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A „Vasárnapi Újság" 1872. évi folyamának tartalma. 
a) Képek és rajzok jegyzéke. 

I. Arczképek. 
a) Haza iak . 

Síim 
Zichy Mihály 2 
Marczibányi Antal 3 
Stoczek József 4 
Tököly Sabbas 5 
Fekete Mihály 6 
Benza Károly mint Miska az „I lka" 

ez. dalműben 6 
Balogh János 7 
Dr. Szabd Jdzsef 8 
Bartal Antal 10 
Eötvös Lajos 11 
Varró Sándor 11 
Bignio Lajos 14 
Rudolf koronaherczeg 16 
Gizela föherczegnő 16 
Budenz József 17 
A központi honvédtiszti iskola taná

rai : Forinyák Gyula, Mádi Kovács 
György, Kápolnai István . . . . 17 

Ghyczy Kálmán 20 
Dr. Prick József 20 
Vonza-Böszörményi Pál . . . . . 22 
Bacsányi Jánosné 25 
Hunfalvy János 26 
Botka Tivadar 28 
Idósb Szilágyi Ferencz . . . . . 29 
Dr. Szeberényi Gusztáv 33 
Ormós Zsigmond 34 
Vajda János 36 
Trefort Ágoston 37 
Gubody Sándor 37 
Bittó István . . ' 37 
PerczelBéla 37 
Bánó József 37 
Kisfaludy Sándor 39 
I . Ferencz József császár és király . 40 
Gróf Andrássy Gyula 40 
Báró Sennyey Pál . . 42 
Benza Ida 43 
Palóczi Horváth Mária 45 
Conlegner Károly 46 
Szerdahelyi Kálmán 47 
Vukovics Sebő 48 
Szlávy József 49 
Lovassy László . . . . . . . 50 
Szende Béla 51 
Berde Áron 52 
Brassai Sámuel 52 

b) K ü l f ö l d i e k . 
De Gerando Ágost 1 
Hauser Gáspár 8 
Büchner Lajos 9 
Bebel Ferdinánd Ágost 12 
Mazzini József 13 
Orániai (I.) Vilmos 15 
Lipót bajor herczeg 16 
Gladstone 18 
Morse Sámuel 19 
Don Karlos 21 
Palmieri . 24 
Patterson J . Arthur 27 
Orosz eretnekek . 

1. Ilyin Miklós, a szoloveczki 
zárda titokszerü foglya . . 29 

2. Elie Kovielin 29 
John Bright 30 
Az északsarki expediczid vezetői: 

Payer Gyula, Weyprecht Károly . 31 
Dr. Livingstone Dávid 32 
John Stuart Mill 35 
IV. Obrenovics Milán, Szerbia feje

delme 36 
Hyacinthe atya 38 
XV. Károly svéd király 40 
I. Vilmos német császár 40 
I I . Sándor orosz czár 40 
Bismarck herczeg . 40 
Gorcsakoff herczeg 40 
Donner Ottó 41 

8aam 
Mehemed Murád efendi, török trón 

örökös 42 
Midhát pasa 44 
Sir John Bowring 49 

II. Történelmi képek. 
Debreczeni reform, kollégiumi diákok 

egyenruhája 1624—1774., 1774., 
1775., 1803-ban 

Arbuez Péter máglyára itél egy eret
nek családot. Kaulbach rajza . . 

Egy képviselő-választás 1869-ben 
A hála-ünnep Londonban: A királynő 

megérkezése sz. Pál templomához . 
A holland szabadságharczból: Rochus 

Meenwisz viz alá sülyeszti a hol
land lapályt 

A karlista lázadás : Utczai csata Bur-

Választási mozgalom a király-utczá-
ban Pesten 

Táborozás a budai város-majorban 
Kiköltözés Elzászból 
A „Metis" gőzhajó elsülyedése . . 

i n . Táj- és uti-képek. 
a) H a z a i a k . 

Tiszai révészkunyhó. Mészöly Géza . 15^ 
Diósgyőri hámor-tó Ö0\ 
Körmöczbánya főtere 24 
Részlet a Pienini hegységből . . . 29 
Sáros vára 30 
A Tisza partján. Mészöly Géza . . 31 
Pesti közvágóhíd és marhapiacz . . 33 
Kecskeméti ref. főiskola 34 
Hrussó vára. Benedek Aladár . . . 35 
Harkányi fürdő és vidéke (4 kép) . 36 
A Herkules-fürdő Mehádia mellett 

(8 kép) . . . . . . . . 37, 38 
A kis-sztapári Pannónia-szobor, a Fe-

rencz-csatorna partján . . . . 41 
Szent-Kereszt 43 
Az „ördög árka" a budai ráczváros-

ban 45 
Szemere Bertalan szülőháza Vattán. 

Benedek Aladár 47 
Bozók vára 49 

b) K ü l f ö l d i e k . 
Az északi sarkvidékről: 

Fókára leső eszkimók 
A Jeges tenger a Lieber- és Unió

fok között 
Madarászó eszkimó 
Harcz a fókákkal 
Az eszkimók megérkezése Port-

Foulkba 
Memnon-szobrok holdvilágnál . . . 
Tetovirozott indiánok 
Orosz parasztok sz. Mária kép előtt . 
Szarvasvadászat csónakon . . . . 
Viziló-vadászat a felső Níluson . . 
Kecskepásztor a svájezi Alpokon . . 
A Gemmi-szorosut Svájczban . . . 
Urí-i sziklahid Svájczban 

1 
1 
8 

2 
G 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
9 

Jeruzsálem 11 
Omár mecsetje Jeruzsálemben . . . 11 
Jeruzsálemi bazár 11 
Vasúti hid az Eisack fölött a brenner-

pusztervölgyi vaspályán . . . . 12 
Dél-arabiai képek 14 
Az Alkantara-hid ) m , , . „ 1£) 

o rt \.x X.A \ loledoban . . 18 
Santa-Cruz kórház ) 
San-Lazaro temető Havannában . . 18 
Utazó angol a Vezuvon 21 
Heringhalászat Rügen szigetén . . 23 
Isteni tisztelet az erdőben, Sassnitz 

mellett 23 
Hálószövés Sassnitzban 23 
Barcelona 24 

Bacsányi és Bacsányiné sírja a linczi 
temetőben 26 

A narancsudvar Cordovában . . . 25 
Zwornik-vár a Drina mellett a török

szerb határszélen . . . * . . 26 
Szent Januárius szobra Nápolyban . 27 
Zegestowi fürdő a magyar-galicziai 

határszélen 28 
A Varrugas-utvezeték Dél-Ameriká

ban 28 
Kelet-indiai képek : 

1. Kolduló barát 30 
2. Utazás gyalog-hintón . . . 30 
8. Utczai borbély 80 

Payer Gyula az északi sarkvidéken . 31 
Grönlandi eszkimók nyári tanyájukon 31 
A Dardanellák 39 
A szultán bajója 39 
Az „égett oszlop" Konstantinápolyban 39 
Szeid-Bei-Kalesszi kurd erősség . . 39 
Basi-bozuk a táborban 39 
Az Eskorial, Madrid közelében . . 42 
Győgyház a monsummanói barlang 

bejáratánál 44 
Alpesi képek: 

Egy kristálybarlang kinyitása . 44 
Havasi egerek 44 
Gyermeket rabló sas . . . . 51 
Átkelés a Dent-Blanche hegysza

kadékán 51 
A Szarv-öböl csúcsa és környéke a 

Spitzberg-szigeten 45 
Arab látogatók Livingstonenál Unya-

nyembében 47 
Livingstone iratai veszélyben . . . 47 
A nürnbergi uj magánfogház (8 kép) 52 

IV. Hazai építészet, emlék
művek, régiségek. 

Az „István-gőzmalom" Debreczenben 3 
Római kori kőemlék 3 
Tököly-intézet Pesten 5 
A pesti egyetem vegytani intézete 

(2 kép) • 13 
Erzsébet árvaleányház Pesten . . . 16 
Magyar régiségek 16 
A Ludoviceum 17 
Pesti közvágóhid: 

Marhaistállók, vágókamrák . . 32 
Főbejárat 32 

Az uj katonakórház a budai Kriszti
na-városban 33 

Dr . Batizfalvy magán-gyógyintézete 
Pesten a városligeti fasorban . . 50 

V. Természettudomány, ipar, 
gazdaság. 

Vészmadarak a tengeren 4 
Északi fény Nulato fölött, Alaskában 7 
Északi fény a Jeges-tenger fölött . 7 
Király-pinguinek a Iondoni állatkert

ben 8 
A nap, '/jo másodpercz alatt fölvett 

fénykép után 14 
Fénykilövellések a napon . . . . 14 
A nap „koroná"-ja az 1872. decz. 12-i 

napfogyatkozáskor 15 
Légnyomatu vaspálya New-Yorkban 19 
A Vezúv kitörése, Pompejiból tekintve 20 
A Vezúv krátere 20 
A Vezúv kitörése ápril 26-án délután 22 
Palmieri tanár observatoriuma a Ve

zuvon 22 
Tengeri oroszlán a londoni állatkert

ben 32 
A jó barátok 33 
A tengeri kigyó, a mint Galvestonnál 

látták 34 
Belga postagalambok 36 
Belga galambház 37 
Vizforgatagok a Boden-tavon . . . 41 

Ssim 
Az augsburgi szarvasmarha-kiállítás 

(2 kép) 46 

VI. Népviseletek, genreképek. 
a) H a z a i a k . 

Korcsolyázás a pesti városligetben . 1 
Alföldi lókötő 14 
A Batthyány-szigeten 18 
Czigány-család 21 
Kortes látogatása egy falusi családnál 23 
Hajóvontatók a Dunán 24 
Jelenet a pesti választások alatt . . 26 
Üvegáruló tót Pesten 27 
Szabadságolt katonák és honvédek 

behivása 34 
Népjellegek a bánsági vidékről . . 35 
Szabadságolt katonák táborba indu

lása. Frigyes 38 
Szabadságolt katonák őszi hadgya

korlata. Frigyes 39 
A honvéd és lova harezban . . . . 48 
A honvéd és lova békében . . . . 48 
Ebéd egy csősz-kunyhóban. Gyulay 

László 51 
Nehéz számadás. Oyulay László . . 52 

b) K ü l f ö l d i e k . 
„A titok". Zichy Mihály 2 
A Kaukáz népei: 

Kirgiz-kozák 12 
örmény nő 12 

Kígyóbűvölő hindu 13 
Női békebird Amerikában . . . . 22 
Nyilvános irnok Nápolyban . • . . 27 
Fogoly karlista csapat 28 
Hindu ékszerész . 35 
Szerbiai népviselet 36 
Piaczi ügyvéd Konstantinápolyban • 42 

VII. Vegyes tárgyúak. Térképek 
és tervrajzok. 

A vörös bóbitás kis leány . . . . 5 
Az apácza. (Székely Bertalan festmé

nye után) 5 
Bécs madártávlatból 10 
Kulcs „Bécs madártávlatból" czimü 

képünkhöz 10 
A nürnbergi vas-szűz 17 
Az 1873-ki bécsi világkiállítás épü

letei 19 
A Budapest közti Duna-szabályozás 

tervrajza a soroksári ágnál (3 rajz) 24 
Munkálatok a soroksári Duna-ágot 

elrekesztő zártöltésen 25 
Uri kényelem 26 
Postagalambok szállítása a verseny 

székhelyére 38 
Öt hét léghajón: 

Kennedy Dick 40 
A három útitárs 41 
„Sok helyt nyilakat ragadoztak s 

a léggömb után lövöldöztek" . 42 
A Rubeho 43 
Kötele végén egy sikoltozó vad

emberrel 44 
Hippopotamusok 45 
Az elefánt mint remorqueur . . 45 
A kannibálok fája 46 
A loggumi kormányzó . . . . 47 
Joé leesése 48 
Joé a Csad-tdban 49 
A kigyók fája 49 
Joé fölemelése 50 
Üldöztetés a vadak által . . . 51 
Megérkezés a Senegalhoz . . . 52 
Dr. Fergusson 52 

Luther a Wartburgon. Zichy Mihály 
képe után 46 

Sirboltok a bécsi Szent-István tem
plom alatt 49 

Imádkozó gép 50 

b) Szöveg. 
1. Elmélkedések, értekezések, 

fejtegetések. 
Lap. 

Theophrastus a vasúton. B. F. . . . 6 
Sayous E. könyve I I I . — á — r— 29, 39 
Az anyák nevelése. (Martin Aimé 

után) Sámi Lászlóné . . . . 38, 50 
Gall ifjúsága. (Müller után) Sámi 

Lászlóné 42 
Gyulai Pál emlékbeszédéból b . Eötvös 

József fölött. I—IV 82 
A Vezúv és a népbabona. Sámi Lajos 107 
Fekete pontok. György Endre . . . 1 3 1 
Hypatia. Sámi Lászlóné 158 
A könyvekről. (jE?mer«onRalph után) 

Szász Károly . . . . 196, 209, 219 
A nemzetiségek. Dapsy L 198 
A választási mozgalmak. (2 képpel) . 277 
Magyar népköltési gyűjtemény 282, 295 
Az emlékező tehetség. Könyves Tóth K. 317 

Lep. 
Az önképzésről. (Felolvasás Labou-

laye-tól.) Sámi Lászlóné. 
333, 345, 357, 370 

A politikai pártok. (Bluntschli mun
kájából.) Ballagi Géza . . 384,346 

Az osztrák-magyar tiszt helyzete haj
dan és most. Müller Hugó . . . 417 

A jelenkori földrajz. (Boccardo fel
olvasásaiból). Dunyov Istváu 465, 466 

A gyorsirásról. Dr. Gűnther Antal . 479 
A fuvola. (A tót népéletböl). Gáspár 

Imre 491 
Közép-ázsiai inkognitóm utőbangjai. 

Vámbéry Ármin 514 
A házi élet és gazdálkodás Franczia-

országban. Baráth Ferencz 602, 614 
Kard és eke (2 képpel) 604 
Intézmények hatása a nemzetiségre. 

Sélhi Lajos 650 

2. Elbeszélések, genreképek. 
Lap. 

3000 esztendős indus mese. Közli Sámi 
Lászlóné 31 

A vörös bóbitás kis leány meséje (kép
pel) —á — r— 51 

Az apácza (képpel). L. M. . . . . 52 
Hamupipőke. Tors Kálmán 

66, 78, 90, 102, 114, 126, 142 
A Hatvani-monda . . . 154, 170, 182 
A bányász ezondrája. Lukács B. 195, 206 
Mikko Metsolainen. Steiner Zsigmond 

210, 222 
A karlslakei lelkész. (Angolból.) Sámi 

Lászlóné 230, 242, 254 
Kairó. (About Edmond művéből.) 

I . I I . 266,278 
Egy képviselő-választás Angliában. 

(A Pikwick-iratokból.) 290, 303, 314 

Egy falusi preczeptor története. I— 
IX . (Erckmann-Chatrian ut.) Szabó 
Rikh. 330, 342, 354, 367, 379, 390, 402 

Magyar népmesék. I —V . . 414, 442 
Három cseresznyemag története I—IV 

Tors Kálmán . . . . 439, 450, 462 
Öt hét léghajón. 16 képpel. Verne 

Gyula után -á-r— 491, 507, 519, 531, 
547, 559, 575, 587, 607, 619, 635, 651 

Jelky András bajai fiu kalandjai ötöd
fél világrészben. (Hevesi Lajos 
könyve után) . 526, 542, 554 570, 583 

A kholera Oroszországban. Sámi L. 605 
Párbeszéd a köszvénynyel (Franklin

tól). Közli Sámi Lászlóné . . . 659 

3. Költemények. 
Zsibói Álgya Miklós: Levél K . . . 

hoz 36 



1-lp. 
Henedek Aladár: Dáridó végén • . 66 

— Szent sir ] 26 
— A vén fujtató czigány regéje 254 
— Az én ódám 830 
— Engesztelödés 390 
— A mi ódánk 462 
— Oh vannak órák . . . . 526 

Crixi János: Tél végén 114 
Csukássi József: Godiva. (Tennyson 

Alfrédtól) 102 
Dalmady Győző : A pártokhoz . . 88 

— Az uj zászló 154 
— Krisztusa buzakalászok közt 474 

Darmay Viktor: Ezermester az idó . 14 
— Feledés, emlékezet . . . 2 9 0 

Dömötör János : A kis árva . . . 78 
— Verőfényes 'napon. (Longfel-

low után) 266 
— Isten hozott, isten veled! 

(Götfceután) . . . . 614 
Falusi János : Biztos kikötő . . . 242 
Gátpár Imre : Régi nóta . . . . 14 

— Elégia . 2 3 0 
— Lehetnék 414 
— Tót népdalok. I - V I . . . 4 8 6 
— Leveleim 582 
— Hit, remény, szeretet . . . 658 

Gyulai Béla : Lachambeaudie meséi
ből. 1—4 342 

Hegedűs István: A kivégzettek. (Hugó 
Viktortól) 502 

Imrefi János : A mostoha gyerek . . 354 
Júlia : Temetőben 379 
K, Bánat és vigasz 218 
A Kisfaludy-társaság népköltési gyűj

teményéből : Dalok. 1—6 278 
- Csehó Pista 278 

Lehoczky Tivadar : Ruthén népdalok 
a beregi havasok aljáról . . . . 90 

Pásztói: Fejes Miska 314 
— A hasznosi rom 402 
— Távolból 630 

W. Sajka Teréz: Ösz végén . . . 5 5 4 
Rónay István : Halottak estéjén . . 542 
Soós Miklós: Barátomhoz . . . . 17 
Steiner Zsigmond : Finn dalok. I. II . 206 
Szász Károly: Egy százszorszépre, 

melyet szántás közben ekém
mel kiforditottam. (Burns 
költeménye) 2 

— Báró Eötvös József emlékezete 50 
— Virágos part. (Burna) . . . 142 
— Ha szived . . . (Heine) . . • 142 
— Remény s való 194 
— Kis leányom sirja 302 
— Mint a fa. I. I I 450 
— A magvető 

Szűcs Dániel: Halottak estéjén . . 542 
Tolnai Lajos : Czifra Ferkó . . . 6 0 2 
Vajda János költeményeiből: A vörös 

sipkás 438 
— Tavasz felé 438 

Ztutai János : A rab dala . . 182 

4. Élet- és jellemrajzok. 
De Gerando Ágost (arczkép) — á—r 1 
Zichy Mihály (arczkép) . . . • . . 13 
Marczibányi Antal (arczkép) — á—r 25 
Stoczek József (aJczkép) Dapay L. . 37 
Tököly Sabbas (arczkép) — á—r— . 49 
Fekete Mihály (arczkép) —á—r— 65 
Benza Károly (arczkép) —á—r— • 67 
Balogh János (arczkép) T. K. . • • 77 
Dr. Szabó József (arczkép) T. L. . . 89 
Hauser Gáspár (arczkép) . . . . 91 
Buchner Lajos (arczkép) 101 
Bartal Antal (arczkép) —á—r— . 113 
Eötvös Lajos és Varró Sándor (arcz

kép) — á—r— 125 
Bebel Ferdinánd Ágost (arczkép) . 141 
Mazzini (arczkép) T.K. 156 
Bignio Lajos (arczkép) . - . . . 169 
Orániai ( I ) Vilmos (arczkép) —á—r 181 
A királyi család Budán (Rudolf ko-

ronaherczeg, Gizella főherczegnö 
és Lipót bajor herczeg arczképével) 
- á - r - 193 

Budenz József (arczkép) —á—í— . 205 
A Ludoviceum és a központi honvéd

tiszti iskola tanárai (Forinyák 
Gyula, Mádi Kovács György és Ká
polnai István arczképével) . . . 208 

Gladstone (arczkép) 217 
Morse Sámuel (arczkép) —á—r— . 229 
Ghyczy Kálmán (arczkép) . . . . 241 
Dr. Prick József (arczkép) T. K . . 243 
Egy trónkövetelő. (Don Karlos arcz

képével) 253 
Vonza-Böszörményi Pál (arczkép) - 265 
Palmieri (arczkép) 289 
Bacsányi Jánosné (arczkép) —á—r— 301 
Hnnfalvy János (arczkép) —á—r— . 313 
Patterson J. A rthur (arczkép) György 

Endre 829 
Botka Tivadar (arczkép) —á—r— . 3 4 1 
Idősb Szilágyi Ferencz (arczkép) . 353 
John Bright (arczkép) György Endre 365 
Az osztrák-magyar északsarki expedi-

czió (Payer Gyula és Weyprecht 
K. arczképével) Sémi Lajos . . . 377 

Dr. Livingstone Dávid (arczkép) Sámi 
Lajos 389 

Dr. Szeberényi Gusztáv (arczkép) — y 401 
Ormós Zsigmond (arczkép) —á—r— 413 
John Stuart Mill (arczkép) György 

Endre 425 
Vajda János (arczkép) 437 
Szerbia uj fejedelme (IV. Obrenovics 

Milán arczképével) S. L 441 
^1% ír 

L.p 1 
Trefbrt Ágoston (arczkép) —á—r— 449 
A képviselőház elnökei (Gubody Sán

dor, Bittó István, Perczel Béla és 
Bánó József arczképével) . . . 451 

Hyacinthe atya (arczkép) . . . . 461 
Kisfaludy Sándor születésének száza

dos évfordulóján (arczkép) —á—r 473 
XV. Károly svéd király (arczkép) . 485 
Laczkovics János. Ballagi Aladár . 486 
Donner Ottó (arczkép) B—a F. . . 501 
Báró Sennyey Pál (arczkép) . . . 5 1 3 
Mehemmed Murád efendi török trón-' 

örökös (arczkép) Jf. B 516 
Benza Ida (arczkép) E. L 525 
Midhát pasa (arczkép) E. B. . . . 541 
Palóczi Horváth Mária (arczkép) . . 558 
Conlegner Károly (arczkép) . . . 669 
Szerdahelyi Kálmán (arczkép) —á—r 581 
Vukovics Sebő (arczkép) . . . . 601 
Szlávy József (arczkép) 613 
Sir John Bowring (arczkép) —á—r 615 
Lovassy László (arczkép) —á—r— . 629 
Szende Béla (arczkép) 645 
A kolozsvári egyetem rektorai (Berde 

Áron és Brassai Sámuel arczképé
vel) —ár— 658 

5. Történelem, régiségek és 
rokon tárgynak. 

Az Országgyűlési Ifjúi Egyesület és 
Casino apológiája. Közli Szilágyi 
István 2, 14, 26 

Bacsányi János hátrahagyott kézira
tai. — á—r— 18 

Hajdani debreczeni diákok (képpel) . 28 
A nemzeti múzeum kőemlékei (képpel) 31 
Arbuez Péter (képpel). Láazló Mihály 39 
A régiek bohócz-ünnepei. Sámi Lajos 43 
Adalékok a Tököly- és Rákóczi-kor 

irodalomtörténetéhez, —á—r— . 70 
Utóirat az Országgyűlési Ifjúi Egye

sület és Casino apológiájához. Szi
lágyi István 71 

Egy képviselő-választás 1869-ben 
(képpel), —á—r— 94 

Az 1763-ik évi komáromi földrengés. 
(Szigeti György egykorú tudósítása) 95 

A londoni hála-ünnep (képpel) . . 130 
A földrajzi kutatások áldozatai. Sámi 

Lajos 174, 185, 198, 211 
Hollandia függetlenségének három

százados évfordulóján (képpel). 
Könyvet T. Kálmán 184 

A nemzeti múzeum régiségtárából 
(képpel) • • : 200 

Egy magyarországi adalék Hauser 
Gáspár történetéhez. Friedrich Gy. 221 

Hatvani István emlékjegyzeteiból. 
Mileaz Béla 233, 246 

A régi magyar jelmezről. -Bemer 
Flóris 257 

Ismeretlen adat a Martinovics-féle 
ügyhöz. Lehoczky Tivadar . . . 259 

A Bacsányi-pár sirja Linczben (kép
pel), —á—r— 804 

Pártnevek és jelvények 819 
Garibaldi tábornoknál 1862-ben (Egy 

vezérkari tiszt naplójegyzeteiből) 
393, 406, 419 

Magyar ezred-napiparancs 1810-ből. 
Közli Ballagi Aladár 419 

A magyar nemes testőrség alapítása. 
Ballagi Aladár 474 

A fejedelmek találkozása Berlinben. 
(6 arczképpel) 489 

Petőfi szülőiről 493 
Dsengiz khán Bokharában. Vámléry 

Ármin 502 
Királyi tánczvigalom Pozsonyban 

1764-ben. Közli: Szilágyi István . 515 
Kiköltözés Elzász - Lotharingiából 

(képpel) 528 
Egy gőzhajó elsulyedése (képpel) . 684 

6. Hazai táj- és néprajzok, köz
intézetek, népszokások, műtár

gyak. 
Pesti képek : 

Korcsolyázó nő (képpel) . . . 4 
A Batthyány-sziget (képpel) . 221 
Az üvegáruló tót (képpel) . . 332 

Kirándulás a havasra. Lehoczky Ti
vadar 7, 19, 30 

Alföldi lókötő (képpel) 172 
Tiszai révészkunyhó (képpel) . . . 183 
Erzsébet árvaleányház (képpel) . . 196 
A diósgyőri hámor-tó (képpel) . . 246 
Czigány-család (képpel) Tora Kálmán 256 
Hajóvontatók a Dunán (képpel) —r--a 293 
Körmöczbánya (képpel) 294 
A nyíregyházi népéletből, 25 évvel 

ezelőtt és most. Benczúr Zsuzsanna 306 
Részlet a Pienini hegységből (képpel) 356 
A Bujtos. Benczúr Zsuzsanna . . . 360 
A nagy-sárosi vár (képpel) . . . . 369 
A Tisza partján (képpel), —d—r— 382 
A Kárpátok. (A „Times" után) Sámi 

Lajos 882, 391, 403, 430 
A pesti közvágóhid (3 képpel) I. II. 

392, 406 
A budai katonakórház a Krisztina

városban (képpel) 404 
A kecskeméti reformált főiskola (kép

pel) 416 
Hrussó vára (képpel). Bűttner Lina . 428 
Népjellegek a Bánságban (képpel) 

S. L 430 

A harkányi fürdő (4 képpel) . . . 440 | 
Mehádia és a Herkules-fürdők. (8 

képpel) I. H. Sámi Lajos . 454,466 
A kis-sztapári Pannónia-szobor (kép^ 

pel). H.L 
Szent-Kereszt (képpel). — l. . • 
Az „ördög árka" Budán (képpel) 

504 
528 
556 

584 
Szemere Bertalan szülő-háza Vattán 

(képpel). T-e. • . . • • • 
Magyar házassági szokásolt. l — v i 

Varga J. 586, 603, 618, 630,. 647,662 
Bozók vára (képpel). X. 1: . • . • 617 
Dr. Batizfalvy magán-gyógyintézete 

(képpel) . . . . - • • • • 633 
Mikor a harangok sirnak. (Tót teme

tés). Gáspár Imre 684 
Képek a hazai népéletből: 

Ebéd egy csősz-kunyhóban (kép
pel) 649 

Nehéz számadás (képpel) . . . 6 6 0 

7. Általános nép- és országisme. 
Kalandok az északi sarkvidékeken 

(5 képpel). Sámi Lajos • • • 4> 1 6 

A monsummanói gyógybarlang . . 8 
A nevelésügy Finnlandban. D. L. . 55 
A chinai nők lábai. Purjesz P. . . . 55 
A Memnon-szobrok (képpel). S. L. . 68 
A tetovirozás a vad népeknél (képpel) 72 
Az orosz köznép vallásossága (képpel) 79 
Szarvasvadászat vizén (képpel). S. L. 84 
Vadászat vizilóra (képpel). S. L. . . 94 
Képek a svájczi Alpokról: 

I. A kecskepásztor (képpel) . 103 
II. A Gemmi-szorosut (képpel) 104 

III. Az uri-i sziklahid (képpel) 104 
Bécs madártávlatból (képpel) L. M. . 118 
Képek Jeruzsálemből (3 képpel) S. L. 128 
A Kaukaz népei (2 képpel) E. B. . . 144 
Vázlatok a török kereskedővilágból. 

Erödi Béla 146, 157 
A kígyóbűvölók hazája (képpel) S. L. 160 
Déli Arábia lakói (képpel) . . . . 172 
Apróságok és különösségek az angol 

életből. I - V . 174, 186,199, 223, 234, 
247, 259, 272 

A vas-szűz (képpel) 212 
Toledo (2 képpel) S. L. . . . » • 220 
A San-Lazaro-temető Havannában 

(képpel) . 2 2 3 
Igazságszolgáltatás nők által Ameri

kában (képpel) 267 
Rügen szigete (3 képpel). S. L. . . 281 
Spanyolországi képek: 

Barcelona (képpel) . . . . ' . 296 
Cordova (képpel). S. L. . . . 308 

Zwornik (képpel) . . . . . . . 316 
Szent Januárius, a nápolyiak ved-

szentje (képpel). S. L 333 
Nyilvános irnok Nápolyban (képpel) 336 
Zegestow (képpel) 344 
A szoloveczki zárda Oroszországban 

(2 arczképpel). S. L 356 
Keletindiai képek: 

1. Vallásos rajongók (képpel) . 369 
2. Utazás gyaloghintón (képpel) 370 
3. Utczai borbélyok (képpel) S.L. 370 

Grönlandi eszkimók nyári tanyájukon 
(képpel) 384 

Hindu ékszerész (képpel) . . . . 432 
Törökországi képek (5 képpel). 8. L. 476 
Levélírók és piaczi ügyvédek Kon

stantinápolyban (képpel). Erödi 
Béla 517 

Az Escorial (képpel). Sámi Lajos . 518 
A monsummanói gyógybarlang Olasz

országban (képpel). S. L. . . . 544 
Képek az Alpok vidékéről (2 képpel). 

S.L 544 
A női mell a vad és müveit nemzetek- jf->j 

nél. K. £5461 
Boszorkányság a tizenkilenczedik s z á - • " " ' 

zadban. K.T. K. 546 
A Spitzberg-szigetek (képpel). S. L. 557 
Stanley könyve Livingstoneról (2 kép

pel). Sámi Lajos 584 
Egy földalatti halott város (képpel) 617 
Imádkozó gép Kelet-Ázsia lakóinál 

(képpel) 633 
Az Alpok világa (2 képpel). Sámi L. 648 
A nürnbergi magányfogház (8 kép) . 662 
Robinzon szigete. Sámi Lajos . . . 663 

8. Természettndomány, ipar, gaz
daság és rokon. 

A debreczeni „István-gőzmalom" 
(képpel) 28 

A vészmadár (képpel) 44 
A növények betegségeiről . . . . 53 
Az északi fény (2 képpel) Sámi Lajos 80 
A fagyiepe (2 ábrával) K. J. . . . 95 
A király-pinguin a londoni állatkert

ben (képpel) 96 
Az élet. Kvasaay Jenő j l 8 
Szinvakság. K. T. K j i 9 
Az emberi bőr. Dr. Bardocz L. . . 130 
Vasúti hid az Eisack fölött (képpel) . 145 
Különösségek a fogakról. K. T. K. 147 
Az utazók fája. S. L. . . . . . . \±8 
A. magyar vegytani intézet (2 képpel) 153 
Manonette-ek és tánczoló állatok. 

Kvasaay Jenő ' j 7 i 
Néhány sor a természet naptárából. 

Sámi Lajos . . . . . . X75 
A nap (2 ábrával) . 175 
Az 1871. decz. 12-iki teljes napfogyat

kozás (képpel) 18g 

A világkiállitás helyisége Bécsben "*" 
(képpel) 232 

Légnyomatu vaspálya (képpel) . . 236 
A Vezúv legújabb kitörése (2 képpel) 245 
Üstökös csillagok. Sámi Lajos . 255, 270 
Képek a Vezúv legújabb kitöréséről 

(2 képpel) . . . . . . . . . 268 
A fővárosi Duna-szabályozás (2 kép

pel). I. II. Sámi Lajos . . 291, 304 
A rovarok Darwin tanában. Kvaaaay 

Jenő . 2 9 4 
Milyen a föld belseje? Kiaa Elek . 305 
Hajunk és annak ápolása. Dr. Bardocz 

Lajos 318 
Némely állat életmódjának változása 885 
Vasúti vashidak (képpel). S. L. . . 344 
Természetfölötti állattan. K. T. K. . 347 
Az aggastyán redői. K.T.K. . . . 353 
Bordeaux és a Gascogne-part szomorú 

jövője. Kvaaaay Jenő 37^ 
A gége diaetetikája. Navratil Imre 394 
Tengeri oroszlán a londoni állatkert

ben (képpel) 396 
Időjósok. K.T.K. 407 
A jóbarátok (képpel) 403 
A tengeri kigyó (képpel). Sámi Lajos 420 
A kisdedek mesterséges táplálása. 

Dr. Osváth A 43I 
Közlekedés postagalambokkal (3 kép

pel)- S.L. 444, 456 
Az erdőpusztitás következményei 

Dalmácziában 467 
Postagalambok versenye (képpel). S. L. 468 
Vizforgatagok a Boden-tavon (kép. 

pel). S. L 504 
A geológia czélja 505 
A földkéreg alakulásánál szereplő té

nyezők 518, 527 
A pesti vizvezeték (ábrával). Ozoray 

Árpád 531 
A természet naptárából: 

Az idei ősz 55$ 
A legmagasabb nyári hőségek a 

föld különböző részein . . . 574 
Szarvasmarha-kiállítás Augsburgban 

(képpel) 574 
A fiitött szobák hévmérsékletéről Kiaa 

Elek . . . 586 
A villám lecsapásairól. Kvaaaay Jenő 663 

9. Tárczaczikkek, napi érdekű 
közlemények. 

A magyar hírlapirodalom 1872-ben 
Szinnyey József 57 

A Kisfaludy-társaság huszonharmadik 
közülése 81 

A pesti egyetem vegytani intézetének 
ünnepélyes megnyitása . . . . 107 

A gólya és diófa Kvaaaay Jenő 147, 159 
Egy magyar tengerész naplójából. I. 

IV. Faragó Ödön . 187, 222, 247, 307 
A pesti népszínház • . 235 
Alapkő-letétel a Ferencz-csatornán . 285 
Az akadémia ünnepélyes közgyűlése 271 
Hirlap-gyüjtemények 283 
Tompa Mihály irodalmi letéteménye 295 
A választások Buda-Pesten . . . . 309 
A fővárosi képviselőválasztások (kép

pel) Sámi Lajos 316 
Uri kényelem (képpel). S.L. . . • 320 
Don Karlos hivei (képpel) . . . . 348 
Negyedik helyen. (Vasúti génre). 

Gáspár Imre §95 
A magyarországi nemzetiségek . - ^ 0 7 . 
Szabadságolt katonák és honvédek be-

hivása (képpel) 416 
Szabadságolt katonák táborba indu

lása (képpel) 46-K 

Szabadságolt katonák őszi hadgya
korlata (képpel) 478 

Romhányi (I l l - ik ének) 478 
Táborozás a budai város-majorban 

(képpel) 488 

I. Kirándulás Német-Óvárra . . 490 
II. Petőfi lakó-háza Pozsonyban . 503 

Északamerikai lapstatisztika . • • ""7 
Egy magyar társaság Konstantiná

polyban. I. II. Csillag Gyula 515, 529 
Mindenszentek napján. Varga János 543 
Hogy szökik meg a tudományszomjas 

fiatal ember Straszburgból? Bal
lagi Aladár 557 

Luther a Wartburgon (képpel) — m. 5W 
Egyetemes karaván. Kvassay Jenő • 60I 
A Bessenyei-ünnepély ™ 

10. Eredeti levelezések. 
Gulyásos estély Londonban. Gy. E- • 4o 
A czimek Angliában. U. G. . • • • 5Í> 

Ausztráliából .I-VI. Sz. Török János 
283,319,359.383 

Eredeti levél az északsarki expeditió-
ról. Dr. Képes Gyula • • • • • ' ! , 

Ausztráliától Chináig. Sz. Török Ján. 44rf 
Chinából. Sz. Török János . • • • 5 U b 

Kelet-Indiából. I - I V . Sz Török Ján. 
619, 635 

11. Állandó rovatok. 
Irodalom és művészet. - Közintéze

tek, egyletek. Egyház és iskola. - , x P a ^ 
gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. 
Balesetek, elemi csapások. - Mi újság' 
Egyveleg. — Nemzeti színház — »ze^_ 
kesztói mondanivalók. — SakkjátéK. 
Heti naptár. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok enyíilt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Í | V Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 8 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. 

g ^ ~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Ijdonsngokat illetőleg: Kgy négyszer hasabjott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatisnal 10 krajciarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnal csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Kr. 22. és Haasenslrin r* Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtataa után 30 krajezár. 

Dicsekedéssel mondhatjuk, hogy ujabb 
politikai küzdelmeink megszerezték szá
munkra a külföld jobb részének részvétét, 
s barátaink az idegenek közt ma már nem 
kevesek. De volt idö s épen nem rég, mikor 
a mivelt külföld, söt tudósai sem sokkal 
többet tudtak rólunk, mint egy csöndes 
oczeáni sziget vad törzséről, s törekvéseink 
iránt nemcsak részvét a rokonszenv nem 
nyilatkozott hazánk határain tul, de — ha 
volt átalában valami érzés vagy vélemény 
irányunkban, az inkább 
az ellenszenv s megvetés 
érzése volt, mint bármi 
más. Ugy néztek, ugy 
emlegettek, mint a nyu-
goti czivilizáczió közé be
ékelt barbár fajt, s ha va
laki azt híresztelte rólunk, 
hogy ma is nyers húst 
eszünk s erjedt kanczate-
jet iszunk, hogy politikai 
intézményeink, ősi vár
megyénk közigazgatása 
s igazságszolgáltatásunk 
Attila és Tamerlan óta 
mit sem haladtak: akadt 
elég a ki elhigyje. A vi
lág borzadály lyal, legjobb 
esetben szánalommal gon
dolt reánk. A legátaláno-
sabban elterjedt nézet 
volt felölünk, hogy nem 
is vagyunk külön nem
zetiség, csak egy durvább 
ága a német-osztráknak, 
s ha egy-egy utazót hoz
zánk hozott a kíváncsi
ság, az ugy jött és távo
zott, mintha az ázsiai 
puszták barang népeit lá
togatta volna. 

Ma egészen máskép 
van mindez; de, ismétel
jük, nem régen igy volt 
még s kevés külföldi ba
rátink, kik jobb vélemény
nyel voltak rólunk, s azt 
irodalmi utón is töreked
tek érvényesíteni s a mi
velt külföld szemét fel
nyitni hazánkat s nemze-

De G e r a n d o Á g o s t . 
(1819-1849.) 

tünket illetőleg: csak annál nagyobb há
lánkra tették magukat érdemesekké. Ilyenek 
voltak az angol Paget, ki a negyvenes évek 
elején adta ki nagy munkáját Magyaror
szágról s azután köztünk telepedvén meg, 
magyar nőt (b. Wesselényi Pólit) vett, és 
hü fia lett hazánknak; és a franczia De Ge
rando, kit hasonló családi kötelék fűzött 
hazánkhoz, és pedig annak szintén Erdély 
részéhez, de kit, fájdalom, korábban ért el 
a halál, mintsem közöttünk szintén egészen 

D E G E R A N D O Á G O S T . 

meghonosulhatott volna. E sorok czélja, ro
konszenves alakjának bemutatása által fel
újítani emlékezetét; nemzetünk őszinte ba
rátja, a különben is ritka készültségii s 
szellemdús iró, megérdemli azt tőlünk. 

De Gerando Ágost franczia nemes csa
lád ivadéka volt, mely, családi hagyomány 
szerint,régenten Spanyolországból költözött 
át franczia földre. Elődei több nemzedéken 
át Lyonban laktak, Francziaország második 
városában, s ott született Ágost is, 1819. 

ápril 4-kén. Atyját, An
tal t , ki tekintélyes férfiú 
volt s magas hivatalokat 
viselt, már 4 éves korá
ban elveszte; nyolez éves 

V koráig anyja gyöngéd 
ápolása alatt maradt. A 
tehetséges, érdekes kül
sejű, de gyenge testal-
alkatu gyermek ekkor 
atyai nagybátyja József 
gyámsága s nevelése alá 
került. E nagyhírű, magas 
állású rokona, ki mint 
kitünö iró és államférfi 
nemcsak hazájában, de a 
külföld előtt is nagy tisz
teletben állott, példája, 
tanácsai s átalában szel
lemi befolyása által nagy 
és jótékony hatást gyako
rolt; a'gyermek erkölcsi és 
elmebeli fejlődésére s ne
velését a legjobb irány
ban vezette. Mihelyt oly 
kort é r t , hogy tudomá
nyos képeztetése megkez
dődhetett, a versaillesi 
királyi kollégiumba véte
tett föl s ott tanulmányait, 
gyönge testalkata daczá
ra , nagy szorgalommal s 
kitünö sikerrel folytatta. 
Kizárólagtudományospá-
lyárakészült, különösen a 
történelemre, s iskolai ta
nulmányait bevégezvén, 
baccalaureatust nyert s a 
történelmi tanárság el-
nyerhetésére szükséges 
vizsgákra akart készülni. 
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De nagybátyja őt inkább a közpályán mint 
a tanári széken óhajtván lá tni , a jogi ta
nulmányok felé fordult, melyeknek széles 
és jó alapját birta már, épen történelmi ta
nulmányaiban. 

Egy véletlen találkozás s azt követett 
ismeretség, midőn élete pályájának egészen 
uj irányt adott, egyszersmind szoros össze
köttetésbe hozta öt hazánkkal. Nagybátyja 
házánál ugyanis Erdély egyik első rendű 
családjának — névszerint gróf Teleki Im
rének mivelt és szellemdús leányával Em
mával ismerkedett meg, s a fiatal szivek 
közt gyorsan kifejlett kölcsönös szerelem 
csakhamar házasságra vezetett, mely 1840. 
tavaszán a huszonegy éves ifjút a Teleki 
családhoz s általa hazánkhoz csatolta. Né
hány héttel egybekelése után Erdélybe uta
zott nejével, hogy ennek családjával és szü
lőföldével megismerkedjék. Erdély lége, 
szabad vidékei, bérezi fuvalmai jótékonyan 
s erősitőleg hatottak gyönge egészségére. 
A szerető szemeivel nézvén ez országot s 
népét, ugy tetszett neki, mintha egy isme
retlen s félreismert világrészt fedezne fel s 
második hazája iránti kötelességének ismerte 
eloszlatni a homályt és úz előítéleteket, 
melyek a mivelt világ előtt e távolesö or
szágot s népet boriták. De midőn elhatá-
rozá, ez Európa előtt csaknem ismeretlen 
országot a külfölddel megismertetni, nem
csak rokonszenv, hanem alapos tanulmá
nyok által akarta vezettetni magát. Ma
gáévá tette a magyar nyelvet, melynek 
nemcsak tökéletes értésére, hanem külföl
dieknél igen ritka könnyűséggel beszélé-
sere is eljutott; beutazta Erdély nevezetesb 
vidékeit, megismerkedett irodalmunkkal, 
tanulmányozta történelmünket, teljesen be
leélte magát politikai s egyéb intézmé
nyeinkbe, szokásainkba, viszonyainkba, egy
szóval mindenbe behatott, mit irónak tudnia 
s ismernie kell, ki valamely addig épen 
nem, vagy félreismert országor és népet a 
külfölddel egész valóságában meg akar 
ismertetni. 

Ily tanulmányok s előkészületek érett 
gyümölcsei voltak ama müvek, melyeket ő 
egymás után s néhány rövid év lefolyása 
alatt, hazánkról közrebocsátott; természe
tesen saját anyanyelvén, francziául irva, 
nem számunkra, hanem a külföld számára 
irván. Első műve: „Essai historique sur 
l'origine des Hongrois" Paris, 1844 („Ta
nulmány a magyarok eredete fölött"), rö
vid, de eszme- és tartalomdús mü, melyben 
De Gerando, régi krónikásaink s hagyomá
nyaink nyomán, a kunokkal és avarokkal 
köti össze nemzetünket s honfoglaló és 
államalapitó őseink képét, a német krónikák 
színeitől megtisztítva állítja a világ elé. — 
Nagyobb, fontosabb, tulajdonképi főműn 
kaja a második, mely a következő évben 
(1845) jelent meg e czim alatt: „La Tran-
sylvanie et ses habitants" („Erdély és lakói") 
számos rajzokkal s Erdély í'öldabroszával. 
Adatokban gazdag, fölfogásban igazságos s 
mégis eredeti Ítéletben biztos, kivitelben 
művészi dolgozat, mely iróját, irói oldalról 
is, a legelőnyösebben tünteti föl. Erdély 
östörténelmének s ujabb történeteinek váz
lata mellett, ethnografiai ismertetésén s 
élénk és valóhű leírásain kivül behatóan 
tárgyalja a politikai viszonyokat, a polgári 
szerkezetet, társadalmi életet, a felekezetek, 
rendek, s nemzetek alkotmányi és jogi állá
sát s kölcsönös viszonyait; mindezt oly vi
lágossággal, mint csak benszülöttöl lehetne 
várni, s oly művészi kidornboritassál, mely 
a franczia irót egyszerre elárulja. Utolsó 
müve, melyet 1847-ben Pesten irt, s mely 
egymás után franczia, német és magyar ki-
dáaokb&n jelent meg, ily czimet visel : 

„De l'esprit public en Hongrie depuis la 
revolution francaise" („A közszellem Ma
gyarországban, a franczia forradalom ota"). 
E nevezetes munkájában a szerző Magyar
ország politikai életének és fejlődésének, 
országgyűléseken és azokon kivül folyt 
pártküzdelmeknek történetét irja le. Mária 
Terézia uralkodása végétől az utolsó po
zsonyi országgyűlésig, a fenforgott orszá
gos kérdéseknek beható tárgyalásába bo
csátkozván mindenütt. 

Alig irta meg s bocsátotta közre e mü
vét, mely, ha hazánk ismertetésére keve
sebb adattal szolgál is, mint emiitett fő-
müve, politikai tekintetben még annál is 
jelentősebb, — mikor az 1848. februári 
forradalom Parisban kiütött. Második ha
zája nem feledteté el De Gerandoval az első 
iránti szerelmét s kötelességeit sem. Forrón 
szeretett családját a rég forrongó Paris vi
harainak kitenni, sem maga hazája vesze
delmétől távol maradni nem akarván, el
szakadt övéitől s Parisba sietett s ott a 
rend és szabadság érdekeit egyiránt képvi
selő mérsékelt köztársasági párthoz csatla
kozott. I t t sem feledkezett meg Magyaror
szágról, s a mellett, hogy egyik nagy lap, a 
„National" hasábjain rendszeres tudósítá
sokat s tájékozásokat közölt a magyar ügy
ről, egy ujabb uagy munkába kezdett, mely 
„La Hongrie" czim alatt, négy kötetben 
adta volna Magyarországnak szint oly rész
letes és minden oldalú leírását, minőt előbb 
Erdélyről adott vala. Egyre gyöngülő egész
sége, mely a megfeszített munkával föl
hagyni kényszerité,nem engedte befejezni a 
csak megkezdett dolgozatot. Egy gyászhír, 
melyet Magyarországból kapott, szeretett és 
tisztelt ipának halál híre, ugy szólván a 
végcsapást mérte megrendült életerejére. 
Hazánkat is a háború dúlván már, csak élete 
veszélyeztetésével juthatott ide, hova táma
szától megfosztott családjához sietett, mely 
nején kivül egy fiúból és leánykából állott. 
Miután ezek biztonságáról gondoskodott, 
gyönge egészsége daczára is részt akarván 
venni, legalább mint szemlélő, második ha
zája nemes küzdelmében, mint önkéntes 
csatlakozott a Dembinszky táborában levő 
hetedik zászlóaljhoz, azzal a kinézessél, hogy 
a hadjárat történetét irja le. De a világosi 
fegyverletétel a hadjáratnak s az ő tervének 
is csakhamar véget vetett. Testben, lélek
ben megtörve, hagyta el Magyarországot 
— s jutott Drezdába. Utána siető családja 
a halálos ágyon találta már; 1849. deczem-
ber 8-án megszűnt dobogni nemes, és két 
hazáért oly forrón érző szive. 

Özvegye, gyermekeivel, Parisba költö
zött, s azokat, apjokhoz méltóan, a magyar 
haza hü gyermekeinek nevelte. Maga mint 
kitűnő műveltségű irónö ismeretes. Köze
lebbről, gyermekeivel együtt, visszatért 
hónába. 

Az irodalmi jó szolgálatot, melyet De 
Gerando hazánknak tett, a magyar akadé
mia korán sietett méltányolni, s őt, Erdély
ről szóló nagy müve megjelente után 
azonnal külső tagjául választotta meg. Em
lékezetét az akadémiában Lukács Móricz 
üllötte egy szép emlékbeszéddel,mely jelen 
vázlatunknak is alapul szolgált. Jó arcz-
képe nem maradt fönn; de érdekes lesz 
megjegyeznünk, kogy az oldalkép, melyet 
lapunk bemutat, egy gypsz féldombor-kép 
után készült, melyet nejének nővére, a de
rék Teleki Blanka grófnő készített. 

Nekünk De Gerando élete egy nagy vi
gasztalást nyújt: azt, hogy ellenségeink 
azért ellenségeink, mert nem ismernek, s a 
nemesebb szív, ha hazánkat és nemzetünket 
megismerte, barátunkká válik. —á—r — 

Egy százszorszépre, 
melyet szántásközben ekémmel kifordí

tottam. 
(Burnt költeménye ) 

Piros pöttyes kis százszorszép, te , 
Gyökered' ira ekém kitépte! 

Szép kis virág, szánlak nagyon, 
De nem segíthetek már; 

Tört szárad' a gyom közt hagyom, 
Hol gyors enyészeted vár. 

Szegény kis ártatlan virágot, 
Nem a"pacsirta, vig barátod, 

Tiport le (gyorsan szállva rád) 
A harmat-mosta zöldbe, 

A mint kezdé harsány dalát, 
A hajnalt üdvözölve. 

Mikor kibújtál volt: fagyialva 
.Fút t rád észak metsző fuvalma; 

De a tavasz lágyabb lehén 
Hő ringatódat lelted, 

S az anyaföld hü kebelén 
Kinyíla gyönge kelyhed. 

Szép kérteink pompás növényit 
Árnyas sudárfák s falak védik; 

Kő és göröngy vesz tégedet 
Körül a puszta réten, 

S a száraz ugart ékited, 
Elhagyva, észrevétlen. 

Szegény ruhádban, mint kis árva, 
Hó kebled' a napnak kitárva, 

Mosolygó, ártatlan fejed' HP 
Szerényen emeled föl . . . 

S im egy ekevas, ágyhelyed' 
Kiforgatá fenékből! 

E sors vár, ah, sok gyönge lányra: 
Födvén magány homályos árnya, 

Kiket megcsal a szerelem, 
S vak bizalom felültet, 

Virultak, ah, és hirtelen 
Posványba, sárba dűltek! 

A balga dalnok sorsa sem más, 
Kit elsodor egy vad vizomlás; 

Vagy balcsillagú tengeren, 
Észélytől nem vezetve, 

Vihar, habtorlás, szertelen 
Mélységbe eltemette! 

Ez sorsa a küzdő erénynek, 
Kit baj, nyomor szenvedni kénytet, 

Kit elárul rokon, barát, 
A sors elfordul tőle, 

Ég nyújtja csak védő karát, 
S szétzúzva — abba dől le! 

S ki szánod e kis százszorszépet: 
Vár rád is, vajmi gyorsan, véged! 

Virágzói most s kevélykedel; 
De várj! — a sors ekéje 

Véletlen érhet téged el, 
Kifordít — s föd sir éje! 

Szász Károly. 

Az Országgyűlési Ifjai Egyesület és 
Casino apológiája. 

(Adalékul a Lovassy-féle föjségsértési pörhöz.) 

Lovassy László és társai ellen a királyi fiskus 
felperességealatt indított fölségsértési pör neveze
tes epizódját képezi Magyarország történetének, » 
mennyiben ez volt az ujabb időben az első tettleges 
föllépés, melylyel a kormány, melynek élére akkor 
Pálffy Fidél kanczellár állíttatott, a szabadabb 
eszméknek hazánkban fejlődését a „megfélemlitési 
rendszer" ez erőszakos és törvénytelen eszköze 
által elfojtani törekedett. 

Az ügy részint önmagában is fontosságának, 
részint azon nagymérvű országos mozgalmaknak, 
a melyeket a kormány e lépése maga után vont, 
kell tulajdonitanunk, hogy ujabb korunktörténet
írói, köztök Horváth Mihály, nem kételkedtek ez 
esetet, mint az egész országra kiható eseményt, 
műveikbe fölvenni s azt kellő méltatással tár
gyalni. 
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A megindított pör magvát, középpontját j 
mindnyájok szerint azon Ifjúi Egyesület és Casino 
képezi, a mely az 183*/e orezággyülés alatt a Po
zsonyban egybegyűlve volt „megyei ifjúság" kö
zött alakult volt. 

Ez „Egyesületről" eddigelé közelebbi tudósí
tást csak Horváth Mihálynál találunk , a nélkül 
azonban, hogy az iró részletesb leirást adna a tár
sulat belső szervezetéről*) 

Gyűjteményemben egy terjedelmesb ismerte
tés, illetőleg „Apológia" foglaltatik e két néven 
szereplő társulatról, mely nemcsak azért érdemli 
meg a kiválóbb figyelmet, mivel az érdeklett ifjú
ság egyik „elsőbb rendűnek" nevezett tagja tollából 
került, hanem és főleg azért is, mivel az abban 
előadottak, a társulatnak épen alapszervesetére 
nézve, majdnem ellenkezőket mondanak azokkal, a 
miket Horváth Mihálynál olvashatunk. 

Nem kivánom én kétségbe hozni azokat, a 
miket nagynevű történetírónk elmond, mert bizony
nyal szavahihető egyénektől nyerte értesüléseit 
ő is, bár óhajtandó lett volna, hogy számot adott 
volna akutfőröl, a melyből merített; azonban haj
landó vagyok a társulatról, mint olyanról, mégis 
ez emlékiratnak adni az elsőséget, mig másfelől 
nem tagadom, hogy a Horváth Mihálynál olvas
ható eszmék és tendencziák csakugyan szerepelhet
tek „egyesek"-iiél, a mi azonban az egészre soha, 
vagy ritkán alkalmazható átalános mértékül. 

Lehet, hogy az emlékirat folytán talán vesz
teni fog valamit az „Egyesület", mint ilyen, „alap
szervezetének demokrat irányú" nimbusából, mint 
a mely a szabályok közé folvéve nem volt: de 
másfelől annál élesebben fogja kitüntetni az elfo-
gottak irányában követett eljárás zsarnokságát, 
melyet nincs, a ki menteni tudna, menteni csak 
meg is kisérthetne. 

Egyik érdeme lesz ez „Emlékiratnak" az is, 
hogy chronologiai szempontból meg fog igazítani 
némely tévedéseket, a melyek az előzmények és 
következmények tekintetéből Horváth Mihály elő
adásában foglaltatnak. 

Egyébként is nem öröm nélkül fogja ezt ol
vasni haladásunknak minden barátja, midőn két
ségtelen jeleivel találkozandik benne már ifjú 
nemzedékünk között is azon uj szellem lengede-
zésének, mely 1825 óta fokozatosan erősbödve, 
végre 1848-ban Magyarország újjá teremtésének 
nagy müvében érte el hatásának magaslatát. 

Az emlékirat itt következik: 

Az Országgyűlési Ifju Egyesület és Casino 
apológiája. 

Készült b. Vécsey Miklós szatmármegyei főispán 
felhívására. 
Veniat super vos omnis sangvis 

iustus, qui effusus est super terram. 
Math. XXIII. 35. 

Valának ott könyűk, lánczok és vér. 
Abbé de la Mennait. 

Méltóságos stb. 
Tudtára esvén Méltóságodnak az isme

retes „Országgyűlési Ifjúi Egyesü'et" miatt 
lett megjegyeztet esem, miután én magamat 
és társaimat váltig ártatlanoknak erősítem: 
méltóztatott felszólítani, adnám ki Írásba 
foglalva nyilatkozásomat az Egyesület fe
löl, politikai hitvallásommal együtt; a mit 
annál örömestebb vagyok kész teljesíteni, 
minthogy némely látszatos körülmények a 
legfonákabb gyanúknak adának valószínű
séget. 

A magyar ifjúság nagy része, nevelési 
jó rendszerünk hiánya miatt és a sok rósz 
alkalom s még roszabb példányok látása 
által, már a szülök és iskola körében meg
szokják a betyársággal párosult tivornyá-
zást és korhelykedéseket. Ilyen sokaknál 
már szenvedélylyé vált sajátságokkal, mi-

*) Huszonöt év Magyarország törte'netéből 1823-tól 
1848-ig. Elsó kötet. Genf, 1864, a 480—4&Ó lapokon. 

dön Pestre, vagy országgyűlés alkalmával 
Pozsonyba felkerülnek jurátusoknak: az 
elkezdett undok életmódot már rendszere
sebben s némi szokás ajándékozta szabadi-
tékkal űzik. Nem szokván meg pedig az 
önkénti munkásságot: a hivatalos foglala
tosságból fenmaradtsok üres időn meglepett 
unalom közt még más nemtelen éldeletek 
tömkelegébe is csábul a betyárságban büsz
kélkedő magyar ifjú. Ivások, kártyázás, 
fajtalanság s némely lélekrázó jellemtelen 
tettek oly csúnya bélyeget nyomának a ma
gyar ifjúságra, hogy a külföldi, hazatértével, 
ha rólok szól, nem tud egyebet mondani 
gyalázatosnál; a hazafinak pedig, látva, 
mikép nevelödnek vétekbe sűlyedve az utóbb 
atyák, urak, törvényhozók és birák, két
ségbe kellene esni a haza felemelkedheté-
séröl, ha csak valami fensöbb hatalom a 
„progenius vitiosior"-t vissza nem rántja a 
tátongó örvénybe való rohanástól. 

Ilyen alakban tűnt fel nekem s néhány 
társaimnak a magyar ifjúság, midőn az or
szággyűlési életbe komolyan tekinténk. 
Vérezek szivünk, mert egész hévvel szeret
jük a hazát s panaszainkat mély sóhajokkal 
vegyítve öntők ki egymás kebelén. És nem 
látva egyebet a borzasztó alaknál: kétségbe 
kell vala esnünk, ha nem tapasztaljuk azon 
lelkesedést, mely néha az országos vitatások 
alatt roppant lánglobbanásként tűnek fel. 
Tudva volt ugyan előttünk, hogy ez a leg
nagyobb résznél csak egy vadon kedvtelés
ből származik: de mi ezt egy jótékony tüz 
jelenségének hivők, a minek, ha biztos irányt 
lehetne szabni, a legnemesb lelkületté fej
lődhetnék. 

Sóhajtozni, búsulni a haza szomorú sor
sán és semmit sem mozdítani: kárhozatos 
restség, a mi elődeinknek vala bűne. Mi 
tettel akarók bebizonyítani, mily forrón 
szeretjük a hazát s egy pár követ emelni 
azon épülő erős oszlopokhoz, a melyekre a 
magyar nép jólléte leszen alapítandó. Tisz
tán álla előttünk, miképen ifjú társaink té
velygéseit leginkább a foglalatosság hiánya 
okozza, s az unalom kényszeríti azon szo
morú következményekre, a miknek semmi 
szivtörődés, semmi késő bánat sem nyújt
hat többé semmi pótlékot. Egyesülés, köl
csönös és független serkentés és buzdítás 
a munkára látszék előttünk az egyetlen 
mentő eszköznek, mit ha kivivhatánk, leg-
kedvesb szolgálatot hivénk tenni a hazának, 
mi szivünknek pedig itt a földön mennyei 
jutalmul vigasztalást szerezhetni. 

A fellengző ifjú, mint kora, szép álmo
kat teremt maga körül, s gazdag nyarat 
remélve, mindenütt viruló tájakat lát. így 
valátik mi; és fáradozánk, hogy szép jutal
mat arathassunk, egyesületet állítani. E 
bájos gondolatot közlök szelídebb kedélyű 
ismerőseinkkel, ezek ismét hason indulatú 
társaikkal: s a gondolat főtt, súrlódott és 
fejlődött, mig végre egy erős eltökélet hoz-
zájárultával elkészült az embryo. Anyai 
hévvel ápolók ezt; örömittasan vivánk egy
más közt, és szem el^tt tartva a szent czélt, 
gondosan készítők a táplálékot, hogy erős 
gyermek növekedjék az anya méhében. „Mi 
legyen a felállítandó egyesület Joglalatossági 
tárgya?" — vala a feladat, melylyel sokáig 
küzdöttünk. „Minden más tudomány, a po
litikáin kivül" — volt a sok vitatás resul-
tatuma. Nem azért, mintha ezt alkotvány-
elleninek hinnők: hanem azért, mert már 
vala példánk, mikép egyes politikai lépései 
az ifjúságnak, mint pl. a Wesselényihez irt 
„Emlékirat" s az „Erdélyi ifjúsághoz inté
zett Levél", üldözéssel-teljes következéseket 
vontak maguk után, mik a nem egészen 
független ifjakat ovakodókkátevék bármily 
ártatlan dolgok avatkozásában; s ezt tudva, 

meggyőződtünk arról, hogy ha Egyesüle
tünknek politikai irányt adunk, nem érhet
jük el a czélt, mely az vala, hogy a sokasá
got ez Egyesületbe édesgetvén és munkás
ságra serkentvén, elvonjuk a tévelygés 
ösvényéről, csapongó lángjainak biztos 
irányt adandók. 

A „művelődés" legyen tehát a kitűzött 
czél, melynek eszközei az olvasás, irás, ki
vonatok s fordítások, ezeknek bírálatai és 
szavalás. Elrendezése pedig az országban 
fennálló Casinóké, azon különbséggel, hogy 
az elnök, a kerületi országos rendszer pél
dájaként, betűrend szerint legyen elhatá
rozva, egy hétig tartó egy tagé. 

Gyűlések tartassanak hetenként kétszer, 
melyekben először az Egyesület biztossági 
és gazdasági tárgyai vétessenek tanácsko
zás alá; azután a tagok által az első pont 
szerint beadandó munkák olvastassanak 
vagy szavaltassanak el; végre az indítvá
nyok következzenek. 

Olyan ifjú, ki magát valamely nemtelen 
tettel megbélyegzé, tagul föl ne vétessék. 

Mindenféle játék neme tiltva legyen a 
társaság körében; sőt ha valamelyik a ta
gok közül a sors-játékot gyakoroltatni ve
tetik észre: az Egyesületből rekesztessék ki. 

Az elnökön kivül legyen egy jegyző, 
pénztárnok és ellenőr, minden hónapban 
változandók. 

Ks*ez rövid kivonatja az Egyesület ter
vének; a mi sok vitatások és küzködések 
után elkészülvén, végre az 1834. évi július 
4-ke meghozá az órát, melyben fájdalom nél
kül, leírhatatlan öröm közt megszületek a 
gyermek. Huszonhárom ifjú jelenék me<] az 
első meghívásra, kik előtt felolvastatván a 
tervezet, azt előlegesen elfogadták, s a kis
ded Egyesület létrejött. 

Azonban alig lön közönségessé Pozsony
ban Egyesületünk felállása: az országgyű
lésen uralkodott, de sokaktól félreértett, 
sokaktól balul felfogott szellem rovására, 
minket is alaptalan, hamis gyanúkkal ter-
helének. Alig vala még néhány napos a 
gyenge gyermek: s az egy erős revolutioná-
lis szövetkezésnek, titkos összeesküvésnek s 
isten tudja még milyen kárhozatos és roszra 
munkáló politikai pártnak vala kikiáltva, 
a melyben némely követek is részt vesznek; 
s ezen kárhozatos koholmány az ország 
minden részeiben nagyítva híreszteltetek el. 

I t t felhívok minden hazafit, ki a közjó
nak oltárára áldozatot vitt, s az, mint tisz
tátalan ajándék szidalmak közt vettetek 
neki vissza papjai által, volt-e képes szá
molni érzéseivel az elkeseredés első pillana
taiban? Daemonium habét! Ezt vetek sze
mére Egyesületünknek ellenségei; de nem 
nyilván, mint Krisztusnak a farizeusok, 
sem birói szék előtt, mint ég és föld tör
vényei parancsolják, hanem csak alattom
ban, és titkos üldözések tárgyául tüzének 
ki bennünket. 

így szélvész közé taszítva érezvén ma
gunkat, a kik az igazság zászlója alá eskü-
vénk, a kik fáklyát ragadánk, hogy vezé-
rekül az igaz utat mutassuk ki tévelygő 
ifjú társainknak, szégyeltünk volna elcsüg
gedni a kisértet óráiban. Miseria fortém vi-
rum probat; és mi, még gyenge ifjak, egy
másba fogódzván, megesküvénk, mig erőnk 
győzi, a viharban szilárd kebellel állni. El
kezdők munkálkodásinkat. Olvastunk, ir
tunk, bírálgattunk, s Egyesületünk egyfe
lől növekedni kezdett, de, fájdalom, más
részről fogyott. Tagtársaink közül néme
lyek főnökeik által gyakorlási helyzetünk 
(szine) alatt, mások szüléiknek levélben ér
kezett kemény parancsa által kényszeritet
tek a kilépésre. Keseredve válánk meg egy
mástól, s az érzékeny megválást, mi nyilván 
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történt, alattomos kémek a gonosz czél csal
hatatlan jelenségének hirdetek. 

Mig erőnk győzi, szilárd kebellel állani 
a viharban: vala az erős tökélet; s minden 
tehetségünket a terhes gyanú megczáfolá-
sára és czélunk kivivhatására forditók. El
határoztuk, hogy az Egyesületnek mind 
ajtói, mind könyvtára és irományai minden
kinek és minden időben tárva-nyitva legye
nek. Alapszabályainkat, melyeket már fen
tebb kivonatban közlöttem, kinyomatni 
rendeltük, a hirlapokban az egész hazával 
közlendők. így a lehető legnagyobb nyil
vánosság által kivántuk a gyanú-teljes bal
véleményt megczáfolni. Megbizottaink el is 
vivék Alapszabályainkat a censorhoz: de ez 
a kegyes ur, az uri imádságnál ártatlanabb 
szabályokat a politikai iratok sorába szám
lálván, eltiltá a sajtó alól. 

I t t hágott legfelsőbb 
fokra az üldözés. A go
nosztevőknek megengedi 
a törvény magukat men
teni és védelmezni. Mi 
meggyaláztatánk; ország
háborítók, alkotmánydön-
tök, hazaárulók, a fejede
lem méltósága megvetöi-
és letapodóinak kiáltatánk 
ki az ország előtt: és az 
isten és természet adta 
jog, a védelem és ment
ség útja, elzáratott előt
tünk. Es ez vala az ártat
lanokra a legnagyobb 
büntetés, nagyobb azon 
ítéletnél, a melyet a t. ki
rályi tábla a két Lovassy 
és Tormássy ifjú társaink
ra kimondott. (Folyt, köv.) 

Közli Szilágyi István. 

erőnket a gép hajtása emészti föl; a korcsolyán 
magunk szállunk s oly könnyen, oly vigan, eről
tetés nélkül, mint a madár. A ki látja, bámul 8 
alig hiszi, hogy azon a két késfoknyi élen oly biz
tosan s oly könnyen lehetne mozogni, keringelni, 
tova sikolni, egymásnak kitérni, még roppant na
gyokat ugrani is; a ki nem hiszi: kisértse meg, s 
meglátja, hogy a mily kellemes, ép oly könnyű 
mesterség. 

Épen ebben van magyarázata, hogy a nők 
korcsolyázása annyira-el van terjedve mindenütt, 
hol a téli évszak állandó jéggel jár. Péterváron, 
Parisban átalános divatú, mulatsága az előkelő 
világnak és félvilágnak. A csatornák országában 
a kis Hollandiában, hol több a vizi, mint a szárazi 
ut, télen át rendes közlekedési eszköze a vajjal és 
tojással heti vásárra menő pórnőknek. 

Nálunk csak egy pár éve kezdett inkább lábra 
kapni; de mintha késedelmünket akarnók kipó
tolni, elég mohón fogtuk mindjárt. Az erős telek 
is kedveztek az utóbbi egy pár évben s a jégsport 

érintik egymást, mosolyognak, szólnak egymás
hoz, — most melletted villannak el, szeretnéd 
ellesni beszélgetésöket — lehetetlen, egy szónak 
felét sem foghattad föl, mert már tiz ölnyire van
nak tőled. Iramodj utánok (feltéve, hogy korcsolya 
van lábadon) üzd őket, — hiába, — nincs könnyebb, 
mint egy lendítéssel kitérni az üldöző elől. 

El ne mulaszszátok a városerdei jeget meg
látogatni ; akár vagytok a pesti korcsolyázó egylet 
tagjai akár nem. Hogy lejtenek, milyen négyese
ket járnak (el-el is esnek az igaz, de az szót sem 
érdemel)! — Hanem én mégis legjobban szeretem 
a magános, vagy páros (de egymást jól értő) kor
csolyázókat kisérni szemmel — mint szeretem a 
nyilaié fecskét a levegőben! —a—r~ 

Pesti képek. 
Korcsolyázó no. 

Fessétek a röpülő mada
rat, a tova robogó mozdonyt, 
a nyargoló paripát bármily 
művészileg, a kép mindig 
tökéletlen lesz, s épen arról 
nem fog fogalmat nyújtani, a 
miről akarna: a mozgásról. A 
madár, kiterjesztett szárnyak
kal is lomhán fog a levegőben 
függeni; a mozdony, füstö
lögve s sziporkáit szórva, csak 
állomásán látszik vesztegleni, 
s a paripa, kinyújtott lábai
val és repülő sörényével, der
medten álland vásznotokon. 

Nézzétek e tova lebbenni 
látszó alakot; ide van sze
gezve a papírra; megállott a I  
jégen. Pedig a jégen, kivált e 
repülő állásban, nincs megál
lapodás, mert azt rögtön az elbukás követné. A kor
csolyázás épen abban áll, hogy a talapjáról lebil
lent súlypont folyvást helyre állni igyekszik, a 
hátra maradt talp utána siet, hogy folyvást ismét 
elveszitse s folyvást tovább kergesse, mert ha 
kergetni megszűnnék, s megállana az előre hajlott 
test mögött, ennek menthetlenül föl kellene azon
nal buknia. 

Szép és okos mulatság. Maga a hideg, a ro-
P°gó j^g« a recsegő hó, a viz fölött mindig fúvó, 
metsző szél, edzett testet kivan, hogy tűrhető le
gyen ; de a gyors mozgás nemcsak tűrhetővé, ha
nem kellemessé is teszi. Még a ki nézi is a korcso
lyázókat, felejti a hideget a kellemes látvány 
mellett. Mint a madár néztébe elmerülve, lebbenni 
véljük utána magunkat. Valóban, az ember soha 
sem közeliti meg a madár repülését annyira, mint 
a korcsolyán. A vágtató ló szél-sebesen visz tova, 
arezunk kipirul, lélekzetünk szorul s lihegővé vá
lik, — de csak szenvedő részesei vagyunk a gyors 
mozgásnak s elfogadói az általa nyújtott kéjnek; 
a veloczipéd nehézkes mechanikai munka, hol 

Korcsolyázás a pesti városligetben. 

egyszerre oly átalános és kedvelt időtöltéssé vált, 
mint a sport akármelyik más neme, még az arisz
tokratikus lóversenyeket sem véve ki, a rákosi 
gyepen. Természetes: ez az egy, melyben a nők is 
igazán tevékeny részt vehetnek. 

Nincs meglepőbb, mint ügyes, gyakorlott s a 
mellett szenvedélyesen korcsolyázó nőt, a jég sima 
tükrén, milyen kivált az idei, a madár könnyüsé-
gével s hajlékonyságával tova siklani látni. Mint 
a gondolat, vagy legalább mint a fecske, villanik 
tova; arcza ég (a hidegtől s a gyönyörtől egy
aránt), haja lobog, (kivált ha meleg kapuchonja 
nem tartaná) ruháját „lebke szellő lebegteti" — 
piczi lábai, a csinos saruba szorítva, észrevétle
nül kormányozzák, a legkisebb mozdulattal más 
irányba viszik s gyorsan ragadják tova testét, 
melynek egy ízén sem látszik a legkisebb erőltetés 
sem. Igazán, nincs valami szebb látvány. S mégis 
van, ennél is szebb: két Összefogózott alakot látni, 
könnyedén összefűzött karokkal,egymásnak egyen
súlyt tartani segítve, siklani, röpülni, lebbenni 

| tova. Most egymáshoz hajolnak, arczaik csaknem 

Kalandok az északi sarkvidékeken. 
A földünk sarkait környező jégtengerek és 

beláthatatlan terjedelmű jégmezők rideg ottho-
niatlansága és borzalmas ve
szélyei nem tudták visszari
asztani azoknak fölkeresésé
től a merész utazókat. Száza
dok óta számtalan sok expe-
diczió vállalkozott e valóban 
életveszélyes kirándulásokra, 
melyeknek története igen 
érdekes képét tünteti föl ama 
rendithetetlen kitartásnak, 
melylyel az ember a természet 
ellenséges elemei ellen min
den időben harczolni és raj
tok a legtöbb esetben dia
dalmaskodni képes volt. Es e 
kalandosnok látszó, ámbár a 
legkomolyabb tudományos és 
kereskedelmi czélufölfedezési 
utazások által egyszersmind 
az emberi nem fejlődési tör
ténetének is egy igen fontos 
fejezete tárul szemeink elé, 
melyet mind az események 
szintere, hol azok végbe men
nek, mind pedig az indokok, 
melyek a cselekvőket lelkesí
tek s az eszközök és módok, 
melyek a kitűzött czél elér
hetésére alkalmazásba vétet
tek, egyaránt érdekfeszitővé 
tesznek. 

Ugyanis az északi sark 
körül, mely hozzánk közelebb 
lévén, mint a déli, természe
tesen jobban is érdekel ben
nünket, az örökös jég oly 
titokteljes védgátat vont, 
mely méltán fölébresztheté 
az emberi kutató és vállal
kozó szellem kíváncsiságát. 
A Jeges-tenger partjain és 
hólepte szigetein egy saját
ságos nép lakik, melyet 
földrajzírók, miért, miéi 
nem? — eszkimóknak nevez
tek el, noha ők máskép neve
zik magukat. A fagyos hullá
mok csak ugy hemzsegnek a 
czéthalak, delfinek, fókák 
és más kisebb tengeri állatok 
rajától, mig a partok szik
láin a magas észak szár
nyasai oly bámulatos meny-

nyiségben fészkelnek és költenek, hogy mikor 
felröppennek, a nap tökéletesen elsötétül miattok. 
De hogy vájjon e zsibongó élet magánál az északi 
sarknál is oly nagy mértékben tenyészik-e, avagy 
ott megszűnik épen minden, a mit életnek vagy 
tenyészetnek szoktunk nevezni? — e kérdésre 
még eddig senki sem adhatott biztos feleletet, 
noha minden művelt nemzet szaktudósai azon fá
radoznak, hogy e földrajzi talányt végre megold
hassák. Angolok, amerikaiak, németek, svédek és 
oroszok egymással vetélkedve küldözgették oda 
expediczióikat, melyek igen sok becses tudósitást 
hoztak e zordon tájakról. De az északi sarkot egy
nek sem sikerült elérnie, bármily közel jutottak 
is hozzá. A merész utazóknak számtalan sok bajt, 
fáradságot és veszélyt kellett kiállniok az éhség
gel, jéggel és hideggel vivott küzdelmeik közben, 
és igen sokan — köztök a derék Sir John Frank
lin — lelték halálukat e kihalt vidékeken. Mások, 
mint Kané és Hayes, szerencsésen visszaérkeztek. 
Az utóbbit, az amerikai dr. Hayest, illeti az a di
csőség, hogy a földnek még eddig elő ismert leg
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Ott, a hol jéghegyek 

északibb tartományát Grinnell-Landot átvizsgálta. 
Utazása oly gazdag érdekfeszitő kalandokban, s 
oly szépen és hiven irja le az északsarki tartomá
nyok természeti tüneményeit és ritkaságait, hogy 
jó szolgálatot vélünk teljesiteni olvasóink irányá
ban, midőn útirajzaiból néhány főbb mozzanatot 
képben és szóban bemutatunk. 

Dr. Hayesnek nem ez volt első északsarki 
utazása, mert a Franklin fölkeresésére inditott és 
Kane-től vezérelt „Grinnell - expediczió" - ban, 
(1853—55) mint orvos, szintén tevékeny részt 
vett. Minthogy pedig 
Kane-nek a nélkül kel
lett visszatérnie, hogy 
az északi sarkot elérte 
volna, dr. Hayes, hogy 
a megkezdett müvet 
befejezze, egy kis, de 
kitűnően fölszerelt ha
jóval 1860-ban, a bos
toni révből ismét út
nak indult az északi 
sark felé. Hajólegény
sége tizenegy kipró
bált, merész tengerész
ből állt, s ezeken ki-
vül még egy titkár, egy 
csillagász és dr. Sonn-
tag követé őt; az utób
bi tehetséges fiatal tu
dós, ki az északi sark
tengert saját tapasz
talataiból ismerte már, 
mert a Kané expedi-
cziójában dr. Hay és
szel együtt ő is részt 
vett. 

Az előrelátható s 
minden lépten-nyo
mon rajok várakozó 
veszélyek nem tud
ták visszarettenteni 
elszánt kalandorainkat. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
és glatscherek (jégmezők) állták utjokat, dr. 
Hayes kutyáktól vont szánakon szándékozott föl
fedező kutatásait tovább folytatni. De a mi kutyáink 
épen semmit sem érnek a magas észak több ölnyi 
mély havában és hápahupás jégmezőin; az ottani 
ut fáradalmait és veszélyeit csakis a grönlandi 
vagyis eszkimó kutya birja ki, s ez okból min
denekelőtt ezeket kellett dr. Hayesnek bárhonnan 
és bármi áron is elő teremtenie. Az eszkimók ma
guk nem örömest adják el kutyáikat, és igy leg
előbb is Grönland nyu-
goti partjaira kellett 
vitorlázniuk, hol több 
dán telep foglalkozik 
e nélkülözhetetlen ál
latok tenyésztésével. 
Néhány meghiúsult 
kísérlet után végre 
Hayes több fogatra 
való kutyát összevásá
rolt s most már müvét 
biztosítottnak látta. 

Grönland hosszá
ban mind tovább-to
vább hatoltak észak 
felé, mig hidegebb, 
fagyosabb tájakra ju
tottak, hol már egy
mást érték az úszó 
jéghegyek. Az egyik 
eféle szörnyeteg épen 
ahoz a fajtához tarto
zott, melyet a hajósok 
„ne nyúlj hozzám" 
név alatt ismernek, s 
oly czikk-czakkos és 
lyukacsos vala, hogy 
biztosan lehetett kö
vetkeztetni nagy ré
giségére. — Minden
esetre igen kellemet- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
len szomszédság. Egyensúlyának legcsekélyebb 
megzavarása menten darabokra törheti ez úszó 
jégpalota egész tömegét s akkor aztán jaj 
annak a szerencsétlen hajónak, mely egy ilyen 
pusztulás közelébe jutott! Hayes hajója pe
dig, melyet a tengeráramlat ellenállhat itlan 
erővel hajtott előre, csakugyan hozzá ütődött 
és a jéghegyről le is szakadt néhány jégdarab, a 
melyek elég nagyok voltak arra, hogy a kis jár
müvet, ha utjokba esik vala, porrá zúzhassák. De 
utasainkat épen a jéghegy maga menté meg a 
végromlástól, mert egyszer csak szépen sarkon 

fordult és elkezdett úszni egészen más irányban, 
mint azelőtt. 

Végre kiértek az úszó jéghegyek birodalmá
ból és a York-fok felé eveztek, hol Hayes mind
járt szélyel nézett, hogy vájjon találhatna-e ott 
bennszülötteket? 

Ki dr. Kané északsarki utazásait olvasta, 
emlékezni fog rá, hogy e tengerész Grönlandnak 
egyik déli telepéből egy bennszülött vadászt vitt 
magával, ki az expediczió sorsábin majdnem két 
évig hűségesen osztozott, de azt későbben meny-

Az északi sarkvidékről: Fókára leső eszkimók/ 

asszonya kedvéért odahagyta s északi Grönland
ban a vad eszkimók közé települt le. E fiatal em
bert Hansnak hivták. Hayes gyanítva, hogyHans 
önkéntes száműzetését valószinüleg rég megunta 
már, és lakását, abban a reményben, hogy valamely 
barátságos hajó megszabaditja, York-fok közelé
ben vette, a parthoz közeledett, hogy őt fölkeresse. 
Mialatt a szárazföld hosszában evezett, csakhamar 
egy csoport emberforma lényt vett észre, kik foly
tonosan integettek felé, hogy figyelmét magukra 
vonhassák. Hayes egy csolnakban kikötött s kere-

Az északi sarkvidékről: A Jeges-tenger a Lieber- és Unio-fok között. 

sésének tárgyát valóban ott is találta. Hans rögtön 
megismerte őt és nevén szólította. Majdnem hat 
évi élete itt e sivatag tengerparton tökéletes pisz
kos eszkimóvá idomította őt. Mellette neje állt, 
ki első szülöttjét egy tarisznyában hátán czipelé. 
Zordon sziklákon át lakásába vezette régi barát
ját. Hans sátora a tenger szine fölött mintegy 65 
méternyi magasságra volt felütve és őrhelyül 
szolgált neki; onnan loste évről évre a délről 
érkező hajók jöttét; de hiába, egyik nyár a másik 
után múlt el a nélkül, hogy a várvavárt szabadító 
megérkezett volna, pedig Hans szüntelenül déli 

hazája után sóhajtozott. Sátra szomorú egy tanya 
volt; eszkimó sátrak módjára fókabőrből készült 
s alig volt akkora, hogy családja megférhessen 
benne. Hayes kérdezé tőle, hogy van-e kedve ő 
vele menni és nejét s gyermekét is magával vinni, 
a mire 6 legnagyobb készséggel „igent" mondott 
s rögtön fel is ment a hajó fedélzetére. Hans 
öröme most már határtalan lett; neje, ki még 
sohasem látott hajót, mindent megbámult, a kis 
poronty meg ugy orditott — mint akár melyik 
gyermek nálunk is. A matrózok azonnal neki 

fogtak, hogy a pisz
kos családot meleg 
vizzel, szappannal, fé
sűvel és ollóval vas
tag szennyrétegétől 

megszabadítsák, mely 
születésök óta gyűlt 
meg rajtok; mert a 
mosakodást az eszki
mók büszkén megve
tik. A vörös flanell-
ing, melyet rajok ad
tak, egészen elragadá 
•őket s nagy kevélyen 
sétálgattak benne a 
fedélzeten föl s alá, 
mint a gyermekek, a 
kik először húzták fel 
eletükben a magyar 
nadrágot és a sarkan
tyús csizmát. De már 
a vizzel és szappannal 

, való mosakodást nem 
> becsülték oly nagyra. 

Kezdetben tréfára vél
ték a dolgot, de ké
sőbben a nő elkezdett 

* kiáltani és mindenké-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5pen meg akarta tudni 

Ifjferjétől, hogy vallásos 
Pszokás-e az a fehér 

embereknél. Azután elhelyezték őket a hajóde
rékban és a kis hajó észak felé tartva tovább 
vitorlázott. 

Az ut mindenütt iszonyú jéghegyek és úszó 
jégmezők csoportja közt vagy meredek sziklapar
tok közelében kígyózott végig az örökös hó és 
fagy hona felé. Erőtelen a toll egy ilyen északi 
tájkép természeti szépségeit csak megközelítőleg 
is leírni. A nyilt tenger szüntelenül ostromolja 
háborgó hullámaival a kopár sziklapartot s főleg 
novemberben oly rémitően dühöng, hogy a parto

kat a köd és tajték egé
szen ellepi s a tenger
áradat sokszor a maga
sabbhelyeken épültha-
lászkunyhókat is eléri. 

A természetnek 
mindenütt megvannak 
a maga szépségei és 
nagyszerűségei. Uta
saink nem győztek 
eléggé gyönyörködni 
a szebbnél szebb táj-
és körképekben, me
lyek majd minden for
dulatnál mind zordo-
nabban, mind bámu
latosabb és megdöb
bentőbb magasztossá-
gukban tárultak sze
meik elé. Egyik raj
zunk szintén ilyen 
sarkvidéki tájképet, 
egy jeges-tengeri part 
részletet tüntet föl, a 
Lieber és Union fokok 
között. A rideg táj né
ma csendét csakis a 
tengeri kutyák (fó

kák) egyhangú 
„AwakI awak!" ki
áltásai és a csüllők, 

sirályok s más északvidéki szárnyasok fúlszak-
gató, éktelen sivitásai szakitják meg néha. Az 
emberi életnek néha [hetekig, sőt hónapokig 
tartó utazásokon át sem látható itt semmi nyoma, 
és csak ugy elvétve akadtak utazóink a partokon 
imitt-amott egy-egy csapat békés lelkületű eszki
móra. Ilyenkor aztán öröm, élénkség uralkodott a 
kis hajó népe között. A benszülöttek néha tizével-
huszával, többször egész nagy csoportokban lep
ték el a hajót, hogy a „czivilizáczió áldásai"-ban 
(értsd: pálinkában, rumban, dohányban és lőpor • 
ban) részesülhessenek. 
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I lyen találkozások esetében bő alkalom kí
nálkozot t u tasainknak az eszkimók természetét, 
szokásait s egyéb sajátságait tanulmányozni . 
H a y e s t és társait különcsen meglepte a fókava
dászat és madárfogás módja, mely nekik a min
dennapi élelmet biztosítja. Mikor az eszkimó, r en
desen másod-, de nem ri tkán többedmagával is, 
fókavadászatra indul , négy kézláb és a lehető leg-
halkabban oda csúszik a jégen valamely nyilashoz, 
hasra fekszik és elkezdi az awak (fóka, melyet az 
eszkimók „ a w a k ! awak!" kiáltásáról igy neveztek 
el) szokott k iá l tását utánozni. Ezál ta l előcsalo
gatva , egész falka úszik oda nemsokára. I lyenkor 
a vadászok előrántják szigonyaikat s há rma t -né 
gye t habár meglehetős fáradsággal, mert a fóka 
igen erős állat , csakhamar elejtenek. E k k o r aztán 
a szerencsés vadásíok sátraiban kész a lakmározás. 

A madárfogás még ennél is furcsább. Miként 
már e m i i t e t t ü k , az északi tengerek partsziklái 
tele vannak mindenféle vízimadarak fészkeivel és 
e kiál lhatat lan lármát csapó állatok annyira el 
vannak szaporodva, hogy, miként Hayes irja, neki 
azelőt t fogalma sem volt ily roppant mennyiségről 
A madarak bemásznak a sziklarepedésekbe és oda 
fészkelnek, minden lyukba egy-egy tojást to jva ; 
o t t költik ki tojásaikat, biztonságban esküdt elle
neiktől , a sarki rókák tó l , melyek nagy számmal 
kószálnak a sziklák között és folytonosan utánok 
leskelődnek. Az egyik eszkimó, ki épen fejedelem 
v o l t , Hayes t madarászaira hivta föl. A csüllök, 
sirályok a szokottnál nagyobb zajt ütöt tek, mert 
iszonyú nagy csoportokban épen akkor tér tek meg a 
tenger felől, honnan fiaiknak reggelit hoztak, mely 
apró tengeri állatkákból állott. Az eszkimó fejde
lem egy kis hálót vi t t magával, mely összefont 
könnyű fókabőr szíjakból készült. Nyele, melynek 
végéhez volt erősítve, mintegy 3 méternyi lehetet t . 
A két madarász a meredek parton egy kiálló 
sziklán húzta meg magát. A fehér hasú fekete 
madárkáka t százezrekre menő rajokban lá t ták a 
tenger felől eléözönleni, s fejők felett iszonyú zaj
j a l tova repülni vagy pedig a sziklára letelepedni. 
Most kezdődött a fogás; a madarak oly közel jö t 
tek, hotjy puszta kézzel is meg lehetett volna 
fogni őket. Az eszkimó közibe vágott hálójával a 
sürü rajnak, és az ütéstől elkábultan 10—12 ma
rad t foglyul benne. Balkezével a madarakat föld
höz nyomva, jobbjával egyenként kiszedegeté s 
mivel három keze nem volt, fogaival zúzta szét a 
szegény kis állatok fejeit. A tollakat és a vért k i 
köpte s újból ismétlődött az undorító lá tvány, mig 
valami száz madár fogva és megölve nem volt. 
A z eszkimók tanyájára érve Hayes pompás lako
má t készített a madarakból, miközben az eszkimó 
fejdelem azzal mulat ta magá t , hogy a madarak 
bőrét lehúzta és a húst csak ugy nyersen et te 
meg, mig meleg volt. (Vége követk.) 

Sámi Lajos. 

Theophrastus a vasúton. 
H a valaha eljő az az idő, hogy a nagy, mivelt 

közönség a régi klasszikus irókat egészen eldobja, 
mint elévülteket és használ takat : nem fogna hibá
san cselekedni, ha egynehányat mégis kiválasztana 
közölök és megmentene az átalános hajótörésből. 
Min t mikor valaki egy csomó régi levelet éget el, 
vagy valamely nagyon termékeny író, szigorú 
szemlét ta r t kéziratai fölött , hogy mi t tartson 
vissza fiókjában a közönség szemei elől, s imit t -
amott egy-egy kivételt tesz, s egyik vagy másik 
kiszemelt áldozat megmenekül a r ámér t romlástól : 
olyan formán lehetne tenni e klasszikus írókkal, 
vagyis fennmaradt müveik egy részével. És ha ez 
a je lzet t válság valaha elérkeznék, szeretnők, ha a 
kegyelem ki fogna terjesztetni a vázlatok azon rövid 
sorozatára ,mely „Theophras tus jel lemrajzai" neve 
alat t ismeretes. E harmincz rövid arczképe — 
lehetne mondani : „szavakból alkotott fénykepe" 
— a közönséges athenei polgároknak, a hogy 
él tek és társologtak több mint kétezer év e lő t t : a 
legfőbb bájt rendkívüli egyszerűségétől nyeri. 
Thackeray a „Snobok könyvé"-ben*) teljesebb és 
művészibb eszményt dolgozott ki, mint Theo-
phras tusé . Ebben és a „Vázlatok és utazások Lon
d o n b a n " czimü müvében tökéletesen eltalálta a 
közép u ta t az átalános kép és a különlegesség kö -

*) Snob-o&k nevezi az angol az olyan léha gavallért, ki 
mindig előkelő ismeretségeivel és saját nevezetes tetteivel 
dicsekszik; majmolja az arisztokracziát, önmagát imádja és 
szereti előtérbe tolni vagy kell vagy nem 9tb. Ezt az ember-
specziest tette tönkre Thackeray első irodalmi kísérleteivel, 
az angol Punch-ban, az egész angol közönség kaczaja közt; 
s ezen rajzaival vonta magára először a közfigyelmet. 

A közlő 

z ö n t t , s az egyénítés legfőbb fokát érte el a 
nélkül , hogy alakjai megszűnnének egyszersmind 
typikusak is lenni. í g y L a Bruyére **) is többet 
meglát mint görög mintája, részletezőbb, és sokkal 
több oldaluan teljes társadalmi szempontokból 
rajzol. De épen az a nagy egyszerűség ad Tlieo-
phrastusnak sajátságos báj t , s megvalljuk, hogy 
ha választanunk kellene a franczia és a görög 
szerző között, hogy az egyik megm ntessék a má
sik elvesztenek árán, mi bár sajnálattal, de habo
zás nélkül a „Les Caractéres"- t dobnók a lángok 
közé. 

Theophrastus módszere, mint a klasszikusok 
olvasói jól tudják, az, hogy leir néhány tulajdont, 
a mint azok valamely személyesítő egyénben tes
tesülve vannak; s leírja egyszerűen azáltal, hogy 
elősorolja, mit ts hogyan fog cselekedni e vagy 
ama személy, vagy milyforma cselekvést várha
tunk tőlök, a nélkül hogy megütköznénk rajta. 
E g y ilyen rajzoló a mai vasúti kocsikban igen 
gazdag mezőt találna vizsgálódásaihoz, különösen 
a helyi vonatokon , melyek a külvárosi lakosokat 
hordják Londonba és vissza, mindennapi foglal-
1 ozásukban. Ezeken a vonalokon van az különö
sen, a hol a vasúti utazó bizonyos typus jól ismert 
vonásaiban és megkülönböztető teljességében j e 
lenik meg. Az, a ki Londontól száz vagy több 
mértföldnyire lakik, s csak r i tkábban utazik vas
úton, sokkal bizonytalanabb milyenségü személy. 
Meglehet jó kedve volt, mikor elindult, meglehet 
rósz, a mint rósz újságokat hallott azelőtt ; s azon
kívül is száz oka van a miért nem igen vesz fel 
olyan rendes, megállapodott formát, mint a kül 
városok mindennapi be- és ki-utazója. Ha Theo
phrastus ismerte volna az ilyen fajú társadalmat, 
mely ezen külvárosi vonatokon naponként meg
fordul ; ha uj sorozatot nem adott volna is „jelle
meihez" , mindenesetre nagy mennyiségű friss és 
festői részletekkel bővítette volna ki azokat. 

Mindjárt első fejezetei egyikében a mogorva 
embert irja le. A mogorvaságot ugy határozza meg, 
hogy az „szavakban való udvariat lanság"; s' az 
első vonás a mogorva atheneinek jellemében, 
hogy midőn kérdik tő le , hol van ez vagy az, ő 
azzal válaszol, hogy ne bántsák ő t e t , bánja is ő 
akárhol van ; vagy pedig ha megszólí t ják, nem 
válaszol rá. Ez elég jó kiindulási pont lehet a 
vasúti mogorva ember leírásában is. Azonban szo
rosan pontosaknak és igazságosoknak kell lennünk 
modora leírásában. O nem a senkivel nem törődő 
vagy a pimasz ember, a ki midőn a hideg átható és 
te az ablak mellett ü l sz , orrod előtt letolja azt, s 
ha te ismét felhúzod, szitkozódik „bizonyos em
berek" önző volta ellen, a kik nem ismerik a fris* 
levegő becsét. A mogorva ember szándékosan nem 
sért i meg mások joga i t , do rendíthet lenül elsán-
czolva áll a magáéi közt, s mogorvaságának alapja 
azon vágy, hogy fentartsa függedenségét , és hogy 
hagyják őtet magára. Annyi bizonyos, hogy nem 
fog egy hüvelyknyivel arrább mozdulni jobbra 
vagy balra, szomszédja kedveért, ha meg van győ
ződve arról, hogy az általa elfoglalt tér neki tör 
vényes tulajdona a r ra az időre; de azt nem oly 
gyakran veszik észre az emberek, hogy ugyanaz 
az erős elhatározás a mások által való fölhasznál-
ta tás ellen, képezi alapját ingerlékenységének, a 
midőn engedelem nélkül megszólítják. Megsér t -
hetetlen hal lgatás egyike a jogoknak az ő függet
lenségi chartáján, és ép oly kevéssé bocsát meg 
egy esetleges kérdést , mint egy szándékos sértést, 
Ha kérdik tőle, hogy hívják ezt vagy amazt az 
á l lomás t : vagy egyátalában nem válaszol, vagy 
figyelmezteti a kérdezőt, hogy a vasúti szolga 
épen most orditotta fülökbe a nevét hogy szinte 
megsiketül tek bele; mert ez a kérdés előtte épen 
olyan valódi bántalom, mintha meglökdösték vagy 
a lábára hágtak volna. 

I smét a mogorva ember egészen más lény 
mint az arrogáns ember, a kiről Theophrastusnak 
egyik legjobb fejezete szól, de a kinek arczképét 
sokkal gazdagabb szinekkel rajzolhatta volna egy 
pár heti tapasztalás után a vasúton. A hogy az 
arrogancziát meghatározza, az átalános és minden 
időkre szól; „az arroganczia — mondja — bizonyos 
lenéző gúny az egész világ iránt, magunkat k i 
véve." Az arrogáns ember néha rendkívül mulat
ságos, azonban egy vasúti kocsi szűk korlátai 
közt rendesen mégis a mogorva ember inkább 
el tűrhető. Ez, a mint lá t tuk, csupán csak saját 
jogainak tiszteletben tar tását követeli, bizonyos 
durczás nyomatékkal; a másik, az támadó. Nem 

) La Bruyére a 17-ik században a franczia protes-
tansság elnyomása után élt s irt, szabad gondolkozó gya
korlati bölcsészek egyike (1689-1696) , ki „Századunk jel
lemei vagy erkölcsei" (Les Caracteres ou moeurs de ce 
éSTcIe) czimü müvével lett nevezetessé. A közlő. 

csupán azt követeli, hogy magára hagyják, azon 
az áron, hogy ő is magukra hagy másokat; de 
törekszik rákényszeríteni másokra saját képzelt 
fensőségének elismerését. A legnagyobb dicséret 
a mit a „T imes" - ra mondhat , mig kezeiben ló
bálja azt, hogy valahára épen azt a véleményt 
fejtette ki, a mit ő hirdet már hat hónap óta. 
Szomszédja soha sem különbözhetik tőle egy vagy 
más véleményben a nélkül, hogy valami olyanfélét 
ne éreztetne vele, miszerint az olyan különbözés 
vagy értelmi vagy erkölcsi beszámithatlanságot 
föltételez. E l é g kellemetlen lény rendes időben 
is ; de mikor valamely háború foly, vagy valamely 
nevezetes ügy szokatlanul gazdag táplálékot ad a 
beszédnek: olyankor ő legmagasabb paripájára 
ül, és olykor szinte el türhetet len. A múlt évben 
az arrogáns emberekre kiválólag jó idő j á r t ; leg
nagyobb részök határozott porosz-párti vol t , s a 
mint ügyök folytonosan emelkedőben vala, ép 
ugy követeléseik is az okok meggyőző volta és 
az előre megjóslás csalhatatlan pontossága tekin
tetében. 

A mint megvolt Athénében, ugy megvan a 
vasúton is bizonyos finom különbség az arrogáns 
ember és a dicsekvő ember közt. Ez utóbbi alacso
nyabb és kevésbbé tökélyes typusa amannak; s az 
a hibája, hogy mindegyre határozot t alakot ad 
fensőbbségi igényeinek, a mig a másik rábízza 
hal lgatóira, hogy nagyságának részleteit :.zok 
találják ki, s ő maga megelégszik azzal, ha elég-
erélyes kifejezést tud adni egyfelől saját fontos
sága érzetének, másfelől az emberiség többi része 
iránti megvetésének. Az arrogancziának legtelje
sebb szereplése leginkább az első osztályú utazók 
körére szorí tkozik; a harmadik osztályon, a hol a 
társalgás elfogadott formái sokkal kötetlenebbek, 
könnyebb leszállítani az arrogáns egyént :,z em
beri nem közönséges színvonalára. De néha még 
ezen „prole tár ius i" kocsikb n is találkozik egy-
egy, i t t az lévén neki paripája, hogy lehordja a 
létező kormányt , erőteljes, bár inkább határozat
lan kifejezésekben, s meglehetős stentori hangon. 
Az ilyen kocsikban különben az arroganczia in
kább tet tekben mint szavakban nyilatkozik, s ez 
közelebb hoz bennünket ahhoz a typushoz, a me
lyet Theophras tus senkivel nem törődő emberének 
nevez.Ez csodálatos nagyságú és csodálatos alakú 
podgyászokkal kezében tör be a kocsiba, melyeket 
térdeiden vonszol keresztül, midőn bemegy, s ol
dalbordáidra hány, midőn leül. S i t t is minden 
kérdés nélkül fölteszi, hogy dohányzó kocsiban 
ül , holot t az ajtóra az ellenkező van irva, s kivéve 
pipáját, rágyúj t bizonyos leírhatatlan szagú do
hányra, a nélkül , hogy egyetlen szóval is engedel
met kérne a kocsiban ülő nőktől. Az t is megteszi , 
hogy utazás közben fütyölget, vagy épen danol, 
válogatás nélkül nótákat, a mint épen fölmerül
nek kedélyében. S mikor odakint sáros az idő, az 
is megesik, hogy épen arról az ülésről szedi le 
lábait , a melyikre te le akarsz ülni . De még ez 
sem annyira kellemetlen mint a nyers ember, vagy 
a mint Theophrastus meghatározza, az az ember 
ki tolakodó és illetlen tréfálkodásban gyönyörkö
d ik ; a ki tele torokkal nevet saját helyenkivüli 
tréfáin, s egész bizalmasan köszönti az embereket , 
mikor belép. Az ilyen út i társak közt egy morgo
lódó embernek jelenléte néha valóságos üdülés. 
E n n e k részletező panaszai a vonat rendes elkésése 
ellen, az ablakok szelelő volta el len, az ülések 
közti tér botrányos szűk volta ellen — amazokhoz 
képest csak másodrendű fontosságúak. 

A kicsinyes ambiczióju ember egyike azon 
jellemeknek, melyeket Theophrastus nagy gond
dal igyekezett rajzolni. H a a modern angol vas
utakon tanulmányozott volna, ugy fogta volna 
találni, hogy az rendesen fiatal ember, hasonlítva 
az athénei elő-typushoz abban, hogy igen kis dol
gokban igen kis megkülönböztetés után törekszik. 
A ki előtt pipájának milyensége mély és éret t , 
megfontolás tárgya, majdnem olyan komoly meg
fontolásé, mint a minővel öltözetét megválasztotta. 
Ha szivarozik, különös gondja van rá, hogy szi-
varának hamva érintetlen fenmaradjon, mígnem 
az bizonyos feltűnő hosszúságot ér el; s észre 
lehet venni, hogy lopva összehasonlításokat tesz 
esernyője, vagy öltözetének szabása, s azoké kö 
zött, a kik vele egy kocsiban vannak. 

A közönséges fölfogás előtt első tekinte t re 
nem igen látszik különbség a fecsegő és a bőbeszédű 
ember között. Theophras tus azonban igen hatá
rozott vonallal választja el a ket tőt és valódi k ü 
lönbséget állapit meg. A fecsegés szer inte : sok és 
meggondolatlan beszédnek össze-vissza történő 
elmondása, a bi'íbeszédüség pedig mérték nem 
tartás a beszélésben. Mr. J e b b az elválasztó vo
nalat még tovább meghúzta. Szerinte a különbség 
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a ket tő között nem mennyiségi, hanem minőségi. 
A bőbeszédű ember lehet élénk szellemű és tehet
séges; a fecsegő ember szükségképen gyenge; a 
bőbeszédű ember igyekszik nagy szabás szerint 
bánni tárgyával , bizonyos ambiczióval beszél, s 
igyekszik széppé és világossá tenni azt, a mit 
mond. A fecsegő embernél a beszélés nem ambi-
czió, hanem, — mint az ásítás, mikor megjön, — 
hasonlít bizonyos physikai szükséghez. E g y szó
val, a bibeszédüség kifáraszt, a fecsegés ingerel; 
a bőbeszédüség álmosságot idéz e lő , a fecsegés 
lázt. Theophorastus vázlata a fecsegő emberről 
a következő vonásokkal kezdődik: „Leül valaki 
mellé, a kit nem ismer, s legelőször is egy sort 
dicsér saját feleségén; azután elbeszéli múlt 
éjszakai álmát; s azután részletesen elősorolja, 
hogy mit evett ebédre. Majd belé melegedve 
munkájába, megjegyzi, hogy a mai kor em
berei sokkal tökéletlenebbek őseiknél; meg hogv 
hogyan leszállt a búza ára a piaezon; meny
nyi sok idegen van most i t t a városban; mag 
hogy ha Zeusz esőt ad, mindjárt jobban nőne a 
gabona ; meg hogy milyen nehéz élni a mai világ
ban, s tb ." E vonások, némi változtatással, elég 
találó képét adják a modern vasutak fecsegő em
berének is. Ez a sajátság főként azért hozza lázba 
a hallgatót, mert hova tovább fékezhetetlenebbnek 
látszik, s ol an emberekben van meg, a kiknek 
gvakran egész egvéniségök ingerlő. Bár ol. kor
olykor, valamely természetes parasztemberben,az 
öreg kor által meglágyítva és fodÖzve, a fecsegés 
eltürhetővé, sőt érdekessé válik. 

Mar akár azért, mivel azt ta r tá Periklessel, 
hogy a női lélek a maga megkülönböztető nyilat
kozataiban kerüli a napfényt, és a szerény homály
ban fejlik ki leg inkább; akár mivel Pope-pal tar
tot t , hog.- „a nőknek nincs semmi jellemök", vagy 
akármi okból, elég az hozzá, hogy Theophrastus 
az ő kortársnői közül egyetlen egynek képét nem 
hagyta hátra az utókornak. A vasutak jellemfes
tője igen hiánvos vázlat-sorozatot adna ezzel a 
mulasztással. Mind a fecsegés, mind a bőbeszédü-
ségnek ijesztő fokot ér el némely nő-utazóknál ; s 
a felesleges ijedősségnek és fölizgathatóságnak 
különböző fokai és árnyalatai, valamint a kézben 
bevitt podgyász rendkívül változatos mennyisége 
és minősége: mind biztos támpontokul szolgál
hatnának a vizsgálódásban. Azonban az igazság 
érdekében hozzá kell tennünk, hogv csaknem va
lamennyi olyan vonás, a mit Theophras tus társa-
ságtalan és bántó gyanánt rajzolt a jellemekben : 
a férfiaknál szokott jelentkezni rendesen, vasúti 
utazók között. 

(A „Saturday Review" után ) B. F. 

Kirándulás a havasra. 
Mi vidékiek, főleg most, midőn vasút hiánya 

miat t a világtól mintegy elszigetelve élünk, i t t a 
Kárpátok alján elterülő gyönyörű, vadregényes 
tájon az annyi kalanddal já ró mulatságos vada 
szátokon kívül , leginkább az által is szoktunk 
magunknak olykor kellemes szórakozást szerezni, 
hogy népes kirándulásokat teszünk a heg ek 
közé . . . . Tudja a jó isten, mi bűvszerü van egy 
ily vadon erdőben, a lombkoszoruzta sötétlő völgy
ben, melyen a madár dalán, a patak egyhangú 
csörgedezésén s a koronként a fák sudárai közt 
végig suhanó sóhajszerü zugáson kivül más han
got alig hall a természet nagyságán elmerengő . . . 
É n legalább rendkívüli gyönyört találok ily ma
gányban, oly otthonosnak érzem m igám a fák 
méla árnyékában, hogy szinte irigylem sorsát 
azoknak, kiket a végzet ar ra hivatott, hogy éltüket 
ily helyen, távol a fondorkodó, i r ig ,kedőemberek 
zajától töltsék . . . 

Vannak Bereg-vármegyének északkeleti terü
letén számos, különféle alkatrészü, égvényes vasas 
és kénes ásványforrások , miket oly szivesen láto
gatnak. Némelyik körül nem rég fürdő-intézet 
keletkezet t ; azon forrásnál, melyet néhány évtized 
előt t még egvszerü fa-odu köritett s mellből a 
falunépe kalapból vagy fejszével kifaragott czipő;' 
alakú fa edényből i t ta az üditő, ízletes savanyuvi
zet, ma már pompás csarnokok emelkednek és 
tágas szállodák keletkeztek, melyek körül sorba 
ü l te te t t terebélyes hársfák árnyékában, művelt , 
diszes, válogatot t közönség sétálgat. 

Ez ásványforrások már régóta ismeretesek. 
I g y a szolyvai saván- uvizről már eg.- 1463. évben, 
Dolhai Ambrus kérelmére, Mátyás kirá ly paran
csa folytán a leleszi konvent által eszközölt ha
vasi határjárásról szóló okmányban történik emlí
tés ; 1709-dik évi február l-jén pedig m i g a I I . 
Rákóczi Ferencz , az akkori munkácsi herczegség 

ura, meglátogatta e forrást időtöltésből, midőn a 
közel fekvő szentmiklósi kastélyából, a látogatá
sára ígérkezett szépSziniavszky Ilona herczegnő, 
lengyelországi főtábornokné (Grande-Generale de 
Pologne) elé ment, s reá az nap hiába várakozott. 
(Rákóczy Tár , I . köt. 185. lap). 

Más, sok, amannál tán hatályosabb forrás, 
hozzáférhette is 5ge miatt folytonosan régi elha
gyatottságában hever, s csak a vadászok, favágók, 
szénégetők, s koronként, egyes betegeskedő földé-
szek látogatják A forrás gyógyerejét igénybe 
vevő pórcsalád szép számmal jelenik meg ily eset
ben a szentkutnak (svjataker.iicza) elnevezett for
rásnál, körötte gallvakbólgunyhót rögtönöznek, a 
talajba gödröt vájnak, az abba merített ásványvi
zet izzó kövekkel melegítik s abban azután aprós-
tul-n igyostnl több óráig elüldögélnek, mig rák
módra megfőve, kiszállnak, azon szent hitben, 
hogy köszvényük, csúzok a vízben elolvadt; s 
azon szándékból, hogy a kórt annál bizonyosabban 
ott hag . j ák , egves ruhadarabokat aggatnak a kö
zeli ágakra és csalitra, s a legboldogabb öntudat
tal térnek haza, másnak is ajánlgatván a biztos 
gyóg .módot . . . . Inne i van, hogy meg énkben 
utón - útfélén, az ily szent források közelében, az 
ut mentébe i is láthatni egyes fölaggatott ruhafosz
lányokat, melyekkel egyes betegségek gyógyíttat 
t i k ; s némely esetben e balhiedelem, t. i.a mosdás 
és fürdés talán valóban is segít, mert ez alkalom
mal legalább egyszer mosdik meg az illető patiens 
tisztára, minek mindig jó hatása van. 

A fürdők és forrásokon kivül nevezetes ki
rándulási helyek Beregvárműgyében az egyes 
bérezek és völgyek. Ez utóbbiak közt kivált a 
pisztrángfogásról nevezetes vicsai és zsdivniri. i az 
örökzöld fenyvesek koszorúzta zsdenovai táj bír
nak kiváló vonzerővel. És méltán i s ; a begy kúp
jain, oldalain s meredélyein emelkedő, különféle 
alakulatu sziklacsoportok, sötétszürke palaréte
gekkel váltakozó tömött, kékes-zöld és kék-szür
ke s mállási lapjain sárgás homokkövek oly saját
ságos jellemet adnak a tájnak, a zúgó folyók med
reit boritó, zöldelő fák közül előbukkanó nagy 
hömpölyök, 8 a horhasok által szaggatott, elárko-
sodott hegyoldalak, e béreztetőkön az idő viliarai 
közben elmállott sziklák nagyszerű töredékei], 
mint p ddául a hires pudpolóczi szorosnál, oly re
gényes és festői képeket nyújtanak, oly erős be
nyom ist gyakorolnak az i dege i r e , hogy nem 
könnyen válunk meg tőlük s t ivoztunkkor oly 
g y a k r a i pil lantunk vissza-vissza rájuk, míg a 
kanyarulásánál végkép elvesztjük szemeink elől. 

A zsdenovai völgyben szokatlanul buján te
nyésző fenyőfák közt van különösen egy, mely ki
váló kitüntetésben részesül, ez villámütötte csonka 
állupotjába í is még most 32 öl magas, s azért ki
rálynő névvel tiszteltetett meg. E páratlan torony 
egyenességü szál töv -ben 3 öl körtnérőjü s */-
részébm sima gallyatlan : m dtóságos derekára 
számtalan boldog és boldogtalan látogató metszé 
be nevét; környezet '4 p dig hozzáillő, hasonló óri
ási fák képezik, melyek a helynek rendkivüli érde
ket kölcsönöznek . . . A regényes völgy, melyet a 
sötét fenyvesei" tőből kiemelkedő kőszirtek, külön
féle alakzatú hömpölyök s a kékes távlatban egekig 
emelkedő ungi és be re . i havasok kör lyeznek,oly 
bájoló, hogy az 1847. június 23-kán Munkácso í 
elhunyt, 179). Wexfortban, Irhonban született 
Walker Tamás, angol őrnagy, halála előtt több 
évvel nyilvá dtott kivánata szerint, e völgyben, 
egy kősziklába vájt sirba temettetett . E g y vas
tábla jelzi hamvait a külöicz angol iák. ki vég
napjait érezvén, a távol hazából jö t t e tájra meg
halni azért, hogy örök álmát azonahelyen alhassa, 
melyet utazása közben legbájolóbbaak ta lá l t ! 

A zsdenovai, gróf Schönborn-féle emeletes 
vadászlak, melynek terme válogatott szarvas agan
csokkal diszitett, arról nevezetes, hogy egyik ki
álló folyosójáról a kilátás az északi, nyugoti és 
keleti oldalról gyönyörű távlatban emelkedő há
rom havasra esik, mi szintén nem mindennapi lát
ványt nyújt. 

De mi mindezen alantfekvő völ gy és szikla
tömeg azon havasokhoz képest, melyekne'.c büszke 
fejeik a fellegek borítják, melyek oly méltóságo
san tekintenek az ország határszélétől le annak 
közepéig, Debreczenig s a hortobágyi pusztáig, 
oda, hová a legélesebb emberi szem sem ér el, s 
meddig a vándor madár i* csak fáradva repül 
el . . • Ot t áll a kolosszális „Sztoj- kopasz hom
lokával ret tentő őréül a hazának; itt a határ
szélen a végből foglalt helyet, hogy minden ide
gent, ki az országba, e vérrel szerzett földre, az 
Adriai- tenger szine fölött a 2537 lábnyira fekvő 
vereczkei hágón, vagy két oldalt, a laturkai és hideg -
pataki átkelőn belépni akar, tiszteletre intsen. Hej , 

sokat látott e már megöregedett bérez. Ha beszélni 
tudna, de örömest hallgatnám szavait; tán nem is 
hinném el minden mondatát, regének , mesének 
tartanám azt, mi valóbm megtörtént , egykor, ré
gen, oly régen, hogy azt voltaképen képzelni sem 
tebet már . . . Nodejigy is,némaságodban, becsüllek 
én, te tiszteletreméltó műve a természetnek, becsül
lek annyira, hogy gyakran vágyom látogatásodra, 
a minthogy máris több izben róttam le személye
sen nagyrabecsülésem adóját s kiálték buzgó ke
bellel éljent s üdvözletet magas ormodról az alat
tad elterülő, ködben úszó, lapálylyá törpült völ
gyekre s a nagy távolban elmosódó róna felé . . . 
Valóban igen kellem '8 férfias kedvtelésnek ta r 
tom a havasi kirándulást, mely habár nem kis 
fáradsággal já r , de azt dúsan meg is jutalmazza 
nemcsak azon ni 'glepő látvány, mely felülről a 
vándor elé tárul , de maga a hatalmas bérez alkata 
s természeti sajátságai is megérdemlik a köze
lebbi megtekintést. 

A megye szélén, a szomszéd G iliczia, U n g 
és Máramaros felől emelkedő mig.isibb hegyeket 
Imiví.s'o/'-n>ik nevezzük, nem ugyan azért, mintha 
rajtok örökös hó lenne, hanem mivel kopasz ge-
rinczeiken és kupdad tetőiken buj i havasi gyep
mezők terülnek el, miért is az itteni oroszoktól 
poloniná-n;\.k (mezőségnek) mondatnak. A hó ren
desen csak októl) T hónapban szoko't fehér lepelt 
borítani rajok, mely azután eltart május hó végéig, 
a midőn a langyos esőzések következtében lassan-
lassan eltűnik, mi rendesen a havasok völgyeiből 
eredő patakok áradását szokta okozni. 

Ung- és Beregmegyék északi határszélén 
emelkednek Kicsorna és Bukócz körül a 4012' / \ 
ma eas Ruszki-put (orosz ut) ; azon tul kelet felől 
a Poloniná hegység, hová a határválasztó Beszkéd, 
a 4428' Osztra hóra, a Zbuntól nyugotra fekvő 
46 i2' magas Polonina-Rovna, a 4422' Huszlya, 
majd tovább aP inye éa Latorcza mentében a szoly 
vai havasok, melyeknek egyik legkitűnőbb hegye 
a kúpalakú, 3451 ' magas Schönborn-hegy, Pudpo-
lócznál sokfelé terjedő oldalágaival; a Bere^c-és 
Máramaros vármegyék felőli oldalon Volócz és 
Hukliva körül emelkednek a Borsóvá ttéy al itt 
ismert hegytömbek, melyek máskép, dús legelőik 
miatt, Polonini-havasoknak is neveztetnek. A fő-
gerincz nevezetesebb tetői és nyúlványai: a 4296' 
magái Tcnuuttik Volócz fölött, az 5035' magas 
Nagyhegy (Veliki verch) Hukliva felett, a Kicsera, 
Kruhli, Künszki, Jálova, Hadina, Gemba s más 
kúpok, m lyek egy szakadatlan lánczolatb in Má-
rainarostól az 5286' /\ magas S^<y'-ig, s innen ala
csonyodva Szaszóká-ig, a Latorcza foly ói tr nyúlnak, 
s oly lakatlan vad sivatagot képeznek, hogy 4—6 
m >rfóldnyire terjedő területen egyetlen falu sőt 
lakhely sem találtatik. 

Valóban az, ki a havasokat csak távolról, 
például a magas Stoj bérczet a munkácsi Latorcza-
hidról, mint valamely remekművű képet tekinti , 
homályos fogalommal sem birhat ama borzasztó 
nagyszerűségről, melylyel közelebbről szemlélve 
birnak. 

Azért is tegye tehát félre nyájas olvasóm 
néhány napra megszokott házi kényelmét s kisér
jen engem s a karavánt a havasi kirándulásra. 

(Folyt, követk.) 
Lehoczky Tivadar. 

A monsummanói gyógybarlang. 
A Toskanában a lucca-pisai völgyben, közel 

Pistojához, fekvő monsummanói gyógybarlan-
got Kossuth időnként közzétett leveleiben már 
több izben fölemlítette, mint a melyet kinos fej-
csuza gyógyítására sikeresen használt. A „ M . 
Új ság" most Kossuthnak egy magánlevelét közli, 
melyben következőleg ir e gyógy barlangról: 

' „Mintegy 25 - 3 0 éve, hogy ezt a csodás bar
langot kőfejtés, közben véletlenül fölfedezték. 
Azóta ezer meg ezer ember használta s nem volt 
reá eset — soha — de csak egyetlen egy eset sem, 
hogy csuz-beteg ember meg ne gyógyult volna 
Monsummanoban. Gyakran már három-négy nap 
elég a gyógyulásra, voltak esetek, hogy két man
kón koezogott be nagy kínosan a beteg s negyed 
napra elhányta mankóit 8 hetykén ugrándozva 
hagyta el a csodatevő „Gro t t á t . " Nyolcz napnál 
hosszabb kúra nagyon r i tkán ke l l ; 15 napnál 
hosszabb soha és „never one single failure, not 
one ! never! ! " 

A hajlamot természetesen el nem veheti, azt 
nem teheti, hogy valaki ne legyen igen fogékony 
a m e g h ü é s r e : arról tehát n"m állok jót , hogy uj 
meghűlés uj csuzt nem hoz elé, s a monsummi 
női látogatást nem kellend időnként ismételnie, 



de azt egész bizonyossággal mondani merem, ho?y 
a meglevő csuztól, ha még oly erős s oly idül t is, 
megmenekszik. 

E n g e m is megkínzott a fejcsuz hónapokon 
át , irtózatosan. Fejem annyira afficiálva volt, hogy 
a legkisebb köhintés, tüszentés vagy csak egy 
hangosabban kiej tet t szó is a légrezgést az Eus -
tachianus csőn agyvelőmig propagálva, abban oly 
kinos concussiót idézett elő, hogy azt gondoltam, 
bele kell bolondulnom. Majd ismét változat oká
ért, fülembe fészkelte magát s kiál lhatlan fülnyl-
lalások közt süket voltam heteken át. Majd meg
dagadt arczom, ajkaim, mintha egy darázs raj mart 
volna össze. Majd ísnét állkapczámba, fogaimba 
ve t t e magát . Beh sok álmatlan éjét kellett fel s 
alá kóvályogva töltenem, bőgve a kintól , mint 
Marsyas , a szerencsétlen flótás bőghetett , midőn 
Apol ló bicskával nyúzta. 

E h bien I Orvosom tanácsára elmentem Mon-
summanóba, s nyolcz napon át eg)--egy órát ülve 
kellemes-kényelmesen abban a csoda szép Gro t t á -
b a n , az én átkozot t csuzom tökéletesen el let t se
perve, mondom: elseperve a szó szoros értelmében. 

Az tán nincs a gyógy-procedura legkisebb kel
lemetlenséggel is összekötve. Felöl t az ember 
magára illem kedveért egy hosszú asszony inget, 
papucsot huz lábára, s bemegyen a stearingyer-
tyákka l kivi lágí tot t bar langba: ott leül kényel
mesen s beszélget, ha társaságban van, 
vagy ha (mint én szoktam, ki irtózom 
a társaságtól ) korán reggel megyén 
l e , hogy egyedül legyen, mulatja 
magát a szebbnél szebb, fantastikusnál 
fantast ikusabb alakú stalakt i tek és sta-
lagni tek bámulásával, s mintegy tiz 
percznyi ülés u tán elkezd az ember 
izzadni (fogalmam sem volt az ily ten
ger izzadás lehetségéről), de ez teljes
séggel nem kellemetlen, mert nincs 
hőséggel, vértolulással összekötve. A u 
contraire, az ember igen kellemesen 
jó l érzi magát , (ez általános tapasz
talás,) annyira, hogy órákig szeretne 
az ember benmaradni, ha az orvos k i 
nem kergetné az embert, azon intéssel, 
hogy a tu l sok gyengit . Aztán meg
törölgetik az embert lepedőkkel, be
burkolják flanelltakarókba, hogy k i 
jövet meg ne hűljön s vagy zuhanyt 
vészen, ha szereti (mint én, de a viz 
nem hideg) s felöltözvén sétálni me
gyén, vagy lefekszik, hogy kellemes 
szendergés közt lassan elmúljék az 
izzadás. Az tán eszik, iszik, a mit s a 
mennyit tetszik (már persze abból a 
mi van) s nyolczad napon útra kél 
csuz nélkül . 

H o g y minek tulaj donitható ezen 
csodás Tepidar ium bámulatos hatása? • 
Az t éde8 mester uram az ember bizo
nyosan nem tudhat ja , mint az iskolás 
gyermek monda, midőn azt kérdezte 
tőle a mester, hogy ki teremtet te a 
v i lágot? A tempera tura nem magya
rázza, mer t az a Gro t t a legmelegebb 
osztályában sem több 32—34° centig-
r á d n á l ; kün gyakran melegebb van. A 
lég analysisa szintúgy nem magya
r ázza , mer t a belső lég a külsőtől nem igen 
különbözik. A szokott arányban találja az em
ber az atmospherikus lég szokott alkatrészeit , 
egy parányi azote felesleggel, s oly infinitesi-
malis szénsav-vegyülékkel , a minél minden szűk 
utczában vagy gyűlésteremben sokkal több van. 
Aztán a különös az, hogy nincs élő lény a bar
langban, még csak gomba sem, — sem a szára
zon, séma vizben, (mert viz is van benne; i t t -ot t 
nagyon mély, tömve fantastikus stalagnite szik
lákkal — a viz langy, de pár fokkal alantabb áll 
hőmérséke, mint a légé, ugy hogy nem a viz-párol-
gás okozza a lég melegét, hanem inkább a lég 
melegiti a vizet, melylyel egyébiránt a látogató
nak semmi dolga.) H a legyet vagy szúnyogot talál 
az ember magán behozni, az zsong egy kicsit,az-
t á n megdöglik; s mégis a gyer tyák oly vidoran 
égnek, a mint csak kivánni lehet. Nincs a láng 
k ö r ü l semmi udvar ; az ember pedig mondhata t -
lanul könnyen lélekzik benne. S az is furcsa, hogy 
soha sem lát tam benne a gyertyalángot meglobog
ni : semmi nyoma a légjára tnak; mégis midőn a 
fizető vendégek lejárták a magukét s a Gro t ta 
dé lu tán két órától öt ig a szegényeknek adat ik át, 
( k i k között a tulajdonos 80 ingyen jegyet szokott 
kiosztani ,) ezek a sok foghagyma szaggal, meg 
mind azon bűzzel, mely a nem épen tiszta olasz 
népet kisérni szokta, annyira megtöltik a Gro t t a 

legét, hogy valóságos pestilentialis jel leggel b i r ; 
de azért midőn másnap reggel 6 — 7 óra közt be
mentem a Gro t tába , melyet persze nem lehet 
szellőztetni, a bűznek, rósz szagnak még csak 
hire sem volt, s a levegő oly üde, tiszta, kedves 
volt, hogy az ember csak ugy nyelte. 

No hiszen ezt az utóbbi tüneményt nézetem 
szerint megmagyarázza a viz, minthogy tudva van, 
miszerint a viz saját teriméjü gázmennyiséget 
absorbeál: hanem e gyógyhatás eredetét az eddigi 
vizsgálók nem tudták kima<jrvarázni; mert mindig 
esaka vegybontással bíbelődtek. E n meg is mond
tam nekik, hogy dobják a falhoz lombikjaikat, s 
forduljanak a phisikához, és vegyék elő a villany
os delej-mérőket; mert előttem a vidék geológiai 
tüneményei világossá teszik, hogy-ott a vulkanikus 
erők vannak még aktivitásban a földkéreg hypo-
géne rétegeiben, s a villanydelejes tünemények 
vizsgálatában kell a dolog nyitját keresni. Ha 
még egyszer oda vetődöm, majd utána nézek én 
a szükséges kellékekkel fölfegyverkezve." 

Egyveleg. 
** (Az ember magassága.) A természettudo

mányi i ársulat közelebbi gyűlésén Balogh Kálmán 
az ,,anlhropometriáíl-v6\ értekezett. Ez egészen uj 

Az északi sarkvidékről: Madarászó eszkimó. 

tudomány. Quetelet franczia természettudós ez 
évben egy müvet adott ki, melyben az emberek 
tehetségét phisikai törvények szerint igyekszik 
meghatározni. Méréseket eszközölt az emberek 
magasságán, súlyán és fejlődésén, és ezen adatok
ból egy uj tant állított fel, melyet anthropometriá-
nak nevezett el. A nagy terjedelmű munkából 
értekező igen érdekes adatokat sorolt föl ismerte
tésül. Quetelet legelőbb az emberi magasságot 
vette vizsgálata tárgyául , s azon eredményre ju to t t , 
hogy az emberek magassága bizonyos állandó 
mennyiséghez igen közel áll és attól az eltérések 
nagyon gyérek. Quetelet a régiek méréseit is vizs
gálat alá vet te és azt tapasztalta, hogy a közép
magas-ág az ókorban is ugyanaz vol t , a mi nap
ja inkban; az igen magas emberek és törpék akkor 
is oly r i tkák vo l tak , m 'n t napjainkban. A nő és 
férfi magassága a régi időbei is ugy aranylott 
egymáshoz, mint most; és pedig mint 15 a 14-hez. 
Különben a magasság függ a táplálék, életmód stb. 
különbségétől. í g y péld. az angolok, kik hússal 
élnek, a legmagasabbak. De ez átalában nem áll, 
mint ezt az egymás mellett lakó norvégek és l ap
pok példája tanúsítja. — Quetelet összehasonlí
totta az egyes tagok viszonyait kor és nem szerint. 
Ebből ki tűnt , hogy az ember születése után a ma
gasságból veszít; de néhány nap múlva ismét nö-
vek-zi v, és ez az első években hirtelen halad, de 

13 éven tu l már sokkal lassabban. A test gyara
podása szélességben és magasságban az 5-dik évig 
egye idő arányban történik, de az 5-ik évtől fogva 
fölfelé gyorsabban gyarapszik az ember. Az izmok 
nem tar tanak eleinte mértékét a csontrendszerrel, 
de midőn a csontrendszer fejlődése bevégződött, 
kezd az izomrendszer is jobban gyarapodni. F ö l 
felé a növekvés akkor végződik be, midőn a cson
tok közti porezok megcsontosodnak (nálunk 20— 
24 éves k o r b a n ) ; ekkor fejlődik erősebben az 
izomrendszer a 30-dik évig. A nők már születé
süknél sem oly nagyok, mint a férfiak; növésük 
hamarabb szűnik meg, mint a férfiaké (2—3 év
ve l ) ; különben a nők nem is növekszenek oly 
g, orsan mint a férfiak; azért a nőknél séma csont , 
sem az izom-, sem az ideg-rendszer nincsen any-
nyira kifejlődve, mint a férfiaké; s ezért van, hogy 
a nő tudományban, poli tákában nem éri el azon 
álláspontot, mint a férfi. Azon időszakban, midőn 
a férfiak fejlődése legerősebb, a nőknél az ivar
rendszerben történik a sokkal bonyodalmasb fejlő
dés. A férfiaknál az erősebben kifejlett csont- és 
izomrendszer azt eredményezi, hogy az idősb kor
ban sem veszítik szépségüket, mig ellenben a női 
szépség a zsirszövedekektől függvén, ha ladot tabb 
korban fiatalkori szépségük nyomait sem tünte t ik 
föl. — A testrészek mai aránya ugyanaz, melyet 

I már a régiek észlel tek; ezt bizonyítják Vit ruvius 
ide vonatkozó adatai . Azonban a 
nőknél a láb aránya a testhez cseké
lyebb, mint a férfiaknál. A különböző 
korok szer in t , a testrészek nem nö
vekszenek egyenletesen. í g y a fej alig 
növekszik a test többi részéhez képest, 
mer t a fej a születéstől kezdve a meg
let t korig csak kétszerte lesz na
gyobb, mig a törzs háromszorta, a kar 
négyszerte, a lábszárak ötszörte lesz
nek nagyobbak.— A test súlyára nézve 
szintén megvan a középarány ép ugy 
mint a magasságnál . A középsúly a 
születéskor 3 kilogramm (6 vám font) 
és a 25 évnél c'ri el a fejlődési tető
pontot, de ezentúl is fejlődhetik, de 
csak a zsirnemü alkatrészek által . 
Quetelet az erőre nézve is tőn mérése
ket . Ebből k i tűnt , hogy a férfiak á ta
lában 154 kilogrammot képesek emel
ni ; a nők ennek csak felét. Quetele t 
e ta lá l t eredményeket az ember ér te lmi 
s erkölcsi fejlődésére alkalmazta. í g y 
az 1826— 1844-ik évi francziországi 
bűnügyi stat iszt ikát tekintetbe véve, 
ugy talál ta, hogy a legfőbb bűnök a 
2 1 — 2 5 ; a 25—30; 3 0 - 3 5 évek k ö 
zöt t fordulnak elő. — 21-—25 évben 
lopás és nemi erőszak, 25—30 évben 

, tes t i sértés és nem szándékos ember
ölés ; 30—35 gyilkosság, hamis pénz-
csinálás, 35—40 év között hamis t anús 
kodás, 40—45 év közöt t mérgezés; 50 
—60 év között újra a nemi erőszak 
az uralkodó bűnytények. A nők száma 
igen csekély az ily vádlot tak között, 
2700 férfi bűnösre alig esik 578 nő-
vádlot t , ezek is jobbára vagyon elleni 
bűnökkel és mérgezéssel vannak vá-

polva. Lé lek tan i indoka ennek az, 
hogy a nők fejletlenségük miat t nincsenek az 
erő t u d a t á b a n ; azt, hogy a 25—30 éves bűn te t 
tesek legtöbbnyire gyilkosságról vádoltatnak, on
nan magyarázza meg, hogy ekkor az izomerő leg-
fejlődöttebb és tetterős lévén, kicsapong. Azonban 
előadó megjegyzi, hogy e tekintetben még az ész
leletnek sok tenni valója van. 

** (A leggyorsabb és legborzasztóbb ut.) A 
liverpooli „ H y p a t h i a " gőzös decz. 4-én indult meg 
Philadelphiából Európa felé s tiz napig kedvező 
széllel jö t t . Deczember 15-kén nagy vihar támadt , 
mely 18-ára oly iszonyúvá nőtt, hogy a hajót j o b b 
ról balra hányta s a hullámok egészen elárasztot
ták a fedélzetet. A legénységet a szivat tyúkhoz, 
a kormányosokat pedig a kormányhoz oda ke l le t t 
kötni . 18-kán és 19-én a Hypa th ia naponként 
340mfde t t e t t ; ily iszonyú gyorsaság alig van 
följegyezve a tengerészet történetében. 

** (A mozlimok.) A mozlimok közt Kis-Ázsi -
ában nagy mozgalom van. Több ezerén át tér tek a 
keresztény vallásra és azok közt sok molláh (pap) 
is. Ez lenne tehát a legelső példa a tör ténetben, 
ho j y a különben fanatikus mohamedánok önkényt 
s minden külső kényszer nélkül oly tömegesen a 
kereszténységre áttértek, mint az Anatolban t ö r 
tént . A mozgalom okai eddig ismeretlenek. 

í) 
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Irodalom és művészet. 
— (As akadémia legújabb kiadásai) közt né

hány tudományos értekezést veszünk, részint szék
foglalókat, részint egyéb értekezéseket. Amazok 
közé tartozikLubrich Ágost egyetemi tanár s újon
nan választott levelező tag székfoglalója a közép
tanodai tanárok képezéséről. Emezek közé: az esz
tergomi burány-rétegek és a kis-czelli tá lyag 
földtani kora, Hantken Miksa jeles geologunktól; 
s az asteroidok (a Mars és Jupi te r közti apró 
pláneták) legújabbikának, Európa bolygónak u. n. 
elemei, egy, az akadémián kívülá l ló tudós hazánk
fiától dr. Murmann Ágosttól, a prágai csillagda 
segédjétől. — Mindezeknél azonban szélesb kör
ben fogja érdekelni a közönséget az akadémiai 
Evkönyvek t izenharmadikkötetének V I I . darabja, 
mely a jelen évi május 20-án tar tot t ünnepélyes 
közgyűlés tárgyai t foglalja magában. Ezek: L ó -
nyay Menyhért elnöki megnyitó beszéde, Arany 
János főtitkári jelentése az évi munkálkodásról, 
Szász Károly emlékbeszéde Tompa Mihály fö
lött, Róaay Jáczint előadása a szerves élet hala
dásáról s a fajok kihalásáról, és Szily Kálmán ér
tekezése a phisikai világ kommunistikus irányza
táról; végre hivatalos jelentések a kiadott és ujon 
h i rde te t t ju ta lmakról , uj tagok választásáról. A 
nagyértékü füzet, az akadémia egyéb kiadványai
tól eltérőiéi , az évkönyvek nagy negyedrét alak
jában van közrebocsátva. Ará t nem találtuk rajta 
följegyezve. — Az akadémiai Értesítő legújabb 
( ö t ö d i k évfolyam 13.) száma az október 2., 9., 
15-diki ülések tárgyalásait foglalja magában. — 
A nyelv- t s széptudományi Értekezések 1871 
é v i V I I - d i k száma Toldy Ferencztől nyújt „Ujabb 
adalékokat a régibb magyar irodalom-történet
hez . " E nagy becsű adalékok következők: 
1. Magyar P á l X I I I . századbeli kanonista. 2. 
Marg i t herczegnő mint ethikai iró. 3. Baldi olasz
magyar szótárkája. 4. Növénytani névtárak; végre 
5. Az akadémiai eszme Magyarországon. A 2. és 
5. számúak különös érdekkel birnak a nagyobb 
közönség előtt is. E 124 lapra terjedő füzet ára 
80 kr . 

** (A „Budapesti Szemle"), mint értesülünk, 
júl iusban ismét fölelevenül, s Gyulai Pá l szer
kesztése és az akadémia támogatása mellett mint 
havi folyóirat fog megjelenni. Örvendetes iro
dalmi hir . 

— (A „JPhilologiai Közlöny"-böl) megjelent a 
nyolezadik és kilenczedik (kettős) és a tizedik fű
zet, melylyel a derék folyóirat első évfolyama be 
van fejezve. A szerkesztő-kiadók: Bartal Antal és 
dr . Hóman Ottó, m. k. egyetemi magántanárok, tu
dományosságunk minden barátjának elismerését és 
köszönetét érdemlik e valóban jeles folyóirat ön
zetlen, sőt áldozattal já ró fentartásáért, mert — 
mint értesülünk — a kezdet nehézségeitől s a 
szellemi és anyagi támogatás csekély mértékétől 
el nem kedvetlenitve, folyóiratukat az uj évben is 
főn akarják tartani . A kezünk alatti füzetek be
cses közleményei teljesen méltók az előbbiekhez. 
Be vannak fejezve többi közt a „ L a cité ant ique"-
ból, Coulange nagy érdekű művéből (az ókori tár
sadalomról) több füzetben folytalólagosan adott 
közlemények; valamint a homéri kérdés jelen állá
sáról az egyik szerkesztőtől (Hómaatól) és a Ka
lauz az összehasonlító nyelvészet terén, a másik 
szerkesztőtől. Igen érdekes uj közlemény, szintén 
Hómantól : „Irodalmi körök és irányzatok Kómá
ban, Horat ius idejében". A füzeteket apróbb köz
lemények s az utolsót a class. philologia terén 
1871-ben megjelent magyar irodalmi termékek 
jegyzéke és külföldi hasontárgyu folyóiratok ki
vonatai zárják be. — A szerkesztők a jövő évfo
lyamban is tiz 3—4 ives füzetet ígérnek, s az 
előfizetési ár csak 4 f r tegy évre; oly csekélység, a 
mi t a tudomány minden barátja könnyen áldoz
hatna. De mi minden tudományos vállalatra kor
mány-, s isten tudjamiféle segélyt várunk! A „Ph i -
lologíai füzetek" azt valóban meg is érdemelnék; 
de jobb szeretnők elmondhatni, hogy olvasó kö
zönségünk maga tar t fenn ily derék szakközlönyt, 
melynek „életrevalóságából" csak a pártolás hi
ányzik! 

** (A magyar tud. akadémia) részéről a pesti 
első takarékpénztár által F á y András nevére te t t 
emlékalapitványból: , .Mezőgazdasági v izműtan"-

T Á R H Á Z . 
ra pályázat hi rdet te te t t . Ju ta lom három ezer o. é. 
forint. Beadási határnap 1873. decz. 31 . 

** („Debreczen város történelmé"-nek) 3-ik kö
tete is megjelent Szűcs Is tvántól , s ezzel a nagy 
szorgalommal készített munka be van fejezve. A 
3-ik kötet Debreczennek királyi városi rangra 
emeltetésétől (1693.) a mai időkig való történetét 
tartalmazza, s a szerző ebben a szabadságharcz 
alatti eseményekre és a mivelődési mozzanatokra is 
kiterjeszkedett. Ára mind a három kötetnek együtt 
6 frt. Megrendelhető Debreczenben Telegdi Lajos 
könyvárusnál és a szerzőnél (csapó-uteza 767. sz.). 

** (Uj vidéki lap) Kassán újévtől „Felső-
Magyarorszjgi Szemle" czim alatt Fésűs György 
társadalmi és közgazdászat! hetilapot szerkeszt. 
Kassa vidékének valóban szüksége is van egy ma
gyar lapra, s kívánjuk, hogy közönsége is így 
gondolkozzék. Minden szombaton egy nagy ivén 
fog megjelenni, s előfizetési ára egész évre 5 frt, 
évnegyedre 1 frt 25 kr. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) az újévben első 

gyűlését jan. 2-án Csengery Antal elnöklete alatt 
összes üléssel nyitotta meg, melyen a múlt hó 
31-ére kitűzött pályaművek jelentettek be. A Te
leki-féle vígjátéki pályázatra beérkezett hét pá
lyamű. A Karácsonyi- féle drámai jutalomra 15, 
mig a Sztrokay-féle jogi kérdésre csak egyetlen 
munka érkezett be. Pedig mi hires jogász nép 
vagyunk! mondja a világ. Az összes ülésnek más 
tárgya nem levén, Pulszky Ferencz foglalta el az 
elnöki széket, s az első osztály ülésében Barna 
Nándor lev. tag értekezett „a magyar hangsúlyról. ' ' 
Leginkább a szóbeli hangsúlyról beszélt, melyet az 
értelmi- vagy mondatbeliekkel szembe állított . Ez 
rövid vitát kel tet t , melyben Gyulai és Szász Ká
roly vett részt, ki a maga nézeteinek kifejtését a 
közelebbi ülésre igérte. Ezután Hunfalvy Pá l a 
múlt őszszel Bolognában tartott praehistorikus 
archeologok nemzetközi társulatának évi gyűlésé
ről olvasott feljelentést, melyen maga is jelen volt. 
E kongresszuson 236 tudós jelent meg; köztük 160 
olasz, 23 franczia, 10 svéd, 5 ausztriai, 17 német 
stb. A gyűlés nyelve franczia. A gyűlések tartama 
egy hét, szept. 30-tól okt. 8 ig (1871.). Bejárták 
Bologna, Ravenna és Modena környékét; H u n 
falvy e kirándulásokat részletesen leirja. Erdeke 
sen fejtegette azon kérdést : vájjon az őskori (prae
historikus) ember mily nyelvű és nemzetiségű 
lehetett, kinek létezését a durva fegyverek s a 
feltalált koponyacsontok eléggé bizonyítják. De 
nemzetisége és faja megfejthetlen. Némelyek az 
ős embert a túrán fajhoz tartják, mások a finnhez. 
Azonban mindez csak tapogatózás, s egyoldalú 
fölfogás. — A föl olvasások után a titkár bemutatta 
Bessenyei-Györgynek iratait, melyek b. Jósincziné 
tulajdonát képezik, de 6 szivesen átengedte az 
akadémiának. A második érdekes jelentés Bacsá-
nyi irományairól szólt, melyeknek Steffel hazánkfia 
Linzben, hol Bacsányi Napóleon ismert kiáltvá-
nvának leforditása miatt internálva volt, jöt t nyo
mára. Irományai egy része hihetőleg a linzi rend
őrségnél van, a másik (levelezése, lapjai, n dója 
párisi tartózkodósáról stb.) Kontz Zsigmoi . fő-
erdész birtokában, ki azokat most rendezi, . az 
akadémiának engedi át. Bacsányi a magyar iroda
lom újjászületésének korából való, s igy iratai sok 
érdekest fognak tartalmazni. Még pár kisebb folyó 
ügygyei a gyűlés véget ért . 

** (Az őrse. képzőművészeti társulat) utolsó 
választmányi ülésében a vidéki kiállítások összes 
eredményét vette tudomásul. E szerint a vidéki 
tárlat látogatóinak száma volt: Aradon 710, Nagy
váradon 838, Debreczenben 1177, összesen 2725. 
A társulat mindhárom városban számos uj tagot 
nyert, jelesen Aradon 35, Nagyváradon 40, Debre
czenben 46, összesen 121 tagot. E siker hihetőleg 
föl fogja bátorítani a derék társulatot, hogy jövő 
évre ugyanezen irányban megnjitsa kísérletét, 
mely ugy a vidéki közönségre, mint magára a 
társulat érdekeire nézve üdvösnek bizonyult. 

•* (A múzeumi képcsarnok-egylet) elhatározta, 
hogy Eötvös arczképét lefesteti, valamint Mun-
kácsynál is egy magyar népéleti festményt rendel 
meg;e czélra adakozásra szólítja fel a közönséget. 
Az adományok a Nádosy testvérek kereskedésébe 
(váczi-uteza 19. sz.) küldendők. 

Egyház és iskola. 
** (17; tanfelügyélő.) Sut tág Ferencz krassó-

megyei másodtanfelügyelő bánsági határőrvidéki 
tanfelügyelővé ideiglenes minőségben nevezte
tett ki. 

** (Nemes adományok.) Zichy Antal, a buda
pesti tankerület tanfelügyelője, valamennyi buda
pesti iskolaszéknek 100—100, összesen 800 frtnyi 
összeget adományozott iskola-alap javára.—Szlávy 
kereskcili'lclmi miniszter a pozsonyi kísérleti szőlő
kert-alapra 500 frtot ajándékozott. 

** (A „Szabad Egyház") m ' g sem hiáb.i küzd 
az alpapság érdeke mellett. A püspökök végre el
határozták megjavítani a szegény káplánok sorsát. 
í g y Simor herczegprimás f. hó 1-től káplánjainak 
fizetését sajátjából fedezi, Roskoványi Ágoston 
nyitrai püspök pedig 1871. nov. 30-án, püspökké 
szenteltetése évfordulóján a megyéjebeli alsó pap
ság és tanítók anyagi helyzetének javítására jöve
delméből 12,800 frtos évi alapitványt tett. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Szerencsétlenség Pozsonyban.) Dubovszky 

József, volt ferenezrendi szerzetest (Medárd atya) , 
ki a rendből való kilépése óta oktatás által tar
totta fen magát, vasárnap délután azon szerencsét
lenség érte, hogy a főpiaezon elesett és lábát a 
térd alattel törte. A haladó-egylet Szilveszter-esté-
lyén az iparkodó, értelmes férfiú számára gyűjtést 
rendezett, mely 60 forintot eredményezett. 

** (Ólomöntés szokása.) Sok helyt most is a? 
év utolsó estéjén ólmot öntenek, megtudandók jövő 
szerencséjöket. Budán Held Anna nevű szobaleány 
szint-'n kíváncsi volt szerencséjére, mely azonban 
vigyázatlansága folytán csaknem halálát okozta. 
Kiöntés előtt ugyanis lehajlott 03 hajlása közben 
magával rántotta a nagy kanálban levő forró ól
mot, mely egyenesen fejérc ömlött s borzasztó 
módon összeégette. A szerencsétlen leányt kór
házba szállították. 

Mi ujság? 
** (Fiume képviselőtestülete,) a hatóságok és 

számosan a magánzók közül üdvözölték ujev nap
ján gr. Zichy kormányzót. Üdvözlésükben Fiú
ménak Magyarország iránt való háláját és ragasz
kodását tüntetőleg hangsúlyozták. 

* * (Karácsonfa a honvédeknek.) Pallavicini Hip-
polit őrgróf, honvédfőhadnagy neje és Fényes Jenő 
honvédnagy, továbbá Inkey Kálmán, Csuzy K á 
roly és Szalacsy Farkas földbirtokos urak, kará
cson előtti vasárnapon szép és értékes karácson
fával ajándékozták meg a Kls-Kanizsán állomá
sozó 40-ik honvéd-lovasszázadot. Az ajándék : 
pipa, dohányzacskó, szivar és más értékes adomá
nyokból állott. 

** (A karácsony-est az országos tébolydában.) 
A lipótmezői tébolydában karácson este 6 órakor 
isteni tisztelet volt az ottani kápolnában, azután 
körülbelül 120 beteg gyűlt össze az ünnepiesen 
díszített és kivilágított nagyteremben, hol egy 
óriási karácsonfa volt felállitva és teleaggatva 
ajándékokkal, melyek az összes hivatalnokok je 
lenlétében a szerencsétlenek nagy örömére szét
osztattak. Azután megengedtetett a betegeknek, 
hogy csoportokban este 10 óráig különféle já té 
kokkal mulathassanak. 

** (Egy bátor ember*) Mayerhoffer Mihály 
kőműves egy szegény asszony életét mentette 
meg. A nŐ ugyanis vizet ment meríteni az alduna-
sori partra, s a jégen megcsúszva, a vizbe esett. 
M., ki közelében dolgozott, látva a veszélyt, a sze
rencsétlen után ugrott, s egy derék társa, Mayer 
András segélyével kimentette. 

** (Az elfogott munkások) közül szabad lábra 
helyeztettek a következők: Eszi András, Rauch-
maul Károly, Schaffler Albin, Szvoboda Lajos, 
Szopkó János, Hollánder Jakab , Führe r Ármin, 
Rauch György. Vizsgálati fogságban maradtak: 
Külföldi Viktor , Farkas Károly, Politzer Zsig
mond és Ihr l inger Anta l . 

** (A lipcsei „IUustrirte Zeitung") legköze
lebbi száma Andrássy és L^nyay arczképeit, s 
életrajzát hozza. 

** (Udvari bálok.) J an . 10-én lesz Bécsben az 
első udvari bál, melyre a királyasszony is megér-
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ízik Meránból. A második bál két hét múlva 
sz, mely után ő fölsége ismét távozik Bécsből, 
csak május elején tér vissza. 

** {Egy szép domínium ára.) A Nákó-házat, 
lely a lánczhidtéren Pest legszebb pontján fek-
zik, a kormány megvásárolta, 1.600,000 írtért, a 

ceresk. és igazságügyi minisztériumoknak van 
üánva hivatalos helyiségül. 

** {A nemzeti sziriháznáT) most folynak a szer-
jdtetések. A drámától Némethy Irma és Temes-

ráry megválnak; ellenben szerződtették Molnár-
aé-Kocsisovszky Borcsa és Kassainé-Jászai Mari 
Bszonyt; a dalmű személyzetből Neszveda Anna, 
Toperczer Ilka és Bogyó távoznak el. Pauliné, o 
dtünő művésznő, ittmaradáea is kétes. 

** {A kolozsvári nemzeti színház) intendánsául 
b. Huszár Károly választatott meg a szinházi vá
lasztmánynak decz. 26-án tartott gyűlésében. A fe
lelős intendáns működését újév első napján kezdette 
meg. Évi fizetése 1200 frt és egy szabad páholy. 
Az uj intendáns azonban fizetéséről a szinház ja
vára lemondott. 

** {Követésre méltó szokás.) A londoni szín
házak igazgatói azon dicséretre méltó szokást 
hozták divatba, hogy a közönség Ízlését kipuhato-
landók, a szinházi helyiség minden részében sza
vazati szekrényeket alkalmaznak s minden szinház 
látogatónak joga van szavazati jegyét e szekré
nyekbe dobni és igy eldönteni, minő darabokat 
kivan játszatni az illető szinházban a következő 
héteD. így egyik héten a drámát illetőleg a 
pzavazati többség „Hamlet," „Macbet," és „Pe 
rikles*'-re esett. 

** {Eljegyzés.) Csepreghi Ferencz a „Vízö
zön," „Magyar fiak Bécsben" és„Kitünő vendég" 
czimű színmüvek jeles tehetségű szerzője, elje
gyezte magának Rákossy Ida kisasszonyt, Rá-
kossy Jenőnek, a „Reform" szerkesztőjének nő
vérét. 

** {A lengyel bizottság,) mely legközelebb 
Pesten megalakult, felhivja Magyarországban és 
Erdélyben élő lengyeleket, hogy pontos czimzetö-
ket levelileg mielőbb jutassák el a lengyel hetilap 
szerkesztőségéhez (Pest, zöldfa-utcza 26. sz. a.) 

** {Fölhívás.) Kodolányi Antal a kolozs-
monostori magyar királyi gazdasági tanintézet 
igazgatója és Gamauf Vilmos az intézet tanára az 
ottani gazdasági intézetnél létesítendő önkéntes 
tűzoltó-egylet segélyezésére hívják fel a közön
séget. Az egylet föladata, mint a fölhívásban ol
vassuk, a Kolozsvár, Monostor és esetleg közelebb 
eső falvak és majorokban tűzvész esetén gyors és 
erélyes segélyt nyújtani, főleg azonban hetenkénti 
rendes gyakorlatok által az ifjakat annyira kiké
pezni, hogy később szakértő működésükkel ember
társaik hasznára válhassanak. — A terv sikeréhez 
azonban számos tüzoltószerelvény beszerzése szük
séges, melyet az egylet közadományozás utján remél 
összehozni, s ezért a közönséget nagylelkű ado
mányozására kéri fel. Az adományok Kodolányi 
Antal igazgató czime alatt Kolozs-Monostorra, 
ntolsó posta Kolozsvár küldendők. 

** {Kemény tél.) Csíkszéken rendkívül zord a 
tél. Karácsonykor Borszék környékén is 22 foknyi 
volt a hideg. Sok madár megfagyva hullott alá, s 
az élőfák megrepedeztek. 

** {Szívtelen anya.) A régi váczi-uti temető 
mellett jan. 3-án reggel egy kitett hat hetes 
figyermeket találtak megfagyva. A kapitányság 
nyomoztatja a bűnöst. , 

** {Halál a pálinkától.) Budán egy Gibola 
nevű egyén mértéktelen pálinkaivás következté
ben,, mialatt a rendőrséghez kisérték, meghalt. 
Bonczolás végett átadatott a kórháznak. 

** {Fél kézzel két nyulat lőtt.) A legutóbbi 
gödi vadászaton részt vett egy csonka honvéd is, 
ki fél kézzel két lövésre két nyulat lőtt le, s egy 
harmadikra egy vén rókát megsebesített. 

** ( Veszett macska.) Biharban M.-Keresztesen 
egy veszett macska az ottani ref. pap szolgálóját 
megmarta. A leányt azonnal orvosi felügyelet alá 
helyezték. 

** {A posta az ünnepek alatt.) Karácsony előtt 
való nap egy Pesten szolgáló cseh szakácsné szál
lítási levelet kapott egy neki czimzett csomagról. 
Azt hitte, hogy kedvesétől való, kivel egy idő óta 
haragban volt. Sietett a postára, de a nagy tö
megtől környezett hivatalnok nem hallotta esdő 
szavát. A szerencsétlen egy álmatlanul s szomo
rúan töltött éj után másnap és harmadnap is el
jött. De hiába! Félnapi várakozás után türelme 
véget ért, s kétségbe esve a Dunába ugrott. 

** {Perzsiában) az éhhalál a „Times of India" 
szerint még mindig nagy mértékben dühöng, s az 
áldozatok számát még csak hozzávetőleg sem lehet 
meghatározni. A kormány folyvást összedugott 
kézzel nézi a dolgot, s mitsem tesz az ínségnek 
enyhítésére. A lakosság csupán önsegélyére van 
szorítva. Azok, kiknek módjukban van, más sze
rencsésebb tájakra költöznek, de a legnagyobb 
résznek minden segély nélkül éhen kell elvesznie. 
Yetz-ben és Bunder Abbas-ban a kholera végzi 
el, a mit az inség megkezdett. 

** {A Baumann-féle) hires váltóhamisitási 
per ötszöri elhalasztás után végre most befejezte
tett, s vétkes Baumann Zsigmondra, ki 52,750 
frtnyi váltót hamisított, két évi fogság s az oko
zott kár megtérítése szabatott; másodrendű vád
lott pedig Baumann Joachim bizonyítékok elég
telensége miatt felmentetett. Mindkettő fel
lebbezett. 

f {Halálozások.) Fiúménak közelebb két ha
lottja volt, kiknek mindegyike megérdemli, hogy 
fölemlitsük. Az első Dachler József, az ottani do
hánygyár jeles igazgatója, ki több évtizedi távol
léte daczára hazájához és anyanyelvéhez a magyar
hoz mindvégig ragaszkodott. A másik halott páter 
Fussich András 80 éves kapuczinus volt, ki a he-
nyeségnek ellensége lévén, a zárdai csendes ma
gányban sem feledkezett meg az élőkről, kiknek 
számára több mint 50 éven át szerkesztette az 
„Almanacco di Fiume" fiumei évkönyvet. — 
Debreczenből egy derék polgár: Harsányt Gábor 
városi tanácsnok haláláról értesülünk. — A po
zsonyi főrabbi Schreiber S. W.decz. 31-én délután 
hosszabb bategség után meghalt. 

— Hajnik. G. I. A most küldöttek is csinosak. Mirza 
Shally is érdekes. Sor kerül erre is, arra is. A tisztelgési 
számla nem nagyon érdekes; de az ajánlott gyűlési jegyző
könyv annál érdekesebb, s most folyó hasonnemü becses kül
deményünk mellékiratául szivesen vennők. 

Nemzeti színház. 
Péntek, decz. 29. ) r4 haza." Dráma 5 felv. Irta Sardou; 

ford. Paulay és Szerdahelyi. 
Szombat, decz. 30. „Az drny.lí Vig opera 3 felv. Zené

jét szerzetté Flottow. 
Vasárnap, decz. 81. „A strike." Eredeti népszinmü 3 

felv. írták Szigligeti és Balázs S. 
Hétfő, jan. 1. 1872. „7/. Rákóczi Ferencz fogsága." 

Dráma 5 felv. Irta Szigligeti. 
Kedd, jan. 2. ,.Hunyadi László." Opera 4 felv. Zenéjét 

szerz. Erkel Ferencz. 
Szerda, jan. 3. „A szökő év." Vigjáték 3 felv. Buckstone 

után angolból ford. Csepregi. 
Csütörtök, jan. 4. „Zampa." Opera 3 felv. Zenéjét szer

zetté Herold. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Zsibói A. S. A költői levélre már közelebbről ke

rül sor. Még egy kis türelem! 
— Az öreg poéta hattyúdalát nem olvashattuk ér

deklődés s némi élvezet nélkül. De terjedelmes voltán kí
vül hangja ószerüsége, mely a mai irodalmi és költői nyelv
től nagyon is elüt, nem ajánlja közrebocsátását. 

— K. I . K. Örülünk, hogy megnyugodott a megmá-
sithatlanban. Ezt vártuk a keresztyén filozóftól. Egyebet 
magánúton. 

— P. T. K. Salis költeményei a német irodalomban is 
rég elvesztették egykori (különben is középszerű) érvényű
ket. Most fordítani; kissé elkésett kezdemény. A csupa le
írás nemi költészet; a természet képei alatt is (többször 
mondtui már) érzelmeket és eszméket kell énekelni; szl-
nekber. a költő nem versenyezhetne a festővel; mindenik 
művészetnek megvan a maga köre s ahhoz saját eszközei; 
a „ne ultra crepidam" nemcsak a csizmadiáknak, hanem a 
művészetnek is szól. 

— Kolozsvár. Sz. S. A lap járni fog jövőre is; igért 
közreműködésére számitank. 

— Szeged . S. L. K. Az ujabban ön által emiitett kö
rülményt nem tudva, tettük előbbi megjegyzésünket. Sajnál
juk. De hogy lényegileg igazunk volt, arról mostani leve
lének \s minden sora meggyőz. 

SAKKJÁTÉK. 
632-ik sz. f. - - B l u m e n t h a l O . - t ó l 

(Berlinben.) 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul 8 a második lépésre mattot mond. 

Az 627-ik számú fe ladvány megfejtése. 
(Kastner B.-tól Coburgban.) 

VII. S6t. 
1 1. K d ő - d 6 : 
2. V b l - b 7 2. f 7 - e 6 : 
3. H c 5 - e 4 m a t t . 

V i l . Sőt . 
1. V h l - b l f 7 - e 6 : 
2. H c 5 - e 4 : K d 5 - e 4 : ( a ) 
8. c2—c4 matt. 

a) 
2 K d 5 - c 6 
3. Vb6—b7matt. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolcion: Czenthe József. — Jászkiséren: Galambos 
István. — Kecskeméten: Galambos László — Karctagon: 
Kacsó Lajos. — Nagy-Szalontán: Kovács Albert. — A 
pesti sakk-kör. 

— A pesti sakk-kör január 7-én d. u. 5 órakor a nádor-
u'czai Velencze-kávéházban levő helyiségében közgyűlést 
tart. 

Nyilt-tér. *) 
Legújabb naptárak. 

Szerencse nap tá r az 1812. évre. Számos 
képekkel, világositott példával, útmutatással és 
tanácscsal arra nézve, miként lehetünk e földön sze
rencsések? — Szerkeszti Szerencsés Jenő. Ara 
fűzve 60 kr. o. é. 

Eladó leányok nap tá ra 1872. szökő évre. 
Több tapasztalt hölgy és férfi hátrahagvott kéz
iratai után szerkeszti Tóvölgyi Titusz. Ára fűzve 
50 kr. o. é. 

g ^ * Kapható minden könyvárusnál az or
szágban. 

A t. ez. szülők, tanítók s gyermekbará 
toknak ajánljuk a „Kistükör" czimü képes gyer
mek hetilapot mint legczélszerübb újévi ajándé
kot az ifjúság számára. 

Ezen ifjúsági lapot, mely csinos kiállítással, 
szövegbe nyomott szép képekkel, s mulatva tanitó 
tartalommal hetenként vasárnap jelenik meg, 
Márki József tdr. szerkeszti. 

Az előfizetési pénzek Bartálics Imre könyv
nyomdájába (Pest, ötpacsirta-uteza, 5. sz.) kéret
nek küldetni. Előfizetés: % évre 1 fr., '/a évre 2 
frt, postai vagy házhoz küldéssel. 

•) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé
nyek irányában vállal felelősséget a Szerk. 

HETI-NAPTÁR. 
Hónapi-és Kathol ikns éa trotestans 

ír 
Gorog-orosz 

naptár 
Izraeliták 

naptára 
N a p H o l d 

het inap napti 
trotestans 
ír 

Gorog-orosz 
naptár 

Izraeliták 
naptára hossza ka nyög. hossza kél nyűg. 

Január • Decz. (ó) Tebet R. t p. 6. p. o. p. J l p . 6. p . 4. p. 
1 Vasár G 1 Bálint 6 1 Bálint 2 6 C . 3 l . B . A . t 26 Jeremiás 286 32 7 49 4 24 242 0 4 1 1 33 
8 Hétfő Szörény *p. Fodor ÍZ Sz . Ist*. >t. 27 287 83 T 48 4 26 256 47 5 24 2 11 
9 Kedd Julián vért. Erős 28 2000 vértan. 28 Szab. hit. 288 34 7 48 4 27 271 51 6 43 3 0 

10 Szerda Agothon pk. Ernő 29 Apró szentek 29 289 35 7 47 4 28 287 4 7 53 4 4 
'11 Csőt. Matild, Teodor Tilda 30 Anizia 1 Sebat R. 290 86 7 47 4 29 302 16 8 49 5 24 
12 Pént. Ernest püsp. Jámbor 81 Melánia t 291 37|7 47 4 30 317 16 9 32 6 47 
13 Szóm. Veronika szűz Vidorka • U a n a a r l 8 3 2 S S a b Boo 292 39 7 46 4 32< 331 56 10 5 8 8 

• • l a valtazáMi. # Holdojuláá 10-én 4 óra 14 pereikor délután. 

T A R T A L O M . 
De Gerando Ágost (arczkép). — Egy százszorszépre, 

melyet szántásközben ekémmel kifordítottam. — Az Ország
gyűlési Ifjú Egyesület és Casinő apológiája. — Fővárosi 
képek (képpel). — Kalandok az északi sarkvidékeken (há
rom képpel). — Theophrastus a vasnton. — Kirándnlás a 
havasra. — A monsummanói gydgybarlang. — Egyveleg. 
— Tárház: Irodalom és művészet. — Közintezetek, egy
letek. — Egyház és iskola. — Balesetek, elemi csapások. — 
Mi újság! — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. 
— Sakkjáték. — Njilt-iéT. - Heti-naptár. 

Felelőé searkeaató: N a g y MiUae. (L. magyar-a*c>a 21.«c) 
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HIRDETÉSEK. 
Löwinger A. és Társa 

MJW papir-
• kereskedése 

Pesten, 
hatvani-uteza 6. sz., 
a „tanulóhoz'-

ajánlja a következő alkalmi czikkeket: 

Levélpapírok. 
100 db. névvel dombornyomat 50 kr. 
100 levél és 100 boríték dombornyo

másai 1 fc, 1 ft. 20 kr. 
100 db. monogrammal szinnyomattal 

1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr. 
100 levél és 100 boríték, mindkettő mo

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr. 
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr., 

1 ft. 20kr. 
fZJT* 100 levél és borítékhoz diszes 

doboz adatik. 
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft. 
1000 boríték csöpü papírból, negyedrét 

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft. 

Látogató-j egyek 
a la Minute. 

Színes nyomatban 100 db. finom fehér 
bristolpapir 50 kr. 

100 db. finom szines karton 80 kr. 
100 db. finom franczia félfényü papiron 

1 ft. 
100 db. kőnyomatu finom kettósfényü 

vagy bristol papiron 90 kr. 
Minden további sor 10 krral több. 

Levélpecsét-bélyegek. 
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr. 
1000 » veres 2 ft. 75 kr. 
1000 » domborbetükkel két szinben 

3 ft. 75 kr. 
Minden további ezer 50 krral olcsóbb. 

Sz f" N a z y választék mindenféle 
(illeti, j egyzéki és másoló kAny vek
ben. — Nyomdai mnnkák megrende
lés szerint a lehető legolcsóbb ára-
bon. — Levélbeli megrendelések 
ntánvét mellett teljesíttetnek. 

MT~ A finnt elősorolt mennyi-
aégeken kivűl— kevesebb nem ren
delhető meg. 1 1 5 5 ( 1 3 - 0 ) 

Báli 

disz-fcgiurtüket, 
melyek egész éjen át kurta rugékony-
ság, valamint tömött fényes természetes 

bodrosságukat megtartják, a hires 

„Pálma" nyújt. 
E g y flveg ára 1 ft. 2 0 kr. és 7 0 kr. 

Kapható Pesten: Török József 
gyógyszerésznél király-uteza és Laeff M. 
illatszerésznél váczi-uteza a „Minervá"-
hoz. 1216 (2—3) 

a 
• r Figyelmeztetés 

szü lőknek! 
Ezzel a t. ez. szülőknek figyel

mében ajánlom az általam évek 
óta készített és sikerrel használt 

„Giliszta-csokoládét," 
mely nemcsak biztos hatása által 
minden ily nemű találmányt fö
lülmúl, de egyszersmind a gyer
mekeknek kellemes izénél fogva 
igen könnyen beadható; lehet szá
razon, tejben vagy vizben felol
vasztva más étel közé keverve 
beadni, a nélkül, hogy azáltal 
legkevésbbé is vesztene hatásából. 

*W* 1 db. 15 kr., 6 db. 12 kr., 
12 db. 1 ft. 20 kr., postán küldve 
W krral több. 1144 (17-26) 

Sipőcz István, 
g y ó g y s z e r é s z P é c s e t t 

Kapható Partén: Sebopf ót 9rtr 
zaányl uraknál, Mária Valwia-ntgz*. 

SKRIVÁN FERENCZ 
kalap-gyári-raktára Pes t en , 

váczi- és zsifoárus-utcza szögletén. 
M Legnjabb választéka 

nemez- és selyem-kalapoknak, nrak, fink és gyermekek 
részére. 

H Legújabb készítésben 
Cilinder-kalapok, a ft. 4, 5, 6, 7 — kr. 
Párisi, valódi angol, a 8 ft., legfinomabb, a ft. 10—12— » 
Gibus gép-kalapok kaschmirból, a 6 ft., valódi párisi, a 8 f t , legfino

mabb atlaszból, á ft. 15,16 — » 
Fekete halvány cilinder-kalapok nemez és kaschmirból, a . . . ft. 6, 7, 8 — » 
Legújabb minta és készitésii kerek nemez-kalapok; feszesek, félfe

szesek és lágyak, a ft. 2.50, 8, 3.50, 4, legfinomabb, á . . . . ft. 5 — » 
» Angol és párisiak, a ft. 6, 7, 8 — » 

Fiu-kalapok fekete és szürke, a ft. 2, 2.50, 3 és 3.50 » 
Gyermek-kalapok fekete, világos, szürke, sötétszürke és fehér, kelme 

és lemezből, a ft. 2, 2.50, 3, 4 — » 
Fekete és barna lakk-kalapok, matrózok minta, gyermekek és fiuk 

részére, k ft. 1.50,2, leányok és hölgyek részére legújabb minta, 
finom, á ft. 2.50, 3 — » 

Gyermekek és fiuk részére kelme- és bársony sipkák, a . . ft. 2, 2.50, 3, 3.50 » 
Gyermek és nagy honvéd sipkák, a fc. 1.60, legfin. 2.50 » 

» kucsmák szürke és fekete, a, ft 1.10, 1.40, 2, 2.60 » 
Vadász-kalapok, urak részére, á . ft. 3, 3.50, 4, 5 — » 

» » fiuk » á ft. 2.50, 3,3.50 » 
Utazó- és vadász-sipkák, urak és fiuk részére, kelme és nemez

ből, 4 ft. 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 5 — » 
Tüzögetettselyem sipkák,urak, fiuk és gyermekek részére,áft. 1.40,2,2.50,3,8.50 » 
Szürke vegyesszinüek, kerek, vizmeates pamut-kalapok, urak ré

szére, á ft. 1.80, 2, 2.20, gyermekek és fiuk részére, á . . ft 1.30, 1.50 » 
Gyermek- és fiu-cilinder-kalapok, á ft. 4, 5, 6 — » 
Női nyargaló-cilinder-kalapok, á ft 56, 8 — » 
Kocsis-kalapok, á ft. 5, tollal és szalaggal, á f t 6 — » 

» » vizmentesek tollal és szalaggal, á ft. 6, 7 — » 
Livré-kalpag, vizmentessima, á ft 4 és paszománnyal és borítékkal, á ft. 6, 7, 8 — * 
Selyemkelme-kalapok legújabb alakú és készitésii, á . . . • ft. 3,4, 5, 5.50 » 
Világos kelme-kalapok a nyári idényre minden szinben, valamint fe

hér pique-kalapok urak részére, á ft. 4, 5 — » 
Valódi florentini szalma-kalapok, valamint angol, á . . . . ft. 3.50, 4, 6 — » 
Livré huszár-sipkák, á ft. 3.50, 4 — » 

cilinder-kalapok, á ft. 7, 8, valódi paszománnyal és boríték
kal, á ft. 10, 12,14 — » 

M Házi s ipkák. 
Egyszerű horgolt házi,á ft. 1.80, finomabb, á f t 2.50, 3, legfinomabb, á ft. 5, 5.50 » 
Török veres finom fesz bojttal, á ft. 1.80, 2, 2.50, 3 — » 
Bársony házi-sipkák fekete és minden más szinben, áft. 3.50,4, 5, finom 

selyem-bársony valódi arany paszománnyal, á ft. 7, 8, 10, legfin., á ft. 12 — » 
Nagy választék nyakkendőkben és bojtokban, a 8—30 kr., ft. 4 — » 
Finom prágai gla<je-keztyük, á ft. 1.50, 1.80 » 
Utazási nemez-csizmák, urak részérc, á ft. 2, 2.50, magasok, á ft. 3, 

magas bőrrel beszegve, á ft. 6, 7 — » 
Házi nemez-czipők, urak részére, á ft. 3, 3.50 » 

» » » nők » á ft. 2.50,3,3.50 » 
» » » » » fűzéssel, á ft 5, huzallal ft. 5.80 » 

Leány czipők fűzéssel és bőrrel szegve, á f t 3.70 „ 
Egészségi-harizsnyák finom fehér nemezből, á ft. 1.80 » 
Papucs f t 1.20 » 
Nemez-talpak 50 » 

„ » bőrrel ft. 1 — » 
Vizmentes eső kalapok, urak részére, á ft. 4, és eső sipkák . . . . ft. 3.50 > 

Minden vidéki rendelések elfogadtatnak és leggyorsabban készíttetnek el. 
Cilinder-kalapok minden időben vasaltathatnak, á 20, 30 kr., egészen gyű

röttek, á 50 kr. 
Raktáramból vett cilinderek Ingyen vasaltatnak, csak egészen gyűröttekért 

20 vagy 80 kr. számittatik. 
Minden kijavítások elfogadtatnak és a lehető leggyorsabban elkészittetnek. 
Egy nemez-kalap felékesítéséért ft. 1.30, uj alakítás és felékesítéséért ft. 1.50, 

egy darab festése, alakitása és felékesítése ft. 1.80, 2 ftig., legfinomabb ft. 2.30. 
jtíS" Egy fejmérték (Conformateur) által , minden kalap né

hány perez alat t a fejhez a lakit tat hat i k. 
Skriván Ferenci, 

kalapgyárnok és kalapkereskedő Pesten, váczi-uteza. 

Csak alapos gyógyítás blrto-
slt utobnjok ellen. 

T i t k o s 

betegségeket, 
8 tehetetlenséget, 

elgyengült férfierőt, 
gyakori magömlések, tót a végképeni 
tehetetlenséget katonai ét polgári kór
házakban sikerrel használt egyszerű 
módszerrel anélkül hogy a beteg hiva
tásában vagy életmódjában gátoltatnék, 
minden izgató szer nélkül bámulatos 
gyorsan éa alaposan (ai újonnan kelet
kezetteket 48 óra alatt) gyógyítja 
W e l s s J. gyak. orvos és szülész, az 
itteni ej. kir. garnlson fókorhaibnn 
kiszolgált osztályorvos, a m. kir. termé
szettudományi társulat rendes tagja min
den alkalmatossággal ugy a titoktartás, 
mint a gyógyczélokhoz jól beosztott 
rendelő-Intézetében Pest, Sebestyén
tér 4-dik szám 1-ső emelet, (a „2 huszár
hoz" czimzett kávéház felett), naponkint 
reggel 7 órától 10-ig és délután 1—4 
óráig. 

Férfiak és hölgyek részére külön-
külön várószoba van. 

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab
ban válasz, és kívánatra gyógyszerről is 
gondoskodik. 1096 (3—12) 

Heckenast Gosctav könyvkiadó-hivatalá
ban (Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.) meg
jelentekés minden hiteles könyvkereskedés

ben kapható: 

Okmánytár 
Magyarország 

függetlenségi harczának történetéhez 
1848-49. 

Közli PAP DÉNES. 
Első kötet nagy 8-rét (424 lap ) Fűzve 8 ft. 

Második kötet. (500 lap) fűzve 3 ft. 60 kr. 

1223 (2—3) 

Titkos betegségeket és tehetetlenséget 
(elgyengült férfierőt) 

gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett 

Handler Mór, 
orvos- és sebtsiUder, sióiét! és »ie«éu. 

I V * Rendel naponkint délelőtt 11 órától l-ig és délután *VS 
3 órától 5-ig. 

Lakik Pesten, Lipót-város, Nádor-utcza 13-ik szám, 1-ső 
emelet, 14-ik szám. ue4 02-20) 

Dí^ttl ellátott levelekre azonnal válasz adatik. 

HjLakik Pe 

TJri-uteza 1-SŐ 88. 

Legújabb 
« • noi-

ruha-kelmék' 
bámulatos olcsón! 

, Hamburger Adolf] 
üzletében 

[PEST, uri-utcza 1. sz. 
párisi has. 

"Minták kívánatra j 
küldetnek minden-
Je\é I n g y e n és^ 

bérmentve. 

párisi ház. 

Mellbetegeket 
értesítem arról, 

miszerint mell-betegségek, kü
lönösen mellfájás, rekedtség, 
köhögés, nehéz lélegzés, egy 
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenvi orvos által sikeresen 

gyógyíttatnak. 

Rendelvényi órák: 
délután 2-tól 4-lg. 

Bálvanv-utcza 6. siam, 2 . imtht 
(exelAtt váezl-nt 24-ib szám.) 

EBNSTL, 
bomáopath-orvos ét szülész. 

* • 
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I „VIETORÍÉ 
biztositó-társaság, 

mely Kolozsvárott 1866. évben alakulván, 1870. zárszámlája szerint máris 

3.200,000,059 fi. 54 kr. biztosítéki alappal bir. 
Biztosításokat elfogad: 

I . T ű z k á r o k e l l e n . 
I I . S z á l l í t m á n y i á r u k , utoni e lkárosodás e l l en . 

I I I . J é g k á r o k e l l e n , m i n d e n n e m ű t erményekre . V é g r e : 

IV. a* ember életére, 
minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett. 

Életbiztosítási példák: 
I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő 

1000 ft. tökét biztosítani óhajt, fizet: 
Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 30 kr. 

» 30 » 22 » 70 » » 45 » 39 » 10 v » 60 » 75 » 60 » 
» 35 » 27 v 20 » » 50 » 47 » 60 » » 65 » 103 » 50 » 

évenkénti dijat. 
II . Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000 ft. kihá-

zasitási vagy neveltetési tőkét biztositani óhajt, fizet: 
Egy 1 éves gyermektől 18 korévig 20 korévig 24 korévig 

40 ft. 20 kr. 33 ft. 60 kr. 24 ft. 70 kr. 
» 2 » » 44 » 10 » 36 » 70 » 26 » 50 » 
» 3 » » 48 » 50 » 40 » 10 » 28 » 80 » 

évenkénti dijt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatérittetnek. 
III . Ha egy jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor, a 

túlélő részére fizetendő 1000 ft. biztositani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijt. 
Ezenkívül elfogadja a 

túlélési csoportok (Assotiatio) biztosításait is. 
Minden biztosítási miveleteknél a biztosítottak, már az első évtől kezdve a 

társaság 50° '• nyereményben részesittetnek. 
Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben bővebb felvilágosítással 

szolgálnak a társasági felügyelók, vidéki ügynökök és 

a „Victoria" biztosító-társaság 
v e z ó r ü g y n ö k s é g e P e s t e n , (régi posta-utcza.2.sz.,2. emelet). 

Utánnyomás nem dijaztatik. "9E3 1189 (5—26) u 
A nép és az iQuság számára. 

Képes kiadás. krajczár egy-egy kötet. 
ezen czim alatt: 

MESEKÖNYV. 
I. Don Quichote kalandjai. 

II. Mokandah, vagy a fiatal indián főnök. 
III. Csontos Siegfried. Szép Meluzina. 
IV. RoMnzon Crusoe élete és kalandjai. 
V. Oktávián császár. Erneszt herczeg. 

VI. Fortnnátus és fiai. 
VII. A Xa Xa barlangi lakat. Szent Genovéfa története. 

féf* Kapható minden könyvárasnál. "£ÍS 

Biztos nyeremény. 
Csak 11 ft. 5 0 kr. az ára n á l u n k minden t o v á b b i fe l f izetés n é l k ü l 

e g y darab r é s z v é n y j e g y n e k e g y 

1839. Rothschild féle sorsjegyre, 
melylyel 

220,000; 50,000; 25,000; 10,000 ft. 
nyereményre lehet játszani. 

E sorsjegyekből egészben még csak 5 hnzás leend, 
melyben 

minden s o r s j e g y fe l tét lenül ki fog hozatn i . 

Politzer Zsigmond és társa 
bankháza Pesten, fürdő-utcza 1-sö sz. alatt 

ftW* Vidéki megrendelések azonnal foganatosít
ta tnak. 1196 (8-25) 

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált 

négyszögletüek (8 évi jótállás mellett). 
Horderó: 5 10 15 20 25 30 40 50 mázsa. 

I r a : 18 21 25 35 45 55 70 80 90 100 110 forint. 
Sulyegyen-mérlegek (5 évi jótállás mellett). 

Horderó: 1 2 4 10 20 30 40 50 60 70 80 font. 
I r a : 5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 27.50 30 forint. 

Barom-mérlegek vas-korláttal és sulyokkal (10 évi jótállás mellett). 
Horderó; 15 20 25 30 40 50 mázsa. 

Ára: 150 170 200 230 300 350 forint. 
H í d m é r l e g e k (10 évi jótállás mellett). 

Horderó: 50 60 70 80 100 120 150 200 300 500 mázsa. 
Ára: 350 400 450 500 550 600 650 750 900 1200 forint. 

Továbbá minden más mérlegek és sulyok. 9tF~ Megrendelések, a pénzösszeg 
beküldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatnak: 1202 (6—50) 

BugaIIyi L. és társa, 
mérleg- és suly-gyárosok Bécsben. 

Eaktár: Stadt, Singerstrasse 10-dik szám. 
Gyár: Margarethen, (íriesgasse 26-dik szám Bécsben. 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám alatt] 
megjelent és minden hiteles könyvárusnál kaphatók: 

Dr. RIEDL SZENDE. 

A NÉMET IRODALOM 
KÉZIKÖNYVE. 

Második javitott és bővített kiadás. (XII. 468 lap.) Fűzve 2 ft. 40 kr 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
1872. évi folyamára. 

(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos eredeti képpel 
illusztrálva; a másik rendkívüli mellékletekkel bővitve.) 

Előfizetési föltételek: 
p o s t a i s z é t k ü l d é s s e l v a g y P e s t e n házhoz h o r d a t v a . 

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: 
Egész évre (jaiiuár—deczember) 10 ft. — kr. 
Félévre (január—június) 5 „ — „ 

Csnpán Vasárnapi Újság: 
Egész évre (január—deczember) 6 ft. — kr. 
Félévre (január—június) 3 „ — „ 

Csnpán Politikai Újdonságok: 
Egész évre (január—deczember) 5 ft. — kr. 
Félévre ( január- június) 2 „ 5 0 „ 

••"" Egyes előfizetések legczélszerübben postai utalvány által eszkö
zölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 5 kros bélyeg kívántatik. 

TJj kedvezmény! 
A „Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonságok" előfizetői a kiadó intézkedése-

folyuán a jövő 1872. évtől kezdve azon kedvezményben részesülnek, hogy az „Uj Regé l A" 
czimü vállalatot, mely évenként 24 füzetben jelenik meg, s válogatott érdekes regényeket 
tartalmaz, egész évre 6 ft. helyett 4 ftért, félévre 3 ft. helyett 2 ftért rendelhetik meg. 

k Vasárnapi UJsá* és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala. 
(1—3) (Fest, egyetem-utcza 4-dik szám alatt) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-dik szám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. 

§ n y Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'jság és Politikni Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasibzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatisnil 10 krajczirba; háromszori vagy 
többszöri igtatisnil csak 7 krajczirba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk szimira hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppriik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Hsasenstein és Vngler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatis útin 30 krajczir. 

Zichy Mihály kitűnő festesz hazánkfia, 
kinek arczképével s egy kisebb rajza máso
latával kedveskedünk olvasóinknak, szüle
tett 1827-ben Zalán, Somogymegyében. 
Első iskoláztatását a veszprémi piaristáknál 
nyeré, kik élénk kedélye és elméssége miatt 
igen megkedvelek, mig házi gazdája, az öreg 
Sámson tanár, jó hirben állott nevelő-inté
zetében, a „kis Miskát" sokáig, mint felejt
hetetlen kedvenczét emlegette, s egy-két 
hozzá került festményét, mint ereklyéket 
őrizgette. A család Pestre költözvén, Mihá-
lyunk tanulmányait itt folytatta, s tanárai, 
ismét a kegyesrendiek, nem 
egyszer kobozták el előadás 
közben befirkált papirdarab-
káit, melyeken aztán vagy sa
ját vagy egy s más tanulótár
sak hiven talált, olykor eltor
zított arczvonásaikat ismerték 
fel. Nem volt akkor még kö
teles tantárgy a rajz, s e szak
mában bármi remekelése nem 
pótolhatta a többi „eminen-
tiák" hiányát. Nem is sokat 
törődött ezzel, mert gyors 
fölfogása és jó emlékező tehet
sége lehetővé tették neki a 
zárvizsgákat megelőző néhány 
nap vagy hét alatt utolérhetni 
előrehaladottabb társait. A 
világtörténelem, aztán Schil
ler és Vörösmarty valának 
kedves olvasmányai, ez utóbbi 
verseiből, hazájától huszonöt 
évi távollét után, most is egész 
szakaszokat képes elszavalni. 
Korán meglátszott rajta, hogy 
nem a gyakorlati élet, ha
nem a fantázia embere lesz, 
s hogy nem a politikai élet, 
hanem a művészet fog tehet
ségeinek megfelelő tért nyitni. 
S mi jeliemének s kora érett
ségének egyaránt becsületére 
válik, mint gyenge ifjú feltéve 
magában, hogy nem támasz
kodva ősi vagyonkájára, családjára, össze
köttetéseire, önmaga fog magának existen-
t iát teremteni, s független állást, sőt jól
létet is biztositani. Az első pénz, mit csinál-
mányáért kapott, nagyobb örömöt szerze 
neki, mint százszor annyi, mit véletlen 
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öröklött, vagy valami sorshúzásban nyert 
volna. 

Legkedvesebb embere csakhamar az öreg 
Marastoni lön, ki méltán volt mindig 
büszke ezen leghíresebb tanítványára. Nem
csak üres óráit szentelé a lángoló ifjú e de
rék mester műhelyének, hanem az attól 
távol töltött időt elveszettnek tekinté. 
Bécsbe ment,hol az egyetemre „proforma" 
még eljárt ugyan, de már egész szívvel-lélek
kel választott hivatásának élt. Itteni mes
tere az öreg Waldmüller akad. tanár volt, 
ki akkor éles vitát folytatott a képzömüvé-
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szetek akadémiája ellen, mint a mely sze
rinte minden haszon nélkül nyelte el a reá 
költött ezreket és semmit sem birt fölmu
tatni említésre méltót. Az egész akkor di
vatozott oktatási rendszert, mely a régi 
képek szolgai lemásolásában összpontosult, 

lélekölőnek, butitónak állította, s a termé
szethez visszatérést, mint a mely forrásból 
a nagy mesterek is merítettek, hirdette 
egyedül üdvözitő csalhatatlan dogmaként. 
Az akadémikusok azon mentegetődzésére, 
hogy az ö iskolájokon kívül még kevesbbé 
teremnek jeles művészek, Waldmüller csak
hamar, több magyar tanítványán kívül, első 
sorban Zichy Mihálylyal felelt. 

Tény, hogy ez ifjú művész első művei 
nemcsak Bécsben, de a nagy Németország
ban is közfigyelem tárgyai lőnek, s a tekin
télyes „Augsburger Allgemeine" mellék

lapjában nem egyszer tüzetes 
ismertetésben, magasztalások -
ban részesültek. Egy hatalmas 
Maecenas kell vala, egy nagy 
nemzet, mely lángra szítsa ez 
isteni szikrát; de hol volt az 
akkor nálunk ? s van- e most ?... 

Oda vetődik az éjszak egy 
külön ez és pazar delnője, Ilona 
orosz herczegnő, a kinek meg
tetszik a Waldmüller metho-
dusa, s órákat adat leányának, 
Michailowna Katalin nagyher-
czegnőnek (azóta Meklenburg-
Strelitz hg. neje), majd el 
akarja szerződtetni az öreg 
zsörtölődő anti-akademikust, 
ajánlván neki, hogy állítson 
Szt.-Pétervártt egészen a saját 
felfogása és elvei szerint egy 
uj művészeti iskolát. Az öreg 
nem hagyja Bécset; kérik, hogy 
beszélje rá tehát valamelyik 
tanítványát. így került a sor 
Zichy Mihályra. 

Az ifjúnak tetszett e ka
land, épen boszantotta is va
lamely képének valami pályá
zat alkalmával történt méltat
lan mellőzése, hazájának, az 
egy akkori pécsi püspököt 
Scitovszkyt kivéve, teljes rész
vétlensége stb., szóval: ő föl
csapott 1847-ben, s egy Nizzán 

és Gleichenbergben töltött zajos saison után 
elment a földsarki világvárosba. 

Azóta soká nem hallottunk róla, s a 
családja körén kivül állók tán ma sem hal
lanának, ha oda nem vetődik, mintegy 12 
év előtt, a hires franczia műítész Gautier 




