. — A szabadkőművességről. — A* 
1788-iki nagy köd. — Afrika gyémántmezői (képpel). -
Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet — Közinté
zetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, 
kereskedés. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesz
tői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti-naptár. 

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

4-ik szám Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft. 
fiaF* Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre- 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. "9Q 

fzzjT* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ijság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnal 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 1 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Brrsbm: Opprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hnasenstein és Voglrr, Wollzeile Nr. 3. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajczár. 

Heine Henrik, a németeknek Göthe után 
legnagyobb, leglángeszübb költője, a modern 
német szellem leghívebb kifejezője, minden 
idők s népek daZ-költői közt a legnagyobbak 
egyike, ki e nemben Horácz, Béranger, Burns 
s Petőfi mellett á l l , — neve s művei után 
irodalmunkban is ismeretesebb s olvasó 
közönségünk előtt is kedveltebb, mintsem 
arczképének s rövid életrajzának közlését 
bármikor eléggé indokoltnak ne tarthatnók. 
Élete bár viharos s hányt-vetett, nagy ese
ményekben felette szegény; és 
sorsának tragikuma egy beteg
szoba hosszas gyötrelmeiben 
központosul. 

Heine Henrik 1799. decz. 
12-én Düsseldorfban született, 
zsidó szülőktől. Atyjáról ke
veset tudunk, de anyjáról nagy 
szeretettel és tisztelettel emlé
kezik költeményeiben s egyéb 
irataiban. Első nevelését a 
szülői háznál nyerte és pedig 
gondos nevelést, mely tehet
ségei kora kifejtésére volt irá
nyozva. A kereskedői pályára 
volt szánva s e végből ment 
Hamburgba, atyai nagybátyja, 
a gazdagságáról és jótékony
ságáról egyaránt ismert Heine 
Salamon bankár szárnyai alá. 
De költői szelleme, mely a ke
reskedőivel semmi rokonszenv
ben nem állott, csakhamar 
gyűlölettel, sőt undorral for
dult el a választott pályától s 
szülői és nagybátyja nehezen 

kieszközölt beleegyezésével 
végkép fel is hagyott vele. A 
jogi tanulmányok felé fordult, 
s a bonni, berlini és göttin-
geni egyetemeket látogatta, s 
ez utóbbin jogtudorrá is avat
tatott (1825-ben), de csak mi
után előbb a keresztyén hitre 
tért át. 

Költői hírneve már ekkor meg volt ala
pítva, mert költeményei első gyűjteménye 
már 1822-ben jelent meg s átalános hatást 
tett, bár ez első hatás meg sem közelitette a 
későbbieket. 1827-ben a „Buch der Lieder" 
(„Dalok könyve") első kiadása után a német 

H e i n e H e n r i k . 
(1799—1856.) 

közvélemény egyszerre Göthe mellé állította 
a fiatal dal-költőt. S méltán. — Heine köl
tészetének főjellemvonásai, bár később még 
inkább kifejlődtek, e gyüjteménynyel már 
teljes világosságban állottak a német közön
ség előtt, ő a romantikus s egyszersmind 
naiv-népies költői hangot egyesitette dalai
ban. Tehetsége a romantikusok iskolájában 
növekedett s befolyásukat sohasem is tudta 
lerázni magáról, még akkor sem, mikor a 
legélesb ellentétben, sőt nyilt, ellenséges-

H E I N E H E N R I K 

kedésben állt velük és irányukkal s őket a 
gúny égő nyilaival ostromolta. A német 
romantikai iskola sajátságos jellemvonása, a 
sejtelmes vágy, a ki nem mondható sóvár
gás, Heine költészetének is egyik legjellem
zőbb sajátsága. Sőt ő azt bizonyos uj s 

jellemzetes modorban fejtette tovább és 
használta: költeményei alapeszméjét s vég
gondolatát nem mondva ki, csak sejtetve az 
olvasóval s függőben hagyva, vagy egy ön
magát gúnyoló humoros, majd cynikus for
dulattal látszólag megsemmisítve, de valóban 
még érezhetőbbé téve a felköltött hatást. 
Egyik prózai művében maga jellemzi a ro
mantikát, megkülönböztetve a classicismus-
tól, hogy mig ez az eszme és kifejezés azonos 
voltában áll, midőn a kifejezés alakja telje

sen megfelel a kifejezendő esz
mének, a romanticismus abban 
áll, hogy a forma nem fejezi ki 
azonosan az eszmét, csak kép
legesen sejteti azt. 

De dalköltészetének a ro
manticismus nem egyedüli jel
lemvonása. A mit előtte alig 
próbált valaki: a romanticis-
must a népiessel összeolvasz
tani , ennek egyszerűségét, 
őszinteségét, közvetlenségét 

amabba oltani: azt ö nemcsak 
megkísértette, de a legnagyobb 
sikerrel s hatással el is találta. 
Költeményeit átalában oly egy
szerűség, rövidség, a hang 
mesterkéletlen naivsága jel
lemzi, melyet a romantikusok
nál épen nem találunk; nem
csak egyes dalai veszik motí
vumaikat valódi népdalokból, 
hanem egész dalköltészete a 
népdalokból látszik kinőve s 
szebbé fejlődve lenni. Hatásá
nak a német szellemre ebben 
találjuk egyik kulcsát; épen 
mint nálunk a Petőfiének , ki 
Heineval e tekintetben a leg
közelebbi rokonságban áll. 
Mindketten, egy romlani kezdő 
izlés, idegenszerű befolyások, 
s tehetségtelen erőlködés kor
szakában, egyfelől a megelőző 
korszak nagyjainak (ott Göthe, 

itt Vörösmarty) vállaira állva, másfelől a 
minden nemzeti költészet ősforrásához, a 
népköltészethez térve vissza s annak soha 
el nem apadó kútfejéből merítve: közvetlen 
hatást gyakoroltak a népre, melynek hang
ján szóltak s a miveltek kedélyére, kik 




