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TOTIS A. és TÁRSA 
Wahrmann és Fia váltó-üzlete 

Pesten, Deák Ferencz-utcza és Miatyánk-utcza sarkán, 
ajánlja magá t állam- és ipar-papirok, sorsjegyek, a rany- és ezüst-pénzek, k ü l f ö l d i p i s z o k r a szóló u ta lványok és 
jelzálogok bevásárlása és eladására a legelőnyösebb föltételek mellett . 

JfcdsSr* Megbízások a p e s t i é s b é c s i t ő z s d é k r e a legjobban teljesíttetnek. 

Totis A. és társa, banfc- és váltó-üzlete. 
Szepesi 

kárpátnövények kivonata 
Fáykiss C. orvostudor által Késmárkon mell- és tüdőbajokban szenvedők 

számára. 
A leggondosabban összegyűjtött és kizárólag alkalmas szepesi kárpáti fiinö-

vényekböl készítve kitűnő hatásúnak bebizonyult szer köhögés, rekedtség, könnyű 
hurutos izgalmak, nyelő- és lélegzömüszerek, görcsös, idegzetes, nehézkes lélegzetű 
köhögési rohamoknál, szúkmellüség, oldalszurások, idült tüdőbajok, tüdókórosak 
görcsös és gyengítő izzadásainál, sőt a tápnedvek meggyüléséből származó betegsé
geknél, valamint gyomor- és általános testi-elgyengülés ellen is. 

A szepesi kárpátnövény thea. és szepesi kárpátnövény bonbonok használata 
F á y k i s s orvostudortól legjobb eredményt nyújtják. 1380 (2—10) 

Árak : 1 üveg kivonat használati utasi'ással együtt 7 5 kr. o. é 
1 csomag thea » » » ? 5 kr. o. é. 
1 skatuha bonbon » » 3 5 kr. o. é. 

WF~ A tárgjak beszerezhetők magánál a készítőnél F a y k i s s gyógyszerész
nél KeMnárkon : továbbá Pes t en : Török József király-utcza 7-ik szám. — Tha l l -
m a y e r et C'oiup. — Kochme í s t e r . — Zubek és B á t o r y egyetemtér. 

dfcé 
Ce. kir. a. szab. 

' • • • 

dió-kivonatl 
liajft siti szer, 

MKZlSkl k. illatszerésztől| 
B é c s b e n 

az ősz hajat szőke, barna vagy fe
ketére festi, készítve van a zöldi 
dióhéjból és legkevésbbé sem ártal
mas az egészség vagy hajra nézve; 
a hajat ót perez alatt szépen és tar
tósan szőke, barna vagy feketéreI 
festi, a nélkül hogy a fejbőrt vagyl 
fehérneműt piszkítaná. 
1 üvegc ;e folyó dió-kivonat . 3 frt. 
1 tégely (íió-hajkenócs . . . . Z » 
1 üvegcse dió-olaj 2 » 
1 fél » » 1 » 

Hamisítatlanul kapható 

Maczuski A. 
I l l a t s z e r - ü z l e t é b e n l 

Becsben. 
Karntnerstrasse 26. sz. a. 

Kapható Pesten: Lneff M., Dorot-1 
tya-utcza 3. sz. Török József, király-
utcza 7.sz. V'erlesy S . , Kristóf-tér.I 
Vadász F . , uri-uteza. K e r t é s z éa | 
E iser t uraknál Dorottya-utcza. 

1423 (.6—12) 

A földgömbbön semmi féle növénv sínes, 
mely a létezés s emész t é s r e , valamint az 
egész Ideg- s i z o m - r e n d s z e r r e nézve oly 
állandóan kitűnő hatással lenne, mint az in
diánok egyetemes szere a „ c o c a " Pe rubó l , 
melyet több tekintélyek mint: H u m b o l d t .4.. 
Mariius, Laza s trbben a t ü d ő g n m ó tökél 
letes hiányát (például az Andeslakóknáli 
ngy a Koque ros mesés táperejét (minden 
más tápszer használata nélkül),mint szemta
nuk bámulva bizonyitják. Erre támaszkodva 
dr. Sampson tanára c o c a növényt hazájában 
gyökeres tanulmányozás s kísérlet alá vévén, 
melynek bebizonyult végeredménye a legne
hezebb betegségekben az 

ti I.II. és III.számú coca-lapdacsok. 
Az 1. számú coca, t o rok - , m e l l - s tfidöfáj-
d a i t n a k h a n . ha mindjárt előrehaladott stá
diumban volnának is azok, a legfényesb 
eredményeket idézi elé. A I I . sz. coca, eltá
volítja az emésztés legmakacsabb háborga
tását, g y o n i o r h n r u t . a r a n y é r bántalmakat. 
é t v n g y h i á n y t stb. A I I I . sz.coca a legbat 
batósb s pótolhatlan gyógyszer átalános 
i d e g t t y n i í ü l é s , l é p k o r , m é h g ö r e s s ne
vezetesen a különleges gyengeségi állapotok 
(magömlés,tehetlenség stb.) ellen. Ara 1 tal
lér vagy 2 ft. o. é. és ő tallér vagy 10 ft. | 
o é Közelebbit lásd: a coca-növényről irtj 
tudományos értekezetbői, mely a „ S z e - : 
r e c s e n h e z " czimzett gyógyszertár által i 
Ma inzban . ingyért szolgáltatik ki. 

Kapható P e s t e n : T ö r ö k József gysze 
résznél király-utcza 7-dik szám alatt. 

1337 ( 2 0 - 2 0 ) 

l e s z á l l í t á s . 

Wlieeler és Wilson-fóie 
varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 

New-Yorkban, 
van szerencséjük ezennel köztudomásra jut
tatni, hogy gyártmányaikárait leszállították, 
s hogy azok csakis a magyar koronaországok 

képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
József - té r 15-ik sz . a l a t t 

kaphatók s rendelhetők meg általa a valódi s 
dicséretesen ismert családi varrógépek 70 fttól 
kezdve s feljebb. Ez alkalommal bátrak va

gyunk a t. ez. közönséget arra figyelmeztetni, hogy valódi gyártmányainkat 
illetőleg, bár honnan tétetnének is ajánlatok, azok a vevők tévútra vezetésén 
nyugszanak, s óvunk mindenkit az eféle lelkiismeretlen varrógép-kereske
dőktől, ki'; nem átalják v é d m a r k u n k a t s b é l y e g ü n k e t meghamisítani. 

<Tjr~ IUust,rált árjegyzékek egész készséggel szolgáltatnak ki s kül-
; detnek meg. 1290 (24 - 3 4 ) 

Á r l e s z á l l í t á s . 

i * 3 

Frankeubergi technika 
(Szászország, Chemnitz mellett). 

Gépésze i i i s k o l a három különböző oszfálylyal: gépész 
m é r n ö k ö k , m ű v e z e t ő k és g é p s z e r k e s z t ő k kiképzésére. 
Mindazok, kik nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is 
szándékoznak kiképeztetni e tudományokban, alkalom nyujta-
tik a technikával összeköttetésben lévő gépgyárban. Ámult év 
kezdetén életbelépett egy v e g y é s z e t i t a n f o l y a m jól szerve
zett l a b o r a t ó r i u m m a l , a melyben gyakorlatilag is kiképez
hetik magukat a vegyészek. 

Programm s tüzetesebb tudósítással szolgál az igazgatóság. 
Dr. J. llcubner, 

1437 (5 - 6) igazgató. 

dúsan felszerelt raktárát mindennemű pléh- és érez-1 Alólirott ajánlja 
á r o k k a l továbbá 

szoua-ürszékeket, Angles, ürszék-eizárásokat és fiide t, 
valamint az ezer meg ezer esetben czélszerünek elismert 

KÉMÉNY-TETŐZETEKET. 
melyek alkalmazásánál minden füst elhárittatik. — Nagy készletben mindennemű 
f ü r d ő k á d a k , ú iö fürdé- és z u h a n y k é s z l e t e k ; továbbá 

lionyliaszereli, 
ngymint : v i zkádak , ved rek és déz sák . Ugyanott mindennemű építési munka la 
t o k , valamint egyéb m e g r e n d e l é s e k és j a v í t á s o k átvállaltatnak és legpontosabban 

*f" 1 4 3 8 ( 4 - 1 2 ) 

Benescli Ferencz, 
( e z e l ő t t M i k s i t s K á r o l y . ) 

Baktár: Rozsa-tér, 5-dik szám alatt. 

.eszközöltetnek. 

Heekenas t Gusztáv könyvkiadó-hiva
talában Pesten, (egyetem-utczal-ik sz.) 
megjelent és minden könyvárusnál kap

hatók : 

Gr. Zychy Géza. 

Az álom regénye. 
(312 lap, 8-rét) fűzve Z ft. 

Gerstáekcr Frigyes. 

Végzetek. 
Regény. 

Forditá Zólyomi J. 
(Nyolczadrét, 160 lap) fűzve 6 0 kr . 

Byr Róbert. 

Lejtős utón. 
Regény. 

Három kötet. (8-adrét, 288, 272 és 288 
lap.) Fűzve 3 forint. 

Épen most jelent meg 

32-ik kiadásban 
a világszerte ismeretes : 

„Der persönliehe Schutz" 
czimü tanulságos könyv Laurentius- tól , 

lepecsételt borítékban. 
20 évi tapasztalatok nyomán! ezer

szeresen megpróbálva, segély és gyógyí
tása a gyengeség i á l l a p o t o k n a k , me
lyek az önfertöztetés s kicsapongások-
ból származnak. Megszerezhető minden 
könyvárus által, Bécsben: P o b a n Ka
r o l j , Wollzeile 33. sz. alatt. Ára 2 ft. 
40 kr , postai küldéssel 2 ft. 50 kr. 
r i M f l ^ ^ A s z á m t a l a n u tánzások . 
S ^ E ^ r valamint az e könyvbeli ki
vona tok , s különösen az ilynemű pisz
k o s i r a t o k t ó l , melyek „Jugendfreund," 
„Selbsterhaltung" s hasonnemű czimek 
alatt, csaknem minden hírlapban nyegle 
módra ajánltatnak, egész jó akarattal 
mindenkit óvunk. Tehát arra, kérünk 
figyelmet fordítani, hogy a valódi illető
leg e rede t i k iadás t szerezzék meg ma
guknak az érdeklettek — Lauren t ius -
tól — mely egy 8-rét kötetet képez 232 
oldallal, 60 aczélba metszett boneztani 
ábrával, s lepecsételve a szerző saját ne
vével ellátott bélyeggel. 1840 (10 — 12) 

Kiadő-tnlajdonoa Heekenas t Gusz táv . — Nyomatott fajit nyom Iájában Pesten 1872. (egyetem-utaza 4-ik tzám alatt) . 

5-ik szám. Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek : a Vasá rnap i Újság és Po l i t ika i Újdonságok együ t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft. 
Csupán Vasá rnap i Újság : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Poli t ikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. 

fJ0T* Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer haaábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnil 10 krajcz&rba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajcz&rba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számara hirdetményeket elfogad Brrnhm: Opprlik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és llnnsenstein és Voglrr, Wollzeile Kr. 3. 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajezar. 

Nem egészen tiz év lefolyta alatt három, 
Scott Walter óta legnagyobb regényíróját 
vesztette el az angol nemzet. Thackeray, 
Dickens és Buhoer az egész mi veit világban 
ismert nevek s müveiknek csaknem minden 
nemzet irodalmára volt hatása, s minden 
nemzetbeli közönség sok élvezetet merített 
belőlök. Legnagyobb, bár nem a legüdvö-
sebb, hatású volt a harmadik, mert Bulwer 
neve ma senki által meg nem közelitett ér
dekű volt hosszú időn át egész Európában 
ós Észak-Amerikában, s még 
két ifjabb vetélytársa is csak 
mellé emelkedett, de meg nem 
haladta őt olvastatás tekinte
tében, daczára jelentékenyen 
nagyobb szabású éa költőibb 
tehetségűknek. 

Bulwer f. évi január 18-án 
halt meg 68 éves korában. 
1805-ben született s teljes neve 
earl (gróf) Lytton Bulwer 
Eduárd György volt, második 
fia levén a régi családból szár
mazott Bulwer tábornoknak. 
— Mondják, hogy anyjától, ki 
igen derék és tanult nő volt, 
sokkal többet tanult, mint más 
fiuk szoktak. Hogy egyetemi 
pályája előtt Etonban, vagy 
Harrow-ban, hol az angol elő
kelő ifjak neveltetésöket nye
rik, valaha tanult volna, nem 
emiitik életirói, de egyetemi 
pályáját nyilvánosan Cambrid-
geben végezte a szentháromság
ról czimzett kollégiumban, hol 
egy angol költeménynyel pá
lyadijat is nyert. Azután utaz
ni ment; gyalog járta be An
golországot és a skót al- és 
felföldét, lóháton Francziaor-
szágot s ugyanekkor tájon egy 
kötet ver»et is adott ki, de a 
mely csak magán köröknek 
volt szánva. 

Apróbb dolgozatokat nem említve, va
lódi irodalmi pályája 1827-ben kezdődik 
„Falkland" czimü regényével, melyet aztán 
évenként egy-kettő követett, nagyon hosszú 
ideig, mig tehetsége nagyobb érettségre s 

Bulwer Eduárd, lord Lytton. 
(1805-1873.) 

művészi öntudata teljesebb határozottságra 
emelkedett. „Pelham," „Devreux," „Clif-
ford Pál," „Aram Eugén" s a többi regé
nyek oly gyorsan és rohamosan jöttek egy 
másután, hogy előre kiélesitett s élére állí
tott alapeszméinek bizarrsága, előadásának 
érdekfeszítő, s ha nem is mindig költői esz
közökkel, de izgató jeleneteinek gépmesteri 
ügyességgel való rendelése, az uj regények
nek a legközelebbi megelőzőkkel mindig 
homlokegyenest ellenkező iránya, oly ked-

B U L W E R E D U Á R D . 

véltté tették, hogy ha nem is a művészet 
örökéltü birodalmában, de a napi olvasó
közönség előtt mindenesetre meghaladta, 
vagy legalább is elérte Scott Waltert. Va
lódi irói nevet először „Pelham, vagy egy 

gentleman kalandjai" czimü regénye szer
zett neki, mely, ha épen nem aljas is, de „ar
ról az osztályról szól, a melyet akár aljas, 
akár nem, a közönség nem bír olvasatlan 
hagyni." — A divatos, előkelő világbeli|regé-
nyek ideje volt az a kor, mely minden írót 
szívesen fogadott, mohón olvasott, a ki a 
londoni West End-en lakó előkelő világba 
csak egyszer beüthette az orrát s letudta 
irni az épen akkor divatba jött ezüst villá
kat vagy a nagyúri bitangok előkelő modo

rát s a hölgyek szeszélyes túl
zásait. „A kitagadott" czimü 
regény épen ellentétéül volt 
szánva Pelhamnak, mert az uj 
könyv egy stoikus erényességü 
hősről szól, ki elég magának 
önérzetében, s magasan áll és 
emelkedetten vagyonának hit
vány romjai felett. Meséje a 
regénynek szövevényes, de ér
dekes, mellékeseményekkel tul 
van halmozva, de azok mulat
tatók, s még sem volt soha ked
velt olvasmány. Legközelebbi 
müve „Devreux" némi tör
ténelmi buvárlat eredménye 
volt, melyben a franczia és 
angol udvart festi Anna ki
rályné, I. György és Orleans 
régens idejében, s az élénk 
szinek, eleven, mozgalmas élet 
sok érdeket ád a regénynek, 
mely egy kedvencz alakot is 
adott az olvasó és színházba 
járó közönségnek, a mesteri 
cselszövő Bolingbroke szemé
lyében. Angol írók e regényt 
elég erkölcsösnek mondják, 
bár egy hamisítóról szól. „Clif-
ford Pál" egy útonálló rablót 
eszményit, „Aram Jenő" egy 
pénzvágyból áruló gyilkost, az 
„Éj és korány" egy csaló sik-
kasztót és pénzhamisítót mutat 
föl megszépítve, mig „Lukré-

czia, vagy az éj gyermekei" czimü regénye egy 
egész méregkeverő társasággal foglalkozik. 
Mind e tárgyak mutatják, hogy Bulwer sok 
részben előfutára volt annak az iskolának 
a franczia és angol regényirodalomban, 
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melyet mai nap sensations-regény-uek nevez 
irodalom s közönség, s mig az irodalom kár
hoztatja, a közönség dermedt idegzettel, 
lélekzet-fennakadással és meredt hajjal és 
szemmel olvassa. 

Pedig Bulwernek majd mindenik regé
nye nagy szerkezeti ügyességgel van egy
beállítva, s e tekintetben „Lukréczia" na
gyon sikerült, „Aram Jenő" pedig csak
nem kifogástalan. Hanem annál több a mű
vészet és lélektan panasza Bulwer ellen 
jellemalkotásai tekintében. Egybe nem illő 
tulajdonságok, egymást kizáró ellentétek 
vannak itt képtelen összhangba olvasztva. 
Aram Jenő fenkölt érzelmes tudománybeli 
széles látköre, finom és nemes szerelme, 
emberszerető törekvései, hogy az emberi
séget a gonosztól megszabadítsa, mind egy 
falusi tanítóban vannak megtestesítve, ki 
pénzért áruló gyilkossá válik. Lukréczia 
meg épen csupa rémséghajhászat összes fő-
jellemeiben. Dalibard Olivér és felesége 
elvetemedett méregkeverők. kik barátaikat 
megölik pénzökért; cselszövényeikben ki-
gyóilag vonaglanak benne három borzasztó 
köteten át , mely azzal a rémes katasz
trófával végződik, hogy a gonosz anyát 
tulajdon fia adja föl s a fiu szörnyű halált 
szenved az anyja átkos ujján levő mérges 
gyűrűtől. A szerző a középkori történetek 
és mesék, az újkori bűnügyi krónikák ha
sábjairól mindent összeszedett a mi vissza-
taszitólag, undoritólag és fölháboritólag hat 
az erkölcsi érzésre s az emberi szivre és lel
kiismeretre. S mind ezt a párisi nagy forra
dalom, Robespierre rémuralma, a guillo
tine borzalmai teszik még hajmeresztőbbé. 
Nem hiányzik itt semmi eleme a gonosznak: 
családi árulás, gonoszság, gyűlölet, irigység, 
féltékenység, fösvénység és kincsszomj, 
förtelmes nagyravágyás, csalás és képmu
tatás, természetellenes ösztönök, nemte-
telen vágyak, vad szenvedélyek, kegyetlen 
és borzadályos gyilkosságok s az őrültség 
szomorú rémképei mind együtt vannak, s 
midőn a szerző mentségül azt a londoni 
művészt emlegette, a ki mintegy negyven 
éve több nőrokonát megmérgezte, hogy a 
biztosító társaságokat megkárosítsa: ezt az 
elragadtatott őrületbe hozott olvasók feles
leges, a birálók pedig haszontalan mentség
nek tartották, mely még a mellett nem is 
őszinte mentség.—„Jellemző azonban - mint 
egy német bírálója megjegyzi — hogy a 
bün emanczipácziója a házasságtörésig mé» 
sem terjed; e kérdésben az angol társada
lom nem érti a tréfát" s Bulwer ezt jól 
tudta, s hatásának nem akarta útját vágni a 
közvélemény megtámadásával. 

Látszik mindezekből, hogy Bulwernek 
két gyengesége volt: mindig minden áron 
valami hallatlant akart mondani, s mindig 
nagyobb hatásra vágyott, mint a mennyit 
tehetségei megbírtak. Blazirtsága és hiu 
nagyravágyása nem engedte, hogy szive 
ösztönszerű érzelmei, vagy elméje józan 
ítélete megóvják — nem a képzelem túlzá
saitól, hanem a szántszándékosan kiszámí
tott s tervszerűen fokozott szertelensé-
gektöl. 

De életnézetei e közben mégis sokat 
tisztultak, bár az előkelő világfi, ki az em 
béri természet gyengeségeit nem akarja 

pitott Rómában a XIV. században s a pap
ság és nemesség áldozatául esett, mint egy 
lelkes olasz hazafinak, ugy szólva egy kö
zépkori Mazzininak rajza, a szabadsági vá
gyakban úszó fiatalságot hódította meg. 
Angol történeti regényei („Harold, az utolsó 
szász király" és „Az utolsó báró") nem tar
toznak legjellemzetesebb darabjai közé, s 
bár történeti tanulmányai mélyebbek, mint 
a minőket Scott Walter tett regényeihez, de 
képzelete nem oly erős, nem oly élénk a 
régi saxon alakok újra élesztésében. 

Egy ideig egy havi folyóiratot is szer
kesztett, melyben sok tudományos, művé
szeti és mythologiai tanulmánya s vázlata 
jelent meg, s ekkori tanulmányai közben 
nagy hatása volt rá Göthének, kinek sokol
dalúsága majd minden irányban felélesz
tette Bulwer szunyadó hajlamait is. 1837-ben 
egy történeti munkája jelent meg: „Athéné 
emelkedése és bukása" czim alatt, mely a 
tudós világ méltánylatát is megnyerte. 

Nem sokkal ezután „Maltravers Ernest" 
czimü regényét adta ki, mely ismét nagy 
hatást te t t , s ezt a hatást fokozni, sőt ki
zsákmányolni akarva egy szerencsétlen sze
relmi történet fejlesztésével, még tovább is 
feszültségben tartotta az olvasókat: Maltra
vers folytatásaként egy második regényt is 
adott ki, de a viszonyok erkölcsi rajza ismét 
nem volt kielégítő. 

Egész működését tekintve, egy angol 
kritikus szerint a regénynek nyolcz faját 
művelte és ékesítette, s ezek: 1) az angol, 
2) az idegen történeti regény, 3) az angol 
élet és angol erkölcsök rajzát tárgyazó re
gény; 4) a divatos előkelő világi regény, 
5) a bűnesetekről szóló regény, 6) az uta
zókról, touristákról szóló regény, 7) a ter
mészetfeletti képzeletek és rémképek regé
nye („Zanoni"), 8) # művészeti irányregé
nyek , melyekben Göthe „Wilhelm Meis-
ter"-je a fő minta. 

A harmadik osztályba tartozók közül 
kell még egy regényét megemlítenünk, me
lyet „My növel" (Az én regényem, vagy az 
angol élet tarkaságai") czim alatt adott ki. 
— Ez a regény teljesen különbözik minden 
egyéb munkájától, s az angol élet változatos 
rajzaival Dickensi akarta legyőzni saját 
birodalmában; de a közönség, bár szí vesén 
fogadta és mohón olvasta a derült rajzokat, 
megmaradt ujabb kedvencze mellett, 

E dúsgazdag termékenység mellett még 
színdarabokat is irt Bulwer, melyek közül 
nem egy nagy hatást tett s Macready, Kean 
és más nagy színészek aratták bennök leg
szebb diadalaikat. ,,A pénz" czimü vígjáté
kát nálunk is adták, mig regényei közül 
tudtunkra csak az „Éj és korány" s „Rienzi" 
jelent meg magyarul. 

Bulwer az angol regényirodalomnak 
mindig egyik elsőrendű alakja marad. A 

Mint szabadelvű fiatal arisztokrata egyik 
párthoz sem tartozó skeptikus volt, s mikor 
az élet komoly választásra hivta, átment a 
konzervativekhez s mint kitűnő iró lord
ságot kapott. Neve a politikában mit sem 
jelent, mert nincs hozzá semmi esemény 
csatolva, s tán még fontosabb megemlíte
nünk, hogy költeményeket is irt, egyebek 
közt egy höskölteménynek szánt angol tár
gyú elbeszélést s „Az elveszett miiétusi 
mesék" czimü beszély eket, melyekben a 
görög mythologia ragyogó színeivel festi 
az ösgörög életet. Mint nagy írót nagy. 
ságához mért szigorú bírálat mellett igye
keztünk őt megismertetni, de fényoldalai 
bőven fölérnek az általunk is kiemelt árny
oldalakkal. 

Az angol nemzet az ő sírjára is méltán 
felírhatja azt a latin mondást, melyet a „Wa-
kefieldi pap" szerzője, Goldsmithnek a 
Westminster apátságban álló emlékére az 
öreg Johnson irt : „Nullum fere scribendi 
genus non tetigit; nullum quod tetigit non 
ornavit." „Alig van irodalmi münem, melyen 
nem dolgozott, s a melyen működött, mind
annyinak díszére szolgált." 

A politika maszkjai. 
(Farsangi szatíra.) 

Alázatos szolgájok, uraim ! 
A domináknak is kézcsókomat! 
Ismerlek, oh, szép maszk! — j e r ü n k mula tn i , 
Fogunk kaczagni , — rendavüm fogadd! 
Nevet te tek rajtam ti is elégszer , 
Mig könnyű szívvel és együgyű észszel 
Arczátokon felcsókolám a mázat , 
Szent hódolat ta l , mint élő alázat. 
A h , mint szeret te tek, a bá rgyú t , akkor ! 
Természetes, mert tükrötök va lék ; 
A maszk után muta t tam arczotokra — 
S bámul t , csodált és vállr.i vett a nép. 
Most megvetést mutat tok és boszut , — 
Természetes , mer t lát tam a szemőcsöt , 
S véle t lenül , meglepve , elkiáltana : 
„Ru ták vagytok!" — s a nép ijesztve dörgött . 

De hát mulassunk. J e r tollam hegyéig , 
Szép dominó , és súgd fülembe t i tkod' , 
Alczád alá tek in tek , azután 
K e r i n g j , forogj , még ma tied a hip-hop. — 
H o g y is volt csak? — mily nyilt volt házad egykor! 
Lakmára lakma, élvre élv, gyönyör , 
F é n y , pompa és szép czimzetü jegyekkel 
Körödbe hit t széles baráti kör , 
A kőbe! annyi embert fulladásig 
Jó l ta r tan i , nagy önfeláldozás; 
Hozzá a szép szavak, sima enyelgés , 
És jobbra-balra kézcsók, bókolás. 
Megszámitám, Torkos notáriusnót 
Tízszer vívéd po lkába , fóldicsérve 
Szép lenge t ánczá t , karcsú t e rme té t , — 
A tömzsit , oh, mért igy vezetni félre? 
Leányod ez alatt sajátkezűleg 
Zászlófi poharát töltögeté m e g , 
S nőcskéd az udvaroncz páter szemébe 
P o r t vert, — azaz: szelet, — legyezőjével. 
Sokan vaíánk o t t , Földesitöl kezdve, 

regény formájában nagy haladást mutat ' Kinek t ^yá^n a ' m ^ T b l k á k 
elődeihez képest; a mese szövésében, melyet Tanácsba gyűlnek és mi nem rokonfaj, 
a legfinomabb szálakon is tud követni, oly A kandidáczióból mind kiirtják, — 
mester, hogy máig is ritkán akad vetély- L e a pribék Kolomposig, ki lopja 
társa. Mint iró gondos, választékos, tiszta 
és nemes irálya által válik ki. Az anffol 

:£ÍLK v a g / is-,!l6keli> *i%i"l4it a r a s s . 
es életét az egész világ nagy részt az ő 
regényeiből ismeri, s minden irodalom irói 
tőle veszik az angol társadalom mintáját. A 

iza s azon 

tudni, mindig megmaradt^benne. 
Történelmi tanulmányai után négy ki- \ hideg, szilárd, önző világfiak raj 

tűnő regényt irt, egyet Itália régi, a mási- | nő-alakjai, amelyeknek szenvedélyét inkább 
kat Itália közép korából, kettőt az angol j az ész, mint a sziv adja és kormányozza: 
tortenetból „Pompeji utolsó napjai" az egész \ oly kitűnően sikerültek neki, hogy ezekben 
t u d o s vú^got elragadta a klasszikái világ : Scott Waltert egészen felülmulta, őt pedig 
társadalmi és családi viszonyainak festői e téren sem Dickens, sem Thackeray utói 
leírásával s a görög és római élet minden-1 nem érte. 
napi alakjainak plastikai rajzával; „Rienzi" Hanem Bulwer a politikai pályán is szé
pedig, ki egy rov.d elttí köztársaságot ala-1 repelt. Egész szerepe röviden elmondható. 

A nyakkötőt i s , melyen csügg kolompja 
De végre hangja k o n g ó , — igy nemes 
Barátságodra ő is érdemes. 

botor 
E g y munka-moly, a néppel ismeret len; 

! Se faluja, se to rka ; esze mellett 
| Szerény művel ten , és bölcs élhetetlen. — 
De jól mula t tunk igy is , folyt a kedv, 
E s folyt a pezsgő s annyi drága nedv! 
Mer t volt mié r t ; a czél szent , i s teni : — 
A széthúzó s megzüllött társadalmat , 
Mit a b a r á t s á g , e tavaszi harmat , 
Rég e lhagyo t t , — pezsgésre költeni. 

Aztán mi sem valánk hálátlanok. 
Sok érdemed lóvá tevén sokunka t , 
Kocsid elé fogóztunk; — fáklyafény, 
Eljen-rivalgás, s megvolt a — triumfnap I 

fő, 
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Hanem azóta, bár a nép bizalmát 
Magas kegy is követ te , s szende nőd 
„Nagyságos asszony" czíme jogba lépett 
(Nem a cseléd között, csak mint előbb) — 
Azóta észre nem veszed, mi tépet t , 
Zi lál t , sivár a társadalmi élet; 
Az őrtüzek, őszinte kedv tanyái, 
Min t kezdenek bús , néma ködbe szállni; 
Mint nő az önzés temetői árnya, 
Közéletünk erényeit gyalázva . . . 
És senki sincs, — ki volna kívüled, 
A ki után a nyáj megy szivesen? — 
Téged ezer követ , de Pusztafit , 
Mert esze több mint földje, senki sem. — 
Ninc9, ki vezessen szép, nemes irányban, 
Pezsgő ne'kül bá r , jó magyar borával. — 
E l , dominp! — siess, mert jön Kolompos, 
Én csíptelek, de ő marokra fogdos. — 

Je r közelebb Hajlongi ur te is; 
Csinos öreg vagy és módos gavallér! 
Ne bujkál j , ismerünk! Hol van családod? 
A h , i t t ! — hogy is hagyná subát a gallér? — 
Hogy is volt csak? — minő szerény valál 
Nem régiben, és házad egyszerű! 
Nem volt sokad, de sokra telt azér t , 
S csak önmagadhoz voltál szükkezü. 
Hivot t az Akadémia , a Színház, 
T e megnyitád erszényedet azonnal; 
S melyhez te egy követ nem áldozál, 
Művészi oszlop nincs olyan a honban. 
Sőt önköltségeden, — falud' emelte, — 
Kőművesed feketére meszelte 
Mátyási sírboltját, a gyász okául , 
Hogy a jó rím ott múlt ki Hunniábul. 
Ezen felül is működéi sokat; 
A gazdaság, kertészet és borászat , 
A híren és tekinteten kívül , 
Borra l , gyümölcscsel jól ellátta házad'. — 
Példád után indult nagyobb fiad, 
— Mert a kicsiny a nagy után halad, — 
És agarász-verseny és kár tyaasztal , 
V á s á r , mulatság, hol ő dominált, 
A közügyet növelte egy araszszal, 
Mert bármi ív megtel t , mit ő ajánlt. — 
Kisebb fiad a bálokat szerette 
És tiz megyében ismerek bokáit', 
De csak jó czólra tánczolt s e miatt 
Leszá l l t , frakk nélkül , a polgári bálig. 
És nőd? — egyleteket csinált , s mi szép volt! 
Lelkemben él emléke, a midőn 
Hozzá mene az elhagyott , a saj tol t , 
És ő segite, — volt szív, volt miből. — 

De a közvélemény is érez ám! 
S az érdemet , mely rejtve volt ta lán , — 
(Bár Írnokod, a rendes kompilátor, 
Ujságlapokba kürtölé magától) — 
Hirszárnyra kelti és a vak csodálat 
Bűvös varázsba vonta kicsi házad'. — 
S e délibábba' már magasra szállsz, 
Hired jogot , jogod hatalmat ád; 
Tárczádba nézsz: — üres; — s mosolygva látod, 
Tündérnyomásra épül palotád. — 
É s fiaid? — egyik törvényhozó, 
Vasutügyekben most is dominál; 
A szindikátus és konzorczium 
Igazi vásárt neki most csinál. 
A másik? — most is tánczol, ez a dolga, 
Bár az Athenaeum naptára mondja, 
Hogy hónaponként nyugta tványt is i r , 
A mire csordul szép t i tkári díj. 
Leányod és nőd? — pór , szegény helyett 
Gróf Bukfi csókol most nekik keze_t; 
Ragyogva , fényesen, szalonban ülnek, 
Nincs tenni mi t , mikor mindennap ünnep. — 

Hanem, nagyok t i , míg kicsik valátok, 
És mésf hatalmatok nem volt, dicsők! 
Most nézzetek szét és vegyétek észre 
A hont, az esdőt és a szenvedőt! 
Arad kiált és annyi puszta siron 
Búban zokog a honfi méla le lke; 
Kiált a he ly , honnan az óriás l á n g , 
Petőfi szórt sugár t , fényt, nemzetünkre. — 
Nincs műbarátja a magyar művésznek, 
S az uj eszmék a régivel enyésznek 
Az antiquariusnál, — ez komoly! — 
Prenumerál mindenre ott — a moly. 
Kiá l t a Népszínház; — a népre, persze, 
Kike t a nep emelt föl az ereszre. 
Fenről lenézni nektek jólesik, 
Mig a tömeg a sárba' bukdosik. 
Kiál t az árva és ügyes-bajos, 
A fű- s moh-lepte tiszti ház e lő t t , 
Hol alszik az igazság, — tán halott is? — 

S maga Királyunk itól perelőt. 
De félre, szép maszk! - nem beszélek többet , 
Búcsút veszek, földig borulva, tőled; 
Viszontlátásig! — hölgyed' tisztelem, 
Jöhet idő, csevegne még velem. — 

Szolgája nektek i s , víg czimborák! 
Drága bort isztok, magatok borát , 
Pedig teritve ám az ingyenasztal, 
Hol sült galamb ölelkezik malaczczal. — 
Mit , nincs hívásotok? ez sérelem! 
Mert hivatásotok v an , ismerem; 
Jól inni tudtok és a dikczióra 
Végül elázik a palaczk dugója. 
A pártos lakmán most is szózatot tart 
Fokosfi és hatása oly csodás! 
Bipők a gyomrát fogja, ón velőmet. 
Szédít a sok zaj és káromkodás. 

Ismerlek, oh , maszkok! — Derék Fokosfi, 
Tavaly Budára j á r t á l , nemde? valld ki! 
Kérvényedet, megirva szép simán, 
Könyörgve, térdepelve adtad á t , 
És a minisztert, a ki á tvevé, 
Szent áhitattal kézen csókolád. 
Mégis elestél, — hja , hamis a német! 
Utána ismerik a lump-szemérmet. 

Bundás, te is voltál nem egyszer ott fen; 
Frakkod számlája most is fizetetlen, 
De hát ha nincs miből? — kidobtak onnan, 
A hol pedig más szájasokra gond van. 

Bókássi is kerülgeté a szőlőt; 
Szárnyast, vadat ettek Budán, mit ő lőt t : 
A püspök, a kogyur, császármadárra 
Öntözgeté a bort kerek pohárba, — 
De a kinevezés azótn sem j ő , 
Hja , a vadász máris tóbb mint az erdő! . . . 

És most ti üttök itt zajt, oh herék, t i ! 
Kik jártatok a koncz után, de ott 
Ki tudva , hogy korülitek a munká t , 
Oldalba rúg t ak , mint silány rabot. — 
Az ösztökéhez és műhelybe, honfi! 
Ha gyomrod éhes, járjon ám a kéz; 
Ha csak potyára les-sz, munkába' senki, 
Kódul utódod, elfogyván a kész. 
F e l , úrfiak, ti is; do még ne messze, 
Csak iskolába, repetálni számot; 
Tanu ln i , nem zajongni, — azután: 
Tanácsurak, prefektusok, tanárok! 
Mert a ki í té l , önmaga legyen bölcs, 
É s a ki kárhoztat , legyen nemes; 
I r t sa magán, mit ellenébe' gyűlöl , 
És ne kövesse, a mit ellenez. — 
Dologra há t ! — ha nyugszanak, kiket 
A hon — szerintetek — pénzzel fizet: — 
Dologra! — egy nemzet bir még sokat , 
E l ne játszátok — koszorútokat! — 

De kezd viradni és pihenni vágyom; 
Miattatok már nem veszítem álmom', 

1) Szép dominók! — de féltem is szivem' még , 
Hogy csókra készt, mint nem olyan igen rég ; 
Már i s , mosolygva bár, az arczom nedves, 
S i rok , mint egy kiábrándult szerelmes — 
J ó éjszakát! — rá boldog ébredést ! 
J ó farsangot! — rá kurta böjtölést! — 

Fejes István. 

A hadnagyné tyúkja. 
Eredeti beszély 

P. SZATHMÁRY KÁROLY-tól 
(Folytatás.) 

V. 
Az 1831-ik év véres betűkkel van beje

gyezve az öreg Európa történetében. Ez év 
egy nemes, de szerencsétlen nemzet halálát 
jelzi, mely a nemesebb emberi érzelmekre, 
Európa rokonszenvére támaszkodva kisérlé 
meg újból az élethalál harczot brutális el
nyomóival. 

Mindenki tudja, hogy a szerencsétlen 
1 Lengyelországot értjük. 

A vállalat nagy és nemes volt, de szá-
; mitás nélküli és eszélytelen; egy költő kez
deménye volt az, ki inkább tudott melegen 

' érezni, mint hidegen gondolkozni; ki kész-
ipénz gyanánt vette a szép szót, készségül 
1 az ígéretet. 

Lelevvel s a 31-diki lengyel forradalom 
a francziák, németek és magyarok rokon
szenvére számítottak és annyiban nem hely
telenül, mert e rokonszenv valóban meg
volt. A testvérét fojtogató Káint gyűlölte 
az uj eszmék egész világa s örömre lángolt 
föl, midőn remény mutatkozott reá, hogy 
Ábel kiszabadulhat gyilkosa körmei közül. 
De kihagyták számításaikból azt, hogy a ha
talmat eg\ ik szomszéd országban sem birják 
azok, kik <-gy elnyomott nemzet könyiiit és 
vérét uivökre érezték hullani; és hogy a 
könyezők száma talán sok, de a tevők száma 
egy nemes ügynél sem légió. 

Ismeretes dolog, hogy a hevenyészett var
sói forradalom férfiainak eleinte kedvezett 
a szerencse. Dverniczky tábornok győzött 
Stoczeknál, Skrinyeczky Górénál; ez utóbbi
nak későbbi fényes győzelme Prága előtt 
örömmel és reménynyel tölte el a szabad
ságtól dobogó sziveket egész Európában. 

E szivek pedig a legmelegebben dobog
tak a szomszéd Magyarországon. 

Itt mint futó tűz megyéről megyére ter
jedt a fölkelés szerencsés sikerének hire. 
Lángszellemü és szavú szónokok sürgették 
megyegyüléseken, hogy ö Felségét a kor
mány birja reá a szerencsétlen testvérnép 
segélyére. 

Természetes, hogy ez keveset eredmé
nyezett; a szó elröpült; a tett elmaradt. 

Maga az uralkodó ház ugyan nem volt 
ellenséges indulatú a lengyelek iránt. 

Hagyományos volt a családban Mária 
Terézia ama szép mondása, melyet Lengyel
ország első fölosztása alkalmával az okmány 
hátára irt : „Tetszik, — mivel annyi jeles 
és okos ember tanácsolja; de majd midőn én 
már nem leszek, az utókor be fogja látni, 
hogy e háládatlan tett jó gyümölcsöt, nem 
teremhet sem a birodalomra, sem Euró
pára nézve." 

A „háládatlan" kifejezés pedig azon 
tényre vonatkozott, hogy az ostromolt Bé
cset és szorongatott birodalmat egykor So-
biesky lengyel király mentette meg a török 
hadak végelboritásától. 

Tényleg és nagyban mindennek daczára 
a kormányok nem elegyedtek a lengyel 
dolgokba; megelégedtek mindössze is azzal, 
hogy egy-egy ügyelő serget állítottak a ha
társzélre. 

A szép beszédek is elpattogtak; bár nem 
lehet mondani, hogy épen minden eredmény 
nélkül. 

A fiatalság, hol a vérnek gyorsabb 
útja van a szívtől a fejhez, a dolgotz 
igen is komolyan vette. Alig volt, kivált a 
északi részekben megye, vagy nagyobb vá
ros, hol egy-kettő össze ne súgott volna; 
nem nap, hol 10—20 lelkesebb magyar ifjú 
át ne szökött volna a határon. 

Az osztrák katonaság nem tartozott az 
ily szökevényeket észrevenni. 

Sándor egyike volt e szökevényeknek. 
Egyik legkedvesebb tanulótársával és 

barátjával egy szép márcziusi napon utat 
i vesztettek a Kárpátokon át, s képzelhetni, 
mennyi nélkülözéssel kellett küzdeniük, 
mig a különben is szegény, most pedig épen 
katonasággal megrakott Gácsországon át 
eljutottak Dwerniczky táborába. 

Sándor nem irt jó öreg anyjának e vál
lalatról semmit; sőt egy érzékeny levélben 
gazdáját is megkérte, hogy ne tudassa azt 
szegénynyel, kinek az aggodalom szivét 
fogná összezúzni. 

Hideg észszel talán pálczát lehetne törni 
ezen tett és elhatározás felett, de az, ki egy 
erőteljes és melegen érző ifjú fejével gon 
dolkozik éi szivével érez, nem fogja, őt el
itélni ; ellenkezőleg ez eljárásban elítélendő 
könnyelműség helyett, gyöngédséget keres. 

f * 
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Az ifjú sziv, ha iránya nemes, befogad 
minden szent és nagy eszmét'; képzelme nem 
törődik az akadályokkal s nem visz szám
adást az önzéssel. 

Sándor ismerte a testvér lengyel nép 
történetét; hallá segélyért esdő szózatát és 
nem habozott— Egy hét alatt Dverniczky 
táborában látjuk őt. 

Nem riasztotta e tekintetben vissza még 
az sem, mit akkor Mirabeau hires mondatá
hoz „a forradalom megkezdette útját és az 
egész földet körül fogja vándorolni" — 
ragasztottak, hogy „a halál árnyéka követi 
azt és oly sulylyal nehezül az emberiség keb
lére, hogy szivvére majd-majd megdermedni 
készül rémültében." 

Sándor és társai vére nem dermedett 
meg: bár utjokban már hallak, hogy amaz 
iszonyú szörnyeteg, mely a középkor világ-
duló csatáit, mint „fekete halál" vagy 
„pestis" követte, már föllépett, keleti kholera | 

tőre; ellenben Rüdigernek két akkora orosz 
sergével állt szemközt, mely öt a forrada
lommal rokonszenvezöbb Podoliába vissza
vonulásra kényszeritette. 

I t t találta öt Sándor pár rendes ezre
dével s a körülte csoportosuló kaszás föld
művelőkkel, kiket a szintén csatlakozott 
nemesség és távol vidékekből szállingózó 
műveltebb szabadsághősök segélyével igye
kezett hadserge használható tagjaiul ké
pezni. 

A háború ma már inkább csak számtani 
és mechanikai föladatok megoldása; akkor 
azonban még megvoltak annak lélektani 
tényezői is nagy mértékben. 

Akkor még el lehetett venni a szuronyos 
lőfegyvert a kiegyenesített kaszával; szerepe 
volt a személyes bátorságnak és bravournak. 

Meg volt a táborozás költészete is, kivált 
forradalmi seregnél. 

Dverniczky hátráló serge csaknem min-

A seregnek egyetlen sátora volt, a tá-
bornoké, s azon pillanatban, midőn a fölkelő 
serget meglepjük, az egy erdei tisztás magas, 
laton volt fölütve, körülötte a sátor tüzei 
néhány szekere és ágyuja; aztán a csapa-
tok köröskörül tábori vonalakba fölállítva. 

A szemlének már vége volt, s a vezér, ki 
egy meglehetősen kiéhezett fehér lovon ült 
a főbb tiszteket maga után intve, sátora 
elé gyüjté. 

I t t leszökött lováról s köpenyét, mely 
golyóktól vala átlyugatva, nyaka körül 
csapva, kiüllő nagy kék szemeit körbe jár-
tata, félig kinőtt ser te-s zakállu állát végig 
simitá és megszólalt: 

— Önök, azt hiszem, mindnyájan férfiak; 
nem asszonyok és gyermekek. 

— Tábornok u r ! én nő vagyok — szó
lalt meg egy ritka szépségű hang. 

— És én is! — kiált egy második ma
gas növésű, de pelyhetlen állu tiszt. 

név alatt, s a harcz kaszája mellett végzi 
aratása áldástalan munkáit. 

Az ö szivök előtt, minél nagyobb,'an
nál nemesebbnek látszik az áldozat; ka
landvágyó leikök előtt, minél több akadály u, 
annál szivemelőbb a vállalat. 

Skrinyeczky górei, de különösen már 
emiitett dembie-wielkiai (Prága előtti) győ
zelmes csatája u tán , hol csak foglyokban 
10,000 orosz került lengyel kézre, a lengyel 
ügy vezetői arra a gondolatra jöttek, hogy a 
korábban Lengyelországhoz tartozó Litvá
niába, Podoliába és Volhyniába betörve, ott 
az orosz fősereg háta mögött , a népet föl
kelésre birják. 

Ily czélból indult meg 5—6000 em
berrel Dverniczky először is Volhyniába. 

I t t azonban a számítás balra fordult. 
Nem hallgattak volt a kezdeményező Lele-
wel tanácsára, ki azt követelte, hogy a nép 
a robot alól azonnal fölszabadittassé k. Dver
niczky Volhyniában nem talált több köve-

I. Napóleon a halottas ágyon (1821. május 5). 

dennap harczban állott; csaknem folytono
san éhezett; de azért a „Búsul a lengyel" 
féle harczi dal, mely akkor keletkezett, 
gyakran hangzott föl a podoliai erdőkben. 

Sajátszerű tarka sereg volt az, mely ha 
tüzeit a félig zöld áprilisi lombú fák között 
fölüté, nagyon érdekes tarka képet nyújtott. 

A lengyel nemesség előszeretettel űzött 
aranyos, ezüstös fényessége, a lengyel kato
naság egyenruhái- s a köznép szürke-sárga 
halinái között; s mindez a párjheti visszavo
nulás és tavaszi táborozásjnélkülözés rongy -
jaiban. 

A migyar ifjak, kiket Dverniczky az 
ilyenkor olcsón osztogatott tiszti vállrojttal 
örömest ruházott föl, egy-egy századnyi 
kaszást kaptak, kiket csak egyre kellett ok-
tatniok: hogy a hol meg kell állani, meg ne 
szaladjanak; a lovasságot igyekezzenek ka
száikkal visszariasztani, s ha kell, tudjanak 
koplalni és meghalni. Rövid tudomány, de 
azért nem könnyű. 

— Bocsánat; csak nyelvem siklott e szo
kásos szójárásra. Áldás önökre; önöket a 
hazaszeretet férfiabbakká tette a férfiak
nál ! . . De a dologra. Én nem akarom áltatni 
önöket; mi igen veszélyes helyzetben va
gyunk. Roth orosz tábornok 18,000 emberrel, 
tehát csaknem négyszer annyi sorhaddal 
van nyomunkban, s kivéve talán az egyetlen 
délnyugoti oldalt még, teljesen körül va
gyunk kerítve; lőporunk épen fogyaté
kán; eleségünk utolsó részlete kiosztva. Én 
ágyúimat, mely nemzetemnek most oly 
drága, meg akarom menteni, s így el nem 
hagyhatom. Ennek egyetlen lehetősége van, 
ha ugyan van, s ez az, hogy e hegynyakat, 
hova az ágyukat rögtön fölvonatom, meg
védjem addig, míg az orosz sereg, melynek 
hurráit már hallhatják önök, — egészen 
körbe fogna. Azért, a kinek élete kedvesebb 
hazájánál, meneküljön! 

Szünetet tartott. De egy szó nem hang
zott; egy arcz sem lett halványabb. 
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— Jó — mondja elégülten a tábornok. 
Még egy lovagi és testvéri kötelességet kell 
teljesitnem. Szabó és Kovács százados urak 
magyar testvéreink, — mondja francziára 
forditva a beszédet, — önök máris többet tet
tek, mint mit a legjobb testvérektől köve
telni lehet. Az osztrák határ egy órajárás 
s ott magyar ezredek táboroznak, — mene
küljenek önök; én föloldom önöket a két
ségbeesett küzdelem esélyei alól. 

— Engedje, tábornok űr, hogy igéretün
ket beváltsuk, — mondja Sándor, — mi „ győ
zelemig" szegődtünk. 

— Ugy is jó, — mond Dverniczky és 
szemei ragyogni kezdettek, midőn Sándor
nak kezeit nyujtá; — ön már úgyis megmu
tatta, hogy a kasza jó kézben többet ér a 
rósz kézben maradt szuronynál. Akkor kiki 
helyére! A fegyver már ropog; az ágyuk 
megindultak. Isten önökkel! 

Koronként parancs jött, mely a csapa
tot hátrább vonulni rendelé. Az orosz csa
patok falánk vérebekként nyomultak s 
vágyaik czélját különösen a két tiszt látszott 
képezni. 

A visszavonulás pedig kedvezőtlenebb 
volt a helyben maradásnál is, mert ilyenkor 
az ellenség golyóinak leginkább ki vol
tak téve. 

Ezenkivül fáradtak is voltak; ugy hogy 
Sándor, midőn egy ujabb parancs jött a 
visszavonulásra, oda kiáltotta társához: 

— Feri, én nem tudok tovább menni, 
hagyjatok engem itt meghalni! 

De ezt már az nem engedte 8 erővel 
hurczolta tovább magával a fák között; az 
oroszok alig 50—60 lépésnyire voltak tőlük; 
a golyók folyton fütyültek füleik mellett. 

Egyszerre hátuk mögött fölhangzott a 
kemény katona kérdés:— Halt! Werda! 

— Meg vagyunk mentve, — kiáltja Sán- | 

Viszonylagos emberi fogalmaink szerint 
az emberiség egyszer jobb, majd roszabb 
indulatoknak és* hajlamoknak hódol; ehhöz 
képest a történelemben különböző erények 
és bűnök korszakai váltakoznak. 

Miután azonban ahhoz, hogy bár a rósz-
ban valaki korának uralkodó egyéniségévé, 
annak leghívebb kinyomatává, mintegy esz
ményévé emelkedjék, okvetlen nagy tehetsé
gek kívántatnak, meg kell engednünk azt is, 
hogy ha egyik korszak eszményképe átalá-
ban kevesbbé szép, mint a másiké, de azok 
mégis többé-kevésbbé a rendkivüliségek s 
helylyelközzel az elsőrendű nagyságok 
közé tartoznak. 

S e szempontból indulva ki, bármi 
nagy tiszteletet érezzenek is némelyek a 
történelem legfényesebb tüneménye I. Na
póleon iránt, mindamellett természetesnek 
kell találniok, ha a világ közvéleménye pár 
huzam fölállításával szeret foglalkozni az 

III. Napóleon a halottas ágyon (1873. január 10). 

^Rövid negyedóra múlva már javában 
folyt a harcz. Egyenetlen, véres küzdelem, 
hol a gyengébb fél számát a hazafi lelkese
dés, a lőport személyes bátorság pótolja. 

j^Sándoréknak egy szoros utat kellett 
védelmezniök, melyen a fősereg hátába lehe
tett kerülni. Ez magában nem oly nehéz és 
szép föladat; csak egy volt benne a szokott 
hadfolytatástól elütő, — hogy a lövéseket 
szép nyugodtan és a fák által födözve el 
kellett tűrni , mig vagy a fősereg elvonul, 
vagy birokra, szuronyra kerül a sor. 

Hullott biz ott a szegény kaszás mind
egyre a mint az erdő fái elkezdettek a hulló 
golyóktól recsegni. A nyomorult pór, ki 
még alig bírt a hazaszeretetének sejtelmé
vel, kinek sovány földje alig adott annyit, 
miből megéljen és vézna tagjait elfödje, ke
resztvetéssel fogadta a golyót s egy kérdő 
tekintettel az égre, rogyott össze, rongy
mezét arczára vonva, hogy ellensége ne lássa 
kínjait. 

dor barátja, — ime egy magyar ezred elő
őrsei! Csak vissza! vissza! 

De e pillanatban egy golyó Sándor kar
ját érte s ez elhanyatlott. 

A jó barát alig győzte őt az osztrák elő
őrsökig vonszolni, — hol teljesen elvesz
tette eszméletét. (Vége kör.) 

A két Napóleon császár. 
„Madarat a tolláról, embert a pajtásáról 

I lehet megismerni," — mondja egy honi 
példabeszédünk. De ez állítás alól bizony -
nyal képzelhetünk kivételeket, s ha a köz
mondásokat alkotó népképzelet a világtör
ténelemmel ismerős volna, kétségkívül azt 
is utána tenné a fönebbi mondásnak, hogy 
a korszakok jellemét pedig eszményeikről 

! lehet fölismerni. Ez olyan igazság, mely 
i aligha kevesebb kivétel alá nem esik, mint 
a fönebbi. 

egykori Napóleon, — kitől a nagy nevet senki 
sem tagadja meg, — és a most elhunyt unoka
öcs között, kit egy világhírű költő, ki egyéb
iránt ötletei merészségéről nevezeteB, — ki
csinynek nevezhetett, a nélkül, hogy e me
részségen az elfogulatlan világ fölöttébb meg
botránkozott volna. 

Már ha ez alkalomból, midőn legalább 
rajzban a két korszak hősének alakja a rava
talon előttünk áll, mint a „százfejü szörny", 
a közönség egy tagja mi is párhuzam vo
násába akarnánk bocsátkozni, mindenekelőtt 
megjegyeznők, hogy az unokának, nagysága 
mérlegelésében, a nagybátya dicsőségének 
fénye épen annyit árt, mint a mennyit hasz
nált ama polczra való fölemelkedésében, 
melyet amattól végre is inkább örökölt, 
mintsem pusztán saját erejéből megszerzett 

A Chislehurstben elhunyt Napóleon csá
szár a szent-ilonai Prométheusz alakja mellé 
állitva, természetesen hogy kicsinynek lát-

| szik, nemcsupán erkölcsileg, de átalán 
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képességek dolgában JS. De hát kit nem 
homályosit el a világtörténelem e legtün
döklőbb alakja, mely körülftelül azt a helyet 
foglajla el hatezer év történetében, mit a 
nap ama nagy rendszerben, melynek közép
pontját képezi ? 

Az unokaöcs is kétségkivül a történelem 
rendkivüliségei közé tartozik, s tán leg
hűbben jelöljük meg a szempont különböző
ségét, melyből a kettőt meg kell Ítélnünk, 
ha azt mondjuk, hogy az unoka is nagy volt 
a maga nemében , de az ö neme kisebb elő
dénél. A nagybátya legnagyobb volt az 
oroszlánok, az unokaöcs legnagyobb volt a 
rókák között. Vagyis az egyik minden idők 
legnagyobb hadvezére, a másik legnagyobb 
— diplomatája volt, nem ugyan egész korá
nak, de körülbelül két évtizednek, smigl-sö 
Napóleon magánál nagyobbatnem látott, sem 
a múltban, sem jelenében, — Ill-ik Napóleon 
még megérte, hogy saját mesterségében mes
terére akadt — a ki egy csapással sokat le
tépett a babérokból, melyeket a diplomata-
sohajtonczok (aspiránsok) addigi bálványa 
húsz éven átkinos erőlködéssel szerzett. 

S ime itt azonnal szemünkbe ötlik a 
másik nézpont, mely a két császár nagysá
gának mérvét tiszra világításban tünteti 
elénk. Az első Napóleon bukása nemhogy 
mit sem vont le nagyságából, sőt inkább 
emelni, alakját rokonszenvesebbé, költőibbé 
tenni látszik. Mert ö átalában nemesebb esz
mény, erkölcsibb lény emennél, s az ilyen
nek dicsfénye a szerencsétlenség éjében még 
fényesebben ragyog. Mig az oly nagyságnak, 
kinek szereplésében olykor a vak szerencse 
és helylyel-közzel nemtelen eszközök képe
zik az emeltyűk tetemes részét, némileg ha- j 
sonlitanak a léggömbhöz, mely amint az őt I 
emelő gáz belőle kiömlik, azonnal földre hull 
és pedig összeesve, mint egy üres zsák, s a 
ház nagyságú fölfuvódott gombolyag egy
szerre egy határdombszerü kis csomóvá 
törpül. íme ezek az úgynevezett sikerembe
rei ; nagyoknak látszanak, a mig a sikernek 
— életbölcselmük alapelvének — gáza a 
felhőkön tul ragadja őket; de a mint lehul
lanak, erkölcsi nagyságukat a rideg valóság 
kemény földkérge meglehetősen összezsu
gorítja. 

Ezért, ha azt mondók fönebb, hogy a 
korszakokat eszményképek jellemzik, meg
fordítva azt is állithatjuk, hogy viszont az 
eszmények nagyságának mérvét is bámulóik 
minősége után ítélhetjük meg. Végre is az 
ifjúság keble legfogékonyabb a valódi lélek-
nemesség, a hősiesség eszméje, átalán a tiszta 
eszközök, illetőleg a merőben lángelmüség 
által szerzett dicsőség iránt, mig az önző, 
fázékony lelkű , számító öregebbek az esz
közök nemességét illetőleg már kevesbbé vá
l o g a t ó s a i d é aztán, a mint sakál módra kul
lognak a zsákmányban turkáló oroszlán után 
s magasztaló karát képezik, azonkép hátat is 
fordítanak neki, a mint a siker napja egy
szer más választottra kezdi pazarolni suga-
garait. Első Napóleon a nemesebben érző 
keblek, a bátrak és valódi tehetségek, az ifjú
ság és költészet ör ik bálványa marad, s 
alig találhatnánk embert, a ki ne óhajtaná 
inkább az ö pályáját megfutni Briennetöl 
a szent-ilonai komor sziklákig, mint akárme
lyik nálánál szerencíésb történeti nagysá
gét, — mig ellenben az oly egyén, ki esz
ményképéül a decz. 2-ki államcsíny hősét 
választja, ha kissé ravasz is, pedig minden
esetre az, mert hisz épen ezek képezik di
csőítőinek phalanxát,-legalább is eltagadja, 
hogy kinek nyomdokait óhajtja követni, ne
hogy a halványról saját lelkületére vonja
nak hátrányos következtetést. 

Nem lehet azonban ezúttal föladatunk 
tovább fiizni a párhuzam egybevetéseit, 

noha annak tárgyaifólöttébb háládatosak is, 
azért e föladatot a történészek és lélekbú
vároknak engedve át, a két császár halála 
körülményeire vonatkozólag jegyzünk még 
meg egyetmást, mint a melyek e pillanatban 
és ez alkalomból leginkább érdekelhetik a 
hirlapolvasót. 

A két császár halála fölött elmélkedve, azon
nal felötlik^ hogy mind a kettő angol területen 
halt meg. De mily különböző körülmények közt! 
A nagy Napóleon távol az angol szárazföldtől, 
egy barátságtalanul elzárt szigeten, rideg hivata
los őrizet felügyelete alatt; I I I . Napóleon London 
közelében az angol közönség érdeklődése, figyelme, 
mondhatni szerető ragaszkodása által kisérve 
minden dolgaiban, s az utolsó halálos betegség 
alatt egész jóbaráti részvéttől környezve. Ennek 
enyhitette, amannak súlyosbította szenvedéseit az 
angol nép magaviselete. Ennek megbocsátották 
azt az egyszeri fenyegetést, hogy az első császárért 
boszut akart állni s Angliába franczia hadakat 
készült vezetni; amannak máig sem feledték, hogy 
a világtörténet mintegy megfeledkezve pár
tatlan , részrehajlatlan állásáról, rokonszenves 
fénynyel ragyogja be alakját; oly fónynyel, mely
hez képest a Wellington herczeg babérja csak 
olyan, mint egy lámpa ragyogása a nap sugarai
ból szőtt dicskörhöz. 

III. Napóleon halála körülményeit eléggé 
ismerik olvasóink. Képünk azon helyzetben mu
tatja őt, a mint január 10-kén, pénteken feküdt a 
halottas ágyon, mielőtt koporsóba tették. Chisle-
hurstben halt meg, annak Cambdenplace nevű 
területén azon házban, mely Angliába költözése 
óta lakhelye «?olt, s melyet Cambdenhouse (Camb-
denház) név alatt ismer a közönség. Utolsó ké
pünk épen azt a részét mutatja a kastélynak, 
melyben a volt császár dolgozó szobája ós háló
terme volt. 

A mi halála közvetlen okát illeti, az orvosok 
még folyvást vitában vannak felette. Mutatja, 
hogy maguk sincsenek tisztában, mint állott a 
baj voltaképen s mit kellett volna tenni. Kétség
telennek tartják, hogy a műtóst nem kellett volna 
ily öreg és megtört emberen végrehajtani. Még 
nagyobb baj volt, hogy a bajt sem ismerték előro. 
Kis követ vártak s a szétzúzást próbálták meg; 
de nagy követ találtak s az ismételt zúzás kínjai
val mit sem használtak, csak az életerőt fogyasz
tották. I I I . Napóleon nem engedte magán a mű-
tést éber állapotában végeztetni; chloroformot 
használtak orvosai, a mi csak nehezitette a dolgot, 
mert a fájdalmak eltávolítása mellett az életerőt 
is nagy mértékben csökkentette. Végre a halál 
megjelent, de a fájdalmakkal együtt az életerő 
utolsó maradványait is magával vitte. 

A háló szoba, hol betegsége alatt s halála-
kőris egész a ravatalra helyeztetéséig feküdt, na
gyon kis terem, maga a császár választotta még 
Chislehurstbe jövetelekor. Az egyszerű ágy egy 
szögletben áll; mellette egy alacsonyabb pamlag, 
melyre az orvosi műtét kényelmesebb voltáért át
helyezték a beteget. Végső napjai nem nyújtanak 
semmit, a mi lélektanilag érdekes volna; a fáj
dalmak által elcsigázott testben kimerült a lélek 
is, s mig a nagy Napóleon utolsó napjai egy óriás 
végső küzdelmeit mutatják, Ill-ik Napóleon nem 
volt más, csak egy elköltöző beteg ember, ki még 
egy utolsó mosolyt vet vissza övéire s azzal indul 
a hosszú útra, melyen nem tudja, mi várja. Mintha 
csak végkép magán ember lett volna, semmi köz
dologról nem szólt, nem intézkedett; talán azt 
hitte, hogy a világ az ő tanácsa nélkül is meg 
fogja találni az utat, a melyen haladjon. 

A nagy Napóleon itt közlött kópét egy 
Ward nevű angol tiszt rajzolta, egyike azoknak, 
kik Szent-Ilona szigetén az angol csapatok élén 
álltak, s midőn 1821-ben május 7-dikén a tiszti 
kar a holt testet meglátogatta, ő egy vázlatot 
rögtönzött tárczájába. I. Napóleon halála körül
ményeit Thiers mesteri leírása szerint közöljük. 
Két-három év alatt fejlett ki utolsó betegsége: 
rák, melyben apja is meghalt. Makacssága, hogy 
járkálni és orvosi szereket használni nera akart, 
nagyon elősegítette a baj fejlődését s végre 1821-
ben már látszott, hogy nom viheti sokáig. Maga 
is jól érezte ezt. Folyvást ügyeiről intézkedett, 
pénzviszpnyait rendezgette, embereiről, szolgái
ról gondoskodott; rendelkezett folyvást és foly
vást, ugy hogy ez csak fárasztotta és végkimerü-
lesét minden lépten siettette. — „Április végén 
— írja Thiers — a betegség perczről perezre fe
nyegetőbb és fájdalmasabb lőn. A görcs, hányás, 
láz, égető szomj nem szűntek mog. Napóleon 

időnként pár csöpp fris v zet ivott, melyet a Diana 
bJrcztövén találtak, azon környéken, hová lakását 
építtetni óhajtotta; s e víztől kissé enyhültnek I 
érzé magát. — Óhajtom — monda — hogy a 
Szajna partján temessenek el, ha ez valaha lehet-
8éges*ó válik, vagy pedig Ajaccioban családom 
birtokán, vagy pedig, ha a fogságot holttestemre 
is kiterjesztik, azon forrás alatt, mely nekem némi 
enyhülést szerzett. — Könyezve ígérték ezt meg ; 

neki, mert nem titkolhatták már előtte állapotát 
melyet maga oly jól felismert, önök — szóla kö
rülálló barátaihoz- — nem sokára visszatérnek • 
Európába. Dicsőségteljesen fognak oda vissza
térni, s nemes hűségük becsületével, önök ott 
tiszteltek és szerencsések lesznek. Én fölkeresni 
megyek Klébert, Desaixt, Lannest, Maseenát, 
Bessiérest, Durocot, Neyt. Ők elembe jövende
nék . . . az emberi dicsőség mámorát még egyszer 
fogják érezni . . . . Beszelni fogunk tetteinkről, 
elbeszélgetünk szakmánkról, Frigyessel, Turen-
nenel, Condéval, Caesarral, Hannibállal . . . . 
Aztán kis szünet után sajátságos mosolylyal tévé 
hozzá: — Ha ugyan ott fönn, mint ide lenn, nem 
félnek annyi katonát együtt látni. E könnyed cse- | 
vegés, ezen ünnepélyes szavak közzé vegyitve I 
minden jelenlevőt mélyen meghatott. Május else- f 
jén a haldoklás jelentkezni látszott, s a szenvedé
sek csaknem szakadatlanokká váltak. 2-kán és 
3-kán ugy látszott, hogy a láz fölemészti s az 
erős görcsök prédája lesz. Mihelyt a fájdalom 
kissé felhagyott, szelleme ragyogó sugarakat szórt 
s ugyanannyi derültséget mint nyugodtságot ta- % 
nusitott. Egy ilyen kis szünet alatt, első és második 
álom czimmel jegyzeteket monda tollba a fölött, 
miképen kell Francziaországot ellenséges meg
szállás esetében megvédni. Május 3-dikán a hagy-
máz kezdődött és szakadozott szavai közül e 
szavait értették meg: fiam . . . a hadsereg . . . 1 
Desaix . . . — Azt mondta volna az ember, hogy 
a Desaix által visszanyert marengói ütközetet 
szemléli felizgatott képzelete utoljára; 4-kén a 
halálharcz szakadatlanul tartott, s a nemes hős 
iszonyú kínokat látszott kiállani. Az idő för
telmes volt, mert ez volt a rósz évszak ideje ; 

Szent-Ilonán. A dühöngő szélvész és zápor a kö- I 
zelebb ültetett iákat gyökerestül kitépte. Végre í 
5-kén nem kétkedtek, hogy e rendkivüli élet f 
utolsó napja elérkezett. Napóleon szolgái ágya \ 
körültérdelve, lestek élte utolsó fellobbanásait. i 
E fellobbanások, fájdalom, kegyetlen szenvedé- 1 
sekre mutattak. Az angol tisztek, künn állva, 
tiszteletteljes érdekeltséggel hallgatták a szolgák 
tudósításait a halálküzdelem növekedéséről. A -
nap vége felé a fájdalom az élettel együtt ha- I 
nyatlani kezdvén, a hidegülés átalánossá levén, I 
a halál diadalmaskodni látszók dicsőséges áldo
zatán. E napon az idő lecsöndesült és kitisztult. 
Öt óra negyvenöt perez felé, ép azon perezben, 
midőn a nap fényhullámok közt lenyugodott, és 
midőn az angol ágyú a visszavonulót dörögte, a 
haldoklóra ügyelő számos tanú észrevéve, hogy 
többé nem lélekzik, és felkiáltanak, hogy meg van 
halva. Tiszteletteljes csókokkal halmozák el 
kezeit, és Marchand, ki Szent-Ilonába magával 
hozta azon köpenyt, melyet az elsőconsul Maren-
gónál viselt, azzal testét befödé, csupán nemes 
fejét hagyván födetlenül. 

A halálharcz vonaglásait, melyek szemlélése 
mindig oly kínos, méltóságteljes nyugalom kö
vette. Ezen oly ritkaszép alak, visszanyervén 
fiatalkori soványságát, és a marengói köpenynyel 
borítva, minden nézőjének Bonaparte tábornokot 
tüntette föl egész dicsőségében. . 

A kormányzó, a franczia biztos e látványon 
szemeiket legeltetni ohajták, és ezen, éltében és 

»n halálában egyaránt rendkívüli halott előtt azon 
tiszteletet tanusiták, mely őt megillette. 

Napóleon a lefolyt 6 óv alatt, azon félelemért 
szenvedett, melyet a világnak okozott; s azok, 
kik letartóztatásával voltak megbízva, több-ke
vesebb kegyetlenséggel engedtek ezen félelem-

| nek (mert a félelem kegyetlen) a szerint, a mint 
többé vagy kevéssé távol állottak 'áldozatukhoz. 
A szolgálatbeli tisztek közelről látván őt, nem 
nyomhattak el némi rokonszenvet iránta, s köny-
nyitették lánczait, a hol módjukban állott. Sir 
Hudson Lowe, ki közvetlenül nem látta, szigorú 
volt, némelykor üldözte bizalmatlanságból .és el
lenszenvből; s gyakran mégis ellágyult a fogoly 
szenvedéseinek hallásán. Két ezer mérföldnyi 
távolságra innét, Bathurst lord, áldozata szenve
déseiből épen semmit sem lárván, s Európa szen
vedélye által egészen el lévén fogulva, könyörte
lennek mutatta magát. így tehát szomorú örök
séget hagyott hazájának, mert ha az igazság azt 
mondja, hogy volt joguk Napóleont őrizni, ugy 

59 

azt is mondja, hogy nem állott jogukban őt kí
nozni és megalázni. 

Napóleon utisitásai szerint holtteste felbon-
czoltatott, s ebből kitűnt, hogy halálának főoka 
gyomorrák volt. A kissé megdagadt máj arra 
mutatott, hogy az égalj némi befolyással volt 
állapotára, de kevesbbé döntőleg. Annyi elvitáz-
hatlan, hogy a bánat, az elrejtett kétségbeesés s 
főleg a mozgalom hiánya mozditák elő a betegség 
fejlődését s halálát meghatározhatlan számú évek
kel siettetek. 

A test szemlélése alkalmával kitűnt, hogy 
több sebe volt, néhány könnyű és három kemé
nyebb. E három közül egyik a fején volt, másik 
a balkéz gyűrűs ujján, a harmadik bal ezombján; 
ez utóbbi igen mély s egy szuronydöféstől szár
mazott, melyet Toulon ostrománál kapott. 

Ez az egyedüli, melynek eredete történetileg 
megállapítható. A hulla szabatos leírása és a vett 
mérték szerint Napóleon (franczia mérték szerint) 
öt láb két hüvelyk magas volt; teste igen arányos 
minden részében; lába és keze feje feltünőleg 
szabályos alakú, válla széles, melle tágas, nyaka 
kissé rövid, de azért szilárd és ügyes; a fej egyike 
a legnagyobbaknak és legjobb alakuaknak, me
lyek létét az orvostan valaha megállapította; 
végre oly arcza, melynek szépségét a halál meg
hagyta, melynek egykorúi kitörülhetlen emlékét 
őrzik, és melyről az utóvilág, a hajdankor legne
vezetesebb szobraival egybehasonlitván, mondani 
fogja, hogy az egyik legszebbike volt azoknak, 
minőket Isten a lángész kifejezéséül adott. Mar
chand és Montholon urak felöltöztetek azon 
egyenruhájába, melyet legörömestebb viselt, tud
niillik a testőrvadászokéba és a kis kalapba, mely 
rendesen födte hatalmas fejét. Egyetlen pap és 
néhány jó barátja imádkozott több napig e lel
ketlen test mellett: feltűnő ellentéte (egyező e 
pályavéggel) a mély magánynak azon ember 
körül, melyet egykor a világ környezett és hízel
gett neki! Azonban a katona becsületére legyen 
mondva, az angol katonaság nem szűnt meg 
ravatala körül felvonulni, mialatt kitéve volt. 
Végre, miután a sir, • melynek be kellé őt fogad
nia, és mely ama forrás mellett volt, hol oly
kor megkönnyebbült, elkészült; barátjai, követve 
a kormányzótól, a sziget táborkarától, a helyőrség 
katonaságától, a hajóbad tengerészeitől, elvivék 
őt a végső helyre, hol nyugodnia kellé, azon napig, 
melyen, kívánsága szerint, a Szajna partjaira 
szállíttatott. Az angol katonák a holttetem fölött 
megtették a végső tisztelet ágyulövéseit, és szám
űzetése társai, miután a simái térdepeltek, mely 
Caesar és Nagy Károly óta a legnagyobb embert 
fogadta be, készületeket tőnek Európába vissza
térésre. Hogy befejezzük a tanulságok hosszú so
rát, melyek o sírból erednek, tegyük hozzá, hogy 
ők átalános érdekeltséggel lőnek fogadva még 
Angliában is, és hogy a szerencsétlen Hudson 
Lowe, kormánya akaratának egyszerű végrehaj
tója, honfiai részéről hidegséggel, a miniszterek 
részéről, kiknek engedelmeskedett, hálátlansággal 
és még barátjai részéről is a zavar egy nemével 
találkozott, örök igazság oda fönn, már látható 
ide lenn! Napóleon meglakolt Szent-Ilonán a vi
lágnak okozott háborúságokért, és azok, kik meg
büntetésével lőnek megbízva, megbünhödének 
azon vétségükért, hogy nem tisztelték benne a 
•dicsőséget és a lángelmét! 

A kereskedelmi iskolák az Egyesült-
Államokban. 

— Gaulier G. H. utáu. — 

Uralkodó eszméjük az amerikaiaknak egye
nesen törni a czél felé; jelszavuk: „go a head" 
(homlokegyenest előre menni); nem szeretnek 
bíbelődni az elméletekkel, az eredményt akarják 
látni; s távol attól, hogy oly hosszú időt fordit-
nának a nevelésre mint az európaiak, rövid tanul
mányaikat a helyes gyakorlati adatok mély bu-
várlata által kell helyre ütniök. 

Ezt a kérdést nem könnyű megoldani, azon
ban Amerikában csak ugy mint Európában a 
nevelésnek napról napra fontosabb szerepe jut; 
egy évtized alatt a tanitás programmja tetemesen 
bővült és mai napság egy egész két évre van 
szükségünk, hogy a kereskedelmi nevelést nagy
jában elsajátíthassuk. 

Az amerikaiak elvül tűzik ki: azt tanítani a 
gyermekeknek, a minek az életben hasznát veszik. 
A nyilvános iskolákban, melyekbe a gyermekek 
nagyobb része jár, az átmenet az egyik osztályból 
a másikba nincsen megengedve, hacsak a növen

dék a számtanból a vizsgát kiolégitőleg ki nem 
állta. A számtant tekintik ismérvül, nem mintha 
ez jobban előtüntetnó a növendék értelmi foko
zatát mint más tantárgyak, hanem mivel az ame
rikaiak a jó számtani ismeretet igen nagyra be
csülik. A kereskedelmi iskoláknak figyelembe 
kell ezt a nézetet venniök tanfolyamaik berende
zésénél. 

Harmlncz esztendeje annak, hogy a kereske
delmi tanodákat — „business colleges" (üzleti 
kollégium) — az Egyesült-Államokban meghono-
siták; azóta nagyon elszaporodtak és mai napság 
a speciális tanodák igen jelentékeny ágát képezik. 
A klasszikus műveltséget szerencsétlenségre nem 
sokra becsülik, arra támaszkodván, hogy a legna
gyobb szerencsével bíró egyének nem köszönik 
azt irodalmi felsőbbségük eredményének. Az ily 
körben fölnevelt ifjak nem tartoznak a diplomaták 
közé; egyenesen a kereskedelmi gyakorlatba lép
nek, mely őket vagyonosságra segítheti és azon 
iskolákat látogatják, a melyekben rövid idő alatt 
elsajátíthatják azokat az ismereteket, melyek nye
részkedő hivatásuk gyakorlatának könnyitésére 
szolgálnak. 

E tanitás tökélyesbitésére, Bryaut ésStratton 
viszonyba léptek a hasonló intézetekkel, melyek 
az Unió különféle városaiban léteznek és póttan 
folyamokat nyitottak, megállapítván ekkép a „The 
International business College Association" (nem
zetközi kereskedelmi iskola-egylet). E társulat 
nem kevesebb mint negyven kollégiumot számlál 
az Egyesült-Államokban és Kanadában, Portland-
tól San-FrancÍ8kóig és Montréaltól Uj-Orleansig. 
A nevelést illetőleg, együtt-működnek, azonban 
lételére nézve minden kollégium csak önnön-
magától függ. Több intézet állami segélyben 
részesül; ezen esetben az állam hitbizományoso
kat nevez ki, kik a segélyezést utalványozzák; 
azonban mondhatjuk, hogy ezen megbizottak be
avatkozása igen gyakran nyűg az értelmes igaz
gatókra és akadály a tanitás rendszerének javí
tásában. 

A tanitás kiterjed: a könyvvezetésre, a ke
reskedelmi jogra, a számtanra, a levelezésre, a 
nemzet-gazdászatra és a közigazgatásra. Ezeknek 
az intézeteknek legnagyobb részében a franczia, 
német és spanyol nyelvet is tanítják, de sajnosán 
kell mogvallanunk, hogy a nevelés ezen ága mily 
sok nehézségbe ütközik. Mindazonáltal nem rette
nek vissza és remélik, hogy viszonyba léphetnek 
az európai kereskedelmi iskolákkal. A levelezés 
nagy szerepet játszik az amerikai iskolákban,.a 
new-yorki Packard kollégium naponként átlag 
száz levelet kap a vidéki kollégiumoktól. E leve
lek az riruezikkek szállítását, a vétel rendszabá
lyok végrehajtását, leszámítoló és lejáró váltókat, 
szóval mindazon részleteket foglalják magukban, 
melyek a nagy kereskedő házak levelezéseiben 
csak előfordulhatnak. E gyakorlatból meg lehet 
Ítélni a növendék előmenetét és gyakorlottságát, 
és jóravaló vetélkedést kelt a különféle intézetek 
ifjai között, mindinkább szélesbitvén eszméik 
körét. 

Nem nyújthatok tisztább képet e tanulmá
nyok jellegére ós fontosságára vonatkozólag, 
mintha röviden megismertetem a new-yorki is
kola naponkénti működését. Hetenként ötször 
mennek iskolába, és az előadások reggel kilencz-
től egész kettőig délután tartanak. A növendékek 
középszáma háromszáz. A fegyelmi szabályok 
pontosság tekintetében szigorúak. Minden növen
dék különbség nélkül naponként egy óráig tar
tozik magát az írásban gyakorolni; igen nagy 
jelentőséget fektetnek az amerikai kereskedőházak 
az irásra ée a new-yorki iskola ezen szempontból 
tekintve, kitűnő növendékeket képez; s ez egyik 
oka emelkedésének. 

A tanoda két osztályra van osztva, az egyik 
az elméleté, a másik a gyakorlaté. Az elsőben 
minden kereskedelmi műtétet elemeznek és fejte
getnek, itt tanulják a kereskedelmi jogot és az 
élő nyelveket. A második osztály, m-lybe a nö
vendék csak hat hónapos tanulmányok után léphet 
be, az üzleti világ kicsinyben és kizárólag a gyakor
latnak van szentelve- A növendék mint kis üzér 
kezdi el, meghatározott tőkével, melyből minden 
mozgalomban részt kell vennie. Bankjuk is van; 
ismeretes, mily megmérhetlen előnyöket merítet
tek az Egyesült-Államok ezen intéz nényekből. És 
ezen bani-ban a növendék kezeli kölcsönét, leteszi 
bevételeit és árfolyam szerinti értéket kap tőle. 
E látszólagos működések végeztével leltárjegy
zékét elkészíti és félbe szakítja irási gyakorlatait, 
hogy a kereskedelem más ágára térjen. S igy 
fokozatosan megbarátkozik a különféle ügyekkel. 
Ezután bizományos házba lép, a hol szerződik a 

kézművesekkel, idegen tartományokból áruezikke-
ket fogad, azokat megvámolja, a mi nem csekély 
dolog, főleg New-Yorkban; szóval az ügyeket 
nagyban viszi, a legalsó segédtől egész az iroda 
vezetéséig minden teendőt végez. Ez utóbbi tanul
mányainak folyamata alatt a növendék egyetemes 
eszméket szerez a kínálás és kereset törvényeire, 
a védvámra, P vételre és fogyasztásra vonatkozó
lag; tanulmányozza a közlekedés nigy utait, a 
szállító dijakat, a bankmüveleteket legkisebb 
részletekig, a könyvvezetést, a pénztár kezelését. 
Hogy nevelése bevégzetté váljék, szükséges, hogy 
képesítve legyen minden szolgálatot vezetni, ós 
habozás nélkül betölteni minden működési kört 
bármely kereskedő házban vagy banknál. 

Szóval ezen gyakorlati iskola az üzleti világ 
kicsinyben, minden növendék kifejti ott egész 
erélyét; szerepét komolynak tekinti, számit, ir, 
beszél mint gyakorlott üzér; hozzászokik a viszo
nyok komolyságához, az irály világosságához, szá-
mitgatásainak pontosságához. Midőn a tanodából 
kilépve a való életbe kerül, semmi uj nincsen 
előtte, ismeri az ügyeket, sőt uiég az embereket 
is, és már ily korán a gondolkozás érettségére 
jut, moly lehetővé teszi számára a S'.éles keres
kedő világban, hol hivatva van élni, magát biz
tosan igazgatni. 

Innét magyarázható ki az Egyesült-Államok 
kereskedelmi iskoláinak előnye. Ezen intézetek, 
melyek megfelelnek az amerikai nemzet érdeké
nek, szünet nélkül sokasodnak és tökélyesbülnek. 
Bővítik és javítják programmjukat. Növendékeik 
száma minden évben szaporodik. Legyen szabad 
tehát ugy tüntetni föl azokat mint méltánylásra, 
tiszteletre és az európai országok utánzására méltó 
mintaképeket. Közli: Kvassay Jenő. 

Bombaytól Bagdadig. 
(Eredeti levelek.) 

II. 
Bngdád, 1872. szept. 28. 

Utolsó levelemet Bashrába történt megérke
zésünk leirásánal hagytam félbe. Itt a csolnako-
sok a szó szoros érteimében megrohantak ben
nünket, hogy hajónkról partra szállítsanak. Hogy 
veszedelmes nép ez itt, eléggé kitűnik abból az 
egy esetből is, hogy a csolnakosok és túloldali 
persa rablók együtt szövetkezve rabolták ki a 
„Kashmir" nevű 1200 tonnás gőzöst. Majd min
dennap fordulnak itt elő rablások, verekedések és 
vérengzések. E tolakodó sajkások ós az utlevélt 
(tesceredze) előkövetelő tisztek (a kik majd min
den város előtt uj útlevelet és láttamozási taksát 
követelnek) a keleten utazóknak valóságos pióczái 
és mesterségük szintén rablással van összekötve. 
Mind a c9olnakosoktól, mind a passzust kérő tisz
tektől csak ugy szabadulhattam meg, hogy busá
san megfizettem őket. 

Bashra tul íjdonkép nem a víz partján fek
szik; ott csak egy külváros terül el nagyszerű 
kaszárnyákkal, raktárakkal és néhány bizárral; 
a csatornán még 3 angol mérföld hosszan kell 
fölfelé evezni, mig a tulajdonképeai városba 
érkezünk. Útközben számtalan csolnakkal talál
kozunk, melyeket 10 — 12 szerecsen vagy arab 
sajkás hajt, nemzeti dalokat dudorászva; minden 
csolnak egy-két bakált (kereskedőt) visz a városba 
vagy vidéki lakására. 

Bashra semmiben sem különbözik a többi ke
leti városoktól, 50,000 lakója van, kik majd mind 
keletiek: arabok, persák, törökök, szerecsenek és 
tatárok. 

Utamat folytatandó, átvitettem magamat a 
bagdadi gőzösre; az angol gőzhajó még nem ér
kezhetett mog a folyó rendkívül sekély vize miatt, 
s igy kéiytelenek voltunk egy ronda török gőzösre 
pakolózm. Ez csupán 70 tonnás kis hajó s csak 
födélzetén van hely az utazók számára, mig alsó 
része tisztek és matrózok lakhelyéül s teher-rak-
helyül szolgál. 

Délután 4 órakor hagytuk el Bashrát, e híres 
rablófészket A folyó mindkét partja gyönyörű 
pálma-erdőségekkel vanborit\ a. mig beljebb egy
két csatorna környékét kivéve az egész vidéket 
sivár homok-pusztaság fedi, mely minden tenyé
szetet kiöl, elpusztít, sőt még az emberekre nézve 
is nagyon veszélyessé válhatik, ha futóhomokjával 
útközben éri valahol. Ez a föld a történelmi ne
vezetességű Mezopotámia és az első állomás, me
lyet éjféltájban elértünk, az úgynevezett „Eden-
Kert" vala. Ez volt hát az emberiség Ősszülőinek, 
Ádámnak és Évának lakhelye, a hires Paradicsom! 
Bizony, bizony, mint minden a nap alatt, ugy ez 
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a hely is szörnyen megváltozott; a mindenféle ál
latok ós növények kipusztultak belőle; csak egy
két pálma-, szilva-, narancs- és czitromfát vettem 
észre az egész helységben; körülte beduin tanyák 
és raktárak álltuk. 

Ilyen kopár, kiaszott vidék mellett haladt el 
a mi „Mezopotámia" nevű 1500 tonnás gőzösünk 
az egykor világhírű és termékeny országban, mig 
végre Amara nevű kis török város mellett hor
gonyt vetettünk. A városnak 2000 lakója van, 
kik Bagdaddal jelentékeny kereskedést folytatnak. 

A marat csak másnap reggel (szept. 17-kén) 
hagytuk el, számtalan utazót véve föl hajónkra, 
kik velünk együtt Bagdad felé igyekeztek. Utunk 
a folyam folytonos kanyargása miatt sok aka
dályba ütközött s alig haladhattunk előre. A 
partok nem sok érdekes látványnyal kinálkoznak; 
a folyó tele van tömérdek teknős békával, melyek 
a napon sütkérezni a partra másznak ki; minde
nütt halászó szürke és fehér kanálos gémek, gó
lyák s nagy számú más vizi madarak láthatók. A 
parton egymást érik a szigonynyal halászó ara
bok. — A nap tűzveresen tűnik elő s lementekor 
és fölkeltekor szép rózsaszinre festi a láthatárt. 

A partokon többször kiszálltunk, s ilyenkor 
bő alkalmam nyílt a kósza, beduinok életmódját és 
szokásait tanulmányozni. Őszintén megvallva, nem 
valami kellemes tanulmányozás volt biz az! Örö
kös czivódás, verekedés és káromkodásból áll egész 
életök; folytonosan kiabáltak, ordítoztak; rongyos 
férfiak és nők,meztelen 
porontyok, kiktől pál-
ra asz ilván,éretlen diny-
nyén s ugorkán kívül 
egyebet nem kaphat
tunk, s azt is pogányul 
megfizettették velünk; 
húsnak, kenyérnek 

hire-pora sem volt. 
Szóval czigány egy nép 
volt biz az. 

Hajónknak több
szöri megfeneklése éa 
ft nakadása után végre 
Kut elébe érkeztünk, 
hol is a part szélén ki
kötöttünk. It t majd
nem rendeletképen ad
ták tudtunkra, hogy 
kiki lássa el magát kel
lően élelemmel, mert 
azon a vidéken, a hol 
keresztül megyünk, 

nem kaphatunk sem
mit. A jóak aratu figyel
meztetést követtük is 
és összevásároltunk 

mindent a mit csak 
elékaphattunk, pálma
szilvát, hagymát, to
jást , túrót , kenyeret, 
szóval mindent a mi 
megehető. 

Kut vidéke csak 
oly elhagyatott, mint 
a többi partszéli vá
rosoké : alig látható imitt-amott egy kevés zöld
ség, azt is csak éjjeli és nappali szorgos ön
tözés mellett lehet életben tartani. Mielőtt el
indultunk, a vihar szárnyain oly iszonyú égető 
homok-felleg rohant felénk a szárazról, mint
ha az egész pusztaság kerekedett volna föl el
lenünk; a dühöngő orkán majd szétszedte az 
ernyőt fejünk felett; a Számum égetett, fojtott 
itt az a hajón is, hát még a pusztában, hol a meg
lapult teve-, juh- és bivaly-csordákon vágtat 
ilyenkor keresztül, néha egész homokhalmokat 
zuditva szegény fejökre. 

Ilyen kiséret mellett vonultunk már Kuttól 
kezdve, fölfelé a felkorbácsolt hullámú folyamon. 
A táj kopár, kietlen, egyhangú mindenütt, mint 
eddig volt; a vizsekély volta miatt alig tudtunk 
a széles folyón eléfelé vergődni, ugy hogy 150 
angol mérföldet öt egész nap alatt hagytunk hátra. 

A környék erre már népesebb, ámbár a ter
mészet itt is meglehetős fukaron öltöztette föl a 
földet. Gyarló külsejű arab városok és falvak, 
i t t -o t t merész ivezetü romok szegélyezik a 
a folyó partjait, melyeken roppant sok paszulyt 
termesztenek a földkunyhóban lakó arabok. A 
partokon vizemelő gépek nyikorogva vontatják 
fel a vizet öntözésre, mégis alig tudnak egy kis 
íöld színezetet kölcsönözni a vidéknek. 

I t t már Bagdadnak igen közel kell feküdnie, 
legalább a folytonosan élénkülő sürgés-forgás azt 
sejteti velünk, de mi azért nem tudtunk gyorsab

ban menni; 30 mérföldet két nap alatt tettünk 
me<r. Végre a kopár vidék előbb fűzfák, később 
pálmaszilva-erdőségek által kezd elevenebb szint 
kapni a folyó mindkét partján. A fák lombjai 
közül munkás lakok s büszke kéjlakok villannak 
elő itt-ott, s mintegy 5 mérfölddel feljebb élénkbe 
tűnik Bagdad emeletes, lapos, méhsejtszerü há
zaival, pompás konzuli palotáival, gyáraival, dí
szes raktáraival ós kaszárnyáival. A folyót a túlsó 
parttal szép hajóhid köti össze. A mint beléptünk 
a városba, mely a Tigris folyó mindkét partján 
terül el, csak ott láthattuk meg igazán mindenfelé 
annak a roppant gazdagságnak a jeleit, melyről 
Bagdadot már a középkorban „kincses"-nek ne
vezték. A dúsan és változatosan tele rakott bazá
rok végtelennek látszó sorai, melyek legalább is 
6 angol mfd. hosszúságra nyúlnak végig a városon 
keresztül, a kelet minden fényét, csillogását, ipar
és műtermékeit egyesitik magukban. It t is, mint 
a többi nagyobb keleti városokban, a bazár a 
város fődisze és látványossággal telt mulató helye; 
a város többi része silány, kacskaringós, szűk 
utczákból áll, melyek alig érdemlik meg figyel
münket. A város háttere nagyszerű ezredéves 
romokat és pompásan épült síremlékeket tüntet 
föl, mig annál is távolabb eső határa futóhomok
kal borított sivatagban vész el. 

A túlsó part szintén ilyen; a város ott is 
nagy tért foglalt el , de pár nagyobb s diszesebb 
mecsetjén kivül alig van feltűnőbb épülete. A 

III. Napóleon lakása Chislehurstban. (Cambden-house.) 

ben a fák télen új leveleket hajtottak s a madarak 
fészkeket kezdtek rakni; 1289-ben egyátalán 
nem volt tél, és karácsonkor oly tavaszi időjárás 
volt, hogy az ifjú leányok ezen ünnepre ibolyák
kal ékitették magukat; 1241-ben a fák márczius-
ban teljes virágzásban álltak és ápril végén már 
érett cseresznye volt; 1538-ban a kertek már de-
czember és január hónapokban teljes virágpom
pájukat kifejtették; 1572-ben a fákat februárban 
zöld lombok boriták; hasonló történt 1588-ban. 
1607, 1609 és 1617-ben a télnek semmi nyoma 
nem volt; 1722-ben Németországban január kö
zepén felhagytak a fűtéssel és februárban vala
mennyi fa virágzott. Végre 1780. Sz.-Pétervárott 
az újévet 8 foknyi meleg mellett ünnepelték meg. 
De még e század elejéről is több oly évet jegyez
tek föl, melyekben a tenyészet majdnem semmi 
fenakadást nem szenvedett. A mostani télhez 
hasonló tél volt az 1833-iki is, mégis az 1834-ik 
év a század legjobb termésű éve volt. Az akkori 
év bora mennyiségre felülmulta az előző év szü
reteit, és a mellett a minőség oly kitűnő volt, 
hogy még most is keresik. Gabna és búza is nagy 
mennyiségben volt. Akkor is voltak emberek, 
kik rósz aratást jövendöltek, kik állították, hogy 
az őszi vetés gyorsan fog kikelni és ezután sokat 
fog a fagy és hó által szenvedni. De jövendölésük 
dugába dőlt. Az aratás egy hónappal előbb tör
ténhetett meg, mint az előző évben. Tekintve e 
tényeket, nem kell már jóelőre kétkedni az áldá

sos aratásban. Vajha 
beteljesednék e jóslat f 

** {Volt-eI. Napo-' 
leon császár Győrött?) 
Ezenkérdésrea„Győri 
Közlöny" minden két
séget eloszlató adatok 
felhozásával felel. Ér
dekes ezek közt a Paint-
ner Mihály győri ka
nonok egykorú diariu-
mából vett következő 
adat: „ Maga Napóleon 
császár Eugen vicze-
királylyal, a bajor ko-
ronaherczeggel és más 
elsőrangú vezérekkel 
Győrbe jött és a Be-
zerédy-házba szállott. 
Nemsokára megérke
zése után lóra ült, meg
szemlélte a bástyákat 
és az egész környéket, 
parancsokat osztott, 

mely részről és mi mó
don készíttessenek uj 
erődítések, mit tegyen 
az őrség, ha a mieink 
vissza akarnák foglalni. 
A mi meg is történt 
volna, ha a béke közbe 
nem jő. A káptalan a 

városi hatósággal 
együtt a ház lépcső
jénél tisztelgett neki, 
midőn szobájából a vá

ros megszemlélésére lement. Az audiencziát hol-város végén lóvonatu vaspálya visz Kazumba, hol 
igen pompás, négy tornyú s két aranyozott kupo- napra Ígérte; vacsora után nyolcz órakor lefeküdt, 
laju nagy mecset van, melybe naponként roppant ablaka kék posztóval vonatván be; másnap korán 
sokan mennek a mohammedánok ájtatoskodni; ' ™><»<Tnl ^.„A^ XA-X-IX ^íum .i*.* 
keresztyénnek és zsidónak életébe kerülne, ha oda belépne 

Bagdadról még nem sok érdekest irhatok, 
mert első tekintetre az is csak olyan, mint a többi 
keleti városok. Szerfölött sok benne a zsidó, kik 
a garasos arisztokracziát képviselik; valahány 
van, mind üzérkedik és ipart folytat, sőt a tudo
mány is csak nálok található inkább. A férfiak 
ós nők igen szépek, harczias nép, Bagdad környé
kén köztök gyakran egész csaták fejlődnek ki, me
lyeket azonban a kormány összedugott kézzel néz. 

Bagdadnak 100,000 lakója van s kereske
delme az egész török birodalomban első helyen 
áll; a forgalmat részint hajók, részint karavánok 
közvetítik; kocsinak hirét sem hallani. 

Jövő levelemben a karavánokról irok, mert 
magam is azzal szándékozom innen tovább utazni. 

Sz. Török János. 

Egyveleg. 
** {Rendkívüli téli időjárás.) Azok megnyug

tatására, kik a mostani enyhe napok rosz^követ-
kezményeitől tartanak, egy német lap, régi kró
nikák nyomán a következő adatokat közli: 1172-

reggol minden üdvözlés nélkül eltávozott.' 
** {A londoni tűzvészekről.) A londoni tűzvé

szek statisztikája érdekes fölvilágositásokat szol
gáltat. E szerint a tűzvészek száma a város terje
delme és népesedéséhez aránylag növekszik, a 
helyett, hogy mint a rendőrség tökéletesedéséről 
gondolnók, apadóban volna. így pl. 1870-ben volt 
4946 tűzeset, mig 1869-ben csak 1572, — 1833 
óta, mióta a lakosság megkétszeresedett, a tűzese
tek száma háromszorta nagyobb lett. Nem keve
sebb érdekű azon másik tény, hogy vasárnapra 
esvén a legkevesebb tűzeset, ettőlfogva a hét utolsó 
napjain szombatig, fokozatos emelkedésben tűnik 
föl, ugyanez állván a téli évszak ellenében a nyári 
hónapokban is. E mellett azonban vigasztaló je
lenség az, hogy e tűzesetek terjedelme van csök
kenőben, így pl. mig 1866-ban minden negyedik, 
vagyis 25%-ja volt a tűzeseteknek nagy terje
delmű, azóta évenként a nagyobb tűzesetek foko
zatos apadást mutatnak. 

** {Az európai vallásfelekezetek.) Ujabb sta
tisztikai kimutatások szerint, Európában 147.800 
ezer római kath.; 71.600,000 protest.; 69.100,000 
nem egyesült görög; 6.800,000 mohamedán; 5 
millió zsidó; 500,000 pogány lakik. A kisebb 
keresztyén sekták 200,000 lelket számlálnak. 

Melléklet a Vasárnapi Újság 5-ik számához 1873. febr. 2. 

Irodalom és művészet. 
** {Sayous Ede,) irodalmunk derék franczia 

barátja, a „Revue critique"-ben ismerteti a Gyulai 
Pál és Arany László által kiadott nópdalgyüjte-
ményt és különösen behatóan foglalkozik Gyulai 
Pálnak a misteriumokról irt értekezésével ; to
vábbá ismerteti a Szarvas Gábor által szerkesztett 
„Nyelvőrt" s a nevezetesebb czikkek tartalmát 
is adja röviden. Mindkét ismertetés igen melegen 
ós alaposan van irva. 

** (.4 „Hynmusz" 50-ikévfordulója.) Egyiro-
dalombarát a „Főv. L."-ban fölemliti, hogy e 
napokban múlt félszázada, hogy Kölcsey megirá 
azt a hymnuszt: „Isten áldd meg a magyart," mely 
évtizedek óta nemzeti énekünk. A csekei költő 
1823. jan. 22-én irá e költeményt. 

** {üj könyvek.) Debreczenben ifj. Csáthy 
Károlynál „Az ember szellemi élete" czimmel 
terjedelmes (35 ivre terjedő) lélektan jelent meg, 
dr. Cseh Peren ez kegyesrendi áldozárs voltbölcsé-
szettanártól, a ki jelenleg a debreczeni társház má
sodfőnöke; ára 3 ft 40 kr. Szintén ifj. Csáthy Ká
roly kiadásából kaptuk Emericzy Dávid felkai ev. 
lelkész „Német nyelvtan"-ának első füzetét, me
lyet gyakorlati szerkezete a czélszerü tankönyvek 
sorába emel. Ara 80 kr. 

** {A „Magyar Tanügy") első füzete megje
lent Aigner Lajos kiadásában. Szerkesztői: dr. 
Heinrich Gusztáv és dr. Kleinmann Mór változa
tosan álliták össze. A folyóirat két részre oszlik, 
paedagogiaira és közigazgatásira. Az elsőben a 
szerkesztők álláspontjukat fejtegetik, egy névtelen 
czikk Herbart paedagogiáj át ismerteti, Jónás Já
nos pedig a művészet s iskola viszonyáról értekezik. 
Könyvbirálatokat Császár Károlytól, Zsilinszky 
Mihálytól,Mr. Heinrichtől és dr. Emericzytől ol
vasunk. A közigazgatási rész legfigyelemremél
tóbb dolgozata a középtanodai törvényjavaslat, 
melyet a szerkesztők a végből dolgoztak ki, hogy 
a középtanodai értekezletben nézeteiket ós kíván
ságaikat közmegvitatás tárgyává tehessék. A 
„Magyar Tanügy" előfizetési ára egész évre 5 frt. 

** {„A Magyarprot. egyházi és iskolai Figyel
mező") januárhavi füzetét vettük. Első czikke 
amaz emlékbeszéd, melyet Révész Imre a debre
czeni Mélius-ünnepélyen tartott. Aztán Hajnal 
Ábel békésbánáti ref. esperes gyűlési megnyitó 
beszéde s Merle d'Aubignéről, e nevezetes genfi 
ref. hittanárról egy „nekrológ" következnek. A 
tárcza Bessenyei Györgynek két kiadatlan levelét 
s Keres Peterdi Arán Tamásnak egy 1561-ből 
kelt hitvallását közli. A füzet több része egyházi 
krónika, iskolaügyi krónika s rövid társadalmi 
szemle czimek alatt kisebb közleményeket tartal
maz gondos összeállításban. A „Figyelmező" elő 
fizetési ára egész évre 4 forint. 

** ( Az „Erdélyi Gazda",) mely eddig két 
hetenként jelent meg, az erdélyi gazdasági egylet 
igazgató választmányának határozata szerint he
tilappá alakult át, és daczára a majdnem kétsze
rezett költségnek, az egylet tagjai ezután is in
gyen, az előfizetők pedig az eddigi ár mellett 
fogják kapni e derék szaklapot, melyet több jeles 
gazdasági iró közreműködésével Gamauf Vilmos, 
egyleti titkár, szerkeszt. 

** („ Vasmegyei Figyelő") czim alatt Szom
bathelyen vegyes tartalmú hetilap indul meg, mely 
a politikával nem foglalkozik. Megjelenik minden 
vasárnap, s előfizetési ára félévre 2 frt. Szerkeszti 
Rusa Kálmán. Mutatványszáma, melyet e héten 
vettünk, érdekesen van összeállítva, nagyobbára 
a helyi^érdekeket képviselő közleményekből. 

Közintézetek, egyletek. 
** {Magyar tud. akadémia.) A közelebbi hét

főn a folyó ügyek elintézése végett tartatott, gr. 
Lónyay Menyhért elnöklete alatt, összes ülés. 
Először is Arany János főtitkár bejelenté Vasa 
Jczsef és idősb Péterfly Károly levelező tagok 
elhunytát, továbbá azt, hogy a portugál kormány 
tudósítása szerint néhai Magyar László irományai 
Benguelában elégtek. A közoktatásügyi minisz
térium értesité az akadémiát, hogy Bálint Gábor 
keleti utazására 1800 frtot utalványozott. Volt 
egy furcsa bejelentés is: Dr. Cseh Ottokár Károly 
Csehországból, levélben kérte az akadémiát, hogy 
válaszsza be tagjai közé! — Az ülés végén Toldy 

T A R H Á Z. 
Ferencz tett egy közérdekű indítványt. Óhajt — 
úgymond — minden alkalmat felhasználni, mely 
által a hazai tudományosság és irodalom iránti 
érdeklődóst és rokonszenvet a közönségnél ébresz
teni lehet. Ily czélja volt a múlt évi Bessenyey-
ünnepélynek is. A folyó évben is egy, bár kisebb 
jelentőségű, de mégis érdekes eseménynek fogjuk 
megérni négyszáz éves fordulóját, mert a legelső 
magyar nyomtatott könyv 1473-ban jelent meg. 
Annyival jelentősebbnek tartja e tényt, mert a 
könyvnyomtatás felfedezése is csak harmincz évvel 
előbb történt, legalább a német tudós világ igy 
számítja és 1840-ben ünnepié annak 400 éves 
jubilaeumát. Méltónak véli, hogy az akadémia 
tegyen valamit ez esemény emlékezetére. Nem 
nagy ünnepélyt kivan, csak egy akadémiai elő
adást; de egyszersmind óhajtja ez alkalomra a 
magyar könyvnyomtatás történetét illetékes toll 
által megiratni s indítványozz), hogy erre Szabó 
Károly szólittassék föl. Ez indítvány ügyében 
egy bizottságot neveztek ki. 

** (.4 Kisfáludy-társaság) jan. 29-iki zárt 
ülésén b. Kemény Zsigmond lemondása folytán, 
elnöknek Toldy Ferenczet választák meg, alelnök
nek Gyulai Pált, titkárnak ismét Greguss Agostot, 
másodtitkárnak pedig Tóth Kálmánt. A társuLt 
belső tagjainak Toldy Istvánt és Bérezik Árpádot, 
kültagnak Ring Mihályt. A társaság két pálya
diját a birálók ezúttal kiadni ajánlák; az elméleti 
kérdtsre küldöttet (középfajú drámák elmélete), 
két szavazattal egy ellen; a költői beszélyre pedig 
egyhangúlag „A délibábok hőse" czimüt ajánlák, 
mint a melyet költészetünkre nyereségnek, „A 
régi láng" czimüt pedig dicséretreméltónak tart
ják. —-A zárt ülést megelőző nyilvános gyűlésen 
két fölolvasás volt. Gyulai Pál Tennyson egyik 
költői beszélyét: „Ginevrát" mutatta be Szász 
Károly fordításában; második fölolvasó Vulcan 
József volt, fölolvasása az „Argesi zárda," román 
legenda, mely a „Kőmives Kelemen" czimü szé
kely balladával azonos tárgyú. 

** {Az ünnepélyes közülésen,) melyet a Kisfá
ludy-társaság febr. 9 én fog tartani az akadémia 
dísztermében, a műsor ez lesz: Toldy F . meg
nyitója, Greguss titkári jelentése, „Két kép" köl
temény Győry Vilmostól, „Másvilági bűnhődés" 
beszély Szigligetitől, „Fölébredvén" tankölte
mény Greguss Ágosttól, pályázati jelentés s a 
pályanyertes műből mutatvány felolvasása, uj 
jutalomkérdések kitűzése s elnöki zár-szó. 

** {Az országos kisdedvédö egylet) vasárnap 
tartotta alakuló közgyűlését a megyeház termé
ben, s ez első alkalommal már nagy érdekeltség
gel találkozott. A gyűlés kezdetén P. Szathmáry 
Károly adta elő az egylet üdvös czélját. Ezután 
tiszteletbeli elnöknek nagy éljenzések közt vá
lasztották meg Batthyány özvegyét és b. Eötvös 
Józsefnét. Megválasztattak továbbá: elnöknek b. 
Sennyey Pálné; alelnöknek Tisza Kálmánné, Kra-
lovánszky Istvánná és Gyömrőy Vilmosnó. Ezeken 
kivül a férfiak közül elnöknek Várady Gábor; 
titkároknak P. Szathmáry Károly és Mayer Miksa; 
jegyzőknek: György Aladár, Korányi Adolf, Li-
ber József és Falvay János ; pénztárnoknak Csá-
vossy Béla; ellenőrnek pedig Schermann Adolf. 

** {Az egyetemi ifjúság olvasóköre,) melynek 
megnyitásán jan. 26-án Jókai „A jövő század 
regényé"-ből olvasott föl egy fejezetet, a zöldfa 
és°szerb-utcza sarkán levő helyiségében csinos 
négy teremmel, sok lappal és máris jelentékeny 
könyvtárral bir, melynek gyarapítására Jókai, 
Kautz Gyula, dr. Kőnek stb. szép ajánlatokat 
tettek. A körnek több mint 800 tagja van. 

** {Az állat- és növényhonositó (azelőtt állat
kerti) társulat) szintén vasárnap tartá közgyűlését, 
Milassin Vilmos titkári jelentése tudata, hogy a 
Casanova asszony oroszlánait ötezer forinton meg
venni elhatároztat, és hogy a társulatnak 79 év-
dijas tagja van. Berecz Antal igazgatói jelentése 
szerint az egylet vagyona 110,388 frt, tartozása 
pedig 118,880 frt, s igy a defiezit 8392 frr. Állat 
422 darab van. Múlt évben a kertet t».>,643 egyén 
látogatta meg. Elnöknek dr. Szabó Józsefet vá
laszták meg, alelnököknek Gelléri S/.abó Jánost, 
Unger Henriket és gr. Zichy Viktort, titkárnak 
újra Milassin Vilmost. 

*• {A bécsi magyar egylet) rendes felevi köz
gyűlését helyiségében, Neubau Spindlerg. 6. sz , 
jan. 19-én nagyszámú 'tagjai jelenlétében tartá 

meg. Elnök Vidor István melegen üdvözölvén a 
tagokat, kérte, hogy továbbra ia ugy pártolják 
az egyletet a oly buzgalammal segítsék elő annak 
czéljait mint eddig ; szivélyes köszönetét fejezte 
ki az összes választmánynak az egylet érdekében 
tett fáradalmaikért. Volt az egyletnek a lefolyt 
félévben 120 rendes tagja az iparos ós egyetemi 
ifjúság köréből: van takarékpénztárban elhelye
zett tőkéje 450 ft. s 400 kötetből álló könyvtára, 
tiz hírlapja, a szerkesztők szívességéből nagyobb
részt ingyen, s a tagok részére takarékpénztára, 
mely félévi működése alatt 350 ft. forgalmat mu
tat föl. Az uj választás eredménye következő: 
elnöknek Vidor István egyhangúlag, másodelnök 
Mentes Máté, titkár Cservenyák Károly, pénz
tárnok: Szalay János;könyvtárnok és segédkönyv-
tárnok : Motély J . és Gott János ; jegyzők: Oláh 
Gy. és Motólv György; bizottmányi tagok: Czeg-
lédi Gyúl i, Biró Lajos, Janovits Károly, Szász 
Gyula és József, Farkas Ferencz. — Bécs, 
jan. 27. — A titkár. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** {Az uj posta-épület fütö gépezetének) föl

állítása végett a napokban érkeztek meg a svájezi 
munkások Sulzer testvérek wintherthuri gyárá
ból. Ugyané czég készítette el az egyetemi vegy
tani intézet fűtő szerkezetét, mely a legkitűnőbb
nek bizonyult be. A hírlapok tudósítói gyakran 
összetévesztenek két fűtési rendszert, melyek kö- . 
zött lényeges különbség van. E két rendszer a 
gőzvizfütés és hévvizfütés; a gőzvizfütés beruhá
zási költségei tetemesen nagyobbak, de ez az 
egyedüli fűtési rendszer, mely nagyobb épületek
nél alkalmazható, mert kötött hőt vezet az épület 
legtávolabb részeibe is, a hévvizfütés beruházási 
költsége csekélyebb, de e fűtésrendszer csak ki
sebb épületeknél alkalmazható, mert szabad hőt 
vezet a fütendő helyiségekbe, és igy a második és 
harmadik emeletet már nem fűti. Mind a vegy
tani intézet, mind pedig a posta gőzfűtést nyert. 
Pcstvárosa a főreáltanodát is e fűtési rendszerrel 
szándékszik ellátni, és nem hévvizfütéssel, mint 
több lap jelenté. 

** {A „Viktória" biztosító társulat) választ
mánya elfogadván Galgóczi Károly lemondását 
a vezérigazgatói állomásról, helyébe a társulat 
vezérigazgatójául egyhangúlag Szász Gyulát vá-
lasztá meg, ki a társulatnak eddig is legtevékenyebb 
és sokoldalú ismerettel biró tisztviselője volt mint 
kolozsvári vezérügynök. Titkárnak Derzsényi hi
vatott meg, a társulat prágai vezórügynökségótől. 

Hí qjság ? 
** {A képviselőház) jan. 30-án befejezte az 

átalános vitát a költségvetés fölött. A jan. 29-ki 
ülésben Tisza Kálmán szólott, egyaránt polemi
zálva Lónyay és Kerkapoly, s más előtte szólottak 
ellen. Tisza Kálmán után már csak szélsőbalolda
liak tartottak beszédet. Csanády, b. Baldácsy (ki 
azt a furcsa indítványt tette, hogy József főher-
czeg elnöklete alatt küldjenek ki egy bizottságot 
a defiezit fedezése ügyében) és az elmaradhat-
lan Madarász. Jan. 30-án végre tizenhárom napi 
élénk és heves küzdelem után véget ért az átalá
nos tárgyalás; még az előadók és az indítványo
zók szólnak s aztán következik a részletes tár
gyalás, a melynél már pozitív javaslatokkal kell 
előállini, — és az „adóreform"-ra vonatkozó tör
vényjavaslatok, melyeket a pénzügyminiszter már 
a ház elé terjesztett. 

** (.á pesti sugárúton) tavaazszal 41 házat és 
nyaralót vesznek munkába, mely több mint az 
egész sugárút negyed réaze. A vállalkozók eddig-
efé 5 millió ftot fektettek a augárutba. A gyár-
utcza sat. sarkán épülő házcsoport novemberre 
kész lesz, az uj nyaralókat pedig már a nyárban 
lakhatják. Az ut, a föld alatti nehéz építkezések, 
a légszesz és vízvezeték és a Cíatornarendszer ter
vezete már Kész. A sugárút iharfáit gr. Zichy Fe
rencz híres faiskolájából szállítják. — A boule-
várdi munkálatok pedig a váczi-uton már jó 
formán be vannak fejezve, s tavaazszal az or
szágúti boulevárd elkészitrs-hez fognak, melyet 
1874-ben teljesen be akarnak fejezni. 

"** {Fest épülése.) Pesten a múlt évben 14 
négyemeletes, 54 háromemeletes, 42 kétemeletes, 



90 egyemeletes a 205 földazinti ház épült, nem 
számítva a ráépítéseket. 

** (Honnan, hová?) Pest, Buda és Ó-Buda 
ma még teljesen különálló hatóságai utasíttattak, 
hogy már a tényleges egyesítés előtt, kiadványai
kon ezt a nevet használják: Budapest. Ebből nagy 
zavar következett. Ó-Budáról így érkeztek a leve
lek: „Budapest közönsége Budapesten: Budapest 
közönségének Budapesten." Hogy Ó-Buda ezt a 
levelet Pest vagy Buda városához intézte-e, azt 
természetesen a czimről nem lehet tudni, s igy a 
posta elvitte Pestre, itt felbontották ós kitűnt, 
hogy Budára szól, ráírták tehát a czimet: „Vissza 
Budapest közönségénekPestbudán." De a levelet, 
nem tudni mi oknál fogva, a budaiak sem vállal
ták el, hanem újra czimezték: „Vissza Budapest 
közönségétől, Budapest közönségének Ó-Budán" 
e ez igy megy tovább nagyon mulatságosan. 

** (Gödöllőről) irja egy bécsi lap, a „Wiener 
Tagblatt" tudósítója: „Eletemben nem mulat
tam olyan jól, mint ez őszön Gödöllőn!" — A 
császárné e szavai felől kezeskednek előttem ós 
én örömest elhiszem. Ugy, mint a császári pár 
Gödöllőn, osztrák uralkodó család még nem ólt. 
A hölgy-etiquette kerülve és száműzve van Gö
döllő tirületóről; mindenki tetszése szerint él, 
beszél ós mulat. Mig például — hogy csak egyet 
említsünk — Bécsben a császárt legközelebbi 
környezetének sem lehet megszólítani, itt gr. 
Keglevich Bál* a mízón, vadászat előtt unoka-
hugát bemutatja a császárnénak, s ez a legna
gyobb szeretetreméltlsággal fogadja a fiatal höl
gyet. Hasonlólag minden fesz nélkül viselik ma
gukat a császár és ta többi urak; beszélnek ne
vetnek, tréfálnak a legkedélyesebb hangon, a mit 
épen jön. 

** (Fejedelmivendégek abécsivilágkiállitáson.) 
Bécsi hivatalos körökben sokat beszélnek már a 
sorrendről, melyben a világkiállításra meghívott 
fejedelmi vendégek a meghívásra a Burgban meg 
fognak jelenni. Ezek szerint a német és hihetőleg 
vele együttaz orosz császár június végén, vagy jú
lius elején jelennek meg;május havanemcsak azan-
gol trónörököst, de az olasz királyt is Bécsben talál
ja, kit aztán az egyiptomi alkirály követ. Kimara
dásukat a meghivottak közül eddig csak a zultán, 
a görög, spanyol és svéd királyok jelentették, 
mig a kisebb német fejedelmek, a belga és holland 
királyok Június és július hónapokban várhatók. 
Thiers látogatása még nem bizonyos. A bajor 
király már a megnyitás (május 1-seje) előtt Bécs
ben fog időzni, mivel Gizella főherczegasszony 
lakodalmán, — mely április végére van tervezve 
— tisztséget fog viselni. — A világkiállítás költ
ségei oly nem várt dimensiókban haladnak, hogy 
a sok kiadás Bécs egy tekintélyes nagy részénél 
rósz vért csinál. Még harmadfél millióra van 
szükség, hogy az építkezések bevégeztethessenek; 
e^y millió forint kell a világkiállítás tartama 
alatt a rendőrség létszámának emelésére, — és 
másfél millió a monarchák illő fogadtatására. 
Egészben véve: Ausztriának világkiállítása 18 
millió forintba kerül. Sokan kételkednek, hogy a 
roppant kiadásodhoz képest lesz-e megfelelő ha
szon ebből ? A Tamások magát a kupolát is féltik 
az összedüléstől, — mert a fedélzet oly nehéz, 
hogy a különben is igen nehéz vasgerendák alig 
birják el a roppant terhet. Szakértők ellenben 
minden beomlás ellen biztosítanak. 

** (Berlinben) is elrendelték a 8 napi udvari 
gyászt Napóleonért, hogy megőrizzék a régi eti-
quettet. Egy német lap azzal vigasztalta hazája 
fiait, kik az elhunyt ellenség és 1870-ki fogolyért 
a gyászt kedvetlenül viselik, hogy e 8 napos gyász 
egybeesik a Heléna orosz nagyherczegnőért el
rendelt 14 napos sryászszal. Ez utóbbi Pal wiir-
tembergi herczeg leánya volt, s nem egy fontos 
ügyben diplomatiai küldetésben is járt közben a 
berlini udvarnál. Most 66 éves korában halt meg. 

*• (A honvédmenházban) Jókai Mór életfogy-
táiglan egy honvédet f'o.r saját költségén tartani, 

az ez óv't költség első részletét már át is adta 
Vidacs Jánosnak. 

** (Petőfi Sándor házisapkája.) Jókainak 
Kolozsvári Lajos pesti szabómester megküldötte 
Petőfi Sándor házisapkáját, melyet Petőfinó még 
mint menyasszony hímezett a költő számára. Petőfi 
nejének halála után Petőfi fia birtokába került; 
majd harmadik kézből Kolozsvárihoz, ki azt, mint 
Petőfi barátjának, Jókainak adta ét. Jókai az 
emléket köszönettel vette, s át fogja adni a Petőfi 
után maradt dolgok gyűjteményébe, hogy ha ily 
gyűjtemény valaha egybeállittatik. 

** (Házasság.) Benard Lajos honvédelmi mi
nisztériumi osztálytanácsos múlt héten tartá es
küvőjót Gáspár Emília k. a.-nyal, Gáspár András 
48-ki honvéd tábornok e képviselő leányával. — 
Beksits Gusztáv kir. táblai tisztviselő és a „Ke-
form" munkatársa, eljegyezte Bogdanovits Krisz
tina kisasszonyt, a nemzeti színház tagját. 

** (Egy honvéd temetése.) Monor községe né
hány nap előtt összeadott pénzből temetett el egy 
honvédet: a 86 éves Csajághy Istvánt, ki egykor 
főhadnagy s 13 évig száműzött vol*> s m. hó 19-ón 
rongyosan, betegen ment a biróhoz szállást kérni 
s a kapott szálláson még azon az éjszakán meghalt. 

t (Halálozások.) A századunk első évtizedei
ből fennmaradt veterán irók egyike dőlt ki ismét. 
Neve s bölcsészeti müvei most már csaknem el
vannak feledve, de régi hatásuk megérdemli, hogy 
egy meleg szót szóljunk őket túlélt agg szerzőjük 
halál t kor. E férfiú id. Péterfy Károly, ref. nyugal
mazott lelkész, ki jan. 28-án hunyt el Maros-Vá
sárhelyt, 83 éves korában. 1815-ben választot
ták vásárhelyi lelkószszé, három év múlva pedig a 
ref. főtanodéban a bölcsészeti tudományok tanéra 
lett. A tud. akadémia 1834-ben választá meg le
velező tagul. 1837-ben tordosi pap lett, de a for
radom kizavarta e magányból. Két évig volt szá
mos családjával állomás nélkül. A szükség elől a 
dévai egyházban talált, mint lelkész, menedéket, 
mignem 1855-ben a m.-vásárhelyi egyház másod
ízben is lelkészévé választotta. — Az erdélyrészi 
tanügyet súlyos csapás érte, Kasza Dániel, nagy-
enyedi főiskolai tanár hosszas és kínos betegség 
után jan. 20-án bekövetkezett halálával. A bol
dogult egyike volt a legjelesebbeknek, kik a 
nagy-enyedi főiskola egykori fénykorából keltek 
ki s több évi tanári működése alatt fáradhatlan 
szorgalommal, önfeláldozó odaadással fizette vissza 
az anyaiskolának, mit egykor tőle vett. — Nagy-
Kőrösön 27-én hunyt el Kubinyi Albert, dúsgazdag 
földbirtokos, ki családot és végrendeletet nem 
hagyván hátra, egy milliónál többet érő vagyo
nát nővére: Róza, (Lónyay Albert volt-főispán 
neje) fogja örökölni, bár mondják, hogy életében 
sokszor ugy nyilatkozott, hogy egy távolabbi 
rokona : Kubinyi Géza lesz az ő örököse. — Bé
késmegyében, Öcsödön jan. 26-án hunyt el Pé-
terfi Ferecz orvostndor, ki a szabadságharczban 
honvédorvos volt. —Remetei és pogányesi Sebes-
tiani Vilmos, pesti ház- és földbirtokos, 67 éves 
korában Bécsben meghalt. 

Nemzeti színház. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Több t. előfizetőnk az előfizetési pénzedet és a la-

szétküldésére vonatkozó felszólalásokat folyvást a szerp 
kesztöséghez intézi, a mely pedig ily dolgokkal nem fog. 
lalkozik;a hozzánk érkező ily tárgyú leveleket rendesen 
átadjuk elintézés végett a kiadó-hivatalnak, de legyen 
szabad figyelmeztetnünk t. előfizetőinket, hogy a lap anyagi 
oldalát illető összes közleményeiket ozélszerübb egyenesen 
a kiadó-hivatalba intézni. 

— Tobik. R. A. A hirdetést már a múltkor átadtuk a 
kiadóhivatalnak; az efféle ügyeket is ott intézik, s a szer
kesztőség alig foglalkozik többet a hirdetésekkel, mint 
az olvasók. 

— Hajnik. Igyekezni fogunk valamennyi kivánatot 
teljesiteni. 

— B.-Gyarmath. L. S. A mostani alakban már jobb; 
a közlendók sorába teszszük, de az uj év ilyen áldásaiban 
nem szegény, s nem hamar jut számára hely. 

— Debrerzen. V. M. Nem közölhetők. 

SAKKJÁTÉK. 
688-ik sz. f. - B r a u n é R ó b e r t t ő l 

(Gráczban) 

Sötét. 

Péntek, jan. 24. „Az ördög naplója." Vigj. 3 felv. írták 
Arago és Vermonn; ford. Egressy B. (Mdndoky B. utolsó 
fö-léptetil.) 

Szombat, jan. 25. „Fau*t." Opera 5 felv. Zenéjét szer
zetté Gounod. 

Vasárnap, jan. 26. „Viola" Népszínmű 5 felv. Irta 
Szigeti József. 

Hétfő, jan. 27. Először: „Női könyek." Vigjáték 1 
felv. írták Siraudin és Thibaut. — „A csapodár." Vigjáték 
3 felv. Irta Sardou ; ford. Szerdahelyi. (Holmi Ferencz 
első vendégföllépteül.) 

Kedd, jan. 28. „Rigoletto." Opera 4 felv. Zenéjét szer
zetté Verdi. 

Szerda, jan. 29 „Fenn az ernyő, nincsen kas." Vigjá
ték 3 felv. Irta Szigligeti. (Halmi Ferencz második fel
léptéül.) 

Csütörtök, jan. 30. 1rá fekete dtminá." Vig opera 3 felv 
Zenéjét szerzetté Auber. 

a b c d e f g b 
Világos. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 683-ik számú feladvány megfejtése. 
(Gorgas Viktortól Sopronban.) 

Vi l . (a) Sftt. 
1 1. Ke4—e3:(b) 
2. Vd6—e5+ 2. tetsz. szer. 
3. Ve5 - e l matt 

(c) 
1 1. Fg4—e6: 
2. V d 6 - d 4 f 2. tetsz. szer. 
3. V d 6 - f 4 m a t t . 

Helyesen fejtettek m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolezon: Czenthe József. — Oelsén: Glesinger Zsig
mond. — Kecskeméten: Galambos László. — Alsó-Dába-
son: Parragh József. — A pesti sakk-kör. 

1. 
2. 
3. 

1 

Vtl. Söt. 
Va6-d6 : 1. e7—dS:(a) 
Fe6—föff 2. tetsz. szer 

e3—e4 matt. 
0>) 

1. f4—e3:(c) 
2. 
3 

Vd6 - dö t 2 tetsz. szer. 
Vdő—g3 matt. 

Versenyjátszma Bécs—London 
(Skót csel.) 

S ö t é t 
(London.) 

e7—e5 
H b S - c 6 

e5—d4: 
V d 8 - h 4 
F f 8 - b i : 
V h 4 - e 4 + 
K e 8 - d 8 
F b i - d 2 : 
V e 4 - f 4 
H g 8 - f 6 
H f 6 - g 4 

között 

V i l á g o s 
(Bécs.) 

1. e 2 - e 4 
2. H g l - f 3 
3. d 2 - d 4 
4. H f 3 - d 4 : 
5. H d 4 - b 5 
6. F c l - d 2 
7. F f l - e 2 
8. 0 - 0 
9. H b l - d 2 : 

10. c2—c4 
11. Hd2—f3 

V i l á g o s 
(Bécs.) 

12. H b 5 - c 3 
13. g 2 - g 3 
14. H f 3 - d 2 
15. Hd2—e4 
16. F e 2 - h 5 
17. F h 5 - f 3 
18. F f 3 - g 2 
19. V d l - d 2 
20. Bal—dl 
21. B f l - e l 

S fl tét 
(London.) 
B h 8 - e 8 
V f 4 - f 6 
Hg4—h6 
V f 6 - g 6 
V g 6 - f 5 

b 7 - b 6 
Fc8—b7 

f7—f6 
H h 6 - f 7 

(Folyt, köv.) 

Honapl-és 
uetinap 

3 Vasár 
3 Hétfó 
4 Kedd 
5 Szerd 
ti Csőt. 
7 Pont. 
8jSsom. 

Katballkns éa protrstaa* 
naptár 

Február 
E 4 6 y . s « . b . a . E 4 G y ar.a. 
Balázs pnjp. | Balázs 
Izidor, Andr. 
Ágota 
Dorottya ázna 
Bomnald apát 
Mathai János 

Izidor 
M dezt 
Doro'tya 
Rikárd 
Salamon 

Hold valtosaaat 

J a n . (ó) 
XI G Maximin 
22 Timotheus 
23 Kelemen 
24 Xénia 
25 Gergely hitv. 
26 Xenophon 
27 Ján.Chrisost. 
. 9 Elsó negyed 

Sebat R. 
5 Gábor 
6 Gedeon 
7 
8 

j 9Xolof.ünj!3l7 47 
110 Hebron 318 48 

118. Mesala 319 49 
4. 11 óra 21 pereskor délután. 

P- o. 
27 5 
25 Í5 
25 5 
24 5 
23 5 
21 5 10 
19,5 18 

f. 
12 
SS 
39 
52 31 
65 13 
77 31 
89 43 

ó. 
10 
10 21 
10 43 
11 9 
11 39 

este 
1 6 

*• P 
11 24 
"•egg-
0 36 
1 4 9 
3 1 
4 8 
5 7 

a V Lapunk mai számához van csatolva 
a Hoffmann J pesti magkereskedésében kap
ható gazdasági- , kerti-, fa- és v i rág-magvak 
bővített árjegyzéke. 

T A R T A L O M . 
Bulwer Eduárd, lord Lytton (arczkép). — A politika 

maszkjai. — A badnagyné tyúkja (folyt.). — A két Na
póleon caászár (barom képpel). — A kereskedelmi iskolák 
az Egyesült-Államokban. — Bombaytól Bagdadig, II . — 
Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közin
tézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi 
iJ»*K? ~ Nemzeti azinbáz. — Szerkesztői mondanivaló. — 
Sakkjáték. — Heti-naptár. 

Feleld* szerkesztő Smgy Mikié* (L. magyar-ntcaa 21. az.) 

6-ik szám. Huszadik évfolyam. 

EIAflzetésl föltételek: a Vasárnapi Uj»ág és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft. 
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre S ft. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. ~ O T 

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

H o g y 1848/9-diki nagy küzdelmünk nem 
pusztán nemzeti önvédelmi harcz volt, 
hanem az átalánosb érdekű vi lágszabadság 
harcza is egyszersmind, semmi sem bizo-
nyi t ja j obban , mint a r észvé t , melylyel 
idegen nemzetek hős fiai is viseltettek e küz
delem iránt , állottak sorainkba s ontották 
ve rőke t velünk együtt , ére t tünk. A lengye
lek közül egy Bem, Dembinszky, már világ-
h i rü hadvezérek, egy Visoczky, Woronieczky 
herczeg s számtalan mások , — a németek 
közül a derék Leiningen, szabadságbarezunk 
egyik legderekabb katonája s 
legtehetségesb t ábornoka , — 
az angol Guyon Richárd , az 
oroszlánszívű s annyi más ide
gen származású, de velünk a 
tűzben összeforrt szivü hös, 
megannyi bizonyságai a fen
tebb kimondot t igazságnak. — 
S ha saját vérünkből eredt 
hőseinket , a haza i rán t i köte
lesség bajnokait s vér tanúi t , a 
hírneves és névtelen félistene
ket, honvédeinket kegyelet és 
emlék i l l e t i , — kétszeresen 
kötelesek vagyunk kegyelet tel 
s há lával emlékezni meg azok
ról , kik idegen ország fiai lé
tökre, hazánk védelmére fegy
ver t kötöt tek s érette verőket 
is on to t ták . 

Ezek közé tar toz ik a férfiú 
i s , kinek nevével a mú l t év 
halot ta i közt ta lá lkoztunk leg
közelebbről , de kit a forrada
lom hősei — s a várfoglyok 
névsorában is feltalálunk azok 
közt, kik hazánkér t küzdöttek 
és szenvedtek. Most magyar 
főid fedi p o r á t , bá r bölcsejét 
nem e föld r i nga t á ; de szive 
e földhöz forrott s benne m á r 
hazánkfiát gyászolhatjuk. Le
gyenek e sorok, emlékének 
szentelve. E sorok irója egy
részről feledhetlen barát ja i rán t i kegyeleté
nek kivan áldozni, másfelöl az olvasónak 
vél szolgálatot t enn i , mikor e rövid élet
rajzban részletezve bár , de lehetőleg össze
vonva mutat ja be a derék férfiú életének 
főbb vonásait . 

D r i q u e t P é t e r . 
(1820—1872.) 

JEhrenbrucki Driquet Péter , Csehország
ban, P rágában született, 1820. márcz. 20-án. 
Katonatiszt im volt, s ot t kellé neki születnie, 
hol atyja ezrede épen akkor feküdt. Mert 
atyja, ehrenbrucki Driquet Pé te r szintén, 
eredetére nézve franczia vol t , s Elzászban 
Mühlheimben született , fiatalkorában azon
ban osztrák katonai szolgálatba lépvén , i t t 
annyira k i tünte t te m a g á t , hogy 1828-ban 
Ferencz császár-királytól osztrák birodalmi 
nemességgel ruház ta to t t föl. Neje, a mi 
Pé te rünk anyja , Úrban János karlsbadi 

D R I Q U E T P É T E R . 
(1849.) 

kereskedő leánya: Anna , — ki fiát túlélve, 
ma is életben van még. Driquet Pé te r az 
atya, az időben mikor fia Prágában a nap
világot meg lá t t a , főftadnagy volt a 23. sz. 
császári gyalog-ezredben. 

De Pé te r még kisded gyermek volt, 

mikor atyja ezredét Magyarországra és 
pedig egyelőre épen Pestre tették át . A kis 
fiu anyanyelvével csaknem egyszerre ta
nul ta meg a magyar t is, s m á r kis korában 
megszerette a magyar fiukat, kikkel négy 
évig együtt j á r t iskolába Pesten. Négy is
kolá t végzett már , mikor apjá t , ezredével 
Pozsonyba tet ték á t , s ő is ott folytatta és 
végezte be az elemi osztályokat. 

Mint katonáim korán katonának volt 
szánva s magának is e pályára levén hajlama, 
a gymnázium végeztével a bécsújhelyi ka-

tonai akadémiába ment, hol hét 
évet k i tűnő szorgalommal és 
sikerrel végezvén, mint tiszt 
lépett ki onnan és pedig épen 
azon gyalog ezredbe, melyben 
atyja is szolgált. Csak 18 éves 
volt még, de ki tűnő szorgalma, 
ügyessége s jó magaviselete 
megszerezték neki fölebbvalói 
jóakara tá t és bizalmát, s csak
hamar első-osztályu hadnagy
nak mozdittatott elő. Az ezred 
még folyvást Magyarország
ban feküvén, alkalma vol t a 
gyermek - korában megtanu l t 
nyelvet s elsajátított rokon
szenvet nem feledni el, s ő 
valóban mindig is szeretettel 
viseltetett a magyarok iránt , 
nyelvünket pedig h ibá t lanul 
i r t a és kevés hibával beszélte, 
u g y mint igen r i tka idegen. 

Rokonszenve leginkább ma
gyar társaságokba is vonzotta; 
s a csinos, mivelt és magyar 
szellemű hadnagy szívesen lá
to t t vendég volt Pesten nem 
egy előkelő magyar háznál . 
Igy ismerkedett meg a fővá
rosban hazánk egyik derék 
hölgyével, a lelkes Alapi Sala-, 
mon Rózával. Ismeretségök-
nek kölcsönös hajlam s en
nek rövid időn házassági frigy 

lőn eredménye. Mars fia ott hagyta a ka
tonai szolgálatot s ka tonai becsülettel ki
lépvén abból , po lgár i életre s a családi 
élet örömeire szánta magát . Most már, a 
magyar nő o l d a l á n , a magyar birtokon, 
egészen magyar ember lett belőle. Házuk 




