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fc^ Horváth Mihály, "̂ as 
Magyarország történelme, uj bővített kiadás 8 kötetben. 

Épen most jelent meg Heckenast Gusztávnál: 

Magyarország történelme 
irta 

9 

Az uj dolgozat második, bővített kiadása. I., II., III., IV. kötet 134^ ív, nagy 8-adrét, 
diszkiadásban a 4 kötet ára 14 forint. 

Egyenesen az alulirt kiadó-hivatalhoz intézett megrendelések bérmentve fognak eszközöltetni. 
Pest, február 8-án 1872. Heckenast Gusztáv, 

a _ 6 ) k iadó-hivata la egyetem-utcza 4-d ik szám alatt. 

Cs. és kir. szabadat 
mázott, a maga nemé 
ben egyetlen hatása 
patkány- és egér-

irtós ier . Egy bádog doboz ára 1 ít., 6 
doboz 5 ft. o. é. 
^ ^ ^ ^ i Cs. és kir. szab. gyökere-

£ ^fc / senhatópoloska- ir tószer 
V Mf} bútorok számára. Egy üveg 
^ ^ ^ ^ * ^ ára 4 0 kr. 6 üveg 8 ft. o. é. 

Fölülmulhatlan hatású poloska-irtó-
szesz, falazat számára. Festésnél, me
szelésnél vagy falak mázolásánál a fes
tékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre 
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6 
pintes üveg 5 ft o.é. 1 pintes üveg elég
séges egy középnagyságú szobára. 

Specialitás, kitű
nően biztos és gyöke
resen ható sváb-bogár 
(Heimchen) irtó-por. 
1 csomag ára 3 0 kr., 
6 csomag ára 1 ft. 5 0 kr. 

Valódi persa rovar- por, 
a bolhák, molyok,legyek, han
gyák stb. kiirtására. Egy nagy 
Üveg ára 4 0 kr., 6 nagy üveg 
2 ft o. é. — Egy kis üveg ára 
2 0 kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é. 

F A legcsekélyebb megrendelések 
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel
lett, pontosan teljesíttetnek. Minden 
czikkhez a szükséges használati utasítás 
mellékelve van. • 

• • T " Nagybani árszabályok a t. ez. 
gyógyszerész és kereskedő urak kívána
tára dij- és bérmentesen megküldetnek. 

fjny- Alólirt gyár, kölcsönös meg
egyezés folytán, egyszersmind városi há
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá
rak, kórházak és egyes helyiségeknek 
személyzete által a nevezett férgektóli 
megtisztítására kezesség mellett vállal
kozik. 1152 ( 1 9 - 2 4 ) 

S V Azon hathatós eredmények kö
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma
zása által elérettek, csupán a következő
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir. 
miniszter-elnökség és magy. kir. belügy
minisztérium palotái; továbbá Festetich 
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa
lotái stb. stb. 

Számos megrendelést vár: 
R E I 8 § B . . 

magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára a 
férgek gyökeres kiirtására 

Pesten, bárom korona-nteza 9. sz . 

Központi szállítási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben. 
Ó V Á S . Azt tapasztalván, miszerint a Seldl i tz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaim-

mal szorul szóra azonosak és saját nevem aláírásával vannak hamisítva, s így külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen összetéveszt
hetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől: h o g y az ál ta lam keszitettiSeidlitz-pornlt 
minden e g y e s katalyát , valamint az adagok papírjai hivatalosan le té teményezet t védmárkkal vannak el látva. 

Ára egy bepecsételt eredeti katulyának i ft. - Használati utasítás minden nyelven. 
E porok rendkívüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert más szerek között 

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint azt sok ezer,"a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél levő 
hálairatok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rőgzőtt szorulásoknál , emésztéshiány é s g y o m o r h é v n e l ; továbbá: gór
csők, vese- és ideges bajokban, sz ivdobogasnal , idegesség okozta főfájásnál, vértódulasnal, c snzos fogfajdalomnal , végül 
hysteriára, búkórra és huzamos hányásra hajlamnál stb. a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósb gyógyhatást eredmé
nyezték. — Az ez értelembeni igen is kiterjedt levelezés számos bizonyítványt tartalmaz oly betegek részéről, kik, miután nálok minden 
gyakran allopathikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű háziszerhez folyamodtak, és ebben rongált 
egészségöknek helyreállítására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek. — Ez elismerőiratok szerzői között a társada
lomnak csaknem minden osztályai, u. m. munkások, tanítók, kereskedők, iparosok, művészek, mezei gazdák, tanárok és hivatalnokok, 
sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek ezelőtt <i ég a leghirhedtebb gyógyforrá
sok sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz-poroknak rendes használata által állíttatott h< 

WtBT Raktárak a kővetkező városokban léteznek: " W 
helyre. 

D l ? C T I 7 T \ T i í T Ö R Ö K J Ó Z S E F gyógyszerész urnái, király-uteza 7-dik szám alatt 
I M2A Ö 1 MJJiX • í U H L J Ó Z S E F (ezelőtt Steinbach) ur kereskedésében, gránátos-uteza. 

• e c k e n a s t Gusztáv könyvkiadó-hivatalá
ban Pesten (egyetem-utcza 4. sz. a.), megje
lent és minden hiteles könyvkereskedésbe! 

kapható: 

Aradi fogságom alatt i r t 

ADATOK 
az 1848—49. évi szabadságban*, 

különösen 
rnz Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. 

Irta 
Kászon lm perfalvi Csutak Kálmán 

honvéd ezredes. 
8-rét, fűzve 1 forint 60 kraiczár. 

Aradon-.Tones T. és Társa, Rein-
hard ésBendik, Prinner V. S., 
Bistritzky J.* 

Baján: Michitsch István. 
B.-Gyarmaton: Milován éslsa-

kovits testv. 
Beregszászban: Buzáth Cajet. 
Besterezebányán: GöllnerFr.* 
Beszterczén: Szongot G. 
Boldogasszonyban: MersitsF. 
Brassóban: Jekelius F.,* Schei-

der F. és Eremias Döme. 
Csaczán: Bentsath F. 
Csáktornyán: Karass. 
C z e g l é d e n : Persay A. gy. 
Debreczenben: GöltF. * 
Dettán: Braumüller J. és fiai. 
Dunaföldvaron: Nadhera Pál. 
Eszéken: Argirovits G. Let-

kitsch Illés, Thürner J. S. fia.* 
Egerben: Köllner Lörincz és 

Schuttag János. 
Eperjesen: Makovitzky E. 
Esztergomban: Schalkház F. 
Érsek-Ujvaron: Fogd A. 
Győrben: Kindermann J.* és 

Némethy P. 
G y ö n g y ö s ö n : Kocianovich T. 

Gynlán: Ferentzy A. és Oerley 
István. 

Hátszeg : Schnur F. J. 
H ó g y é s z e n : Rausz J. özv.* 
I l lókon: Eempner L. özv. 
Jo l sván: Maleter Béla 
Kaposváron: Kohn Jak.* 
Kassán: Novelly* és 

düs L.* 
Kézsmarkon: Genersich A. 
Kis-Várdán: Balkányi F. 
Kolozsvárott: Wolfl" J.*,Binder 

C. H.* és Dr. Hintz G. 
Komáromban: Grötschel Zsig. 

és Belloni A * 
K ő s z e g e n : Csacsinovits Istv. 

és Brtindl J.* 
Léván: Boleman E. 
Losonrzon: Geduly Alb. 
Lúgoson:,Schieszler A. 
Magyar-Ováron: Antoni. 
Marosvasárhelyen: Bucher M. 
Miskolczon: Ujváry F. 

és Spuller J. A. 
IHitrovitzon: Kerstonosics A. 
Mohácson: Pyrker L. 
Monoron: Felföldy Kálmán. 
Moórott: Kranzel özvegye. 

A * jegyzett firmáknál létezik még ezenkívül 

Munkácson: Gottier L. és Kös-
tenbaum N. 

Nagybanyán: Haracsek J. 
Nagy varadon: Kiss Samu és 

Jánky A.» 
N.-Becskereken: Böhm Izrael 

és Weisz Hermann. 
Hege- j N.-Kanizsán: Lowák Károly, 

Rosenberg Fr.*, Belus és Fes-
selhofer. 

N.-Kikindán: Kisslinger M. és 
Damjanovits T. 

N.-Szebenben: Müller C. 
N.-Szt-Miklóson: Pfneisl M. 
N.-Szombatban: Stanzel H. 
Nyitrán: Ottó Gusztáv. 
Pápán: ifj. Tscheppen J. 
Pancsován: GrafT W. H. és 

Krcsadinatz.* 
Pécsett: Sipőcz F. és Spitzer 

Sándor.* 
Perjamoson: Neumann test

vérek. 
Péterváradon: Jungínger. 
P o z s o n y b a n : Sóltz Rud., Pisz-

tóry F. és Fischer J. 
R o z s n y ó n : Posch J. 
Rimaszombaton : HamalliárK. 

Se lmeczbányán: Dimak J.* 
S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J 

iposa. 
Segesvárott : Teutsch J. B 
Sopronban: Mezey A. 
Szabadkán: Brenner J .* 
Szegeden: Kovács A. és M., és 

Pfeifer S. és Társa. 
Szegseárdon: Brassay Mih.* 
Sz.-Fejérvárott: Legman A. 
Szo lnokon: Horanszky István 
Szombathe lyen: Pillich Fr.* 
Tatában: Széth Antal. 
Temesváron: Uhrmann H. 
Th. -Szt . -Mártonban: Toper-

czer L. 
Tokajban: Juhasz Pál és Brze-

zányi Ernő. 
Trencsénben: Kulka J.* 
Újv idéken: Steffanovits L. és 

Brammer Mór. 
Uughváron: Krauss Adolf. 
Váczon.-ReichenhallerL. ésHuf-

nagel József. 
V e s z p r é m b e n : Ferenczy G. 
Zilabon: Harmáth S. F. 
Zólyomban: Thomka L. 
Zomborban: Weidinger-* 

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj 
Ara egy üvegnek I raktára Is. ft. oszt. ért. 

Az üvegcsék el vannak látva védmárkommal és kimerítő, használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés előtt 
vegytanilag megvizsgáltatok és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. —Ezen legtisztább és leghatalyosb májhalzsir-faj a Dorsch-
halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem vonatott, 
hanem a bepecsételt üvegekben levő fo lyadék egészen épen és azon állapotban van, miként az közvetlenül a terméscet 
által nyújtatott . — E valódi Dersch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer a mel l és 
tueöbnjokban, scropbulns és raehi l ls , köszvény é s e s n z , Iddlt bőrkiütés , s cemgyuladás , ideg- és több más bajokban 
legsikeresebbenalkalmaztatik. % f l l l I 4 gyógyszerész B é c s b e n , 

Október 1870. 1235(2—0) i f l l f l ^ l i f m » , „ m „Storch" Tachlauben. 

Kiadó-tulajdouos Heckenast Gasztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok esyíilf: 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. 

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasAbzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatAsnAl 10 krajczArba; hAromszori vagy 
többszöri igtatAsnál csak 7 krajezArba szAmittatik. — Kiadó-hivataltínk szAmAra hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Ilaasenstein ós Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatAs után 30 krajezár. 

A z a hajnalderengés, mely e század 
elején hazánkra hasadt, s mely fölébreszté 
álmukból a hon alkotmányáért, szellemi és 
anyagi felvirágzásáért oly emberfeletti hév
vel és kitartással küzdő titáni erőket, egyi
két képezi hazánk legérdekesebb történeti 
időszakainak. 

Abban látjuk meg, hogy az eszme, mely 
eleinte csak egynehány, nemzetüket egy 
emberöltővel megelőzött bátor előharezos 
agyában mert megfogamzani, hogy idézte 
elő a társadalmi elemek vegybomlását, hogy 
galvanizálta fel apránként az 
alvó nemzettest minden ide
geit, hogyan hóditotta maga 
körül mesés gyorsasággal a 
területet, hogy kezdett lelkesi-
teni kivétel nélkül mindenkit, 
s hogy lön közös éltető eleme 
a fris életre pezsdült egész or
szágnak, Kárpátoktól Adriáig. 

E nagy korszakot csak 
nagy emberek indithaták meg, 
s mig Buda á l l , magyar él: 
kegyelettel fogjuk említeni a 
szabadság hatalmas úttörői
nek neveit, kik az emberi szent 
jogok nevében hangosan til
takoztak a békó ellen, mely az 
egész ország tagjait szoritá. 

Az ébredés e nagy idősza
kának vezérférfiai között ott 
találjuk Balogh Jánost is. 
Azokon a ragyogó lapokon, a 
mikre Klió Nagy Pál, Ragályi 
Tamás, Kölcsey, Beöthy, Be-
zerédy, Palóczy, Wesselényi 
Miklós és Széchenyi legszebb 
tetteit följegyzé, ott áll az 
övé is. 

Galanthai Balogh János 
1796. febr. 22-dikén született 
Nagy - Endrődön Barsmegyé-
ben. Fia volt a köztiszteletben 
állt Balogh Jánosnak, Bars- és 
Komárommegyék nyolez or
szággyűlésen ünnepelt szabadelvű köve
tének. Már gyermekkorában nagy elszánt
ságot és határozottságot tanúsított. Az 
iskolából megszökött. Később huszáregyen
ruhában, fuvolával kereste kenyerét. Ez a 
fuvola volt leghűbb barátja egész élete vé

B a l o g h J á n o s 
(1796—1872.) 

geig, mint Széchenyinek. Azután tisztviselő 
lett Barsmegyében, s már 1823-ban neveze
tes szerepet játszott, mint az ottani ellenzék 
vezére. Az 183%-diki országgyűlésre Bars-
megye szabadelvű utasítással küldé, mint 
követét s ö az utasítás szellemének min
den várakozáson felül meg is felelt. Bátor, 
szilárd, rettenthetetlen volt s e magatar
tásának köszönhette , hogy rövid időn 
Wesselényin kivül nem volt az ifjú or
szágnak népszerűbb embere, mint ő. Az 
ifjúság tisztelete jeléül ki is adá ez időbeli 

B A L O G H J Á N O S . 

arczképét a Wesselényiével együtt. 
Balogh nemcsak ellenzéki volt, nemcsak 

a sérelmi politika terén foglalt el kiváló 
helyet a nemzetfojtogató Metternich minisz
terrel és magyar kreatúráival szemben, de 
szabadelvű is volt a szó legszorosabb értel

mében. A főpapok és főurak sokat voltak 
kénytelenek eltűrni éles sarkazmusátóljma 
is emiitik amazok ellenfelhozott eme gúnyját, 
hogy „a sódart meg a tojást megáldják, de 
a becsületes vegyes házasságu párt megát
kozzák", s a mit a főurak ellen fölhozott, 
„hogy egy mellükre biggyesztendő czifra 
pitykéért mily szolgai engedelmesek egy 
idegen herczegminiszternek, holott saját 
országukban maguk urai lehetnének." 

Lelkesen védelmezte a nép érdekeit; 
egyike volt az elsőknek, kik a jobbágyok 

felszabadítását sürgették, s 
első, ki a zsidó-emanczipácziót 
kimondani elég bátorsággal 
birt. E szabadelvű törekvései 
miatt sokszor volt kellemet
lensége, a többi közt Pestme
gye köpenyforgató , később 
vissza is hivott követével, 

• Péchy Ferenczczel, kit előbb 
szóval, később párbajban kard
dal erősen megvagdalt. Ugyan
csak a nép érdekei mel
lett mondott szavai miatt 
az öreg Rohonczy kir. taná
csos egy alkalommal az alkot
mány ellenségének nevezte; ő 
pedig kijelenté, hogy ö a nép 
érdekeit képviselve ül székén, 
s hogy e szerepben jobban tet
szik magának, mint a követ 
úréban, ki csak Verbőczy ko
pott törvényeit jött authen-
tikálni az országgyűlésre. 

Balogh politikai pályájá
nak egyik legszebb pontja, 
midőn az országgyűlési ifjak 
társulata néhány tagjainak be-
fogatásáról közvetlen tudo
mást szerzendő, egy húsz tag
ból álló barsmegyei bizottság 
élén, Pestmegye közgyűlésébe 
jött. Kossuth kézirati „Tör-
vényhatóságiTudósitásai"-ban 
Barsmegye küldöttségét, Ba

logh szónoklatát gyönyörű tollával halha-
tatlanitá. 

Háromszor vonta fejére a felségsértési 
vádat. De országgyűlési szereplésének leg
nevezetesebb pontját az a jelenet képezé, 
midőn magáévá tévé b. Wesselényi Miklós-
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nak a szathmári megyegyűlésen mondott 
következő szavait: „A bécsi kormány, mely 

József császár rendeleteiben a pa
rasztosztály védőjének akart feltűnni a föl
desurak és nemesség ellenében, most, midőn 
a nemesség alkalmat akar nyújtani a pa
rasztnak, hogy jobbágytelke megválthatá
sával magát a szabad polgárok osztályába 
felküzdhesse, tiltakozólag lép föl: a kor
mányé szándoka nem egyéb, mint a parasz
tokat föllázitani uraik ellen; mi ha sikerül, 
jaj nekünk, mert a kormány a maga kato
náival megvéd ugyan, de egyszersmind rab
szolgáivá tesz bennünket." Wesselényi e 
szavai miatt felségárulónak deklaráltatott, 
s Baloghot, hogy e szavakat most magáévá 
tette, felfüggesztették követi állásától. De 
hiába, Barsmegye újra megválasztá. 

Ekkor népszerűsége még inkább nőtt s 
azt megérdemelni is igyekezett, ö volt az, 
ki az akkor szerény távollevői követ, Kos
suth Lajos első föllépését észrevéve s öt ba
rátjává fogadá. 

1842 — 45 között, daczára előbbi fogadal
mainak, hogy hivatalt soha nem vállal, Bars
megye alispánja lett, oly hivatal, melynek 
elnyeréseért akkor százezreket költöttek. 
Ez nem tetszett barátainak. Azzal kezdte 
gyanúsítani a közvélemény, hogy adminisz
trátori állás után vágyik, mi előbbi szabad
elvű törekvésével oly disszonancziában állott, 
hogy e föltevés csak nehezen indokolható. 
Egy életrajzírója azt mondja, hogy rászo
rult, mert a költséges élet, a korteskedés 
megrongálta egykor dús vagyoni helyzetét. 
De ez egy iró is, kortársa és személyes is
merőse, azt állítja róla, hogy könnyelműnek 
igen, de alacsonynak nem tapasztalta. 

1848-ban újra részt vett az akkor már 
magas hullámokat vetett mozgalmakban. A 
túlzók pártjához állott, mely nem kevéssé 
nehezité a Batthyány-Deák-Kossuth-kor
mány eljárását. Öt vádolták Lamberg meg
gyilkolásával is, mi ellen erélyesen tiltako
zott, de a gyanút egészen el nem hárithatá. 
Azért jónak látták alkalmazni reá az elvet 
„promoveatur ut amoveatur." A szabadság-
harcz kitörése után, mint kormánybiztos, 
őrnagyi ranggal a felső megyékbe küldetett 
s ott küzdött Hurbán szabad csapatai ellen, 
a Kárpátok alatt. 

A világosi fegyverletétel után a Bem 
csapatának egy töredékével bevergődött az 
oláh havasok közé s Viddinbe menekült, 
hol a többi menekültekkel találkozott. Innen 
Aleppóba internáltatott s ott tartózkodott 
fiával, Viktorral, ki a szabadságharczban 
százados volt, 1851-ig. Ekkor Máltába ment 
s innen egy barátját megkereste, hogy ott 
egy kert kibérelhetésében segitené. Itthon 
gyűjtést rendeztek számára, de Prottmann 
rendőrfőnök megtiltá a pénz elküldését. Ké
sőbb Angliába ment, mig 1859. szeptember 
havában megkisérlé viszont látni az elha
gyott hazát. De a határon elfogatott s 1860. 
ápril haváig fogva tartatott Budán. 

Az 1861-ki országgyűlésen szerepelt 
utoljára, mint Barsmegye egyik választó
kerületének képviselője. A sokat hányatott, 
sok sorscsapást látott, megtört egészségű 
öreg már nem igen tűnt fel ez utolsó sze
replésében. Annyit azonban tudunk, hogy 
múltjához hiven, akkor is a határozati párt 
soraiba tartozott. 

Még egyszer meg akarták választani az 
1865-diki országgyűlésre képviselőnek. Ö 
azonban átengedé helyét másnak s többé 
nem szerepelt. 

Csak akkor kezdték újra emlegetni ne
vét, mikor halálának hire szét ment az 
országban. Érsekujvárott halt meg, szél-
hüdésben, ez év január 11-én. 

A kegyelet oly közönséget gyűjtött ra

vatala köré, minőt a kis város még aligha 
látott valaha. Egykori jobbágyai is meg
jelentek a negyedik faluból. Határozatba 
ment, hogy szobrot emelnek emlékének s 
arra meg is kezdték az adakozásokat. Hala-
Iának hire nagy részvétet költött az egész 
országban. Ö maradt legtovább életben 
azon kortársai között, kik még tetszhalott
nak látták a magyart. Megviszi-e dicső 
bajtársinak a hírt, hogy nemzetük ébredez, 
küzd és harczol az életért, élni akar, élni 
fog, és megtestesíti az eszméket, a miknek, 
hogy életre keljenek, az ő vértanuságukra 
volt szükségök? Megviszi-e? T. K. 

A kis árva. 
Apja, anyja aírba zárva! 
Idegenben a kis árva 
Hogy ne légyen egymaga, 
Pártul fogta, haza vitte 
— Valamikor nem ezt hitte! — 
A jó öreg nagymama. 

Nagymamának háza csendes 
(Özvegy háznál szokott csend ez!) 
S a jó nénikék között 
Olyan hallgatag szegényke, 
Olyan csendes elejénte 
Mint egy gyászba öltözött. 

Várják hogyha felvidulna 
S tőle újra megifjulva 
Hangosb lesz e néma lak; 
Lesz a háznak kis Rózája, 
Bár a nagynak a hazája 
Messze földön, föld alatt. 

Téli szoknyás, téli mentés, 
Vékony, finom kis teremtés, 
Hogy is hívják e nevén! 
Anyjának nem képe mása, 
Alig van rajt egy vonása — 
Ah az víg volt s eleven! 

Szomszédbeli kis pajtása 
Hozzá illő árvatársa, 
De az élénk, gyors, merész! 
A kis Malvin víg zajában, 
Mosolyában, kaczajában 
Ritkán vesz csak Róza részt. 

Komoly-é, vagy szomoru-e? 
Értett s erezett ború-e 
Kisded arczán, kék szemén ? 
Arczán ül csak ? vagy szivén is ? 
Megsokalná még egy vén is, — 
Ez nem gyermekérzemény. 

Igaz okát nem tudhatják; 
Sokszor várják s találgatják, 
Felderülni nem fog-é? 
Fel talán! csak meg ne tudja, 
Hogy neki már élte útja 
Szomorúbb, mint másoké. 

Ne féljetek, nem is sejti, 
Árvaságát elfelejti, 
Ha feledni el lehet 
Arczát, hangját, ölelését, 
Ölben érzett szívverését 
Annak, a kit temetett. 

Dömötör János. 

H a m u p i p ő k e . 
(Folytatás.) 

II. A szénégető telep. 
Vidám, verőfényes völgykatlan volt az, 

körül koszorúzva az erdők csendes vadonai-
tól. Mintha egy édes titkot rejtegetnének 
kebelükben, annyira igyekeztek azt elta
karni sűrű lombjaikkal a világ elől. 

Oh, az erdő önző, megtudja őrizni jól, a 
mi az övé. A hegyi ösvényeket, miken csak 
gyalog ember járhat, megszakgatja vizom-
lásaival. Eltakarja hulló lombbal, bemossa 
termő erdőfölddel, egy hét múlva nem is
mersz rá, hogy arra már valamikor jár tá l . 
De az ember vakmerő, kegyetlen hódító; 

neki gyalogösvény sem elég, szekérutat vág 
a hegy oldalába baltával, kapával. 

Hanem aztán csináljon is előbb végren
deletet, a ki az ilyen utón elindul. Az erdő 
leghatalmasabb fáit dönti bele, miket onnan 
elmozdítani külön gép kellene, emberi kéz 
nem elég; kátyúkat mos a kerékvágásba, 
mikbe belezökkenni sokszor nyak, — de lega
lább is tengelytörés; a porhanyó földet 
lemossa omló vizével, ugy hogyaszekér-uton 
háznagyságu kopasz kőcsúcsok meredeznek 
elő. Ilyen itt a szekérút, és járnak rajta 
valóban, járnak sokat, járnak teherrel s 
ritkán esik baj valahol. Arra való a fából 
készült széles keréktalp, mit guzszsal erősit-
nek a megállított kerékhez, s ugy csúsztat
ják alá a szekeret a meredélyen; arra valók 
az emelő rudak, sokszor kettesek, keresztbe-
téve mintáz ekénél. Hát az az ökör mire való, 
ha nem arra, hogy esze legyen? Oly biz
tossággal jár a veszélyes utakon, járommal 
a hátán, ugy kiszámítja, hová tegye lábát, 
mint egy mathematikus. Meredélytől nem 
fél, a lába alól elguruló kövek nem zavar
ják, a mélységtől nem szédül el feje. Páro
sítja magában az oláh havasok mokány lo-
váuak — a ki pedig, köztudomás szerint, 
tudor a lovak közt — óvatosságát az alpesi 
öszvér szilárd járásával s a hegyi kecskék 
vállalkozó szellemével. Vannak helyek, a 
miken a paraszt fuvaros üdvosebbnek látja 
ökrös szekerére ülve menni keresztül, mint 
gyalog. Jó segítség ilyenkor az az otromba, 
tehetetlen állat, miről mindenki azt hiszi, 
hogy kettőt sem tud számlálni. Oh, az ökör 
nem annyira ökör, mint az ember gondolná. 

No de azután ez is a legmagasabb fok, 
mire az emberi közlekedés tudománya ily 
hegyekben fölviheti. Vakmerő álom az, a 
melyik ide vasutat bir képzelni. Mennyi 
Mont-Cenis-t kellene átfúrni, hány Traján-
hidat épiteni, hogy a vasút e kisded völgyet 
az u. n. culturvilág hálójába keríthesse! A 
czél nem fizetné ki az eszközöket. A legtöbb 
boldogság, a legtöbb paradicsom ennek az 
egy tekintetnek köszönheti, hogy meghagy
ták boldogságnak, paradicsomnak. 

A zord vidékkel kimondhatatlanul kelle
mes ellentétet képezett az a kis völgy, a 
melybe jutottam. Egy odacseppent virág-
termő földdarab az erdősivatagban; egy 
sziget a tengerben, melynek fölháborult 
hullámai ugy maradtak megkövülve, a mint 
az ég ellen tornyosultak; egy állandó mo
soly a föld homlokának zord haragra vont 
kőránczai között. 

Szemközt a helylyel, melyen áll tam, a 
völgy katlan túlsó oldalán az erdőszegély, 
mintha föltárta volna keblét, sötét mélye
dést láttatott, mint valami barlangot, mely
nek boltozatát szikla helyett százados fák 
összeboruló koronái képezik. Tisztavizü 
csermely patakzott ki belőle — bizonyosan 
ott volt forrása — s keresztül kigyódzott 
az egész völgyön, törpe veresfűzbokrokat, 
fényes vastaglevelű sárga békaszemet s kék 
nefelejtset tenyésztve partjain. A völgy kö
zepe táján tóba gyűlt, mintha darabja lenne 
az égnek, oly tiszta kéken mosolyogva fel-
Két oldalán bársony rét terült , ezer meg 
ezer virággal tarkítva, mik közül zsongó 
méhek, aranyos pillangók röpködtek a nap
sugárban. A fűszálakon fris harmat gyöngy-
cseppjei csillogtak, a napsugár nem győzte 
még fólinni, megtört rajta ezer szinválto-
zatban, mintha apró opálokkal rakta volna 
meg a himes szőnyeget. A hol a nap árnyat 
vetett, a keleti erdőszélen könnyű lehellet-
nek látszott a harmat, mely fehéres félhold
jával annálinkább kiemelte az erdők sötétjét. 

Jólesett a váratlan látvány, de még in
kább meglepett, hogy az egyik hegyoldalban 
emberi kezek nyomat lát tam: füstöt. Több 
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alacsony széles kupalakra épült kunyhóból 
emelkedett az fel. A kunyhóknak nem volt 
fala, fedélnek látszott az egész, mint a fila-
goriák teteje. Nem tudtam elképzelni, 
hogy lakhatik abban valaki, miután se ajtót, 
se ablakot, de még nyilast sem birtam fel
fedezni rajta. A füst se valami hézagon tört 
elő, de mindenütt, mintha az egész fekete 
kunyhó párolgott volna. No ennek az épít
kezésnek mását sem az eszkimóknál, sem a 
hódoknál nem olvastam sehol. A czigány-
kaliba se valami monumentális épület, az 
igaz, de legalább egy nyilasa van, a min a 
levegő, füst és czigány ki s be járhat. Itt 
az sincs. 

— Ne gondolja ám, uram, hogy mi ab
ban- lakunk — szólalt meg egyszerre egy 
mély hang a hátam mögött. Meglepetve for
dultam hátra. Egy magas szál ember állt 
mögöttem, kinek lépteit a lágy fűben nem 
haliam. Volt egy öl, ha nem több. 

Ruhája, egy kurta ing, mely hátul alig 
ért hónalljig, széles tüsző, gatya és bocskor, 
ez volt egész öltözete. Füst és koromtól fe
kete volt az egész ember tetőtől talpig, 
mint a kéményseprő, csak két vastag fona
dékban leomló haja volt galambfehér. Az 
ősz haj, a kormor öltöny s a ruganyos, erő
teljes termet sajátságos ellentétet képeztek. 
Megdöbbentem a váratlan tüneményre, de 
az öreg kormos arczából oly szelid szempár 
tekintett reám, hogy csakhamar megnyu
godtam. Hogy is tudtam zsiványra gondolni, 
— hiszen a hires Dovecz óta, kit a hagyo
mány szerint oldalbordájánál fogva akasz
tatott fel a vármegye, s ki, mielőtt meghalt, 
még egy pipa dohányt kiszítt az akasztófán, 
— híre-hamva se volté jámbor nép között a 
rablónak az egész vidéken. 

— Mert lássa — folytatá, — az urak, 
a kik ide tévednek néha, ugy vadászat köz
ben, s a kik még soha se láttak effélét, azt 
gondolják, hogy azokban a rakásokban em
ber lakik. A manóba! nem vagyunk mi va
kondokok, de meg ha azok lennének is, meg 
kellene fulladnunk, meg kellene pörkölöd-
nünk benne. Tűz van ám azon belül, uram. 

— Azt látom a füstjéről, — felelém, — 
de mért van tüz? 

— Mért? furcsa kérdés! hát azért,mert 
az mille. 

— Mille? mi az? 
— Csak tudom nevetni ezeket az ura

kat, a kik azt gondolják, hogy már mindent 
megtanultak a könyvekből, aztán ahun van 
ni, még ezt se tudják. No de nem csodálom; 
nem is olyan könnyű dolog ez, hogy könyv
ből meg lehetne tanulni. Hát az ur még 
soha sem látott millét? 

— Nem én, jó öreg, s ha már itt vagyok, 
nem bánnám, ha -— 

— No jól van, jöjjön hát velem az ur ; 
épen arra van dolgom, meg kell néznem, 
nem esett-e baj az éjszaka? Az egyik mintha 
kékebben pipázna, mint a hogy szeretem. 
Az Andris aligha borított rá elég porondot. 
Megmondtam pedig a bestefiának. 

Az öreg morogva vezetett a füstölgő 
kunyhók felé. Közelről földhányásoknak 
látszottak, csúcsba végződő óriási vakand-
turás mindegyik. A föld laposra vágva, ke
ményre taposva mindegyik körül. 

— Lássa, uram, ez a mille. 
— Látom, jó ember, látom, de hát mire 

való ez a mille ? 
A kormos ember szánó tekintetett ve

tett rám amúgy félvállról. Ugy találta, nem 
érdemes rám szót vesztegetni. Nem is vesz
tegette, hanem mutató ujját összehajlitva 
szájához emeltes akkorát füttyentett, hogy 
a hegyek köröskörül százszorosan viszhan-
goztak bele. 

Körül néztem. Mi ez az ember? mért 

szólított meg? kinek szólt a jel? mind e 
kérdések egyszerre merültek fel agyamban. 
Egyedül voltam vele. A kik hozzám tartoz
tak, több órajárásnyira tőlem. Az az öreg 
ember roppant erejű lehetett, egy fatuskót, 
melyet én megmozdítani is alig birtam 
volna, ugy hengerített félre a féllábával, 
hogy több ölnyire gurult. Kezdtem magamat 
nem jól érezni. 

A fekete ember szeme elé tartotta tenye
rét a nap ellen, s körülnézett. Mormogott va
lamit magában, mintha nem talált volna 
mindent rendében. 

Az égő miilék mellett mégszéles tágas tér 
volt laposra tapodva. Oldalt nagy hasábokba 
vágott fa állt ölekbe rakva. Az öreg kettőt 
hármat összefogott a hasábokból s kezdte 
azokat a tisztásra dobálni. Könnyen ment 
neki a nehéz munka, mintha csak játszanék. 

Engem föl se vett,mintha ott se volnék. 
Hanem egyszerre csak megáll kezében a 
már fölemelt nyaláb, s ijedten kiált rám: 

— Menjen onnan az ur, mert azonnal 
halál fia lesz. 

Én rémülve hátráltam néhány lépést s 
azon pillanatban valami ismeretlen robaj 
hallatszott, mint mikor súlyos test rohan 
eszeveszett sebességgel csúszva végig va
lamin. Egy hasáb fa, emberderék vastag
ságú, csakugyan mintha parittyából volna 
kidobva, karikázva repült végig a levegőn, 
alig két ölnyire fejem fölött elzúgva, na
gyot dobbanva vágódott a földhöz. Valami
vel lejebb, és főbe talál. 

— Idejöjjön, mellém — kiáltott az öreg 
hozzám ugorva s odarántott az ölfák közé. 
Épen jókor: egy másik hasáb épen arra a 
helyre vágódott, a hol az imént álltam. 

— Itt álljon meg, itt nem esik baja — 
szólt az öreg iáthatólag felindulva s én csak 
akkor kezdtem körültekinteni, mikor már 
bizton hittem magamat. A hasáb fák mind 
sűrűbben kezdtek hullani, mintha csak a 
levegőből. 

Magas, meredek volt a hegy, melynek 
lábánál álltunk. Alulról a hegy tetejéig 
három ölnyi ezélességben egyenes vonalban 
ki voltak vágva a fák, mi a szemközt levő 
hegyről tekintve keskeny egyenes ároknak 
tűnt fel. Ez árkon végig az egész hegyoldal 
hosszában egy végtelennek látszó válu ve
zetett, hatalmas fatörzsekből vájva, mik 
vaskapcsokkal voltak egymás végibe il
lesztve. A hegy lábában a Valu torony ma
gasságú kecskelábakra volt támasztva, ugy 
hogy zsilipje egyenesen a széntelepre szol-
gált, 

— Nem látja, — szólt hozzám az öreg — 
hogy a szénnek való fát nem ide lenn vág
juk, hanem font a hegytetőn. Nem akárhol 
szabad ám. De a millék ide lenn vannak, 
hát ide kell teremteni a fát. Csakhogy olyan 
bolond szénégetőt nem talál az ur, a ki a 
hegytetőn levágott fát a hátán czipelje a 
millékig. Majd bizony, csak azt lessé! Hát 
azért máskép kell segíteni a dolgon. Nohát! 

A legegyszerűbb, leggyorsabb és legol
csóbb szállítási mód. A hegytetőn beleteszik 
a hasábot a sima váluba s onnan aztán le 
megy magától, a szénégető telepig. Némely 
görcsösebb darab meg-megakad néha út
közben, megbotlik s roppant ivet képezve 
kiugrik a váluból, de este felé lesegítik azt 
is. Még a vizén usztatás sincs ily czélszerü 
módja a faszállitásnak, s én gyönyörködve 
néztem, mint rohannak le a hasábok az im-
provisált siklón. 

Lassanként több ember is odagyült a j 
telep köré. Favágók és szénégetők. Mind 
tiszteletteljesen monda el a maga .,Adjon | 
Isten"-ét s munkájához látott. Az öreg a 
szemével vezényelte valamennyit. 

— Ide nézzen az ur — szólt aztán egy | 

szer hozzám, oda lépve egy miiléhez, mely 
abban különbözött a többitől, hogy nem 
füstölgött. — Ez már kiégett. Kész. Ha 
megnézi belülről, akkor aztán megtudja, 
hogy „mire való." — Ez utolsó két szót 
nehezteléssel mondta. Azzal elővett egy 
kapát s kezdé lehárítani a felső földréteget. 

Szép kiégett fadarabok voltak ott fel
rakva, kúp alakba, szépen egymás mellé, az 
architektúra szabályainak a legszigorúbb 
megtartásával. Az ember fogalmat szerez
hetett róla, miként támadt a kőszén a nagy 
geológiai átalakulásnál. A faboglya közepe 
gyúlékony, könnyen égő anyaggal van meg
rakva, melyre több sorban a szénné ége
tendő hasábfa borul. Ha a külső burok kész, 
akkor a rakást belülről meggyújtják. Hogy 
azonban a fa lángra ne kaphasson, vékony 
rétegben porhanyó földet terítenek reá, 
mely a lángot elfojtja. A belső tüz azonban 
emészt, a fa fűlik, átizzik egészen. A gázok 
sürü fehér füst alakban szűrödnek át a 
földrétegen. Megesik néha, hogy a tüz rést 
kap s fel is lobban, ha nem ügyelnek rá. A 
lángot másféle füst szokta megelőzni, mint 
a milyet a jól záró földréteg átenged. A hol 
rés mutatkozik, ott a füst nem pára-szerü, 
de kékes nyelveket lövel ki. Ezekre kell vi
gyázni a szénégetőnek. Egy kosár porhanyó 
föld segit azon is. 

A vén szénégető rám nézett, mikor a 
kiégett millét felbontotta. Sokkal több volt 
tekintetében a rokonszenv irántam, mint 
elébb, — mert most már be voltam avatva 
mesterségének szentek szentjébe. Egy uj 
millét is rakatott előttem, s meggyújtatta, 
hadd lássam azt is. Hanem azért egyetlen 
egy magyarázó szót nem ejtett volna egy 
faluért. Némán bámultatta magát. 

Dél felé járt az idő, mire a munkát fél
behagyták. Az öreg végig simította homlo
kát ingujjával s azzal vállára vette a baltát, 
és hozzám lépett. 

— Most hát már tudja az ur, kik va
gyunk? mit csinálunk? Látom, hogy önnek 
is tetszik a mesterségünk. Tetszhetik is, mert 
szép és jó. Különben nem is töltöttem volna 
el hatvan esztendőt mellette. Hja bizony 
hatvanat, azon ne is csodálkozzék. Erdőben 
nem olyan könnyen vénül az ember. Mitől 
is vénülne? Ha két ép keze van, mindene van. 
Gondja meg nincs. Kilencz gyermeket ne
veltem én fel, uram, tisztességesen. Egyik 
se okozott gondot. Csak az egyik. No mert 
az bányász. Soha se látja tán az Isten nap
ját, a föld gyomrában lakik. Mondtam neki, 
maradjon velünk. Rá ér az ember még a 
fold alá menni. De nem akar. Ö ott szeret. 
Nem is panaszkodik az igaz; jó dolga van, 
azt mondja. No de én még is sajnálom. A jó 
Isten a földre, nem a földbe teremtette az 
embert. Hát mondom, ez sem okoz gondot; 
ha ö meg van elégedve, én nem rontom el 
a kedvit. — Hanem az a leány, no az bizony 
megvallom, sokszor hozott but öreg fejemre. 
Nem ő az oka, az áldott teremtés. De hát ne 
álljunk meg itt. Jöjjön velem, ha már eddig 
olyan szépen együtt voltunk. Van ám ne
kem tisztességes tanyám. Aztán meg ha
rapni való is csak akad. Nem ritka nálunk 
a vendég azért, hogy ugy el vagyunk bújva 
a világtól. Jöjjön uram. 

Egy oldalcsapásba kanyarodott utunk. 
Elindul tunk. (Folyt, követk.) 

Az orosz köznép vallásossága. 
A hogy az ember nyugot felől, a német és len

gyel tartományokból, Oroszország felé közeledik,, 
azonnal észreveheti, hogy miféle jországban jár. 
A falvak, sárgára és vörösre festett házaikkal, 
trgészen orosz módra vannak épitve s a föld népe 
is orosz nemzeti ruhában jár, és orosz nyelven 
beszél. 
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De még inkább elárulja előttünk a nép vallása 
és vallásossága, hogy Oroszországban vagyunk. A 
Svédországtól elfoglalt Ingermanland 1700 óta 
egészen a görög egyház kebelébe tért, noha mig a 
Bvédekhez tartozott, a legbuzgóbb lutheránus 
hitű volt; Nagy Péter azonban elkezdé erőszakkal 
áttériteni az orthodox hitre, s az erőszakos hitté
rítés azóta is szakadatlanul foly. Most már a föld 
népe majdnem kivétel nélkül a görög egyházhoz 
tartozik, sképünkön is ilyen vakbuzgó orosz parasz
tok láthatók, a mint egy már megfeketedett by-
zanti Mária-kép előtt a sárban térdepelve az isten 
anyjának áldoznak. 

De nemcsak igy az utón, útfélen, vagy a tem
plomban tartja meg az orosz vallása szertartásait, 
hanem otthon saját hajlékában is. Minden szobá
ban az ajtóval szemben, a falba vágva egy kis 
fülke látható, melyben ama szentnek a képe van 
kitéve, a kit a háziúr védnökévé szemelt ki. Ez 
többnyire szt. György lovag, ki a sárkányt elej
tette. E szent kép előtt, melyet két kis füg
göny fedez, minden belépő, még mielőtt a házla
kat üdvözölte volna, meghajtja magát s jobb keze 
három első ujjával párszor keresztet vet magára, 

E szentséget az orosz nagy tiszteletben tartja 
ugyan, de azért korántsem engedi magát azáltal 
annyira korlátoztatni, hogy kényekedve szerint 
ne cselekedjék. De annyi elővigyázattal mégis él, 
ha valamely bűnös cselekedetet akar véghez vinni, 
hogy a keresztet vagy szent képet olyankor előbb 
mindig leteszi, a szobában levő szentet pedig be
födi, hogy büoös tetteinek tanuja ne legyen. A tett 
elkövetése után a képet ismét nyaka köré keríti s 
a függönyt félre vonja. 

Az olyan oroszok is, kik vasárnapon vagy 
más ünnepnapokon a templomot nem látogathat
ják meg, soha se mulasztják el otthon házi ájta-
tosságaikat elvégezni. A ház ura összes hozzátar
tozóival együtt a szent kép elébe járul, mely előtt 
gyertyák égnek. Hajlonganak és keresztet vetnek, 
több izben „Gospodi pomilui"-t kiáltanak, a leg-
buzgóbbak le is térdepelnek, kezeiket a padlózat
nak támasztják és ezt homlokukkal érintik. Mindez 
sokkal többször megesik a templomokban, hol még 
a műveltebbek és előkelőbbek se mulasztják el e 
csuszó-mászó szertartást. 

nak eredetéről, természeti okairól s egész m'ivol-
tukról még annyit sem tudtak, mint jelenleg. 

E pompás fényár világos nappallá varázsolja 
földünk sarkvidékeinek szomorú éjeit. Sőt néha 
nálunk is- oly hatalmas erőteljében mutatkozik 
hogy fényével a tele hold világa sem képes ver
senyezni. Például a legutóbbi, mely f. hó 4 és 
5-ke közti éjen oly bámulatos nagyszerűségben 
ragyogott, főleg a Kárpátok némely vidékein, oly 
hatalmas fényt árasztott a hólepte tájra, hocy 
akár olvasni lehetett volna mellette. Atalánvéve 
az idei északi fény minden tekintetben felülmulta 
1870-iki elődjét; pedig az is elég ragyogó és megle
pően szép volt. Hazánk minden r.'széből kimerítő 
leirást közöltek és közölnek még mostanában is a 
lapok e szép tüneményről. Sok helyen a népet 
páni rettegés fogta el annak láttára; 1870-ben is 
bekövetkezett a véres háború ez égi csoda után; 
bizonyosan megint azt jelenti. Nem is kellene most 
egyéb, csakhogy az Alabama-ügyben Észak-Ame
rika és Anglia közt háborúra kerüljön a dolog; 
akkor aztán mind magyarázhatnók a népnek, hogy 
mi voltaképen az a czifra szinü égi ragyogás ? 

Azonban koránt se higyjük, hogy e részben 

Orosz parasztok sz. Maria-kép előtt. 

miközben a rendes és minden templomban untig 
hallható Gospodi pomilui-t (Kyrie-Eleison) mor
mogja. A férfiak leveszik fövegeiket és tiszteletből 
— nem a jelen levő, hanem a szent iránt — néha 
egészen az idegen távoztáig fedetlen fővel marad
nak. E tiszteletben részesül a szent a ház vala
mennyi lakója részéről minden reggel és este, 
minden evés, sőt ivás előtt is. Ott hát a legrésze-
gesebb emberek a legvallásosabbak, mert azok
nak legtöbb alkalmuk van a szent előtt hajlongani. 

Hanem valóságos, tömeges korhelkedés alkal
mával fölmentik magukat minden afféle hókusz
pókusz alól és jól összehúzzák a szent kép előtt a 
fülke függönyeit, hogy ne láthassa őket, ha vélet
lenül tökrészeggé találnák inni magukat. Átalán 
véve minden szent képet, akár falfülkében, akár 
szent meneteken lássák azokat, keresztvetésekkel 
és hajlongásokkal üdvözölnek. Azonkívül minden 
orosz és orosznő egy kis festett szent képet vagy 
érczkeresztet visel, melyet még megkeresztelteté-
sekor akasztanak a nyakába és keblén hordja azt, 
mig él 8 az orthodox pipok még máig sem akar
ják aa* oly halottat tisztességesen eltemetni, a 
kinél a keresztyénség e jelvényét nem találták. 

Az északi fény. 
Az „Aurora borealis", az „északi hajnal" 

miként e ritka szépségű természeti tüneményt a 
régiek és jelenleg is az angolok és francziák 
nevezni szokták, egy idő óta nálunk sem tartozik 
a rendkivüli jelenségek közé. Pedig rendszerint 
csak inkább a rideg sarkvidéki telek hosszú Osza
káit szokta megvilágitani gyönyörűen váltakozó 
szinözönével. A mi égaljunk alatt néha évtizede
kig sem láthatunk oly szépen kifejlett sarkövi fé
nyeket, mint a milyenek mostanában egy pár év 
alatt gyönyörködtetek a természet nagyszerűségei
ben gyönyörködni tudókat, s rémítgetek a tudatla
nok tömegét, mely minden ritkább és rendkivülibb 
természeti tüneményben isten tudja miféle bor
zasztó, természetfölötti jelenségeket akar föl
fedezni. 

Lehet, sőt bizonyos is , hogy e fénytünemé
nyek régebben sem voltak szerfölött ritkák a mi 
égaljunk alatt, de mégsem lehettek oly gyakoriak, 
hogy közönségesekké válván, megjelenésűk fel
tűnést no okozott volna, főleg akkor, mikor azok-

csakis a mi népünk oly tudatlan és babonás. Nincs 
ezzel a tüneménynyel tisztában széles e világnak 
egyetlen egy népe sem. De miként is lehetne, mi
kor még a tudósok sem tudják egész biztosan 
meghatározni annak okait ? A legtöbben, köztök 
Arago és Humboldt is, a sarki fényt „delejes 
zivatarnak" tartják, mely földünk légkörében fej
lődik , függetlenül minden idegen befolyástól. 
Mások ellenben, főleg az ujabb időben, onnan 
származtatják, hogy valamelyik más égi test 
delejessége egyesül a földével és a sarki fény az 
igy keletkezett égésnek viszfénye. Vannak végre 
tudós csillagászok, a kik földünk delejességi álla-

Eotát és a mostanában gyakoribbá lett sarki fényé
ét a nap foltjaitval hozzák összeköttetésbe, me

lyek pár év óta csakugyan szokatlan mennyiségben 
mutatkoznak. 

De hogy ismét a népek ide vonatkozó babo
náihoz térjünk vissza, e titokszerü égi jelenséget 
még oly nemzetek is téveszmékkel környezik, a 
kiknél pedig az nem tartozik a ritkaságok közé, 
mint például nálunk. 

A többek közt az a furcsa hiedelem, a mely 
a finneknél átalánosan el van terjedve, különösen 
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sajátságos, Ök ugyanis azt hiszik, hogy az északi 
fény a Jeges-tenger ama megszámlálhatatlan so
kaságú heringektől származik, melyek — mihelyst 
a nagyobb halak üldözni kezdik — gyorsan meg 
fordulnak. Ugy vélik, hogy a heringek és hullá
mok eme hirtelen mozdulatai idézik elő azt a 
villós (phosphor) fényt, melynek viszfénye az égen 
ragyogni látszik. 

A lappok, a kik nagyon babonásak, elhunyt 
rokonaik tánezoló alakjait látják az északi fényben, 
s minthogy e tünemény 
alakját szüntelenül vál
toztatja, mindegyre föl
kiáltanak: Ni, amott 
az atyám! ott meg az 
anyám, fivérem, nővé
rem stb., már a szerint, a 
hogy képzelmök a lobo
gó fényben valamelyik 
rokonukhoz hasonlósá
got képes fölfedezni. 
Más alkalommal meg is
mét az ördögöt képzelik 
látni benne az őt kisérő 
gonosz lelkek társasá-
gában.Sajátságos.hogy 
az amerikai vad in
diánoknál szintén el 
van ez a babona ter
jedve. Ugyanis ezek a 
fénysugarakban elhalt 
jó embereik és bará
taik lelkeit vélik látni, 
és mikor az északi 
fény feltünőleg pom
pás és ragyogó, â  mi
kor szinét, alakját és 
helyzetét folytonosan 
változtatja, olyankor 
azt szokták mondani: 
elköltözött barátaink 
ott a túlvilágon nagyon vigan vannak! 

A fényes, ragyogó világitáson kivül, melyet 
az északi fény terjeszt, még más, nem kevésbbé 
jelentékeny haszna is van e tüneménynek az ottani 
lakókra nézve azáltal, hogy megjelenéséből az idő 
és szelek járását előre meg lehet határozni. A 
tapasztalás többnyire jövendőlésök helyessége 
mellett bizonyít. Az északi fény, miként tudjuk, 
leginkább csendes időben mutatkozik; csak ritka 
eset, hogy szél alkalmával is föltűnjék. Mikor 
tehát hirtelen árad 
szét a láthatáron, a 
helyett, hogy lassan
ként emelkedjék föl, s 
ha szine halvány és 
mozgása nem gyors, 
mig az idő ugyanak
kor szép, derült, e szép 
idő huzamosan fog tar
tani. De mikor az 
északi fény alacsony
nak, mintegy lenyo-
mottnak látszik a sarki 
ég tájain s nagy se
bességgel terjed észak-
nyugotról délkelet felé 
(iránya mindig ez), 
vagy keskeny fényárt 
képez, vagy végre a 
láng szivárványiv-ala-
kulag fogja át az eget, 
akkor vad, viharos idő 
várható; ugyanez az 
eset áll be, mikor az 
északi fény különböző 
színekkel váltakozik. 
Ha ez utóbbi állítás 
igaz, akkor e hó elején 
iszonyú viharok dü
hönghettek a sarki tar
tományokban, mert a 
febr. 4—5-diki északi 
fény a szivárvány majd 
minden szinén keresz
tül ment. 

A sarki fény, miként fentebb mondottuk, a 
magas északon és a déli sark közelében annyira 
nem tartozik a ritkaságok közé, hogy például 
Argelander a finnek földén Aboban 8 év alatt 
162 kisebb-nagyobb északi fényt vett észre, s azon
kívül majd minden éjjel észlelt gyöngébb villogá
sokat, öszszel, télen és kora tavaszszal sokkal 
gyakoribbak, mint máskor és többnyire mint a 
leghidegebb szigorú telek előfutárja vagy kísé
rője szokott megjelenni. Fénye néha oly átható, 

hogy — miként Humboldt emliti—Lovenörn 1786. 
jan. 29-én fényes napvilágnál is folytonosan figye
lemmel kisérheté annak mozzanatait. 

Arago irataiban ama nevezetes állítással is 
találkozunk, hogy mig az északi fény tart, bizo
nyos halk moraj is hallatszik. „Grönlandban" — 
irja e franczia tudós — „hol majd minden éjjel 
gyönyörködhetünk az északi fényben, mikor ez 
nagyon alant mutatkozik, gyakran lehet hallani a 
villanyszikráóhoz hasonló perczegóst, melyről a 

Északi fény Nulato fölött. Alaskában. 

bennszülöttek azt hiszik, hogy olyankor a ha
lottak lelkei zsörtölődnek az égben." Arago 
még több adatot is hoz fel, de azokból csak any-
nyi eredményre juthatunk, hogy ez állítólagos 
moraj létezése még nincsen biztosan bebizo
nyítva. 

Némely években Közép-Európa is gyakran 
élvezheti az északi fények valóban szép látványát. 
Például, hogy messzebbre ne is menjünk, az 1859 
és 1860, továbbá a legutóbbi két-három év igen 

bővebb fölvilágosítást akarnak szerezni, lapunk 
régibb folyamára utaljuk, melyekben, főleg az 
1870-ki évfolyam végén, e tünemény kimerítőbben 
és a legújabb tudományos észleletek szempontjából 
volt ismertetve. 

Egyik rajzunk egy szokatlan, de annál szebb 
és meglepőbb alakú északi fényt mutat, melyet 
Whymper látott Alaska tartománynak Nulato 
nevű helységében, a Yukon partján 1866. decz. 
27-én. „Ez nem oly ivalaku volt" — irja Whym

per — „a milyet any-
nyiszor leírtak már, 
hanem egy hullámzó, 
ide s tova libegő, szí
nében és alakjában 
szüntelenül váltakozó 
fénykigyó, melynél 
nagyszerűbbet képzel
ni sem lehet. Majd a 
tele hold sugarainak 
gyönge, halvány színé
ben, majd ismét rózsa
szín, kék, ibolya- éa 
más színárnyalatokban 
pompázott a fényözön 
ezüstfehér alapján. Az 
éj csöndes és csodálato
san szép; a hideg, noha 
elég csípős, mégis meg-
engedé, hogy kedvünk 
szerint bámulhassuk 
e nagyszerű látványt, 
melytől szemcink alig 
tudtak megválni." 

Másik képünk szin
tén egy északi fényt 
tüntet föl a maga egész 

" ' pompájában,melyet dr. 
Hayes látott a Jeges
tengeren utazása köz
ben. Ennek alakja egé

szen más, de szépségben alig engedhet valamit 
fennebbi társának. Sémi Lajos. 

Északi fény a Jeges-tenger fölött. 

gazdag volt északi fényekben. Az 1860. ápr. 9-ki 
egyike volt a legszebbeknek. 

Hogy vájjon a déli sarkfények (mert e tüne
mények délen is csak oly gyakoriak, mint északon) 
az északiakkal ugyanegy időben tűnnek-e föl, 
még nincs tudva, de arra már volt eset, hogy Eu
rópa és Amerika északi láthatárán ugyanazon 
perezben mutatkozott ez ugy nevezett „delejes 

Ha olvasóink a természet e ragyogó játékáról 

A Kisfaludy-társaság huszonhar-
madik közülése 

(Febr. 11-én.) 
E csöndesen, de folyvást a méh munkájára 

emlékeztető, gonddal s sikerrel dolgozó társaság 
iránt egyre növekszik 
a közönség részvéte s 
érdeklődése. A legkö
zelebbi közülés is be
bizonyította, hogy mél
tán. Az akadémia tá
gas díszterme ép oly 
számos mint szép kö
zönséggel telt meg, s az 
ülés tárgysora minden 
ízlést s minden igényt 
gazdagon kielégített. 

Az elnöki megnyitó 
beszédet a társaság má
sodelnöke — 8 egyet
len még élő alapitója 
— Tóldy Ferencz tartá, 
ifjú lelkesedéssel telt s 
eszmékkel gazdag, tar
talom- s hatásdús szó
noklattal. Nem rövid 
alkalmi szózat volt ez, 
hanem egészprogramm-
beszéd, minőt egyéb
iránt megszoktunk az 
akadémia s Kisfaludy-
társaság elnöki székei
ből hallani. Az egész
nek alapgondolata volt, 
hogy kisebb nép lé
tünkre, mely vezérsze
repet a mai czivilizá-
czió természete sze
rint nem játszhatik, a 
mivelt világ haladá

sával kell lépést tartanunk s szellemi kincsek
kel vetnünk súlyt magunk mellett a mérlegbe. 
Élénken festi a nemzetünket fenyegető veszé
lyeket, s többi közt igy szól: „Nem tartozik e 
helyre e külső veszélyekről szólanom; s bár az 
előre tekintő hazafi egy perczig sem feledkez-
hetik meg ezekről, ha keletre és északkeletre 
néz: de bizodalommal megnyughatik addig, mig 
ez életviszonyaink fölött magyar és hazáját szerető 
férfiú őrködik, s a nemzeti haderő ily biztató mér-
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t ékben fejlik és növekszik: azonban fenyeget egy, 
más veszély is, nyuga t ró l : lassan és észrevétlenül 

mely ellen sem önérzetes, éber és óvatos diploma-
czia, sem szabad a lkotmány és hősies hadsereg 
nem óv m e g : ér tem a vi lágnak mai nap első nagy
hata lmát : az európai mivéltséget. E z az , melyet 
minden szellemi erőinkkel meg kell hóditanunk, 
hogy olvasztó hatása ellen föl legyünk pánczé-
lozva; ez az, melylyel, és nem mással, i t thon is, 
annyi ellenséges elemek i rányában, föntar that juk 
azon erkölcsi súlyt és felsőbbséget, melylyel még 
inkább mint hősiségök á l t a l , hódi to t ták meg 
őseink e hazá t , 8 melylyel azt, tiz század viszon
tagságain át, a nagy Árpád unokái megőrzőitek." 
V é g ü l a társaság tulajdonképi föladatása, a szép
irodalom müvelésére térvén át , érdekesen mutat ta 
ki e költészet fontosságát az irodalom egyéb ágai 
mellett , s lelkes felhívással a közönséghez s ígé
ret te l a társaság részéről fejezte be nagy tetszés
ben részesült beszédét. 

U t á n a Greguss Ágost , a társulat nagyérdemű 
t i t k á r a olvasta fel rövid, de a társaság múl t év i 
életét s munkálkodását hűn visszatükröző jelenté
sét, melynek végén egy érdekes visszapillantást 
ve te t t a társaságnak 1860-ban történt újjászüle
tése óta eltelt évtizedi életére is. 

Most következett az ülés legünnepélyesebb 
mozzanata, mely a Kisfaludy-társaság ez ülését 
a minapi akadémiai Eötvös-ünnepély befejezésévé 
te t te . Gyulai emlékbeszédét ért jük a dicsőült b. 
Eötvös fölött, kinek fátyollal s zöldkoszorúval 
éki te t t nagy arczképe és márványszobra az emel
vényen szintén előbbi helyén hagyatot t . Gyula i 
emlékbeszéde teljesen méltó volt Eötvöshez, ki 
épen e helyen állva, annyiszor hatot ta meg és ra
gadta el hallgatóságát , e lhunyt dicsőink fölött ta r 
to t t emlékbeszédeivel, s k i ma egész méltó szóno
ká t talál ta meg Gyulaiban. Eszme- és érzelemdús 
emlékbeszédet hal lot tunk, mely teljes és élő képét 
adta Eötvösnek, az Írónak, államférfinak és em
bernek. A tömött tartalmas műből e helyt t kivo
natot adunk; egyik nagy érdekű részletét mai szá
munk külön közli. 

Gyulai emlékbeszédét, bár épen egy óráig 
t a r to t t , a közönség nem lankadó figyelemmel, csak
nem lélekzetfogyva kisérte végig s végén élénk és 
szűnni nem akaró t ipsokban tört ki. A taps meg
újult, midőn Jókai lépett az emelvényre s szokott 
humoros modorában hosszas rajzot, vagy inkább 
apró rajzok quodlibetét, olvasott föl; mint a p ro-
gramm monda: az l84 7 / s -diki irók hatásáról a 
közszellemre, de mint maga helyesebben nevezi : 
.,Az én kortársaim"-ról . Töredékes, i t t-ott nevet
te tő , sok helyt t érdekes, sok helytt kétes valódi-
ságit vonások a forradalom előtt s alatt i fiatal irók 
életéből. Az „ Ü s t ö k ö s " egész terjedelmében közli 
a másfél óráig ta r to t t felolvasást. A szerző nép
szerű egyénisége, élénk s játszi humora, pompás 
előadása (mert Jóka i tudvalevőleg a legjobb fel
olvasók egyike) folyvást lekötve t á r t ák a közön
ség figyelmét, mely csak mikor a fölolvasás mesz-
sze tulhaladá szokott határa i t , kezde nyugta lan
kodni. Az oszlani induló közönséget Lévay József 
szép verse s nemes előadása megáll i tá még egy 
pe rez re ; de utána a programm egy számát, Tolnay 
Lajos rajzát, az elnökség jónak Játtá mellőzni s a 
hivatalos jelentésekkel befejeztetni a félkettőig 
t a r to t t ülést. 

Lévay költeménye „Engeszte lés" czimet vi
sel. A költő panaszkodik a múzsára, mely hallgat , 
az ihletésre, mely kerüli a költőket, az időre, mely 
nem kedvez nekik. 

És a költő? — tündér vára 
Fényes ajtsit bezárja, 
S mint az énekes pacsirta, 
Hogyha a lég zordonúl, 
A magasból földre röppen, 
Néma lesz. a egy barna rögben 
Észrevétlen megvonűl. 

De ő még'i3 kéri a múzsát , hogy szálljon visz-
sza hozzá; engeszteli édes szóval; kérdi, hogy C3ak 
őt kerül i -e? s kéri, hogy szóljon, ha hozzá mái-
nem, inainkhoz legalább. 

Ám szegődjél ifjainkhoz! 
Hévvel forrhat bennök értted 
A nem zsibbadt érzelem: 
Lányokon hadd zendüljön hát 
Vig derűn, vagy bús ködön át 
A szabadság s szerelem! 

Szóljon a dal égi nyelve, 
Bátorítva és emelve: 
Hogy nem mindenünk az a por, 
Melyet futva fölverünk, 
Hogy a mivelt szellem éle, 
A nemes sziv tiszta mélye, 
Drága kincsünk, fegyverünk. 

Nyájasan, engesztelődve 
Szállj közénk e szentelt földre, 
S hintsd körültünk, merre szállasz, 
Ihletésed bájait: 
Akkor megszépül az élet, 
A kihalt öröm feléled, 
S hűlt porán uj rózsa nyit. 

A hivatalos közleményekből már előbb tudva 
volt , hogy a balladai dij az idén sem adatik k i ; a 
a komédia elméletére ki tűzöt t ötven arany ju ta l 
mat azonban ismét a tavalyi hoz hasonló dicséretek 
mellett nyeri az elsőszámú pályamű. Jel igés levele 
a közülés szine előtt bontatván fel, abból a tavalyi 
pályanyertes Névy László tanár neve t ű n t föl s 
élénken megéljeneztetett. 

A közönség még megmaradt része emelkedett 
hangulatban oszlott szét; a társaság tagjai, több 
alapitó tag s fiatal hirlapirók kíséretében a F r o h -
ner-szállodába siettek, hol J ó o János egri borter
melőnek még a novemberi Toldy- ünnepélyre 
küldött , de akkor elkésve érkezett egri-asszuja 
mellett vidám felköszöntésekkel fűszerezett lakó 

mát ültek. 

Gyulai Pál emlékbeszédéből b. Eötvös 
József fölött. 

i . 

(Átulános jellemzés.) 

Eötvös as átalakuló Magyarország egyik leg
kiválóbb képviselője mint ember, államférfiú és 
költő egyaránt . Húsz éves jkorától haláláig szol
gál ta hazáját, küzdöt t eszméiért épen oly önzet
lenül, mint lelkesülten s nem kevesebb sikerrel, 
mint ki tartással . Az ujabb magyar irodalmi és 
poli t ikai fejlődés legfőbb mozzanatait eszméi 
jelölik, s mint magán ember a modern magyar 
társadalomnak mintegy eszményi kifejezője. E r d e 
mei és erényei nem szorultak túlzásra, hogy fel
tűnjenek. Bizonyára inkább a gondolat embere, 
mint a tet té . Áta lakulásunk legnagyobb té
nyeit nem ő hajtotta végre , de eszméjöknek ő 
volt főkezdeményezője, filosofja és költője. E 
tekintetben senki sem mérközhetik vele. A 
közelebbi harmincz év alatt a magyar politikai 
eszmék fejlődésére ő hatott legtöbbet. Aggódott , 
elmélkedett , bonczolt, remélt, lelkesült és lelke
sít t t . Nem pártokat vezérelt, hanem eszméket 
kezdeményezett, nem annyira intézményeket te 
remtet t , mint ut jókat egyengette. Poli t ikai művei, 
szónoklatai inkább a'jövőre hatottak, mint jelenre, 
sokkal magasabb szempontból fogta fel és rend
szeresebben tárgyalta a kor kérdéseit, mintsem 
elég gyakorlat i és népszerű lehetett volna. A te t t 
emberei olykor mosolyogtak rajta, de észrevétlen 
is hatása alatt állottak. Hazája sorsa épen ugy 
szivén feküdt, mint az európai emberiségé, mely
től azt nem tudta elválasztani. Mint keleten a 
nyugoti polgárisodás bajnokáért lelkesült nemze
téért s e polgárisodás szenvedései, aggodalmai, 
reményei, eszméi senkiben sem találtak nálunk 
mélyebb és elragadóbb tolmáesolóra, mint benne. 
Magasra törekvő és aggódó hazafisága mintegy 
viláapolgárrá avatta, tehetsége es tanulmányai 
pedig Európa ki tűnőbb politikai írói közé emelték 
mint a magyar politikai irodalomnak majdnem 
egyetlen képviselőjét külföldön. 

S a költőben hasonló jellemvonásokra talá
lunk. I t t is inkább a gondolat embere, mint a 
formáé. Bizonyára nem Eötvös az, ki az alkotó 
phantasia legművészibb formáival ajándékozta 
meg nemzetet, de az is kétségtelen, hogy senki 
sem öntött a magyar költészetbe több gondolatot, 
nagy és nemes érzést, mint ő. Ujabbkori költésze
tünk fejlődésének két forduló pontján, a látszó 
ellentétek mellett is ot t küzd szelleme s erőt ád a 
mozgalomnak. Két költői nemzedék közé esve, 
szorosan véve egyikéhez sem tartozik, mégis min
denik magáénak vall ja; egyiktől sem kölcsönöz, 
de mindkettőnek irányára hatással van. Oly tért 
mivel, mely legpar lagabb; oly áramlatot indit 
meg, mely leginkább hiányzott költészetünkben. 
Kevésbbé nemzeti, mint más, de európaibb minde
niknél, filosof és mégis keresztyén, reflexiókba 
sülyedő és mégis érzésben árad. A reflexió és érzés 
csodálatos módon egyesül benne, mintha fejével 
érzene és szivével gondolkoznék. A bánat és vi
gasz költője, a szerencsétlenek és elnyomott nép 
osztályok szószólója. Lyr ikus és epikus prózában,-
ki a magyar regényt közelebb hozza az élethez s 
a társadalom rajzává és bírálatává tmeli . A ma
gyar és európai társadalom sebeit kérlelhetlen 
kézzel leplezi fól, kételybe és fájdalomba merit , 
de a keresztyénség és demokraczia nagy elvei- és 

érzéseiben, a hi tben és igazságban keres gyógyító 
ir t . Müvei némely részletében a művészen gyak
ran erőt vesz a filosof, de az egész véghatása 
mindig költői. Kevésbbé mulat ta t , mint mások, de 
mindig fölemel és nemesit. Alakjai nem mindig 
jellemzők és elevenek, de a kor jellemző eszméit 
és szenvedélyeit, akár a múl tból , akár a jelenből 
vegye tárgyát , egy magyar költő sem fogja fel 
biztosabban. F a n t ziája néha kimerül,kedélye soha, 
a fájdalom és vigasz, az emberszeretet és hit e 
gazdag forrása kimeri thet len. Mindjár t első na
gyobb müve meghódítot ta a magyar közönséget, 
mely többé nem szabadulhatott varázsa alól. Való
ban semmi sem bizonyítja annyira nagy költői 
tehetségét , mint az, hogy müvei a fogyatkozások 
és hibák mellet t is oly rendkivüli hatást gyako
ro l tak irodalomra és közönségre egyiránt . A hi
bátlanság és szabatosság még senkit sem tett 
költővé, de a géniusz ereje mindig magával ragad, 
bármily alakban nyilatkozzék. 

Eötvösben az ember a költővel és államfér
fiéval a legszorosabb egységben olvadt össze. A 
költészet és polit ika rá nézve nem volt szinpad, 
hogy, mint a színész, levetve a jelmezt, más em
berré váljék. Költői müveit nagyrészt politikai 
küzdelme sugalmazta s a magánéletben költői és 
poli t ikai eszményeit igyekezett megvalósitani. 
Sorsa és hajlamai a demokraczia bajnokává szen
tel ték föl. E g y csapás következtében semmit sem 
örökölt atyjától, csak előjogait, melyek ellen egész 
életén át küzdött . Szegényen lépet t a világba s a 
munkában keresett uj b i r tok- es jogezimet. I t t 
dolgozott velünk, a nép gyermekeivel, csak tehet
ségével és szorgalmávalemelkedve ki közülünk. A 
finom modoron kivül semmi sem muta t t a benne az 
ar isztokratát . Polgárvol t elveiben, szokásai és élet
módjában. Egyszerű munkás és szeretetreméltó. 
Becsületét, önzetlenségét rágalmazói sem vonták 
kétségbe. Kéte lyre hajló természete meg-megbé-
nitotta erélyét, lobbanó kedélye könnyen lelkesü
lésre ragadta , de soha sem vezette félre a jótól. 
Pol i t ikai hibái nincsenek kapcsolatban erkölcsi 
tévedésekkel és diadalaiban nem önző szenvedé
lyek arat tak sikert. Se hivatala, se tolla nem 
gazdagí tot ta meg. Oly kevéssé hízelgett a hatal
masok, mint a nép szenvedélyeinek és eszményein 
csüngve felemelt fővel, feddhetlenül ment végig a 
közpályán, de nem sebek nélkül. Érzékeny szive 
nehezen t ű r t e az irodalmi és pol i t ikai pártok tá
madásait, de családja és barátai körében enyhüle
te t talált . A szerelem és szeretet költője boldog és 
gyöngéd férj, szeretett és gondos atya, hű és felál
dozó barát volt. E mellett a szerencsétlenek viga
sza és gyámola. Többet fáradott a mások, mint a 
maga ügyében s a jóságot szeretetreméltósággal, 
az emberszeretetet gyöngédséggel párosította. S 
irótársai iránt is hasonló érzülettel viseltetett. 
H gyan örvendett egy-egy uj tehetség feltűnésé
nek s mily részvéttel fordult hozzá. Petőfin kezdve, 
kit megtámadói ellen az irodalmi téren is védett, 
hány ifjú költő és tudós nyert tőle buzdítást és 
gyámolt. O h valóban tehetségénél csak kedélye 
volt nagyobb s az írót csak az ember mul ta fölül 
benne! 

I I . 

(„A Karthausi.") 

Első koszwruját Eötvös nem politikai pályán, 
hanem a költőin nyerte. Az 1838—40 között meg
jelent „ K a r t h a u s i " ünnepel t té t e t t e nevét s a leg
ki tűnőbb magyar költők soráb i emelte. 

E könyvnek rendkivüli hatása volt, melylyel 
addig csak a Vörösmarty „Zalán futásá"-é verse
nyezhetett . Tulajdonkép a Kar thaus i kiegészítette 
és mérsékelte azt az irodalmi nagy változást , 
melyet a Vörösmarty föllépte jelöl. Vörösmarty 
hát térbe to l ta a német-görög classziczizmust, mely
nek Kazinczy volt képviselője; felszabadította 
költészetünket a német költészet j á rma alól s 
megnyi tot ta az európai összes irodalom behatásai
nak; a képzelem szabadságát hi rdet te tárgyban és 
formában; egyfelől régi és népköl tésze tünkre , 
másfelől az európai romanticzizmus rokon elemeire 
támaszkodva, oly költői i ránynak adott lendületet, 
mely nemzetibb és tágabb körű volt minden addi
ginál . Azonban e költészet csak a múlt . a nemzati 
nagyság és erő képét tün te t t e föl, s ha a jelenhez 
fordult, leginkább a küzdő hazafiság aggodalmait 
és reményeit zengette. Maga a regény is ez utón 
indult; költőink a történelmi regényt mivelték 
előszeretettel s legfeljebb csak a komikum ked
véért szállottak alá a jelenhez. Az emberiségi ér
dekek és eszmék, a társadalmi szenvedések, az 
újkori egyén tragikai küzdelmei nem találtak 
szószólóra, a nemzeti lelkesülés, a hazafi eszmék 
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és érzelmek e forrongásban. E mellett költésze
tünk ösztönszerűleg őrizkedett a philosophiai szem
lélődéstől, kerülte a kedély érzelmes áramlatát , 
örömestebb tévedt szónoki pathoszba, sőt a kép
zelem ragyogó, de hideg já tékába is. Á Karthausi 
egyszerre az emberiségi érdekek és eszmék, a tár
sadalmi küzdelmek és szenvedések közé ragadta a 
magyar olvasót, s egy sebbzett sziv fájdalmaival, 
egy szemlélődő lélek kételyeivel töltötte el A 
világfájdalomnak adott hangot, de vigasz és meg 
nyugvás kíséretében. E tisztán emberies irány 
mérséklőn és nemesitőn olvadt a megújult magyar 
költészet fejlődési folyamába, e philosophiai szem
lélődés és vallásos fölemelkedés a modern mivelt-
ség alapján, áthatva a meleg kedély érzelmeitől, 
megtermékenyítet te az elméket és közelebb hozta 
az európai irodalomhoz. 

A Karthausi formahibáit a gyakorlott szem 
könnyen észreveheti, de ki az, a kit meg nem 
rag.idott e mű szelleme, melyben magasság 03 
mélység, fájdalom és vigasz, kétely és hit, ég és 
föld oly fenségesen olvadnak össze? Nem találjuk 
meg benne az elbeszélő styl könnyed és élénk 
folyamatosságát, de méltán kérdhetni : mutathat-e 
fel költőibb nyelvet a magyar próza? Minden 
lapján az ódái hevület és elégiái meghatottság 
kimerithetlen forrása árad el, s nem ok nélkül 
mondják, hogy a ki a bánat és vigasznak e köny
vét versbe szedné, elrontaná, s prózaivá tenné, 
mert oly kevéssé próza az. Eötvös követte géniu
szát, kiöntötte ifjulelke élményeit , csalódásait, 
szemlélete és tapasztalatai gazdag tárházát , s 
megenyhült a vigaszban, melyet maga és ember
társai számára keresett . Nem töprengett , regényt 
ir-e vagy lyrai köl teményt , elmélkedést vagy em
lékiratot, érezte, hogy költői művet alkot és lelke 
legbensőjét tárja fel olvasóinak. A melancholia 
á r n y a , a kétely szürkülete ködlik rajzain, de a 
hegyek csúcsán napsugár ég s a góth egyház ke
resztére veti fényét; az örömök és remények teme
tőjén mindenütt enyészettel találkozol, de egy
szersmind a halhatlanság fuvallatát érzed; a hiu 
és önző szenvedélyek harcza tárul fel előtted, 
mely bűnbe és boldogtalanságba sodor, — de 
felsugárzik a keresztyén önmegtagadás feláldozó 
szeretete, mely kiemel, megment vagy legalább 
enyhít, vigasztal. Az európai társadalom tükre e 
könyv, mint a napé egy harmadcsepp; hát terét az 
aristokraczia és'demokraczia küzdelme képezi a min
dennapi élet bonyodalmai között. Amaz romjai
ban, előítéletei- és emlékeiben él, ez reményeiben 
és ábrándjaiban, még nem képes megszilárdulni s 
mindkettőben hiányzik a hi t ereje, s a szeretet 
feláldozása. Az öreg gróffal, a régi aristokraczia 
képviselőjével, Dufey áll szemben, a komornyik 
fia, k i a demokraczia vállán ju to t t hatalomra s 
épen oly önző, kapzsi és szívtelen, mint a kiknek 
helyét foglalta el. Ármánd a nép feltörekvő gyer
meke, k i az egyenlőség századában semmire sem 
tud menni; A r t h u r nagyravágyó művész, ki föl
lengő idealismusában a dicsőségért küzd és csa
lódva érzéki gyönyörökbe sülyed; Gusztáv, a mű 
hőse, egészen kora kifejezője, a régi Ó3uj eszmék, 
a hi t és kétely vegyület J, nemes szívű, de gyönge, 
lelkesülő, de erélytelen, ki magára és másokra 
egyaránt szerencsétlenséget áraszt. 

S a két nőt, J ú l i á t és Bet tyt , az aristokratikus 
báj és polgári egyszerűség e virágait , ugyanegy 
sors dere hervasztja el. Amazt egy a népből kiemel
kedet t csábitó taszítja a csalódás és gyalázat ör
vényébe, emez egy őscsalád végsarjadéka. Azon
ban e kétségbeesésig sötét rajzot mennyi fény 
enyhit i ! Ármánd a munkában és családi életben 
keres vigaszt; Jú l i a az anyai érzésben talál mene
déket, Bet tyt a szerelem álma ringatja halálba s a 
haldokló Gusztáv a zárda magányában megtisz
tu l t szívvel h i rde t i : „Életemnek emléke őrizze 
meg az önzéstől lelketeket, bús napjaitok el fog
nak múlni , a világ fájdalmát kedveseitek ölelései, 
kedveseiteknek sértéseit a világ fogják kipótolni, 
csak az önzőnek nincs vigasztalása a földön." 

I I I . 
(Két politikai regénye.) 

Azonban Eötvös nemcsak a politikai téren küz
döt t az újkori alkotmányosság és demokraczia el
veiért, hanem a költőin is. K é t nagy regényét, a 
„ F a l u jegyzőjét" és a „Migyarország 1514-ben" 
czimüt ez eszmék sugalmazták. Maga bevallja, hogy 
a költészet kedves j á t ékká sülyed, ha külön válik a 
kor nagy érdekeitől. S valóban a „ F a l u jegyzője" 
nemcsak egy szép könyv, hanem egy jó tet t is 
vol t : a demokraczia jajkiáltása, mely szenvedéseit 
panaszolja és jogai t követel i ; a fájdalom és gúny 
megolvadt könye, mely milliók kinjait fejezi k i ; 

egy villám-f ny, mely megvilágítja a lá thatár t s 
a közelgő viharra figyelmeztet. Eötvös meleg szive 
egész részvéttel fordult az elnyomott szenvedők
höz, hogy elégtételt és vigaszt nyújtson nekik, mit 
az alkotmány megtagadott. Hibásan fogják fel e 
regényt, kik nem látnak egyebet benne, mint a 
megyei rendszer árnyoldalainak rajzát. Több an
nál, az 1848 előtti magyar társadalom rajza az, 
mely csak két osztályt ismert: a kiváltságosokét, 
kiké minden jog teher nélkül, s a kiváltságtala-
nokét, kiké minden teher jog nélkül. Ez állapot 
komikai és tragikai oldalait rajzolja Eötvös, az 
intézmények és viszonyok alakulására s a megye 
csak annyiban játszik főbb szerepet, a mennyiben 
az uralkodó osztály, a nemesség jogainak legkife
jezőbb képviselője. Tengelyi nemes levele elvész 
és elveszti minden jogá t ; Viola, a jobbágy, érzi 
emberi méltóságát s e miatt bűnbe és boldogta
lanságba sodortat ik: ime a sarkpontok, melyeken 
a regény cselekvénye megfordul. Hibáztatták ét 
hibáztatják ma is Eötvöst, hogy miért tár ta fel 
oly kiméletlenül társadalmunk árnyoldalait; hű-
telennek tartják rajzát, mert rövid időközben és 
egy helyre összesiti mindazt, mi évek alatt , több 
helyt is al ig tör ténhetet t . De váljon megszünnek-
e nemzeti hibáink és fogyatkozásaink, politikai 
és társadalmi tévedéseink, ha takarjuk vagy épen 
eltagadjuk ? csak idegenektől halljunk-e igazat s 
a költőt udvaronezczá aljasitsuk-e, ki csak hízeleg
jen nemzeti hiúságunknak ? Vájjon van-e valódi 
költői mű, mely nem emeli az arányokat s nem ösz-
pontositja a lényegest, akár jellemet rajzoljon, 
akár cselekvényt alkosson ? A költő a dolgok ter
mészetéből, a viszonyok eszméjéből induljon-e k i , 
vagy a statisztika száraz adataiból ? Eötvösnek volt 
bátorsága igénybe venni a költő jogait, a társada
lom rajzává és birálatává emelte regényét, s e te
kintetben a „Fa lu jegyzője" ma is versenytárs 
nélkül áll irodalmunkban. 

De tisztán irodalomtörténeti és széptani 
szempontból is kitűnő helyet foglal el e regény. 
E g y oly mozgalom törekvéseit bátoritotta, mely 
költészetünket nemzetibb és mégis európaibb 
színvonalra vágyott emelni. A Vörösmarty által 
tört Ösvényen Petőfi és Arany jelentek meg, kik 
mélyebben merítve a népköltészet forrásából a 
lyrát és eposzt nemzetibb formában zenditették 
meg, 8 az egyszerű és jellemzetesre törekedtek. A 
széptani és politikai irányok egymásba vegyültek 
s a demokraczia fuvalma kezdette áthatni költésze
tünket. A „ F a l u jegyzője" tárgy-, irány- és hang
ban gyámolította e törekvést. Eötvös lyrai hevü
lete, elmélkedő szárnyalata, mely a Karthausiban 
oly megragadt) erővel nyilatkozott, itt humorrá 
változott át, mely mosolyba olvasztá könyei t ; 
múzsája elhagyta a polgárisodás központját, Pa
rist, s az alföld délibábján ringatózott, mint a P e 
tőfi és Aranyé, eszményi fényt vetett e kunyhók 
szalmifedelére s egy jobbágy életében több tragi
kumot fedezett fel, mint a mennyit Gusztávban, 
a Karthausi hősében találhatni. Valóban a Viola 
sorsának bonyodalmai képezik a regény fénypont
já t . Szabad lelke nem férhet meg a jobbágyi viszo
nyok között, 8 midőn a földesúri és szolgabírói ön
kény legszentebb érzéseit lábbal tapodja, áttöri a 
korhadt társadalom korlátait, de egyszersmind 
megsérti az örök emberi törvényt. Ártat lan vért 
ontott s többé nincs nyugalma s magával sodorja 
környezetét. Hijába menekül üldözői elől s vonul 
idegen vidékre. Megtört nemes szive s múltjának 
bonyodalmai ismét kiragadják magányából, még 
egyszer férfiasan küzd és sorsa áldoztául esik. S 

J mily eleven jellemzetes magyar alakok emelked
nek ki e regényben, a rajz élességét mennyire 
enyhiti a finom humor, s az izgató irányt, mely 
egy egész osztályt támad meg és von feleletre, mily 
nemesen mérsékli a tiszta és gyűlölség nélküli 
kedély emelkedettsége. 

Eötvös másik nagyobb költői müve: „Ma
gyarország 1514-ben" történelmi regény. Lelki
ismeretes tanulmányok után lépett e térre. Tisz
telte a történelmi igazságot s ugy hit te, hogy a 
hir , melyet a történelmi személyek kivívnak ma
goknak, a tulajdon legszentebb nemét képezi, 
melyet a költő művészeti czélok érdekében sem 
másíthat meg. 

Tisztán erkölcsi érzésből indulva ki odajutott , 
hova a széptani is vezet, mely történelmi hűséget 
az illusió lehetősége, e minden költői mű életföl
tétele végett , követeli. Müve történelmi felfogás 
tekintetében felülmúl minden addigi mtgyar 

I regényt, melyek csak háttérül használták a tör
ténelmet, vagy ha nem, történelmi személyeik in
kább az átaíános emberi szenvedélyek képviselői 
voltak s nem egyszersmind a koréi. Eötvös a kor 
uralkodó eszméit, küzdő szenvedélyeit igyekezett 

megtestesíteni. Magyarország hanyatlási korsza
kát rajzolja, melyet a mohácsi vész követ ; tárgya 
a pórlázadás, melyet Dózea vezérel, ki egyszers
mind a regény hőse. Az udvar t , aristokracziát, 
népet, a kor eleven színében tünteti fól egy tör
ténelmi nagy képben s kivált acsoportozatok r a j 
zában több művészetet fejt ki, mint bármelyik 
regényében. Dózsát nem festi az alkotmányosság 
hősének, az újkori demokraczia képviselőjének, bu
kását a korviszonyokból és jelleméből fejti ki s 
kerül minden egyenes czólzatot a jelenre. Ped ig 
az indok, mely őt a múlt e tárgyához vezette, a 
jelen vágyai- és aggodalmaib m rejlett. A job
bágyok felszabadítása a reform egyik legfőbb 
kérdésének tekintetett , melynek megoldási szük
ségét és nehézségeit senki sem érezte élénkebben 
Eötvösnél. Balsejtelmek nyugtalanították, a rault. 
tanulságával akart hatni a jelenre, s a költészet 
erejével mutatni fel az elvakult nemesség és feliz
gatott nép szenvedélyeit, melyek nemzeti katasz
trófához vezetnek. 

I V . 
(„.4 X7X. század eszméi.") 

S j t e l m e i nem teljesültek. E g y nagy napon 
a nép felszabadult, a nemzet kivivta önállását, az 
alkotmány reformáltatott ugyanazon eszmék sze
rint, melyeket ő hirdetett , s mint kultuszminiszter 
maga is helyet foglalt az uj kormányban. Azonban 
az uj intézmények összeütközései, a reakezio táma
dása, az eszmék és szenvedélyek hullámai forra
dalomba sodorták a nemzetet. Eötvös, mint a ki
nek a foradalom és ellenforradalom harczai közt 
szerepe lejárt, félre vonult és külföldön élte át a 
végzetes éveket. Midőn a forradalom árja lezugott 
s magába temette nz ezredéves magyar alkotmányt, 
szivét kimondhatlan fájdalom töltötte el. Regi 
barátja, pálya és elvtársa Szalay hasonló bús 
komorságban szenvedett. Ott találkoztak a zürichi 
tó partján s megtörve, elvénülve borultak egymás 
karjába, mert nem az idő vénit, hanem élményeink. 
Vigasztalták egymást. Szalay a magyar történelem 
tanulmányozásához fogott, hogy lássa, lehet e még 
remélnünk, mert a nemzetnek tulajdonai egy ese
mény által nem változhatnak meg, s azért egész 
múltja az, miben jövőjének kulcsát ta lá lhatni ; 
tudni akarta mi vár reánk, hogy meggyőződve 
nemzetünk hivatásáról, uj erővel fogjunk munká
hoz s jóvá tegyük elkövetett hibáinkat vagy azzal 
a meggyőződéssel haljunk meg, hogy a magyarnak 
ugy sincs mit keresni a világon. Eötvös, ki nemzete 
sorsát mindig az emberiség nagy érdekeivel sze
ret te összekapcsolni, szintén tanulmányhoz fogott, 
azon elmélkedett: vájjon polgárosodásunk sülye-
désnek indult-e, egy uj caesarismus rohasztó kar
jaiba hanyatlunk-e vagy a látszó romlás csak át
meneti korszak, s az eszmék, melyekben e század 
oly mélyen hi t t s oly mélyen csalódott, fognak-e 
megtisztulva egy jobb jövőt megalapítani? 

íme a „ X l X - d i k század eszméinek befolyása 
az á l lamra" czimü munkájának eredete. E könyv
ben tetőponton nyilatkozÍK. Eötvös történelmi és 
politikai nagy miveltsége s éles eszének, gazdag 
szellemének egész termékenyítő ereje. Indukt ív 
módszert követve bonczkés alá veszi e század 
uralkodó eszméit: a szabadságot, egyenlőséget és 
nemzetiséget s kimutatja, hogy az eszmék, a mint 
azokat értelmezik, s az államban valósításukra 
törekesznek, ellenkezésben vannak egymással, s 
valósításuk semmivé tenné a keresztyén polgári-
sodást. Kifejti, hogy az emberek többsége az esz
mékhez más értelmet köt, mint a melyben valósí
tásuk megkísértetett, hogy egyéni szabadság lel
kes ti az európai emberiséget, e tisztán keresztyén 
eszme, mely a leglényegesb különbséget képezi 
korunk s az ó-kor miveltsége között, s a mely sze
rint az egyenlőség csak eszköz, hogy mindenki a 
szabadság élvezetéhez juthasson, a nemzetiség 
pedig az egyéni szabadság elvének alkalmazása 
egész nemzetekre. Kutatja amaz elveket, melyek 
az ó korból maradván reánk, maiglan fentartották 
uralmukat az állam körében és szembeállítja velők 
a keresztyén polgárosodás elveit, melyek még való 
sitásra várnak. Oszhangzásba hozni az állam ren
dezését a keresztyén polgárisodás elveivel: ime a 
munka alapelve. 

Mélyen hisz a keresztyén polgárisodás jövő
jében, meg van győződve, hogy némely szomorú 
jelenségek ellenére is, nem a romlás, hanem a 
keresztyén elvek győzelme felé sietünk, s a csaló
dások, melyeken átestünk, a forradalmak, melyek 
által hányattunk, mintegy szükségesek voltak arra, 
hogy tévedésünket belássuk. Tisztán tudományos 
szempontból indul ki s a pár tok felett állva, vizs
gálja az egyén érdekeit, szükségeit, az állam ez 1-
ját , az egyéni és közszabadság biztosítékait; nyo-
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mozza a haladás törvényeit, s befolyásukat az 
ál lam szerkezetére. Alig van nevezetesb állami éa 
társadalmi kérdés, melyet vizsgálata t á rgyává ne 
t e t t volna. S fejtegetéseit az ismeretek mily gaz
dagsága kiséri. J ó l ismeri a népek és korszakok 
jellemét, az okok és eredmények kapcsolatát , a 
különböző polgárisodások eltérő és találkozó pont 
j a i t s a tényezőket, melyek befolynak az emberi
ség miveltségére. Néhol történetfilosof, másut t 
történetnyomozó, s nemcsak a politikai, hanem a 
tör ténelmi tudományt is uj szempontokkal gazda
gítja. Nem ok nélkül i rodalmunk büszkesége e 
m ű s külföldön méltán emiitik egy sorban S tuar t 
Mi l l hason tar ta lmú munkájával. 

E tanulmány enyhi tet te és megnyugta t t a ; a 
munka második kötetét már hazájában végezte be, 
8 élénk részt vett az abszolutismus és germanizáczió 
érdekében annyira korlátol t magyar társadalmi és 
irodalmi élet mozgalmaiban. 

Szarvasvadászat vizen. 
Talán el sem hinnők, ha lerajzolva nem lá t 

nók a mellékelt képen, hogy szarvasokra — vizén 
is lehet vadászni. Ped ig ugy van; legalább Alas-
kában ez a szokás. Alaska, mint külön t a r tomány 
neve, még egészen uj vendég a földrajz birodal
mában; eddig Orosz-Amerikának nevezték s csak 
egy kis félszigete viseló az „ A l a s k a " nevet. De a 
hogy Észak-Amerika Egyesül t -Államai 7 l / 5 millió 
dolláron az oroszoktól megvet
ték, azonnal közelebb j u to t t a 
művel t vi lág tudomásához és 1867 
óta már mint „Alaska ter r i tó
r i u m " szerepel a földabroszokon. 
A l i g te t te rá kezét az Egyesü l t -
Államok tevékeny kormánya, és e 
27,157 G mérföld terü le tű , de 
csak 54,000 lakóval biró, na-
gyobbára északsarki ta r tományt 
rögtön lelkiismeretes, tudomá
nyos kuta tás alá vette a vállal
kozó szellemű és fáradhatat lan 
W h y m p e r , k i nem régiben a 
svájczi havasokat is oly érdekesen 
ismerteié meg. Utazásait fölvilá
gosító térképekkel és rajzokkal 
élénkítve pár év előtt közro is 
bocsátotta, s mellékelt képünk 
szintén az ő munkájából van á t 
véve. 

Alaskában , miként minden 
sarki tar tományban, hosszú és 
természetesen igen szigorú tél s 
rövid, de annál melegebb nyá r 
szokott uralkodni . E ké t , oly 
egyenlőtlenül felosztott évszak 
mindegyikének meg vannak a 
maga áldásai és á tkai . A tél meg
becsülhetetlen áldásai a jávorszar
vasok, melyek az ott lakó indiá
nok éléstárát képezik; a nyár 
kérlelhetet len kinzó eszközei meg 
a mosquitok, szúnyogok s más efféle szúró és 
csipő szárnyas bogarak millióiban jelentkeznek, 
melyek az ot t élést mind az emberekre, mind 
az á l la tokra nézve majdnem lehetetlenné teszik. 
A mikor az egyiptomi tiz csapás e gonosz ma
radványai nyár közeledtével mutatkozni kez
denek, a szegény jávorszarvasok bőszülten ro 
hannak észak felé tüskön, bokron, szárazon és 
vízen keresztül , hogy előlük menekülhessenek. 
A z indiánok pedig épen csak ezt az időt várják 
hónapokon át . I lyenkor lesbe ál lnak a Yukon 
vagy Kvichpak s más jelentékenyebb folyók 
partjain és megkezdődik az iramszarvasvadászat 
vizén. 

Voltaképen a szárazon sem volna nehéz mes
terség a szegény megrémül t állatokat elejteni, de 
a ravasz indián kíméli a puskapor t ; így pedig 
nem kerül sem köl tségbe, sem sok fáradságba. 
Mikor a jávorszarvasok bele ugranak egyik-másik 
nagy folyóba, hogy szúró elleneiket lerázzák nya
kukró l , az indiánok is eloldják fahéjból készült 
könnyű csolnakaikat s u tánok eveznek a nehezen 
úszó ál latoknak; ezek rövid üldöztetés u tán csak
hamar elfáradnak, s igy a vadászok minden to 
vábbi fáradság nélkül egyszerűen leszúrják őket . 
Mondják, hogy az indiánok télen könnyen csúszó 
szánsaruikat felkötve u tánok iramodnak e félénk 
ál la toknak, melyek a hóban gyorsan futni nem 
tudnak , s igy a szárazon is hamar zsákmányul 
esnek. 

E szarvasok húsa ki tűnő; sokkal pompásabb, 
mint többi fajrokonaiké. A fáradságot is ugyan

csak megérdemlik, hogy vadászszák őket, mert 
700, sőt néha 1200 fontot is nyomnak. E g y indián 
család hetekig elél egynek a húsából. & L. 

Egyveleg. 
0 (Iparstatisztikai adatok.) A kereskedelem 

és ipar legfőbb érdekei mostanában e következő 
öt ipar tárgyban összpontosulnak: szén, vas, gyapot, 
gyapjú és selyem. E fontos anyagok napjainkban 
valóságos miveltségtörténeti jelentőségre vergőd
tek s méltán lehet azokat „az öt iparforgalmi 
nagyhata lomnak" nevezni. Lássunk csak rólok 
néhány érdekes statisztikai adatot. A mi először 
is a szenet (természetesen a kőszenet) illeti, ebből 
Európa jelenleg körülbelől 3344 millió mázsát 
szolgáltat, mely összegből több mint 60 százalék 
Angl iára es ik; az egész földnek összes kőszén 
termelését 3909 millió mázsára becsülik évenkint. 
Európa összes szónbányászainak száma mintegy 
600,000-re megy. A nyers vas évenkinti termelése 
Angl iában körülbelől 100 millió mázsát tesz, 
Amerikában 32 milliót és Európában (Angl ián 
kivül) 80.000,000 mázsát . Az egész földön éven
kint te rmel t nyers vas összes mennyisége 250 
millió mázsára becsültetik. A gyapot-j?ia,cz állásá
val mai napság sok embernek érdeke van szorosan 
összefüződve a farmertől és takácstól kezdve föl a 
legnagyobb gyárosokig. Az utóbbi három év alatt 
Amerika átlagosan véve 1.600,000 bál (egy bál 

Szarvasvadászat csónakon. 

450 font) gyapotot szolgáltatott, mig a polgár-
harcz előtt az évenkénti termelés egészen 4,800,000 
bálra is fölment. Ellenkezőleg Kelet-Indiában az 
eredmény megnégyszereződött, a mennyiben az 
ma már évenként 1.800,000 bálra megy; azonkívül 
még Egyip tom, Brazilia s egy-két más tar tomány 
mindössze átlagosan körülbelől 440,000 bál évi 
termeléssel já ru lnak a főösszeghez, és igy az egé
szet összevéve 4.500,000-től egész 4.600,000-re 
rúghat évenként. Angliának, hogy minden fonó 
és szövőgyárát kielégíthesse, 57,000 bál gyapotra 
volna szüksége hetenkint . Amerika 1869-ben 
majdnem egy millió bált dolgozott fel. Európa 
összes gyapotfogyasztásából 1869-ben 58 százalék 
esett Angl iára és 42 a többi tar tományokra. 
Gyapjú t Európa 570 millió fontot termel ma és 
950 millió fontot dolgozik föl. Amerika 160 millió 
font juhgyapju t áll i t elő, de a mely az ottani 
szükségletre nem elég. Ausztráliának, a Fok ta r 
tománynak és a La -P l a t a államoknak gyapjuter-
melése 1868-ban 866,000 bálra ment . A selyem-
ipa rbanKhina áll a többi országok élén. 1868-ban 
7.700,000 vámfont selymet v i t tek ki onnan, a mi 
51 millió tal lérnyi értéket képviselt, mig Persia 
évenként 400,000 fontot állított elő. Feldolgozat
lan selyemből Franczia- , Németország, Ausztr ia-
Magyarország és a Svájcz évenként 14—15 millió 
fontot használ föl. 

** (Dohányzó nevezetességek.) E g y különcz 
u tána já r t , hogy hány nagy ember szerette a do
hányt , hány nem. Jonson, e művészetben nagy 
műértő volt. Hobbes, ebéd után számtalanszor 

pipára gyúj tot t . Milton lefekvés előtt mindig egy 
pohár vizet ivo t t s egy pipa dohányt szivott. 
Newton Izsák, akkor is dohányzot t Woolsthorpi 
kertjében, midőn az a nevezetes alma leesett. 
Addison minden órában pipázott . F ie ld ing pipá
zott és bagózott . Shelley, Wordswor th és Keat 
soha sem dohányoztak.Coler idge, midőn az ópium 
használásával fe lhagyot t , nagy tubákos lett. 
Campbell is szerette a p ipá t . Scot t Wal t e r ebéd 
után rendesen egy pipát szivott ki, s ha utazott, 
a kocsiban folytonosan dohányzott . Byron a do
hányzás élvezetéről verset is irt . Goethe és Sha
kespeare nem dohányoztak. Tennyson szintén nagy 
dohányos. Dickens, Ter ro ld és Thackeray mind 
pipáztak. Moore Tamás nem szerette, átalában az 
irr férfiak kevesebbet dohányoznak mint az an
golok. Wel l ing ton épen nem ál lhat ta még a sza
gát sem. Pee l szintén ki nem ál lhat ta . Disraeli, 
k ivál t ifjabb korában szerette a hosszúszárú pi
pát, de később „ a szerelem sir jának" nevezte. 

** (Eugénia ex-császámé legyezői.) Londonból 
i r ják , hogy Mr. H a r r y E m á n u e l , ki csak röviddel 
ezelőtt vet te meg Eugénia volt franczia császárné 
ékszereinek egy részét, most a császárnéhireslegye-
zőit bocsátja áruba. A sorozatban vagy ötven kü
lönféle értékes és szebbnél szebb formájú legyező 
van. Az egyik legyezőn Roqueplan Kami i egyik 
festménye látható, mely a császárné menyasszonyi 
ajándékául szolgált. Legér tékesebb azonban a 
Mária Antónia gyűjteményéből való legyező. Az 
egyes szélei, oldalai és fogói gyémántkövekkel és 

zománczos czifraságokkal vannak 
ékitve. A chinai legyezők közül 
legföltünőbb Pa l ikao ajándéka. E 
gyűjteménybe van sorolva a csá
szárné egy-két napernyője is, me
lyet annak idején annyira meg
bámul t a párisi nép. Egyik nap
ernyő bibor zománczczal és koro
nával ékí te t t . 

** (Az osztrák csaták statisz
tikája 278 év alatt.) Ausztriának I. 
Miksa császár uralkodása óta 182 
csatája, 239 ütközete, 5119 többé 
kevésbbé nevezetes fegyvertette 
és 1293 cselekvő avagy szenve
dőleges ostroma volt. A csaták 
közül megnyert 97-et, az ütkö
zetekből 115-öt, a fegyvertettek 
közül sikerült neki 2250, és 684 
ostrom ü tö t t k i kedvezően reá 
nézve, s igy összesen 6839 esetből 
3146-szor mosolygott reá a sze
rencse az 1594-ik esztendőtől a 
mai napig lefolyt 278 év, vagyis 
mintegy 100,451 nap alatt. Ke
rekszámban kifejezve tehát , Au
sztria 1600 óta 111 évet élt le 
békében és 160-at háborúban. 

** (Gyémánt - árverés.) A 
Jóreménység-fok gyémántterüle
téről származó elsőkőgyüjtemény, 
Londonban elárverezve 9430 font 
sterlinget jövedelmezett . A z árak 

annyiban érdekesek, mer t a csiszolatlan kövekre 
nyitot t vásár ingadozásáról tanúskodnak. Egy 
9' /2 karát su lyugyémán t elkelt 60 ft. stért , 17 db 
kr is tá ly tiszta, öszvesen 25 kará t sulyu szintén 
60 ft. stért , egy 45 karátost 570 font stért , 25 
kará t sulyu 100 fontot jövedelmezett . 

** (A múlt évi hajótörések.) A német „mentők" 
társulata közli a múlt évben tör tén t hajótörések 
k imuta tásá t ; e szerint elmerült 93 hajó, ezek kö
zött 65 német. Veszélybe kerül t 519 ember, meg
menekült 471 , oda veszett t ehá t 48. A menekül
tek nagyobb része önerejének köszöni életét. A 
mentő-állomások megmentet tek 59 embert, ezek 
közöl 54-et mentő csónakokkal, ötöt a feléjök 
lőtt kötelek segítségével. 

** (Pesti munkásnők statisztikája.) Ősterme
léssel foglalkozik 134, művészettel 176, tanítással 
434, fodrászattal 250, bába és ápolónő 196, dajka 
510, kereskedéssel és eladással foglalkozik 799, 
iparral (a női kézipart és mosást is ideértve) 
5896, napszámból él 1786, más test i munká t vé
gez 16,464. egyéb módon foglalkozik 942. Tehá t 
test i szolgálatot teljesít 26 ,250; de a mosónők és 
dajkákkal együ t t 27,682! 

** (Emlékezetes hely.) A londoni várostanács 
határozata folytán a deptforti hajó-gyár ama szobá
jába, hol egykor P é t e r orosz czár mint ácslegény 
dolgozott, emléktáblát készítettek. Fö l i r a t a követ
kező : „ M i n t ácslegény dolgozott e helyen Pé te r , a 
ki később az oroszok czárja és Nagy Pé ter le t t . " 
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Irodalom és művészet. 
— (Heckenast Gusztáv) kiadásában megje

lentek : 
Jósika Miklós regényei uj olcsó kiadásából a 

44—49 szám, a nagyszerű szerzőnek Mügge T i 
vadar után németből fordított érdekes külföldi 
regényével : „ E g y néger szabadsághős" (Tous-
saint) ha t kötetben; s az 50—51 szám, a „Ké t ki
r á lynő" czimü eredeti regénynyel. Mindenik kötet 
ára csak 50 kr. 

Jókai Mór összes miivei olcsó kiadásából a 
66—71 számok, melyek a „Véres könyv" czimü 
csata-képeket és novellákat, és a „Milyenek a nők ?" 
czimü elbeszéléseket foglalják magukba. Egyes 
számok ára 40, kettősöké 80 kr. — Ez olcsóság 
lehetővé teszi a két szépszerű, s termékeny regény
író összes műveinek teljes gyűjteményben meg
szerzését olyanok számára is, kik a könyvek 
drágaságát különben érzékenyen erezik. 

„A szivek világa.(\Reszélyek, irta Tóvölgyi 
Titusz. Ké t kötetben. Ára 2 frt 40 kr. 

„A keresztyén ember könyve." Elmélkedések 
és imák a műveltebb osztály számára. I r t a dr. 
Heiszler József, dombrádi ref. lelkész. Emelkedett 
szellem, meleg hang s gyakorlott toll jellemzi ez 
erkölcsi s vallásos irányú könyvet, mely huszon
három elmélkedést tartalmaz. A csinos kiállítású 
kötet ára 1 frt. 

A „Gottesmörderíl szerzőjétől a szabad, de hi t
buzgó vallásos iratairól már eléggé ismeretes P e -
derzanitól ismét egy uj dolgozat hagyta el a saj
tót, szintén Heckenast kiadásában. Czime: „Die 
He i l igen" ( „ A szentek.") A szép kiálli tásu erős 
kötet ára 2 frt 40 kr. 

Karner számoló könyve kis-kereskedők és ipa
rosok számára, valamint öntanulásra s vasárnapi 
iskoláknak is. Fordi to t ta Szász Károly. Ara 80 
kr . — Karner nagyobb könyveinek kivonata, 
mely keveset foglalkozva az elméleti fejtegetések
kel, t isztán gyakorlati czélból készült, s czélját 
tökéletesen el is éri. 

— (A m. tud. akadémia statisztikai és nemzet
gazdasági közleményeiből) a nyolczadik kötet első 
füzete jelent meg. Az akad. statiszt. bizottsága 
megbízásából szerkeszti Keleti Károly. E füzet is 
ép oly tartalmas mint a többi s tárgyai szintoly 
érdekesek mint fontosak. Tartalmából elég lesz 
kiemelnünk s egyszerűen fölemlitnünk a követke
zőket. Magyarország nemzetiségei statiszt. szem
pontból (Keleti Károly) . A fogyatkozási adó ered
ményei a magyar állam területén (Dr. Kőnek 
Sándor) . Az átalános jövedelmi adó, mint adóre
form tényező (Dobner Rudolf). A magyar állam 
némely népességi viszonyai (Kőnek). Minden 
kötet két (10—10 ivnyi) füzetből áll, s minden füzet 
ára 1 fr. 

— (Kenessey Albert) m. k. vasúti é* hajózási 
főfelügyelőnek „ A kapaszkodó hajózásról" tartott 
akadémiai székfoglaló értekezése az akadémia 

;y kis füzetben megjelent, s ára e s k iadásába* 
20 kr. ^ M 

— (Két kis tanügyi füzetet) is vettünk, melyek 
említést érdemelnek. 

Az egyik György Aladár alapos készültségü 
fiatal írónktól, ki a bibliatörtánet tanítása ellen a 
népiskolákban keményen s nézetünk szerint túlsá
gosan kél ki. Hogy e tantárgy s átalában a val
lástaní tás , a felekezeti iskolákban sokkal több 
időt s erőt foglal el még most is, mint a mennyit 
a szintoly fontos és szükséges reáltantárgyak mel
let t , s ezeknek hát ránya, vagy épen mellőzése 
nélkül elfoglalnia lehetne, s szabad volna: az tény. 
T é n y az is, hogy sok helytt roszul s a pedagógia 
józan elveivel ellentétes modorban taní t tat ik. De 
e két tényből nem az következik, hogy átalában 
a vallástanitást s az ennek tulajdonképi alapjául 
szolgáló bibliai történelmet teljesen ki kellene 
küszöbölni a népiskolákból; csak az: hogy kellő 
határai közé kell szorítani, hogy egyéb szükíége-
sektől az időt ne vegye el, s az, hogy jól , helyesen 
kell tanítani. A szerző fölvesz egy bibliatörténeti 
t ankönyve t (Róder Alajosét) s kimutatja, hogy az 
inkább a babona, vakhit s ferde erkölcstani néze
t ek , mint valódi vallásos érzület terjesztésére 
vezet; meglehet igaza van; tehát ezen s hasonló 
könyvek ellen kell hadjáratot inditni s nem maga 
a tan tárgy ellen. Egyébiránt a kis füzetkében 
(mélynek ái a 30 kr.) sok figyelemre méltó van s 

T Á R H Á Z . 
a tárgy megérdemli, hogy az illetők komolyau 
gondolkodjanak felőle. 

A másik kis fűzet: „Tan fér fiak szózata." A 
budai tanitóegylet programmja, s dr. l 'auler köz
oktatási miniszterhez intézett bizalmi fölirata. 
Külön lenyomat a „Szabad Egyházból ." Nyoma
tott Vodianernél. Ára nincs kitéve. 

= (Beniczky-Bajza Lenke) legújabb négy 
kötetes regénye Áigner Lajosnál jelent meg egy
szerű, de csinos kiállításban. Czime: „Előítélet és 
fölvilágosultság",előre elárulja,hogy irány-regény. 
Bár lapunk aesthetikai kritikával tüzetesen nem 
foglalkozik, a tehetséges irónő e regényét sokkal 
érdekesb jelenségnek tartjuk, mintsem a szabály 
alól, legulább néhány futólagos észrevétellel kivé
telt ne tegyünk. A mű, mint már érintettük, irány
regény s a születés és rang előítéletei ellen küzd, 
az ész és sziv, a szellem és jellem egyedül jogosult 
arisztokracziája érdekében, miket — talán nem 
egészen szabatosan — afólvilágosultság neve alatt 
foglal össze, ennek adván, természetesen, a diadalt. 
Igaz, hogy a születés és rang helyett s ellenébe, a 
sziv és jellem pártjára még egy nem kevéssé ha
talmas szövetségest álli t : a gazdagságot, s ezért a 
felvilágosultság diadalát toljesnek s eszményi 
tisztaságúnak nem érezhetjük. Ha hősnője szegény 
volna s mégis diadalmaskodnék a rang és pénz 
gőgje fölött: az irány-regény ezélja kétségkívül 
teljesebben lenne elérve. A regény hősnője, ki 
körül a szövevényes mese minden érdeke csopor
tosul, egy bankár leánya, s bankár neje, a szép, 
nemes, eszes, fenkölt szellemű s erős jellemű Léda, 
mindvégig lekötve tartja érdeklődésünket s har-
czaiban teljes rokonszenvünket birja. A többi jel
lemek is mint átalában a szerző jellemzési tehet
sége, sok részben dicséretét érdemelnek. O tisztá
ban van jellemeivel, s a sziv isim rétére.fordított 
tanulmányait a jellemek kigondolásában szeren
csésen érvényes í t ,bár — meg kell vallani — hogy 
a kivitelben,jelesen ellentétes vonásainak összeol
vasztásában, nem oly szerencsés. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy e vád inkább csak a mellékala
kokra s nem a főszemélyekre vonatkozik. A cselek-
vény szövevényes, de minden részletében jól átgon
dolt s szerencsésen szövött, erőltetcttség nélkül s 
mégis folyvást ébren tar tot t érdekkel. Az előadás 
és nyelv is átalában s ikerül t ; elmélkedései nem 
fárasztók, az érzés s i t t-ott a szenvedély hangja, 
dagály nélkül , többnyire jól van eltalálva. Hogy 
it t-ott az elbeszélésen nélkülözzük a végső simí
tást, hogy az többnyire pongyolább mint az egy
szerűség épen szigorúan megkivánná, mindez 
aránylag csekély hiba s olyan, min- a szerző egy 
kis gonddal segithet. Mindent összevéve Beniczky-
Bajza Lenke regénye érdekes s figyelemre méltó 
jelenség; olyan, mi határozott tehetség mellett 
komoly irói törekvésről tanúskodik, s szerzőjét 
valódi írónőink gyér koszorújában mindenesetre 
az első sorba helyezi. — A négy kötet ára 4 frt. 

** (A Kisfaludy-társaság pályadijai.) A Kis-
faludy-társaság febr. 11-én a következő tételeket 
tűzte k i : I . Kívántatik a drámai költemény fajok 
elmélete. Juta lma 50 arany. I I . Kivántatik költői 
beszély. Ju ta lma 40 arany. A pályamunkák idegen 
kézzel, tisztán és olvashatólag, másolva, bekötve, 
lapozva, a szerző valódi nevét rejtő, lepecsételt, 
jelmondatos levél kiséretében, folyó 1872-dik évi 
deczembor 31-ig a társaság t i tkárához küldendők. 
Megjegyzendő, hogy mind az I., mind a I I . számú 
pályadíjért versenyező munkák közül csak az 
nyerhet jutalmat, a mely nem csupán aránylag jobb 
a többinél, hanem a melynek önálló becse is van. 

** (Magyarország története, nyelve és irodalma) 
felől ismét egy uj könyv jelent meg franczia földön, 
ily czim ala t t : . ,LaHongr ie son Histoire sa Lan-
gue et sa Li terature ," irta Ujfalvy Jenő, ki már 
Petőfitől is forditott le költeményeket. E könyv 
felköltheti vagy növelheti irántunk a külföld 
rokonszenvét, "de alapos ismereteket nem nyújt, 
nem főkép irodalmi viszonyaink felől, melyeket 
Ujfa lw hazánkfia ugy látszik, hogy nem ismer, s 
nemcsak téves Ítéleteket mond, hanem a személye
ket is összecseréli. Vannak a műben költőkből 
vett szemelvények is, prózában fordítva. 

•* (A „Természettudományi Közlöny") 30-ik 
füzete élénk és változatos tartalommal jelent meg. 
A közlöny egyik szerkesztője ismét Szily Kál
mán lett, kinek neve eléggé ismeretes a 

szettudományok terén. A közlöny minden rova
tát, mint az állattan, ásvány- és földtan, élettan, 
meteorológia és csillagtan, növénytan, t trméezet-
tan, elméleti- és műszaki vegytan, egy-egy szak
tudós vezeti, a mi a közlöny belbecsét még inkáid 
fogja emelni. Ajánljuk a természettudományok 
kedvelőinek figyelmébe. 

. ** (Az uj ipartörvcni/) és az. uj vadászati tör
vény kis alakú zsebkiadásban megjelent Eggen-
bergor (Hon'manu és Molnár) akad. könyvkeres
kedésében ;|áraaz|ipartörvénynek 30kr. , a vadászati 
törvénynek 40 kr. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) harmadik osz

tálya febr. 12-én ülést tartott Stoczek József 
elnöklete alatt. Az értekezők közt első volt dr. 
Pólya József a/, ő-z orvos, a ki „A földi teremtésről • • 
tartott elmélkedést. Tételül azt állítja, föl, hogy a 
földteremtetésekor a szervi testek ugyanazon anya
gokból jötték létre, melyekre azok életük végezte-
vei fölosztanak; tehát,hogy a teremtés a légköri gá
zok, kén és villó, s némely ásványi luganyok 
(alkáli) össztétéből embriót hozott lé t re ; s nem 
egyszeri, egyetemes, hanem tárgyaira nézve og\ -
másután következő volt; hogy az lényegileg n 
szünetel, hanem folytatólagos működésben \an . 
vagy más szóval: esak körülményeiben váltako
zott. A földtanban előadni szokott földkél 

- változásokat (eltemetéseket, újra alakításokat , 
értekező szervi anyag-készitésnek veszi, méh 
arravaló, hogy az utolsó földkéreg-alakulás utá 
a teremtési folyamat, mintegy elegendő szervi 
anyagkészlettel birjon. A savat, higanyt és vil
lanyt mint három tényezőt veszi a szervi anyag 
alapjául; de ezekben az idom alakulási irányát 
nem véli t'ölfedezhctőnek. Ez alakulási irán 
mai tudomány még nem képes megfejteni, mert 
akármely buvárlati "tat válassza, mindig egj 
pontra tér vissza, s e pont azon tényező, melyei 
„isten"-nek nevezünk. Azon irány, mely (leméi
ből elsődleges testi idomokat hoz létre, nevezte
tik teremtésnek: az pedig, mely a testi idomokat 
önmaguk által sokszorozza: szaporodásnak. E két 
iránynak lényegben nem, hanem csak körülmény
ben kellvén különbözniök : a teremtés nem hoz
hatot t felnőtt idomokat tétre, hanem e=ak embri
ókat magvban és petében. Ez embriók hasonlóan 
kedvező körülmények közt képesülnek szaporo
dásra. Ezután a szervi anyag létrejött ének negye
dik tényezőjéül az erőt, mint az anyagban ben-
szülöttet említi föl. Végre elmondja nézetét az 
öntermésről, a terenitéskori légkörről s a napról : 
és némely növényi magvak és állatok nyomaib.d. 
melyed az ('szaki sarknál találtattak, azt követ
kezteti, hogy valaha földünk egyenlitője ott vo
nulhatott el, a hol jelenleg a pólusok feküsznek. 
Ez állítás ellen, az értekezés végével, Kondor 
Gusztáv fölszólalt, mivel azt az elméleti csillagá
szat rég eldöntötte. Egy rövid vita keletkezett, 
melyben Hunfalvy J . , Nendtwich, Jedlik, sőt maga 
az elnök is Pólya ellen nyilatkoztak. Ezután Mar
tin Lajos levelező tag „ A vízszintes szélkerék el
mélete" czim alatt tar tot t felolvasást. E két érte
kezés után még három előadás volt hátra, azonban 
a jövő ülésre halasztattak. 

Egyház és iskola. 
** (Ingyenes fametszészeti tanfolyam.) Azorsz . 

mintarajztanoda és rajztanárképezde Morelli Gusz
táv fametsző ur önkéntes ajánlkozása folytán azon 
kellemes helyzetben van, hogy fiatal fametszők 
számára, kik szakmájukban magukat tovább ké
pezni óhajtanák, ingyenes gyakorlati tanfolyamot 
nyithat. Felhivatnak tehát mindazon fametsző 
gyakornokok, kik ezen esti tanfolyamban részt 
venni kivannak, hogy ez iránt az orsz. mintarajz
tanoda igazgatóságánál Pest , Rombach-utcza 4-ik 
sz. a. mielőbb jelentkezzenek. 

— (Iskolai értesítés.) A pesti reform, t'őgym-
náziumban a jelen iskolai év első felének végén 
az érettségi- és magánvizsgák e következő rendben 
tartatnak meg. Febr . 21-én az érettségire menendő 
ifjak előleges magánvizsgái. Febr. 24 és 25-én 
írásbeli érettségi vizsga. Febr. 26-án szóbeli éret t
ségi vizsga. Végre febr. 29 én az I — V I I I - osztáU-

^ ^ ^ ^ B ^ e s t e n , 1 S 7 2 - febr-
terme 

magántanuló nak vizsgái. 
5_én A~ igazgatóság. 
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*• (Fólhivás.) A miskolczi ág. hitv. ev. al-
gymnáztum igazgató tanácsa által a tanintézet 
alaptőkéjének gyarapítására kibocsátott gyüjtő-
ivek visszaküldésének határideje lejárván, tiszte
lettel folkéretnek a t. ivtartók, hogv a kezüknél 
levő iveket f. évi február hó végéig beküldeni 
szíveskedjenek. —Kelt Miskolczon, 1872. febr. 8. 
— Az igazgatóság. 

** (A pesti kir. egyetemen) a nyári félévi elő
adások szülésznők részére márcz. 1-én veszik kez-
detöket. 

Mi újság? 
— (Bedekovichot) horvát báni állásából a 

király — .,saját kérelmére" fölmentette. 
** (B. Eötvös József emlékszobrára) a magy. 

földhitelintézethez befolyt adakozások összege 
összesen 6070 frt 25 krt, és egy db. aranyat tesz. 

•* {A pesti esküdtszék), a gr. Andrássy Gyula 
által Popovics a „Zastava" szerkesztője ellen in
dított 8ajtópörben, — utóbbit másfélévi fogságra 
s 500 frt. birságra Ítélte. A „Zastava" azon czik-
kében, mely a sajtópörre okot adott, a magyar 
kormányt a Mihály szerb fejedelem elleni összees
küvésben részességgel vádolta. 

** (Rudolf korona herczeg) a mint Budára ér
kezett, vörös himlőbe esett. A kóranyagot való
színűleg magával hozá, mert megérkezésekor mái-
gyönge lázai voltak. A betegség nem veszedelmes, 
sőt ujabban azt irják, hogy nem is himlő csak 
szolid természeti vörös küteg- A királyasszony 

hir szerint mái legközelebb megérkezik beteg fia 
látogatására. 

* ' (Budán még egyre tart a himlő). Múlt hó
ban 89 beteg volt, sezek közül meghalt 21, ápolás 
alatt van 40. 

** (Csengery-utcza). Nagy-Kanizsán azt ter
vezik, hogy a város egyik legszebb utczáját Csen-
geri Antal tiszteletére Csengery-utczának nevez
zék el. A város igy is ki akarja fejezni tiszteletét 
és elismerését nagyérdemű országos képviselője 
iránt, kinek a város felvirágzása is oly sokat kö
sz önhet. 

** (Gr. Andrássy Gyida díszpolgári oklevele.) 
Pestvárosa a volt miniszterelnököt Pest díszpol
gárának megválasztotta, és az oklevél külkiálli-
tásával Posncr Lajost bizta meg, ki azt a tanács
nak már bc is mutatta. Az oklevél, mely 18" ma
gas, 12'/í" széles, sötétkék bársonyba van kötve, 
s ugy van kiállítva, hogy művészi tekintetben egy 
kis remek. A táblák elsejének közepén van Pest
város, a fehér Moiré czimlapon pedig a gróf czi-
mere; a hátulsó tábla négy malachit kövön nyug
szik; középen két Genius van, kik babért tartanak; 
ezalatt van az évszám 1871. Az oklevelet küldött
ség fogja átadni a külügyminiszternek. 

** (A franczia konzul) gr. Castellane Péter, 
lemondott, e még e hóban visszatér hazájába. 
Utódját még nem tudni. 

** (örültek bálja.) Mint minden évben ugy az 
idén is bált rendeztek az őrültek számára a lipót
mezei tébolydában. A fővárosból nagyszámú kö
zönség gyűlt össze a gyógyintézetben. A mulat-
ságban,mely esti 8 órától virradtig'tartott, az inté
zet betegei nagy számmal vettek részt, s kedélyesen 
mulattak. Maguk készitették a tánezrendeket is, 
melyek mindegyike csinos rajzokkal volt ellátva. 
A betegek szelíden és nyugodtan viselték magukat. 
Mintegy ötven pár tánczolt. A mulatók közt volt 
Krisztus, Szűz Mária, Mária Terézia, Erzsébet 
királyné, gr. Haller stb., s elég leereszkedőleg 
viselték magukat. 

** {Találtgyermek.) Láng ágostai hitv. lelkész 
lakásának ajtajában egy pólyákba takart 6—7 
hónapos fiúgyermek találtatott. A kapitányság a 
kórházba vitette, a szivtelen anya után nyomoztat. 

** (Anastasi jeles tájképfestő) a párisi ostrom 
alatt elvesztvén szeme világát, a párisi festészek 
különböző olajfestményeket, aquarelle-képeket s 
ónrajzolatokat gyűjtöttek maguk közt össze, hogy 
azokat elárverezvén, fölsegéljék szerencsétlen kol
legájukat. Az olajfestmények e hét elején már el 

is árvereztetvén, 111,000 frankot jövedelmeztek, 
mig a más két fajta eladásából hasonló nagyságú 
összeg várható. 

** (A kis Lázár Dénesröl) ezeket irja az „Er
dély": Lapunk múlt évi folyama 17-ik számában, 
„kuriózumaként közölve volt egy 10 éves fiucs-
kának verselménye, kinek akkor nevét egy re
ményteljes szép jövőre bizva, örömmel hallgattuk 
el; de most annál nagyobb fájdalommal kell, hogy 
felemlitsük. A 10 éves fiúcska nem volt más, mint 
gr. Lázár Dénesnek hasonnevű fia, ki múlt hó 
29-én Mosonyban véletlen, vagy mi okból szár
mazó lövés következtében meghalva találtatott. 
Hir szerint a gyermek maga lőtte meg magát. 

** (Öngyilliosságok és kísérletek.) Chalupka 
Géza, egy fiatal, alig 23 éves tehetős fiatal ember 
e hó 11-kén Pozsonyban agyonlőtte magát. Azt 
sejtik, hogy amerikai párbaj áldozata lett, miután 
alig pár órával halála előtt távsürgönyt kapott, 
melyet olvasván, igy kiáltott volna föl: „Már ily 
hamar?" Aztán kikocsizott atyja nyári lakába s az 
öngyilkosságot végrehajtotta. — Nagy Szebenben 
e hó 10-én Klement színigazgató fia előadása köz
benegyik mellék-szinpadihelyiségben golyót irány
zott agyának. A lövés azonban, valószinüleg erős 
töltés következtében, félrecsapta kezét s arczát 
sodorta a szerencsétlen ifjúnak. A fiatal ember, ki 
igen gyarló színész, szerelmes lett Maralt k. a.-ba, 
az első szerelmesnőket játszó szinésznőbe, de a 
viszonyt a szülők ellenezték, meg a szinésznő sem 
vágyott a rósz színész után. Ez volt oka a lé
pésnek. 

— (Halálozások.) Tábódy Pál, Beregmegye 
egykori főnöke, e hó 5-kén meghalt, 70 éves korá
ban. — Szabó Aladár takácsi ref. lelkész elhunyt 
34 éves korában, s a környék nagy részvéte mellett 
temették el. — Vida Lajos ügyvédjelölt és tarta
lékos hadnagy 22 éves korában hunyt el. — Stöckl 
Alajos kitűnő képzettségű ifjú, kinek tehetségé
hez szép reményeket kötöttek, Budán halt el 
legszebb korában. — Matyéka Ignáczpesti bőrárus 
e hó 14-én halt el. — A külföld halottai: Gratry 
Abbé, ki az infallibilitási dogma szinrehozásakor 
a kath. egyház kebeléből történt kilépésével oly 
nagy föltűnést okozott, s legközelebb ismét ámu
latba ejtette a világot azon kijelentésével, hogy a 
csalhatatlanságot elfogadta, Montreuxban övájez-
ban halt meg, hova roncsolt egészsége helyreállí
tása végett ment. Gratry 1805-ben született, s 
1832-ben lépett a papipályára. Számos nagybecsű 
munkái nagy hirnevet szereztek neki. — Conti 
fraiiczia képviselő, Napóleon volt titkára s egyik 
leghívebb embere, meghalt. 

Nemzeti színház. 
Péntek, febr. 9. „Laury kitatszony." Dráma 5 felv. Irta 

Mosing; ford. Paulay. 
Szombat, febr. 10. „A zsidónő'." Opera 5 felv. Zenéjét 

szerzetté Halévy. — (Tannerné Szabó Róza assz. föllépteül.) 
Vasárnap, febr. 11. „A fartangi iskola." Vígjáték 4 

felv. Irta Vahot Imre. 
Hétfil, febr. 12. „.4 mama." Vígjáték 3 felv. Irta Szig

ligeti. 
Kedd, febr. 13. „Romeo ét Júlia.'' Nagy opera 5 felv. 

Zenéjét szerzetté Gounod K 
Szerda, febr. 14. „A jó /aluliak." Színmű 5 felv. Irta 

Sardou V.; ford. Paulay Ó3 Szerdahelyi. 
Ctütörtök, febr. 15. „A troubadour.'' Opera 4 felv. Ze

néjét szerz. Verdi. — (Tannemé Szabó Róza assz. föl-
lépteül.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Tnrandot. Kedves, vidám darab; de Schillertől 

mást kellene inkább forditani, mint e Gotti után dolgozott 
s nem épen nagybecsű tragikomédiát. A fordítás különben 
elég gördülékenynek és hűnek látszik. De ha már mutat
ványt kaptunk belőle, melyből a fordító ügyességéről kell 
ítélnünk, jobban szerettük volna a Turandot talányait, 
melyekben a forma jobban megpróbálja a fordítót. 

— E g y bödögei közbirtokos. Hogy gondolja, hogy 
ily szorosan magántermészetű dolgot lapban közre lehetne 
bocsátani ? 

— E g y erdélyi apa. Az ily esetek miatt, ha valóban 
igaztatanság s visszaélés forog fenn, a honvédelmi minisz
tériumnál kell orvoslást keresni. Ugy tudjuk most a soro-

zási ügyeket (épen az előbbi évek számos visszaélései 
miatt) a legszigorúbb ellenőrzéssel kezelik. De igy, mindea 
adat s okmány nélkül, nem is egészen világosan, neveket 
sem említve, a hirlapi közlemény semmire sam vezetne. A 
maga utján orvoslást keresni — a megtörtént baj utá» 
most sem késő. 

— Kolozsvár. A—a. Köszönet az ujabb küldemé
nyekért; azt hiszszük, mind használhatjuk és pedig minél 
előbb. Személyes vonatkozásaiban kifejezett várakozásának, 
fájdalom, nem felelhetünk meg. 

_ ( f — í f ) ? Az ön áltól tárgyalt kérdés vitatását nem 
tartjuk lapunk köréhez tartozónak. A mi külön röpiratba* 
közrebocsátását illeti, az iránt megkísértett lépéseink czél-
hoz nem vezettek. Magunk kiadók nem levén, e részben mit 
sem tehetünk, miután vállalkozó kiadót reá nem találtunk. 
A kéziratot, pár hétig, rendelkezésére fentartjuk. 

— Hév Komárom G. J. Az előfizetést vette a kiadó
hivatal. Rendben van. 

— Lissabon. G. F. Kívánsága szerint intézkedtünk. 
— D.-Ványa. A Hunyadi László dolga balladának 

már számtalanszor ki volt dolgozva, kisebb-nagyobb siker
rel. Az esetet már a kis iskolások is ismerik. Ily tárgyhoz 
valódi költői kéz, erős alakító tehetség s szellem kell, hogy 
még uj oldalt találjon rajta s érdekessé tehesse. Az ön köl
teményében a verselés nem épen rósz; de egyéb aztán nincs 
is benne. 

— Honnan j ö s mivé lesz az e s ö ? Meglehetősen irt 
czikkecske; de e kérdésről ennyit, azt hiszszük, minden ol
vasónk tud; azért aligha elérnök vele az ily közlemények 
czélját, mely — az ismeretterjesztés. 

— Pest . K. Z. A gyorsirás*történetének rövid vázlatá
ban sok érdekes adatot találtunk. Igyekezni fogunk tért 
nyerni közlésére. 

— A „Vasárnapi Ujsag" 1854-ik évi folyama keres
tetik egy példányban. Az ajánlatok t. Rudnyánszky Béla 
úrhoz intézendók. Pest : Üllöi-ut 1-só sz. a. 

SAKKJÁTÉK. 
638-ik sz. f. - - Czenthe Józseftől . 

(Miskolczban.) 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

Az 633-ik számú feladvány megfejtése. 
(Jensen Th.-tól Ranumban.) 

Vi l . 
1. e3—e4 . . . 
2. Vg7—b7 . . . 
3. Hg4—e3 matt. 

SAt. 
. V g 2 - e 4 : ( a ) 
. V e 4 - b 7 : 

a) 
1 
•2. V g 7 - b 7 . . . 
3. Vb7—b3 matt. 

. V g 2 - g 4 : 

. Vg4—e4:b 

b) 
2 Vg4—eb : 
3. Vb7—b4 matt. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben:Fülöp J 6 M « -
- Miskolczon: Czenthe József. - Játzkitéren: GalamDOi 
István. — Kecskeméten: Galambos László - Karczagon-
Kacsó Lajos. — Naqy-Szalontán: Kovács Albert. — •/«*«*_ 
rényben: Scopián Sándor.— Homonán: Farkas Bertalan. •*" 
Nagyiday Ferenci. — Hatvanban: Sipőcz Ferencz. 
GeZíén.-Glesinger Zsigmond.. — A peiti sakk-kör. 

Röv id értesítések.Homonna: F .B . N.-Szalonta:K-£-
Pest: G. J. A feladványok kezeink közt vannak, a hasznai 
hatókat közölni fogjuk. ^ ^ | 

H E T I - N A P T Á R . 
Hónapi-ésj Kathol ikas és protestáns 

betinap | naptar 
Görög-orosz [ Izraeliták 

naptar naptara 
N a p H o l d Hónapi-ésj Kathol ikas és protestáns 

betinap | naptar 
Görög-orosz [ Izraeliták 

naptar naptara hossza kél nyűg. hossza 1 kél nyűg. 

Febuár Jan. (ó) I Adar R. f. p-U. P- ó. p. t p. ó. p. 6. p. 
18 ' Vasár G 1 Böjtben 6 1 l n v o c a v 6 Tr iód kezd . | 9 Jnda 329 10 7 5 5 25 28 57 11 46 3 12 
19 Hétfő Mansvet püsp. Zsuzsa 7 Párton püsp. 10 330 10 7 3 5 27 94 44 este 4 9 
20 Kedd Eleuther Eukário 8 Tivadar | l l 331 11 7 1 5 28 106 34 1 16 5 4 
21 Szerda Eleon. Kánt. f Eleonóra 9 Nicephor jj 12 Júdás 332 11 7 0 5 30 118 25 2 11 5 46 
22 Csőt. Pét. sz. Hamv. Üszög Péter 10 Süropus !18 333 11 6 58 5 32 130 27 3 15 6 23 
23 Pént. Jézus töv. kor. Vilii 11 Nicephor |jl4 Kis Pnr. 334 12 6 56 5 34 142 39 4 23 6 53 
24 Szóm. Szökőnap f S z ö k ő n a p 12 Melet 15 S.Tissza 335 12 6 53 5 35 155 5 5 33| 7 19 

He Id változásai . ® Holdtölte 24-éa 0 óra 12 p< irczkor < lélntá i . 

T A R T A L O M . 
Balogh János (arczkép). — A kis árva. - Hamupi

pőke (folyt.). — Az orosz köznép vallásossága (képpel). — 
Az északi fény (két képpel). — A Kisfaludy-társaság b<»-
szonharmadik közülése. — Gyulai Pál emlékbeszédéből h 
Eötvös József fölött. — Szarvasvadászat vizén (képpel) 

I — Egyveleg. — Tárház : Irodalom és művészet. — Köz 
intézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság t ~~ 
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjátet 

i — Heti-naptár. 

I' Felelős szerkesztő: Nagy Miklós. (L. magyar-atcsa íl.er.J 
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HIRDETÉSEK. 
12S9 

Peterlongo János 
tiroli fegyvergyáros Innsbruckban 

ajánlja dús választékban: 
Finom Lef'aachenx dupla-puskáit . . . . 36 — 150 ftig. 
Lancaster dupla-puskáit 70 —120 „ 
Drót-esiHö puskáit 20— 50 ,, 
Vas dupla-puskáit 13— 18 ,, 
Revolvereket 7— 30 „ 

Részletes árjegyzékek ingyért. 

Vonatkozva, a korneuburgi marhapor hamisítványai tárgyában már több ízben 
közhírré tett óvásaimra, czélszerünek tartom most a sokszor említett Cg. pátens né
hány azon tételeit idézni, mely azon eseteket, melyekben alkalmazásba vétetik, • 
annak hathatós erejét röviden tárgyalják. — E pátens azt mondja: 

„Az utánzás csak akkor létezik, hogy ha a valód! bélyeg a hamistól közönsé
ges figyelmesség mellett elcserélhető." 

Utánzás történik továbbá: 
a) „hogy ha valaki a nevet, a czimet, vagy producens telepitvényének különleges 

megnevezését magáévá teszi; 
b) készítmények, melyek meg nem engedett— e nemű jelvényekkel vannak ellátva, 

« kereskedésbe hozatnak." 
E pátens áthágóira (a készítő ellen, valamint a hamisítványok eladóira) 

= 500 ftig terjedő pénzbírság rovandó = mely megkettózbetendö, s ujabb esetekben 
a pénzbirságon kivül még 3 havig terjedő fogsággal is büntetendők. 

Ajánlom az előbb felhozottakat mind azon urak figyelmébe, kik eddig korneu
burgi marhaporom készitésével, vagy a hamisítványok isméti eladásával foglalkoz
tak; s megjegyzem: hogy ezek ellen,áthágás esetében kíméletlenül az idézett törvény 
alapján fogok eljárni. 

Korneuburgi marbaporom vevőit arra figyelmeztetem, hogy állatgyógyászati 
szereim Pesten s a vidéken, a következő bizomány uraknál kaphatok: 

Török J. gysz. urnái, király-uteza 7. sz. — Thal lmayer A. és Társa. 
Halbaoer testvérek. — Rakodczay A. és I rommer II. uraknál.— B I D A N : 
az alvari gyógyszertárban. Továbbá: 

Abony: Lukács A. Aradon: Reinhard és Bendik, Tones és Freiberger, Bisz-
triczky J., W. S. Prinner. B.-Gyarmaton: Omaszta T. B.-Újfalun : Vass Bog. gysz. 
Beszterczebányán: Göller F. Breznóbányán: Göllner S. és fia. Brassóba*: J. L. 
és Heszheimer A. és társa, Gyertyánfi s fiai. Csáktornyán: Kárász A. és t'sastalo-
vitzán: Ritter László. Debreezenben: Bignio J. és Csanak .). Duna Földváron : 
NadharaP. Eperjesen: Zsembery József. Esztergomban: Bierbrauer C. J. Gyön
g y ö s ö n : Koczianovich. Győrött: Lehner F., Ecker F. Jó l sván: Maleter A. Kalo
csán: Horváth K. Kolozsvári t : WolffJ., Karvázi és Csiki I. Kaposvárit: KohnJ. 
Komaromban: Belloni A., Zieglcr és fia. Kassán : Novelli A. Lngoson: Kronet-
ter F. Miskolczon: Spuller J. és Pasteiner 11 N. Becskereken: Joanovics A. 
N.-Goriezán: SaitzV.N.-Kanizsán: Fesselhoffer F.,Rosenfe!d és Rosenberg J.. él W< -
lisch J. N.-Váradon: Jánky A. Nyíregyházán: Pawlavícs, és Korányi Imre. Oros
házán: Gabovits D. Palánkán: Schopp és fia. Panesovan: Krisadmaz és fia. Pa
pán : Bermüller J. Pakson: Flórián J. Pécsett: Kisági és Simon. Pozsonyban: 
Czehmeister testv. ezelőtt Schertz, Hackenberger testv., Wanitscbek .J. R.-Szom
batban : Hamaliár C. és Maleter.T. Rozsnyón. Pósch F. J. Szarvason: Rétby V. 
Se lmeezen: Dimák E. S.-Szt-GyOrgyön: Henkó és Csutak. Székesfehérvárit: 
Legmann A. L., Kovács P. és Dieballa G. Szegeden i Aigner C. Sziszeken: Dierich. 
Szo lnokon: Horanszky N. Sopronban: Pachthofer L.. MülW P. ésFlandorffer. I!«--
ckert D. Temesvárit : Mayer és Sailer, Babusnik A. Tiszaajlakon: Róth .1. Ti-
szo lezon: Bukovszky A. C. Trencsénben: Weisz S. L. Uj-Aradon: Orth J. A. Va
rasdon : HalterF., Veróczén: Besz J.K. Veszprémben: Mayer. Tuszkau, LángJ. 
Vnkovár: Kirchbaum K. V -Ujbelyen: Waller J- Zala-Ecerszenen: Hubinszky A. 
Zel izen: Steyrer uraknál. 1243 ( 1 - 2 ) 

A korneuburgi marhapornak csak azon csomagai tekinthetők valódiknak, me
lyek a függvényeken alábbirt nevem hasonmását hordják magukon veres színben. 

fl^"" Ki nekem, mind markom hamisítóját akép bizonyítja be, hogy ót meg
büntetés végett a fenyitőtörvényszék elé állithassam, — 200 ftig terjedd jutalom
díjban részesitendem. 

Korneuburg, február 18-án 1872. 

• 

Az állam jólétének talpkövét elvitázhatlanul a mezeigazdaság képezi, s az e 
téreni minden előrehaladás átalános előnynek tekinthető. A mezeigazdaságnak azon 
egy ágát, mely hosszabb idő óta nem ápoltatott kellő figyelemmel. — a marhatenyész
tést nevezzük; csak az utóbbi években méltatott behatóbb figyelemre, t a gazdasági 
kiállítások vezérfonalul szolgálnak, hogy e téren máris megemlítésre méltók mivel-
tettek; a háziállatok tenyészetének legfőbb feltétele a tökélletes egészségi állapot; s 
az folytonosan fentartathassék, a mezeigazda tekintse azt legfontosb feladatának; a 
szerek éhez nem hiányoznak, és a sok évi tapasztalásból megtanultuk, hogy a cs. kir. 
szab. korneuburgi marhapor, mint OTÓ- S gyŐgyszer, hazánk határain mcsszctul dics
nevet vívott ki magának. — Minden gazdasági minta-intézetek, udvari istállók, ma
gán-ménesek, jószág-igazgatóságok stb. egyetemlegesen megegyeznek a korneuburgi 
.marhapor feletti dicsérő bírálataiban, s e készítmény kitüntetése, a londoni-, párisi-, 
hamburgi-, müncheni- s bécsi érmekkel, valamint annak használata ő felsége az angol 
királyné, 6 felsége a porosz király, herczeg Hohenlohe-Lauenbnrg ő magassága,mely 
felett az emiitett udvari istállók hivatalai a leghizelgóbb módon nyilatkozaak; irány
adó elismerések, melyek gyakorlati tapasztalatokon nyugszanak, s melyeknek értéke 
nem ismerhető félre. — A gazdáss uraknak tehát saját érdekükben állhat, hogy a 
korneuburgi marhaport rendes használat végett gazdaságukba bevezessék. — A meg-

I rendelési forrásokat illetőleg. — lapnnk mai számában megjelent hirdetményünkre 
1244 (1) 

Kir. szabadalm. 

AZIENDA AS8K IIIATIIK K 
T r i e s i t b e n . 

az osztrák-magyar bir. legidösb biztosítási intézete, 
fVnáll az lst-J-dik ív óta 

jótállási tőke nyolozmillió ft., 
trljrf.lt minHrnnrmil biztosításokat 

a) (Alkar el len: i'iml.'tekre,ingóságokra,gyárakra,mindennemű készletekre 
gabna és takarmány-kazalokra; 

b) Jégkár e l len: a biztosított összeg teljes megtérítése mellett a kár becs
lés.' útin; 

c) az ember elrtrrr: Bittdw gondolható módozatok és előnyös rsoportositá-
sok szerint, u. m. i halálozási biztosítások, moly Mariát a biztosított tőke, a bizto
sítottnak bármikor bekövetkező halála után kilm tti tik. Kölcsönös biztosítások 
— közönségesen férj cs nő kötött — miután a biztosított tőke. az egyik vagy máaik 
résznek bármikor bekövetkező halálakor a túlélőnek azonnal kmMttwk i gyermek-
kihazaslUsok. valamint gyermekek cs az aRgkor javara történő biztosítások 
és é letjáradekok: 

d) kölcsönös tulr l i - i r tycsü le l rkrc : 
<•) bal rsr t rk ellen, melyek az ember lesiet es életét érhet ik. 
Az atipmisjuUlok-cli.i.n 50 éréi üzleti tapasztalaton alapulnak,és az esetleges 

veszélyeknek teegmetólag a legolcsóbban állapitattak meg, oly módon, bogy oly tár
gyak,melyek semmi vagy emk igen ostkélj mérvben vannak tűzveszélyeknek kitéve, 
külön rovat alá esnek e> vetetnek tekintetbe ; ezenkívül nagyobb mezei gazdák ét 
birtokosok kUtönöa kedvezményben részesülnek. 

Af életbiztosítási dijak eleitől fogva, a biztosító-felek kora szerint 6— 6 szál-
tólival olcsóbbak voltak, mint bármely mán társulatnál. 

Klóforduló károk haladéktalanul lii|uiiláltatnak <•» azonnal kifizettetnek. 
Másnemű tudósításokat at „Atirmlu" minden nagyobb helységben létező Ügy

nökségei adnak Oly bel\ekén,hol ai Atienda ügynökségekkel még nem bírna, szinte 
szerveztetni fognak azok is. ezek elnyerésére ozdzo ajánlatok az Atienda magyar
országi képviselőségéhez Pestre irányzandók. 1246 (1 —ő) 

Hirdetmény. 
Mely szerint van szerenoém kóztudo 

másra hozni: hogy boldogult férjem Háry 
Karoly közelebb történt váratlan halálozása 
után Kassán, a felső szoros közelében fekvő 

tett ilmiimrtl telepen kitti tatéira al
kalmas ötévi, 6 láb magas,sok fele je lesebb 
fajokból, hitt ezret haladó ószl stél l alma 
6 körte, nemkülönben kajszin baraczk ol
tott es szrmzrtt fácskák, f. évi márcz. 
hó 10-tól kezdve nagyobb éi kisebb szám
mal kívánság szerint eladandók lesznek, 
valamint ananász, földi-eper gyökerek is, — 

.ak ara egye; ként 50 krajezár, a ba-
raczké 80 kr., számosabb 100 darabot haladó 
vételeknél ráadások kedvezményében fog 
a t. vevő rcszesittetni; az eladás csak kész 
fizetés mellett teljesíttetik. 

Végre körül 20,003 két évi magonezok 
nemesítésre kitűnő minőségűek 1' magasak, 
darabja l'/j kr., szinte eladandók. 

P^T"Megrendelések Kassán,fehér-utcza 
3. sorszám alatti házban, posta utján in esz-
knzollietők. az átvett begöngyöli fácskák 
egyébként vissza nem vétetnek. 

Kelt Kassán, február hóban 1878. 
1241 (2 í ) Özvegy Háry Amália. 

Haszonbér, hirdetés 
A sárospataki malomkő banya birto-

kosság, folyó év április 4-én Sárospatakon 
tartand" nyilvános árverésen, bányabirtokát1 

12 évre haszonbérbe adja. A haszonbér folyó ' 
év június első napjától kezdve 1884. év május 
31-ik napjáig tart. A részletes foltételek ná
lam, mint a birUikosság jegyzőjénél, bármi
kor megtekinthetők: kívánatra postán el
küldhetők. 1847(1—8) 

Sárospatak, febr. 10-én. 1872. 
Au la l l i J á m c . 

Csak alapos gyógyítás bizto
sit ntóbajok el len. 

T i t k o s 

betegségeket, 
> Ifhrlfllfnsrgf 1. 

elgyengült rérflerót, 
gyakori magömlések, sőt a végképen! 
tehetetlenséget katonai és polgári kór-
házakbaa sikerrel használt egyszerű 
módszerrel anélkül hogy a beteg hiva
tásában vagy életmódjában gátoltatnék, 
minden izgató szét nélkül bámulatos 
gyorsan és alaposan (az újonnan kelet
kezetteket 48 óra alatt) gyógyítja 
Welss J. gyak orvos és szülész, az 
itteni cs. kir. garalson fókorbazban 
kiszolgált osztályorvos, a m. kir. termé
szettudományi társulat rendes tagja min
den alkalmatossággal ugy a titoktartás 
min* a gyógyczélokhoz jól beosztott 
rendeló-lntezeleben Fest, Sebestyén
tér 4-dik szám 1-ső emelet, (a „2huszár
hoz" czimzett kávéház felett), naponkint 
reggel 7 órától 10-ig és délután 1 - 4 
óráig. 

Férfiak es hölgyek részére külön-
külön várószoba van 

Díjjal ellátott levelekre leggyorsab
ban válaaz, és kívánatra gyógyszerről is 
gondoskodik. 1096 (9—12) 

Egri legjobb sztilöveszszök. 
12 forint, oszt. 
15 

ért. 

fi 
4 
1 
2 

1000 kétéves töves kék kadarka . . 
1000 kétéves töves fehér francos . • 
1Ö00 sima » » . . 
1000 • kék kadarka . . . . 

100 koránérő kék Oportó . . . 
100 különféle asztali ceeme^.' fajok 

Rendelményeket vagy egyenesen, vagy Liedemann J. S. Frigyes 
nagykereskedő házhoí Pesten kérem czimezni. Megrendeléseknél 30"/l-tóli 
mint előleg beküldendő. Különösen megjegyzendő, hogy a küldemény 
gyorsáru (Eilgutykéat vagy eaak közönségesen eszközöltessék. Vasút
állomás Füzes-Abony. 

Eger, február l-jén 1872. S I T A II t a I . 
1237 (4—12) szőlőbirtokos. 
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3 2 r é s z l e t b e n 3 0 f o r i n t j á v a l . 

1860-ki 500 ftos egész sorsjegyek és 1860-ki ötödrész-sorsjegyek 
kihúzot t seriesekkel , mely u tóbbiak a május hó l-jén tör ténendő számhuzásban feltétlenül nyereménynyel 

( f ő n y e r e m é n y 3 0 0 , 0 0 0 f o r i n t ) fognak kihúzatni, 
áruba bocsátok havonkénti részletfizetés mellett s pedig: 

A) 1 egész 1860-ki 500 ftos sorsjegy és 
%0 egész 1860-ki kihúzott sorsjegy 

Kamatok a részletfizetések tartama alatt 65 ft. - Hogy ha az 1860-ki sorsjegy seriessel húzatnék ki, a tulajdonosnak szabadakara. 
tában álland, azt nekem 1800 ftért átengedni, mely által 800 ft. biztos nyeremény éretik el, azon nyereményen kivul, mely a kihúzott 1860-ki 
sorsjegyre egész bizonyossággal esni fog, első augusztusban fizettetik ki. 

B) 1 ötödrész 1860-ki sorsjegy és / ,_ « . , . , , , . 
u, m vvvuiw. ^ j 0 j . 1 4 r e 8 z | e t b e n | 5 f o r i n t j á v a l . 

1!
20 ötödrész 1860-ki kihúzott sorsjegy \ 

Kamatok a részletfizetések tartama alatt 6 f t . - Hogy haaz ötödrészes 1860-ki sorsjegy seriessel húzatnék ki, a tulajdonosnak szabad-
akaratában álland, azt nekem 450 ftért átengedni, mely által 250 ft. biztos nyeremény éretik el, azon nyereményen kivül.mely a kihúzott 1860-ki 
sorsiearvre eeész bizonyossággal esni fog. , • • , onn , . . , , 

Ezen összeállitások tehát mint látható, csakis nyereménynyel vannak összekapcsolva, - eltérve attól, hogy az 1860-ki sorsjegy olcsó 
árfolyama, még egy jelentékeny árfokozatra képes. 1 2 3 8 (2~2) 

C) R é S Z l e g e S - j e g y e k k ihuZOtt 1 8 6 0 - k i S O r S J e g y e k , h o z á s m á j a s l - jén , f ő n y e r e m é n y 3 0 0 , 0 0 0 ft. 

Nto egész 1860. sorsjegy 100 ft., lU ötödrész 1860. sorsjegy 25 ft., minden további ntánnzetésnéiküi. 
A sorsjegyekre esendő nyeremények, melyek biztosak, a számhuzás utáni 3 hónapra készpénzben fognak kifizettetni. 

A D L E R L . , pénzváltó irodája Pesten, Dorottya-utcza 14. sz. 

WtT' Figyelmeztetés 

a szülőknek! 
Ezzel a t. ez. szülőknek figyel

mében ajánlom az általam évek 
óta készített éa 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 
legkevesbbé is vesztene hatásából, 

fl^" 1 db. ára 20 kr., postán 
küldve 10 krral több. 

1144 ( 2 3 - 2 6 ) | 

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

Kapható Pesten: Sctaopf és Bre-
zsányi uraknál, Mária Valeria-utcza. 

A legjutányosb, világhírű és czélszerii szerkezetű 

VIDATS-féle ekék 
különfélekép alkalmazható j á r g á n y n y a l , s z e c s k a v á g ó - g é p e k , r é p a v á g ó k , k n k o r i c z a -

m o r z s o l ó k . v á g ó - és í ö l d t n r ó - e k é k s vető-gépek folyvás jutányosán kaphatók 

a Vidats-féle gépgyárban Pesten, 
két nyul-uteza 8. siám. 1234(2-3) 

0UUFETSH 
kitűnő mesterművek másolatai, olcsó áron eladatnak, 

Pesten, király-uteza 78. sz. alatt, 
boldogult G r i m m V i n c z e , őrnagy lakásán. 

gW Megszemlélhetek naponként délelőtt 10-től délután 3 óráig. 

Szepes-kárpát i 

növény-kivonat 
Dr. Fáykiss K.-t.íl Késmárkon. 

tüdő- és mellbetegek számára. 
A szepesi Kárpáthegység Flórájából a 

leggondosabban gyűjtött és kitűnőn alkal
mas növényekből készítve, mint jeles hatású 
és a legjobb eredményektől kisért szer kö
högés, rekedtség, a nyelő- és légzó-szerek 
könnyebb hurntos ingereinél, görcsös, ideges, 
fullasztó köhögési rohamoknál, szúkmellü-
ség, oldalnyilalás, időszaki tüdő-hurutnál, 
a tüdő-betegek gyöngítő izzadásainál; sőt a 
táp-müködés nedveinek halmozódása által 
előidézett betegségekben, trgyszintén gyo
mor- és a test átalános elgyengülésénél is. 

Hasonló hatással bírnak a dr. Fáy kiss-féle 
kárpát i növény-thea és a szepes-kárpáti nö-
vény-czukorkák.Árak: 1 üveg ki vonat 75 kr.; 
1 csomag thea 25 kr.; 1 doboz ezukorka 35 kr. 

£ czikkek megrendelhetők magánál a ké
szítőnél F á y k i s s Jézsef gyógyszerésznél 
Késmárkon (Felső-Magyarország). Pesten: 
Török Józse f gyógyszertárában, király-
-utoza 7. sz., Tbal lmayer A. és társánál és 
KoehDif i s ter F r igyesné l . 1229 ( 5 - 1 0 ) 

Titkos betegségeket és tehetetlenséget 
(elgyengült férfierőt) 

gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett 

Handler Mór, 
orvos- és sebesztudor, szülési és szemész. 

3*T Rendel naponkint délelőtt II órá tól l-ig és délután "9fá 
3 órától 5-ig. 

Lakik Pesten, Lipót-város, Mdor-utcza 13-ik szám, 1-ső 
emelet, 14-ik szám. ne* (is -20) 

Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik. 

H e c k e n a s t Gusztáv könyvkiadó-hivatala 
ban (Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.) meg
jelentek és minden hiteles könyvkereskedés 

ben kapható: 

COELIBÁTÜS 
és 

POLGÁRI HÁZASSÁG. 
TARTALMA: 

1. A gazdaasszony. Egyház-történeti 
tanulmány. II. Egynémely főtiszt, ét 
nagyságos agy velőnek sajnos aberrátiói 
a polgári házasság dolgában. 

Irta 
Papramorgó a Barátfalek szerzője 

166 lap, 8-rét. Ara fűzve 1 ft. o. é. 

1248 Gyümölcs-fák (1 -3) 

nemesitett fajokban, valamint többféle egyéb növények néhai Klauzál 
Gábor kis-tétényi kertjéből jutányos áron megrendelhetők Pesten, 
három korona-utcza 4-ik szám alatt Liedemann J. S.F. nagykereskedő; 
és a kert alulirt intézőjénél Pesten, Rudolf-rakpart 11-ik szám alatt. 

9 V " Bérmentes felszólításra a katalógus azonnal megküldetik. 
Dr. Kovács János . 

Mellbetegeket 
értesítem arról, 

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

gyógyíttatnak. 

Rendelvényi órák: 
délután 2-tól 4-ig. 

Báltaiv-uteza 6. szám, 2. emelet 
(ezelőtt váezi-nt 24-ik szám.) 

ERNST L., 
homáopath-orvos és szülész. I 

Kiadó-tulajdouos Heckenast ( insztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 

_ Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
8mr Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. - » Q 

S P ^ - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatisnil 10 krajezarba; háromszori vagy 
tobbszon igtatásnál csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brrshtn: Oppelik Alajos, WoUzeile Nr. 22. és Haasensteln és Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 krajezár. 

Kolozsvár városa a legközelebb múlt 
napokban kisérte örök nyugalomra azon 
férfit, kit pár évvel ezelőtt a pesti ország
gyűlésre küldött képviselőjéül. A veszteség 
nem csekély, mert épen ott talált, hol leg
gyengébbek vagyunk, valódi tudományos 
és alapos miveltségü férfiaink sorában. Dr. 
Szabó József azon mindinkább ritkuló em
berek közé tartozott, kik a klasszikus mi-
veltséget, a hazánkban korábban divatozott 
tanítási rendszer fényoldalait párositák az 
amattól emanczipált ujabb tudományos ha
ladással, mi kivált exakt tudo
mányokban egyedül képes 
megóvni az egyoldalúságtól, 
egyedül képes megadni a szak
férfiúnak azt az átalános mi-
veltségi alapot, melyen más 
szakok férfiaival találkozha-
tik, melyen ezekkel karöltve 
hathat, munkálhat, és melynek 
épen a szaktudományok jó
tékony visszahatása alatti 
terjedését, szélesbedését leg
biztosabb jeléül tekinthetjük 
valamely nemzet mivelődési 
fokának. Élete a tudományok 
szolgálatában, a művelődés 
érdekében folyt szüntelen; a 
tudomány szolgálatától — 
mint nálunk annyiakat — 
sem a társadalom, sem a köz
élet el nem vonta. 

m Dr. Szabó József 1807-ben 
Csikszék Csik-Szereda nevű 
városában született; szárma
zásra nézve székely volt, s az 
is maradt mindvégig, valódi 
typusa azon fajnak, mely Er
dély havasai közé beékelve, 
nemzeti sajátságait, az ősi 
tulajdonságokat oly hiven 
megőrzé. Székely volt tető
től talpig —' egyszerűségé
ben, őszinteségében, gondol
kozás-módjában, egész ere
detiségében; megtartotta e jelleget min
den körülmény közt, ott és akkor is, mi
kor e tulajdonságok nem igen szolgál
tak ar ra , hogy valakit grata personává 
tegyenek. 

Gymnáziumi tanulmányait Sz'ékely-Ud-

Dr. S z a b ó J ó z s e f . 
(1807—1872.) 

varhelytt végzé s a gyulafehérvári papnö
veldében a bölcsészeti és hittani folyamokat 
hallgatá. Az orvosi tanulmányokat előbb Pes
ten, majd Bécsben végzé, és itt 1834-bentudori 
rangot is nyert. Ezzel nem elégedett meg, 
mint — kivált azon időkben — ifjaink leg
többje. Külföldre utazott a tudomány nagy 
koripheusainak közvetlen hatása alá, kik
nek tevékenysége, különösen az orvosi se
géd- és előkészítő tudományokban tett óriási 
haladások és vívmányok alapján, az orvosi 
tudományok történetében uj korszakot al-

Dr. S Z A B Ó J Ó Z S E F . 

kotott. Göttingában, Berlinben, Parisban 
ismeretséget kötött kora legnevesebb tu
dósaival, velők, mellettük tanult, dolgo
zott és magával hozta azt a szellemet, mely 
csak a közvetlen kutatásból, az önálló 
tanulmányból meríthető, mely egyedül ne

vezhető a szó teljes értelmében tudomá
nyosnak. 

Kolozsvárra visszatérve, a fiatal orvos 
a legjobb kilátások közt kezdé meg pá
lyáját , első felléptével ismertté lön neve, 
biztosítva jövője. De ő nem akart csupán 
gyakorlati orvoá maradni, ez nem elégit-
heté ki tanulásszomját, előszeretetét a tu
dománynak, mint-cmczélnak, mivelése iránt. 
Tanár lett. 1838-baiTaj újonnan szervezett 
kolozsvári orvos-sebész •• tanintézetben a 
boneztan és szülészet, 1858-ban a különös 

kór <& gyógytan tanárává ne
veztetett lei, és e tanszéknek, a 
remélhetőleg nemsoká meg-
riyiífcandó kolozsvári egyetem
nél is biipnynyal díszére, hasz
nára iá i t voLpa. A kolozsvári 
orvos-sebész ̂ tanintézet rend
kívül sokat köszönhet dr. Sza
bónak, ki 1860. év óta e tan
intézetben szerzett érdemei 
jutalmául annak igazgatójává 
is kineveztetett. És ez érdemek 
nem voltak csekélyek, mert 
ez intézetet a czéljainak és 
rendeltetésének megfelelőleg 
lehető legmagasb színvonalra 
emelé. Alig van Erdélynek 
megyéje, városa, mely e tanin
tézetben végzett jeles sebészt 
és gyakorló orvost ne mutat
hatna fól, mig az intézet szék
helyén nem egy kiterjedt gya
korlattal s a közönség különös 
bizalmával bíró sebész adhat 
tanúbizonyságot azon tudo
mányos szellem jótékony ha
tásairól, melynek átültetője, 
gondos ápolója dr. Szabó 
volt. Az ő vezetése alatti in
tézetben működtek a pesti 
egyetem jeles tanárai közül 
is többen: Jendrassik, Len-
hossek, Balogh Kálmán, Mar
gó stb. 

A kolozsvári országos kórháznak 1858 
óta igazgatója volt, s e körüli érdemei nem 
csekélyebbek. I t t nyerték a gyakorlat pró
báját a fiatal orvosok, kik a tanintézetből 
kikerültek, itt tanultak az elmélet vívmá
nyait a tapasztalati élet szükségleteihez al-




