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Pesti (Lipótvárosi) takarékpénztári részvények 
részletfizetésre, az osztalék biztosításával. 

A rendkívüli és folyton növekvő kedveltségnél fogva, mely a nyereményt és szilárd befektetést kereső tőke részéről hazánk takarék
pénztári részvényei iránt nyilvánul, indíttatva érzem magamat: a kisebb megtakarított tőkének is egy oly érték- és befektetési papirt, mint 
a milyen gyanánt 

a pesti (lipótvárosi) takarékpénztári részvények 
joggal tekinthetők, az alábbi részletfizetési combinatio által hozzáférhetővé tenni. 

A pest-lipótvárosi takarékpénztár, mely mintegy 9 hónap előtt két elsőrangú bankháztól alapíttatott és ezeknek igen jelentékeny 
takarékpénztári clienteláját átvette, ma már legtekintélyesebb takarékpénztáraink sorába tartozik, és az én meglehetős alapos becslésem szerint, 
már fennállásának első 9 hónapjára részvényenkint 5 frtnál többet mutathat ki mint nyereséget. 

A nevezett takarékpénztár kétségtelen szilárd állása mellett tanúskodik azon körülmény, hogy egy itteni első bankokból és ban
károkból álló consortium a pest-lipótvárosi takarékpénztár részvényeinek maradékát saját számlájára átvette, és miután minden kéte
lyen felül áll, hogy a nevezett intézet, melynek serény vezetése és szigorúan szilárd igazgatása köztudomású dolog, üzleti terjedelmét mindin
kább tágitandja és helybeli testvérintézetei gazdag jövedelmezőségét nemsokára elérendi, ezért részvényei legközelebb magas árfolya
mot vannak hivatva elérni. 

Mindez előre bocsátott alapos okoknál fogva a kisebb tőkepénzeseknek is ajánlatos 

a pest-lipótvárosi takarékpénztári részvények megszerzése, melyek nálam darabját 
8 4 forintjával számítva, 

fc^* 12 havi részletben H forintjával "*S3S-
kaphatók, mely esetben mindjárt az első részlet lefizetése után a részvény osztaléka a vevő kizárólagos tulajdonát képezi. Ezáltal lehető, 
séget nyújtok a t. közönségnek időközönkinti részfizetések által megtakarított pénzét kamatot hozó, nyereményt igérő és kétségtelen biz
tossága értékekbe fektetni, a mi más papíroknál nem megy oly könnyen. 

Úgyszintén eszközlöm e papir vásárlását a helybeli tőzsdén, gyorsan a napi árfolyam mellett, mely ma 50 frt befizetéssel 74 frtot o. é. 
tesz; ezen papir nálam letétben is maradhat, mely esetben 10 frt. fizetendő darabonkint, a többi pedig a részvény átvételénél. 

Legkevesebb 50 darabnak és ezen fölül részletekre történt vásárlásánál szabadságot engedek a vevőnek a részletfizetéseket egé
szen kénye-kedve és kényelme szerint beosztani. Számos üzletbarátaimnak és klienseimnek a bel- és külföldöa csak azt ajánlhatom, hogy minél 
előbb határozzák el magukat a pest-lipótvárosi részvényeknek vásárlására, miután a jelenben nyilatkozó erős kereslet mellett biztonsággal lehet 
erős árfolyamemelkedést várni, mely esetben már nem lehetnék képes a fentebb kifejtett jutányos feltételek mellett szolgálni. 

FISCHER M. L. Megrendelések utánvét mellett pontosan 
eszközöltetnek. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

váltóháza a „Fortunához" hatvaoi-utcza 16 - ik szám. 1348 ( 4 - 6 ) 

Növeldei értesítés. 
A növendékeknek magánfinöveldémben az 1872/3-dik tanérre beírása történik 

szept. 30-dik napjától kezdve okt. 7-dik napjáig. Előleges jelentkezéseket addig is 
bármikor szivesen fogadok, sőt a teljes ellátásra beadandó növendékeket lehetőségig 
korábban előjegyeztetni tisztelettel kérem azon okból, hogy a kívánt helyet intéze
temben biztosan fectarthassam számukra. 

Részletes felvilágosítással s kívánatra intézetem programmjával bárkinek kész 
szívvel szolgálok. Pesten, czukor-utczában 6. sz. alatti házamban. 

1348 (i—5) S z o n y i P á l , m. k. 

30,000 darab kitisztított, 3-4akó8 hordó-donga és fenék 
eladandó Magyary piatér mesternél, Mária-ucza S z o l n o k o n . 
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Jff Vászonraktár-végeladás. |̂§f 
A „szép jahásznéhoz" vászonKreskedés az nri- és kigyó-utcza sarkán, 

a párisi-ntcza közelében, 
teljes átalakítása végett, f. évi augusztus 15-től kezdve az összes raktárbeli áruk igen leszállított árak mellett, ugyanott önkénytea végeladás 
folytán elárusittatnak, melyhez a t. ez. közönséget tisztelettel meghívjuk. ** . _ » * . ím. KU]VZ ég MÖSSMER. 
Aruk: rumburgi, irlandi, hollandi, creász-, fonal- és sléziai Tasznak; asztalteriték 6,12,18,24 
személyre; törülköző, abrosz, asztalkendő, kávé-abrosz, asztal- és ágy teritök.—Pérü é s nói 
íehérneniűek: vászoncsinvat, színes ágyravaló és csinvat, fehér és színes batisztkendök, fe
hér moull, batiszt clair, ruhaperkál és batiszt, függöny, chiífon, nankin ingszövet, fehér és szí
nes barchet, piquet és flanellágyteritök és egyéb sok ezen czikkhez tartozó áruk. i««<4-«) 

Kiado-tulajdono. H e c k e . . * 6 „ « t . T . - N r o » « . « ..ját .yomdájában Pesten 1872. (egyetem-utex. 4-ik .zám alatt) 

Előfizetési Kitéte lek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt — Fél évre 5 frt. 
S/tF" Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. *WB 

§j&~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajezarba; háromszori vagy 
tffbbszöri igtatásn&l csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

Mialat t Francziaországot és Angliát 
minden úton-módon közelebb akarják egy
máshoz vinni a hajózás könnyítése, távirda-
sodronyok szaporítása, hídépítés, alagutké-
szités által: az alatt egy tudományos iskola 
működik a nemzetközi idegenkedés eloszlatá
sán a tudomány legbiztosabb fegyverével. Ez 
iskola Comte Ágoston neve által tekinthető 
egynek, s ma élő legnagyobb alakja és vezér-
férfia Mill Stuart János, kinek arczképét itt 
veszik olvasóink. Comte Ágoston barátja s 
részben tanítványa, de azért oly önálló gon
dolkozó, hogy e pillanatban sem több, sem 
kevesebb, mint a világ eszme
mozgalmainak legfőbb irány
zója. Működéséről könyveket 
írtak. Nevét ismeri széles e 
világ. Müveinek mindegyike 
egy-egy forradalom ujabb stá
diuma. Mig a világ egyik köny
vének eszméivel próbál meg
birkózni: a nyugodt bölcsész 
ismét ujat nyújt elé s szolgál
tat benne olyan eszméket, me
lyeken a világ még soká fog 
táplálkozni. Tekintélyéhez ma 
a tudomány terén nincs fog
ható semmi, csak szellemi ér
téke. Szellemi erejét csak egy 
múlja felül: erkölcsi ereje. — 
Mill Angolországnak ma egyik 
fó büszkesége, s nevét már Ba
con, Locke, Hume sorában em
lítik, mint egyik iránypontot, 
mely századokra mutató ma
gasban áll. Körülte csoporto
sul két ország irodalmából egy 
tábor, kiket mint ,,uj franczia-
apgol iskolát" szoktak megkü
lönböztetni, s ezek közt első 
tekintély gyanánt állani, min
den tudományos czim nélkül: 
a tudományos világ demokra
tájától a legnagyobb hódolat, 
felléptétől a bölcsészeti iroda
lom u j korszakát számítja [ 
nemzete s az angol közélet 
^inden szereplő és nem szereplő ifjabb 
^érfia annyira hatása alatt áll e nagy gon
dolkozónak, hogy müvei értékét és befo
gását az egyetemek hatásával szokták ösz-
^ehasonlitani. Skótország kiváló ajándékai 
fcözött, melyekkel az angol irodalomnak 

J o h n S t u a r t Mill . 
adózik, e században Hamilton, Carlyle, Ma-
caulay és Mill a legnagyobbak, de Mill ha
tásának dúsgazdagságával egyik sem ver
senyezhet. 

Mint Herschel, a csillagász, Mill is egy 
kitűnő férfiúnak apját túlragyogó fia, kinek 
életrajza nem teljes, ha az apának élete is 
nem áll előttünk. 

I. James Mill, John Stuart Mill atyja 
1773-ban született Montroseban. Atyja csiz
madia volt. A fiu fényes tehetségei Sir John 
Stuartnak, a földesúrnak, feltűnvén, saját 
költségén küldte őt az edinburghi egye-

J O H N S T U A R T M I L L . 

temre, hol mint a Locke elveit követő 
Dugald Stewart tanítványa, csakhamar el
pártolt a lelkészi pályától, s mint magán 
nevelő (priváté tutor) működött Edinburgh
ban. 1800-ban költözött át Londonba, mint 
a „Literary Journal" szerkesztője, egészen 

az irodalomnak élve, a minthogy a szem
lékben igen sok müve jelent meg, az 1806-tól 
1817-ig megjelent „History of India" kivéte
lével, mely most is egyike a legjobb mü
veknek. Azon erős kárhoztatás, melylyel a 
keletindiai társaság pénzügyei ellen kelt ki, 
eredményezte, hogy e társaság meghívta 
pénzügyei vezetőjévé, mit haláláig foly
tatott Ezenkívül egy nemzetgazdasági 
kitűnő műve jelent meg 1822-ben, s egy 
bölcsészeti 1829-ben. 1824-ben alapitá tár
saival a „Westminster Reviewt" mint a ra-
dikalismus közlönyét, melynek sok czikke 

tőle s fiától származott. 1836-
ban Kensingtonban halt meg 
63 éves korában. 

II. Ily kitűnő férfiúnak volt 
gyermeke, s a mi ennél több: 
tanítványa John Stuart Mill, 
(igy neveztetve atyja jóltevője 
nevéről,) ki 1806. máj. 20 án 
Londonban született Az angol 
családok azon tekintetben,hogy 
kitűnő apák kitűnő gyerme
kekkel áldatnak meg, méltán 
hiresek. Hanem ha James Mill 
csak John Mill nemes szellemét 
produkálta volna, — mondja 
egy életirója, — úgyis egyike 
lett volna a legkitűnőbb paeda-
gogoknak. A kör, mely az 
atyja házánál megfordult, s a 
beszéd tárgya, mely folyvást 
a legmagasabb kérdések körül 
forgolódott, egyként hatott az 
ifjúra; s midőn 1820. telén 
a Bentbam családdal először 
hagyta el a szülői házat: már 
kész bölcsész volt. A montpel-
lieri egyetemen vett részt, — 
életében először és utoljára, 
— nyilvános oktatásban, azon 
év telén a mennyiségtudomá
nyokra fektetve nagy súlyt. 
1821-től kezdődik irodalmi mű
ködése. Lapokba irt, s kezdve 
a legfontosabb nemzetgazda

sági kérdéseken, a melyekről szétszórt esz
méit csak később szedte össze. A „Disserta-
tions and Discussionis" („Értekezések és fejte
getések") czimü gyűjteménye csak 1833-tól 
kezd közölni nagyobb becsű értekezéseket. 
1823-ban lépett be az India Houseba, a ke-
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letindiai társaság szolgálatába, a hol 
lépésről lépésre haladva, 1856 tói atársaság 
föloszlásaig mint miniszter működött. Mily 
befolyással birt e működés John Stuart Mill 
szellemére? mutatta a következés. S e kö
vetkezés — legyen szabad megemlítenem, — 
bátorításul szolgálhat mindannyiunknak, 
kiket végzetünk a hivatalos szobákhoz kö
tött, hogy annak pora nem szükségképen öli 
el a szellemet, sőt a mennyiben az emberis
meretnek tág tért nyit, gondolkodni szerető 
lélek előtt uj forrásokat tár fel. 

Mily befolyása volt a keletiadiai ügyekre, 
s mik voltak az okok, melyek ily nagy szel
lem hatását a gyakorlatban ellensulyozák: 
nem tartoznak e keretbe. A társaság túlélte 
magát: a változásnak be kellett következnie; 
s a végrehajtó hatalomnak megosztása a 
társaság és az angol kormány közt, eredmé
nyezte, hogy az igazgatás laza, s a lázadás 
gyakori lett. Hogy Stuart Mill kapott az 
alkalmon, megmenekülni a terhes foglal
kozástól: legjobban mutatja a tény, hogy 
midőn az 1857-ki sepoy-lázadás után a tár
saság megszűnt, s helyére az „Indián Council" 
lépett, Stuart Mill aLord Stanley által több
szörösen megujitott ajánlat daczára, abba 
nem lépett be. 

III. Csak egy nevezetesebb mozzanat van 
még érintendő életében, s aztán áttérhetünk 
az iróhoz, hegy előszámoljuk müveit , s 
mindenek felett, kivel jelenleg foglalkozni 
akarunk, a gyakorlati politikushoz. 1851-
ben megházasodott, s 1859-ben meghalt 
neje. A csodálatos boldogságot, melyben a 
bölcset e frigy részesité, azon tény mutatja, 
bogy e 8 év lefolyta alatt összesen három 
értekezésben nyilvánul tevékenysége. Még 
egy nyilvánuló jele van, mely oly megható, 
oly nemes, mint a minő magasztos. Arany 
költeménye, hol a bú mesterkezétől fakad a 
legszebb ének, jut rá eszünkbe. 

Az 1859 ben megjelent mü „Onliberty" 
(„A szabadságról") e feliratot viseli hom
lokán : 

„Azon lény szeretett és gyászólt emlékének, ki 
mindazt, mi csak jó volt irataimban , sugalta s 
részben teremtette: barátnőmnek és feleségemnek, 
kinek emelkedett értelme az igazságért és jogért 
leghatalmas ibb ingerlőm és a kinek tetszése leg
nagyobb jutalmam volt. Mint minden, amit hosz-
ezu évek óta irtam, ép ugy az övé ez is, mint az 
enyém; de e mű, a mint van, csak nagyon töké
letlen módon részesült az ő általa átnézetés meg-
becsülhetlen előjogában, mert a legfontosabb feje
zetek közül sok figyelmesebb átgondolásra volt fen-
tartva, melyben ő többé részt nem vehet. Ha csak 
felét volnék képes azon nagy eszméknek és nemes 
érzelmeknek, melyek sirjába fektetvék, átadni a 
világnak: nagyobb jót tennék vele, mint a mi szár-
mazhatik mindabból, mit irni képes vagyok az ő, 
csaknem elérhetlen bölcsesége és támogatása 
nélkül." 

E szavak nemes melege a kedély párat
lan hevének oly szép bizonysága, mely oly 
igen illik Stuart Mill nagy nevéhez. Avig
nonban vannak eltemetve a drága hamvak, 
s évről évre Avignonban tölti az év egy ré
szét a magára maradt, mélyen érző bölcs. 

IV. Az irodalmi munkásság első része a 
politikai volt. A IV. György halálával 1829-
ben befejezett emánczipálása a katholiku-
soknak, s méginkább az 1852-ben végre 
szerencsésen keresztül ment Reform-bili, 
mely végtelen hiányai daczára is legalább a 
legkiáltóbb igaztalanságoknak elvette élét, 
nem csekély mérvben járultak hozzá, hogy 
a szellemek uj irányt vegyenek. Az állami 
ellenőrzés joga a kegyes alapitványokkal 
szemben: ez volt a kérdés, mit Mill első 
nagyobb tanulmányában tárgyalt. Ez első 
tanulmány éle a radikálisok ellen volt 
intézve, kik az állami elkobzást sürgették 
e javakra nézve. Mill az állami beavatko
zást csak akkor látja szükségesnek, ha az 

alapitvány vagy tényleg nem kezeltetik az 
alapító akarata értelmében, vagy nem is 
kezelhető ugy a megváltozott viszonyok 
miatt A második, szintén a radikálok ellen 
intézett tanulmány azon javaslat ellen kel 
ki, mely szerint az áliamhitelezők érték
telen papírpénz zel kárpótoltassanak; a ja
vaslat oly észszerütlen, hogy korunkban 
javaslatba hozni valóban alig merné valaki, 
még a legtulzóbb szoczialisták közül is — 
a birtokos élethosszáig megengedvén az 
államadósság kamatozását. —Alison müvé
nek („History of Európa") bírálata alkalmat 
ad a történelem azon magasabb felfogásának 
kifejtésére, mely az okok s okozatok lánczo-
latán haladva, nemcsak tényeket, hanem 
összefüggést is keres, s a mely felfogás rö
vid idő alatt oly átalános lett. É"dekes e 
bírálat azon része, mely e végszavakban lel 
kifejezést: 

, Az utolsó három évszázad politikai forra
dalmai csak külső jelei voltak azon erkölcsi forra
dalomnak, mely az emberi lélek felszabadulásától 
származik, mit közönségesen a tudományok újra 
fölébredésének nevezünk, s minek főtermelvénye 
a könyvnyomtatás feltalálása volt. Mennyi van 
még ezen erkölcsi forradalomból hátra a befejezé
sig, s mennyi politikai forradalomnak lesz még 
szülő oka: senki sem mondhatja meg. De csak a 
legszűkebb fogalom láthat mást a franczia forra
dalomban, mint nagy változást magában az em
berben, véleményeiben, erkölcsi alapelveiben, s 
igy minden külső társadalmi intézményeiben, — 
változást, a mely oly távolra van még a befejezés
től, hogy a legelőrehaladottabb szellemek is kép
telenek megmondani: minő végczélokra törekszik." 

„A költészet és nemeiről'' és egy másik: 
az egyetemi nevelésről szóló tanulmánya 
szintén uj eszmék és uj irány mozgatója 
volt, inig a czivilizáczióról szóló Buckle mes
terét mutatja be, kissé emelkedettebb ki
adásban. Bentham és Coleridgeröl irt tanul-
mán37ában erkölcsbölcsészeti nézeteit fekteti 
le s a logika rendszerében („A system of 
logic, ratiocinative and inductive", számos 
kiadás 1843 óta) e tan vezérelveit mutatja 
be, azon bölcsészeti irány köntösében, mely
nek Comte halála óta kétségtelenül Mill a 
vezérszelleme. E korszakba esik több kitűnő 
bírálata is: Tocqueville „Democratie enAme 
rique", Michelet ,,Histoire de la Francé", 
Guizot politikai müveiről, Grote Görögor
szág történetéről s mindenek felett Carlyle 
„Pást and Presenf'-jéről („Múlt és jelen"), 
mely annyiban nevezetes, a mennyiben a 
régi atyáskodó kormányrendszer pártolói 
ellenében a szocziál kérdés jövő megoldását 
precisirozza a nevelés és a társadalmi tör
vényhozás nagyobb figyelembe vétele által. 
E kérdés, mely Stuart Mill eszmevilágának 
legfényesebb oldala, itt van érintve először. 

V. Ezzel a bölcsészeti müvekről áttérhe
tünk egyéb munkáira. Az 1848-ban megje
lent „Principles of Political Economy, with 
somé of their applications to social Philo-
sophy" („A nemzetgazdaság vezérelvei, né
hány alkalmazással a társadalmi bölcsé
szetre") a maga nemében egyik vezérmüve 
a világirodalomnak. Első a tekintélyek sorá
ban, ki sikerrel kél ki a rideg manchesteri 
„Laissez fairé" ellen, mely mellett Macaulay 
szerint az államnak csak hóhérra van szük
sége, 8 első, ki — bár tartózkodva — igaz
ságot ad a szoczializmusnak. Nagy kár, hogy 
e mü magyarra nincs még lefordítva, s nagy 
hiba, hogy az akadémia ujabb kiadványai
nak sorába nincs fölvéve. Az „On Liberty"-t 
(„A szabadságról") az előbbi után 11 évvel 
adta ki, s ez magyarul is megjelent Kállai 
Béni fordításában. Az egyéni szabadság és 
társadalmi tevékenység köre közt vonható 
határokat kétségkívül még sokáig e könyv 
értelme szerint fogják megítélni. Ezt a har
madik: „On representative Governement" 
(„A képviseleti kormányról") két év alatt 

követte, mint átalános elismerés szerint leg
jobb müve Stuart Millnek. A „Subjection 
of Women" („A nők szolgasága"), mely a 
nő emanczipáczió kérdését behatóan tár
gyalja, ugyanazon vezérelveken alapul, me
lyeket a képviseleti kormányról irt mü VIII. 
fejezetében (a választó jog kiterjesztéséről) 
találunk. 1864 és 1865-ben még két müvével 
szaporitáaz emberi tudás kincseit. „Auguste 
Comte and Positivism" („Comte Ágoston 
és a pozitivizmus"), mely a tanítvány viszo
nyát a mesterhez bölcsészeti birálat kísére
tében tünteti föl; és „Examination of Sir 
W. Hamilton's Philosophy, and of the prin-
cipal philosophical questions discussed in 
his Writings" (,,S. W. Hamilton b'jlcsésze-
tének vizsgálata, és az irataiban vitatott 
bölcsészeti fő kérdések méltatása"), mely 
nagy részben a mennyiségtan és logika kö
zötti viszonyra van alapítva. 1868 ban „Eng-
land andlreland" („AngliaésIrland") czimü 
müve ugyanazon eszméket tartalmazza, mi
ket parliamenti működésénél érintendüuk. 
1844-ben megjelent tanulmányai „Essays 
on somé unsettled questions of Political 
Economy" („Tanulmányok a nemzetgazda
ság némely megoldatlan kérdéseiről") na
gyobb részben az említett értekezések közt, 
melyből eddig három nagy kötet jelent meg, 
benne foglaltatik. Az „Irish Land Question" 
(1870-böl) vezérelveiről szintén lentebb szó, 
lünk. Á.z „Utilitarianism" („Erkölcsi czél-
szerüség tana")erkölcstani nézeteit adja elő; 
1863 ban jelent meg először. S mindezek be
fejezéséül említsük meg a híres st.-andrewsi 
beszédet, azon egyetem rektorává válasz
tatása alkalmával, a mely nem egyes, 
kisebb fontosságú kérdéseket és ténye
ket tárgyal, hanem a bölcsész beható te
kintetével kiterjeszkedik az összes emberi 
tudásra, s oly csoport magvas eszmét, annyi 
bölcs megjegyzést tartalmaz, mint kétség
kívül előtte egy ilynemű munka sem. 

A british múzeumi könyvtár czimjegy-
zékeiben majdnem egy teljes vastag kötet 
tartalmazza csupán azon müvek czimeit, 
melyek Stuart Millröl írattak, védöleg, tá-
madólag, magyarázva, forditólag, a világ
irodalomban. Követői közt találjuk a böl
csészek közül Baint és Littrét, a nemzetgaz
dák közül Fawcettet és Beesleyt, a társa
dalmi reformerek közül Seeleyt, Bucklet s 
az ujabb müveit irodalom nagyobb részét. 
Ez maga eléggé mutatja fontosságát. 

VI. Ideje áttérni a gyakorlati politikusra. 
1865 őszén, miután az 1859-ben összehivott 
parliament a teljes hét évet kitöltötte, a 
westminsteri liberálok (tehát épen azon ke
rület, melyben van a parliament palotája is) 
jelöltül hívták meg. Elutasitá, s csak később 
fogadta el azon föltétellel, hogy sem szava
zatot koldulni, — mint szokás, — nem jár 
házról-házra, sem vesztegetni nem fog- Kí
váncsisággal várta mindenki első fellépését 
a nyilvános életben, övéi aggodalommal* 
ellenfelei kárörömmel. A tapasztalat meg
mutatta, hogy mindkettő alaptalanul, s a 
kitűnő bölcs az első gyűlésen, melyben vá
lasztóinak bemutattatott, már ugy tűnt fel, 
mint a ház leendő vezérszónokainak egyike, a 
ki nem kevesebb könnyűséggel bánik a nyelv
vel, mint a tollal; s ha előreláthatólag a 
külső előadás egyöntetű nyugalma, —- m e ' 
lyet a bölcsész kölcsönzött a szónok hát
rányára, — ép oly kevés lelkesedést volt 
aratandó a képviselőházban, mint a z:ajos, 
sokszor tomboló szenvedélytől áradó mee-
tingeken, a meggyőzés ereje legkevésbbe 
sem hiányzott benne. E mellett a csodálatos 
tünemény, mely megjelenésében a legna
gyobb szerénységet a legnagyobb méltóság
gal párosítja, a hirnév, mely lépteit meg
előzte, a konzervatív kerület székébe ültete 
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az akkori radikáloknál sokszorosan radiká-
labb, de az egész nemzet s az egész világ 
osztatlan tiszteletét biró férfiút. 

Nem hiányoztak ellenvetések, nem hiány
zott a gúny sem. Lowe, a jelenlegi liberál 
kormány nagytehetségű pénzügyminisztere, 
— a jövedelmi adó enquete-tárgyalásaiból, 
(hol Mill véleményét ejtették el) s azóta 
is, mint egy merev nemzetgazdasági iskola 
híve, ellenfele Millnek — gúnyosan monda 
egy beszédében, hogy „a ház nagyon is 
praktikus szellemű arra, hogy Westminster 
érdemes képviselőjének a ki, félek, kissé 
nagyon okos nekünk, hajszálhasgatásait mél
tányolni tudná." És mégis, a különös készség, 
melylyel a vita minden stádiumán képes 
volt nemcsak lelánczolni a figyelmet, hanem 
visszaterelni a szétcsapongó szónokokat a 
fő kérdéshez, csakhamar a ház vezérszó
nokai egyikévé avatta, ki — állhatatosan 
visszautasítván helyet foglalni a jövő liberál 
minisztériumban, — mindenekfelett rendel
kezett a ház tiszteletével, s méltán megér
demelte, hogy elmondassák, mit Gladstone 
sima nyelve oly szépen fejezett ki: „Okvet
len kell, hogy sülyedt légyen a ház erkölcsi 
és értelmi hangulata, mert Stuart Mill nem 
vesz részt vitáinkban." Ez akkor mondatott, 
midőn az 1868-ki átalános választások al
kalmával helyébe a nagymérvű s lelkiisme
retlen izgatás a konzervatív jelöltet, Smith 
könyvkereskedőt ülteté. Mill a Trafalgar-
squarei meetingen vett bucsut választóitól 
egy gyönyörű beszédben, ugyanott, hol 3 
évvel később a nagy republikán tüntetés 
tar ta tot t , s visszavonult magányába, hon
nan bocsátja ki eszméit a világ javára. S 
ellenfele? Élvezi a dicsőséget, melylyel töm
jénezik jótékonyságát a konzervatív lapok, 
a múlt hetekben készíttetvén a Viktoria-parki 
sétányon saját költségén hat — fa lóczát. 

VII. Mill első felszólalása a parliamentben, 
— mint köz vétlenül a ház naplóiban találtam, 
—1866. február 14-kén volt a marha-beteg
ségekről szóló törvényjavaslat tárgyalása 
alkalmával a második olvasáskor, kapcso
latosan a marhavész és a marha-biztosítás 
tárgyával. Ugyanezen ügyben, Lowe fent 
idézett személyes megjegyzése nyomán, még 
kétszer szólalt föl. Febr. 17-kén, midőn a 
kormány engedélyt kér az irhoni lázon
gások örve alatt a Habeas Corpus felfüg
gesztésére azon országban, Mill nemes be
szédben kelt az elnyomott Irland védelmére, 
a kormány ellen szavazva Brighttal egye
sülten , ki ugyanazon nap aratta egyik 
legfényesebb diadalát. Interpellácziója a 
hainaulti erdő ügyében ápril 25-én azt czé-
lozta, hogy azon erdő a közönség elöl ne 
zárassák el. E fellépés azért nevezetes, mert 
követője, s utódja a radikálok vezérletében, 
Fawcett ez irányban aratta legszebb dia
dalai egyikét az eppingi erdőre s a Viktória 
parkra vonatkozólag. Ápril 17-én a maláta
adó tárgyalásoknál (s egyéni véleményem 
szerint leggyengébb beszédében) annak fen-
tartását a nemzeti adósság törlesztése szem
pontjábóljavasolta. A népképviseletről szóló 
törvényjavaslat („representation of thePeo-
ple Bili"), az uj reformjavaslat ápril 13-kán 
került a második olvasáson tárgyalás alá, 
s Stuart Mill ezen nap volt a szónokok 
között: 

„Ugy tekintek — szól e napi beszéde végén, 
— a munkás osztályok valódi fölszabadítására, mint 
azon hasonlithatlanul legnagyobb javításra kép
viseleti intézményeinkben, mit jelenleg hatal
munkban van eszközölni; és bár nagyon örültem 
volna ezen legnagyobb javítást a többiekkel együtt 
nyerni meg: teljesen kész vagyok azt egymagá
ban is elfogadni. Mindazon többieket, melyekre 
szükségünk van, semmi kétség, hogy meg fogjuk 
nyerni, és valóban nagyon együgyűnek kell an
nak lenni, ki azt gondolja, hogy csak egy nappal 
>s előbb kaptuk volna meg, ha a miniszterek e 

tárgyra is kiterjeszkednek, s sokat összekötöttek 
volna a jelen javaslattal." 

E beszéd nem kevésbbé érdekes lett az
által, hogy Lowe válaszolt reá, ellentétet 
akarva kitüntetni az iró s a szónok közt. A 
mi Lowe fényes eszének sem sikerült. 

„Ugy tetszik nekem — mondja Mill május 
31-ki beszédében Claynak válaszolva, de Lowera 
czélozva, — hogy a tisztelt urak ismerete irataim
ról csak épen azon egyes részekre terjed, a me
lyeket idéznek. Azt vélem, e könyveket unalmas
nak tartották tovább olvasni. De ha lettek volna 
oly szívesek olvasni, jobban megismerték volna 
véleményemet, mint a hogy most látszanak is
merni." 

Ugyané beszédben Sir John Pakington-
nak felel a konzervativek üldözése vádjára: 

„A mit állítottam, az, hogy a konzervatív 
párt, szerkezete törvényénél fogva, szükségképen 
a legbutább párt. E véleményt nem vonom vissza; 
de nem azt értettem az alatt, hogy a konzervati
vek átalában buták; azt értem, hogy a buta em
berek természet szerint konzervativek . . . Nem is 
látom át, hogy miért tartják ez állapotot a tisztelt 
urak oly sértőnek, miután ez biztosítja őket, hogy 
folyvást felette hatalmas párt lesznek . . . Lehet 
azt mondani, hogy ha a butaság iránya: a konzer-
vativismus, akkor a nyegleség és a felismereté: a 
liberalismus. Igen, uram, lehet e mellett is har-
czolni, — de nem oly világos, mint a másik. Bi
zonytalanság van a félművelt nép felett. Nem 
lehet megszámolni őket. Változik napról napra, 
talán a legutolsó könyvvel, melyet olvastak. Nem
csak kevésbbé számos, de bizonytalan osztály is. 
Hanem a butaságban nngy, solid erő van, elany-
nyira, hogy kevés ügyes férfi, támaszkodva ez 
erőre, sok küzdelemben biztos lehet a győze
lemről; s valóban a konzervatív párt sok győze
delme csupán ez erőnek tulajdonitható." 

E tárgygyal némi összefüggésben van 
a Hyde-parki reform-ineeting tárgyában 
ugyancsak ez ülésszak alatt tett két kérdés 
és két beszéd, a munkás osztály érdekében 
kívánva a szabad gyülekezési jogot azon 
parkban, hol „lordok kocsizhatnak s kato
nák gyakoroltatnak." 

VIII. A reformügyi vitákon kivül ez 
időben indult meg az irhoni földkérdés. 
1866 máj. 17-én tartotta Stuart Mill ez ügy
ben első beszédét, közvetlenül Lowe után, s 
azzal ellenkező értelemben. E beszéd figyel
met érdemel azon körülménynél fova, hogy 
Mill nyíltan kifejti benne, miszerint külön
böző viszonyok különböző törvényhozást 
igényelnek, s hogy az angol földmivelési vi
szonyok átültetése Irlandba határozottan 
hibás lépés volt. 

„A tapasztalás mutatja, hogy a hol a bizalom 
hiányzik a földbirtokos és a bérlő közt, oly javi-
tások, a melyek a földesúr előleges beleegyezését 
kívánják meg, egyátalában nem tétetnek. A bérlő 
fél, hogy fölmond a birtokos, fél előre jelenteni a 
földesúrnak, hogy helyzete megengedi javitáso-
kat tenni, nehogy — leginkább határozatlan idejű 
(at-will) bérlő lévén, azt gondolja az, hogy képes 
magasabb bérletet fizetni. Vagy fél, hogy a föl
desúr — s erre több eset van — meg nem adja 
beleegyezését, arra számítva, hogy a bérlő meg
teszi mégis e javítást, s a földesúr nyer vele fize
tés és kártalanítás nélkül. Vagy azt gondolja, 
hogy a földesúr nem szereti a javitó bérlőt, mert 
bérlőit puszta szolgáknak tekinti. És mit áldoz a 
földesúr, ha az előbbi beleegyezést visszavonja? 
Semmit, csak azt, hogy a mások munkájának 
gyümölcseiről mond le." 

Mill tovább is megy. 
„Ki készité a földet? Ha senki: kapta valaki 

ajándokul, szerzeményül, örökül vagy vételkép a 
teremtőtől? Hiszen ezek más tulajdonjogai. Mi 
hát a földbirtok tulajdonjogi alapja? A felelet, 
mely közönségesen adatik, elég nekem; én elfoga
dom. Bár senki sem csinál földet, az emberek ad
ják annak használható tulajdonságait. Nagyon jól 
van : nincs semmi mit szólni ellene. De hát, azt 
kérdem, hogy ezen jog, mely a föld javítása által 
származott, miért szorítkozik mindig azon sze
mélyre, ki először javitá azt? Ha kell, hogy újra 
javittassék, és már valaki műveli is, az az uj mű
velő nem szerez-e hasonló jogot? . . . Mind az, a 
mit kivánok az, hogy a föld művelése és a nép 
jólléte akkor eszközöltetik, ha nem köttetik a 

kettő össze a földbirtokosok pénzbeli igényei veh 
Érzem, hogy túlságos szerény a kívánalom." 

E szavak jelzik az „Irish Land questiou" 
iróját, s még később a „Land tenure reform 
association" („Földmivelési reform - társa
ság") irányát. 

Még ez ülésszakban július 17-ikén egy 
előterjesztést indítványozott, a mely szerint 
Angliában és Walesben összeirassanak mind
azon nők, kik a szavazatjogot csak azért nem 
gyakorolhatják, — a törvény minden más 
kellékének eleget téve, — mert nők. Wal-
pole támogatta s az indítvány vita nélk ül 
elfogadtatott. Aug. 3., 4., 5. és 6-kán a ki
adatási szerződések ügyében beszélt, külö
nös vonatkozással az Eyre-féle ügyre, mely 
miatt bukott is meg az uj választáskor, mint 
„Governor Eyre vérszomjas üldözője," holott 
a ház akkori tárgyalásaiban senkit sem ta
lálunk, a ki oly elfogulatlanul, s oly magas 
szempontból tárgyalta volna a kérdést. Ez 
és a vtle összefüggő jamaikai lázadás ügyé
ben követett eljárása tökéletesen korrekt, s 
a mi több: nemes volt. Még a közegészség
ügyi törvényjavaslat védelmére s a királyi 
hajómunkások érdekében szólalt föl egyszer 
s az első ülésszak befejeztével, már mint 
ünnepelt szónok hagyta el a házat, mely a 
világ minden parliamentje közt a legtürel
metlenebb az újonnan belépő tehetségek 
iránt. 

IX. Az 1867-diki ülésszak kevésbbé volt 
zajos. A fővárosi szegényügyi bili bizottsá
gában márczius hónap alatt legtevékenyebb 
tag volt Mill. Hét beszéde közül legjelenté
kenyebb a harmadik olvasás alatti, melyben 
helyesli, bár ki nem elégitönek tartja az uj 
szegényügyi szervezetet, különösen azért, 
mert az egész főváros nem kezeltetik egysé
ges gyanánt, s igy a szegényebb kerületekre 
aránytalanul nagy sulylyal nehezedik a 
szegényadó. Körülmények, melyek voltak 
már e lap hasábjain fejtegetve, még csak 
élesebbé teszik a vestry-rendszer ellen föl
hozott e vádat, s még jobban igazolják Mill 
álláspontját. Egy kisebb érdekű fölszólalása 
után april 11-kén a munkások egyesületei
nek kelt védelmére, a behozott törvényja
vaslattal szemben szokatlanul erős hangon 
hangsúlyozván, hogy a munkások minden 
egylete a törvény oltalma alá helyezendő. 
Elhagyhatjuk a reform-bili felett folyt vitá
kat, melyek ez ülésszakban a bizottságokban 
is nagyobb tűzzel folytak, mint valaha, s 
melyek érdekében nem kevesebb, mint ti-
zennyolcz szónoklatot tartott ez ülésszak 
alatt, Brighttal és Fawcettel együttesen. A 
féniek kérelme s a csődtörvény eltörlése 
ügyében szólalt még föl ez ülés alatt. A fő
városi önkormányzatról tartott beszéde 
máj. 21-kén azon nevezetes elvet mondja ki, 
hogy az ő hite a népszerű kormányokról 
nem attól függ, hogy a nép által választat
tak-e ? A népies intézmények valódi értéke 
szerinte azon népies erőben van, mely ja
vítja a hibákat és felelőssé teszi magát a 
népet. A vasárnapi fölolvasások tárgya, — 
mint előre látható volt, szintén pártoltatott 
általa, s a királyi parkokban tartatni szo
kott meetingekröl szóló törvényjavaslat is
mét alkalmat adott nézetei elmondására,mely 
szerint, minden nyílt helyen joga van a 
népnek gyűlést tartani. A javaslat csak
ugyan le is tűnt a napi rendről. Mily részt 
vett a költségvetési vitákban, s mily ered
ménye volt azon szónoklatának, melyben 
aug. 5-én a külpolitika terén is megpróbálta 
fényes tehetségeit: ugy gondolom, mellőz
hetjük. Aug. 12-kén az indiai számadások 
ügyében is sikerrel szólalt föl. 

Az 1868-ki ülésszakban végre keresztül 
ment a reformbill minden járulékaival. Ez 
ülésszakban az első beszédet Shaw-Lefevre 
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á l t a l szőnyegre hozott Alabama-kérdésben 
mond ta márczius 6-ikán. Ta lán semmi sem 
jellemzőbb a bölcsészre, min t hogy az akkor i , 
békés kimenet te l kecsegtető ügyben Mill 
annak is örül , hogy a nemzetközi jog fej
tetik. 

„Azonkívül — igy végzi beszédét, — nem 
felesleges meggondolni, hogy a megoldás kérdése 
ezután nemzetközi törvény is lesz; és a kérdés 
meg lesz oldva, a mi minket illet, mihelyt meg
engedjük, hogy kárpótlással mi tartozunk. Ha 
megongedjük, hogy tartozunk megtéríteni azon 
pusztítást, mit az Alabama, minden rósz szándék 
nélkül részünkről, képes volt elkövetni, akkor ugy 
tetszik nekem, hogy a nemzetközi jog egy kérdése, 
mi sokat volt vitatva, és a mi lehet megint vita 
tárgya, legalább a mi ez országot és az Egyesült-
Államokat illeti, örökre be lesz fejezve." 

Márcz. 12-dikén I r land ügyében t a r to t t 
beszédet. E beszéd legszebb része a nemzet
gazdaság meghatározása . 

„Igeu tisztelt barátom szerint a nemzetgaz
daság az a törvényszék, melyhez viendő minden, 
a mit a nép gazdasági állapotának nem a régi módon 
való javítására javasolnak. Mintha a tudomány 
nem arra való volna, hogy vezessen bennünket, és 
fölmentene at
tól, hogy ta

nulmányoz
zuk, mint mű

ködik egy 
adott ok saját 
körülményei 

közt. A nem
zetgazdaság

nak az én sze
meimben soha 
sem volt ily 
jellege. A nem
zetgazdaság 

szerintem oly 
tudomány, 

melynek segé
lyével ítéletet 
formálhatunk 
magunknak 
arról, hogy 

mit kivan meg 
egy különös 
eset; hanem 
nem lát el 

bennünket ké
szen csinált 
Ítélettel min

den ügyre 
nézve, és nem 
lehet nagyobb 
ellensége a 

nemzetgazda
ságnak mint 
a ki azt ily 
világitásban 

tünteti föl." 
A halál

bünte tések 
t á rgyában ápr i l 21-kén t a r to t t beszéde a 
r i deg erkölcsbirót tün te t i föl, a ki sze
r i n t a dolgok s a közerkölcsiség jelen 
ál lapotában a r r a van szükség, hogy szi
g o r ú b b a k k á , nem hogy enyhébbekké té
tessenek a büntetések. Az i r landi egyház 
ügyében merev á l láspont já t teljességben ki
fejti, s a munic ipá l bi l i mel le t t ismét azon 
okokból harczol, min t az előbbi ü lésszakban 
tévé. A férjhezment nők tulajdonjoga t á r 
gyában véd i a nők ál láspont já t s j u n . 10 én 
előre megjósolja, hogy ha kisebbségben ma
r a d , az csak a nőemanczipaczió ügyének 
használand. Mint valódi nemzetgazda , az 
iskolai törvények t á rgya l á sában mély ér
dekkel vesz r é sz t ; a fekvő bir tok helyi adóz
ta tásá t igazságosabb a lapra óhajtja fektetni, 
söt az irhoni tengeri halászok érdekében is 
szót emeL Nem kevésbbé érdekes, hogy szól 
a marhavásár érdekében, s a vasú t i törvény
javas la tná l a végből , hogy a dohányzók 
külön kocsikat kapjanak. 

X. Ennyivel , legalább megér in te t tük 
Mill parl iamenti három éves működésének 
legnagyobb részét. Midőn az 1867-diki re

form-bili ha tározata i értelmében elrendelt 
uj választásoknál megbukot t , s bará ta i ké
rése daczára visszavonult a polit ikai élet től , 
ezen a pá lyán is ugy muta t t a m á r be magát , 
mint a legki tűnőbbek egyike , kik az angol 
par l iamentben vezérkedtek. 

Nem ál ta t juk magunka t azzal, hogy e 
fényes működésnek hátlapja ne volna. Nem 
az, mit érzékenykedő keblek hoznak föl el
lene, hogy tudnii l l ik az iró nimbusza keves-
bül t a közélet porondjára lépve ki, s hogy 
az emberiség legelső gondolkodójának szá
jában a marhadög rő l s a pipázó vasúti u ta
zókról beszélni méltóságon alól álló dolog. 
Mert mi abban a meggyőződésben vagyunk, 
hogy használni akarn i és használni óhajtani 
nincs oly kicsiny tá rgy , melyben ne lehetne 
s ne volna kötelességünk. Kinek j u tna eszébe 
Deák Ferenczet megróvni azé r t , m e r t Pest 
város gyűlésén a házbérek februárban fize
tése me l l e t t szónokol t? Sőt ellenkezőleg. 

Nem követeljük azt sem, hogy egy böl
csész azzal a t a lp ra esett, gyakorla t i inst i tu-
t iokat a lkotó észszel birjon, s oly kézzel 

k i oly gondos iró, nem tula jdoní tot t elég 
fontosságot az a laknak , bizva eszméiben,szel-
lemi magas la ta bámula tos , széditő erejében. 

György Endre. 

H r u s s ó v á r a . 
(Barsmegyében.) 

Hrussó vára. — (Benedek Aladár eredeti rajza után.) 

foghatólag könnyen végrehaj tható módoza
toka t talál jon ki, m in t egy gyakor la t i állam
férfi vagy nemzetgazda, mer t hiszen a 
szemlélő gondolkozónak feladata végre is 
nem intézmények teremtése, hanem a dolgok 
igaz á l lásának fölmutatása. 

Hanem árnyolda l az, ha egy képviselő s 
pá r tvezér nem b i r azon tulajdonságokkal, 
miket a ragyogó elme mellet t is (s ezt épen 
az ő példája muta t ja ) csak a gyakor l a t ad 
m e g : a nemes humor s a szónoklati élénk
ség fegyverével. Nem korrektség a z , mi t 
föl tét lenül k ivánunk; de gondosság. S cso
dálatos tu la jdonsága le lkünknek, hogy az 
alak és anyag benső öszhangját külsőleg is 
megkivánjuk, éa S t u a r t Mill ragyogó esz
méiné l , épen ezen ragyogás nagyságának 
mértékében, — oly nagyon érezzük az alak 
hiányát . Az eszmék tömöt tsége csak bizo
nyos mérv ig ellensége a szónoklat hatásának, 
és nekünk volt Eötvösünk ar ra , hogy a ket tő 
egyesithetését lehetőnek tar tsuk. A bölcsészi 
szónoklattól van a t a r t a lom mellett is mi t 
v á r n i : nem a le lkesi tés t , de az öntudatos 
alak-kezelést. Nekem ugy tetszik, hogy Mill, 

,,Jártam sötétzöld erdők és hegyek közt 
Hol vadgalamb költ és özek tanyáznak' 
Hol dús a pázsit s vadvirágok ezre 
Virit s van magva mindenik kalásznak. 
Jártam, hol karcsú, hiis patak folyik s hol 
A höskoregy-egy nagy nyomára leltem...' 

Benedek Aladár. 

Szép nyári délután volt, de itt a zárt falak 
közt a hőség oly tikkasztó és poros s annyira 
„mindenütt jelenvaló", hogy kénytelenek voltunk 
előle jobb helyre menekülni, oda, hol hűs szellő 
ingatj i a lombokat, s azok aztán mint óriási legye
zők elhajtják a port és hőséget, s az ember eo-ész 
lénye felfrissül, megerősödik a tiszta, balzsamos 
erdei légben. Egy szóval: útra keltünk megláto
gatni az erdőt, s az erdőben felkeresni Hrussót, a 
vén misantropot. 

Azon ugyan nem csodálkozhatunk, hogy 
olyan ember

gyűlölő az 
öreg, hisz so
kat élt ő már, 
sokat tapasz
talt, s jól is
meri a világot! 
Aztán múltja 
is szebb volt, 
hogysem ez el
lentétes jelen
nel meg tudna 
alkudni. II. 
Rákóczi va
dász-vára volt, 
s bár nem lá
tott dicső har
coka t , — vé
kony falai nem 
is voltak arra 
•épitve, hogy 
ostromot ki
állhattak vol
na, — de azért 
hajdan élet, 
zaj, vidámság 
hangzott ben
ne és körülte, 
mig most: az 
emberek el
hagyták, 8 

egyedül kell 
szembeszáll-

nia a magasabb 
hatalmakkal. 

S bár ő tudja 
azt jól, hogy 
ez egyenlőtlen 
küzdelemben, 

mit daczosan emelt fővel folytat az elemek ellen, 
ránézve a végelbukás csak idŐkórdés lehet, még 
sem adja meg magát, nem esik egyszerre a hatal
masabb ellen lábaihoz, — minden egyes követ erő
vel kell tőle elragadni. Van valami melancholikus 
ez elpusztulásban, mit szinte meghatóvá tesz a sok 
erdei virág, melyek szelíden susognak ós hajlong
nak a mogorva vén vár körül; s ha a vihar ledönt 
egy falat, vagy a villám szétrepeszt egy tornyot, a 
vadrepkény elfedi a repedést, a kuszó-rózsa elbo
rítja az omladványt, mint gyöngéd barátnők, kik 
legalább enyhítik, befedik a sebeket, melyeket 
nem képesek meggyógyítani.. . 

A vártól nem messze, egy nagy lapos szikla
darab áll, félig eltakarva bokroktól s futó-szeder
től, e szikladarabot „Eákóczi asztalának" nevezik, 
s mint mondják: hajdan a hatalmas Rákóczi ha
talmasreggeliket költött el rajta vadászó társai
val. Most egy galagonya-bokor rázza rá piros 
gyümölcseit s vidám, csevegő, kis madarak tarta
nak rajta lakmározást. 

Természetesen kísértetei is vannak Hrusso-
nak, mint minden valamirevaló romnak; sötét éje
ken, s különösen olyankor, ha a vadásztörvényeK 
az élőknek tiltják a vadászatot, — a kihalt várból 
rég meghalt vadászok csapata vonul ki. Felverik 
az erdőt, szétriasztják a vadakat s végre nagy 
lakomát tartanak, a hol aztán annyi bor elfogyj 
hogy egyszer egy eltévedt favágó, ki akaratlanul 

•* 

Népjellegek a bánsági végvidékről. 
1 . Szerb. 2. oláhnő. 3. Szerb nő ( S z e r b i á b ó l ) 4. Oláh paraszt. 5. Czigány. 6. Spanyol zsidó. 7. Czigány. 8. Arnóta. 9. Szerb leány. 10. Szerb pópa. 11. Szerb nő. 12. Bolgár nő. 
13. Török. 14. Házaló Szerbiából. 15. Török. 16. Czigány nő. 17.Oláh. 18. Czigány nő. 19. Magyar. 20. Tót. 21.Spanyol zsdió. 22. Oláh. 23. Spanyol zsidónő. 24. Tótországi nő. 

25 Török. 2 6 . Szerb leány 2 7 . S z e r b u j s á g i r o . 28. oláh. 2 9 . S z e r b kézműves. 30. Szerb. 31. Oláh 32.Szerb (Szerbiából). 33. Szerb kézműves. 3 4 oláh pópa.35. Czigany. 36.Tót. 
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remegő szemtanuja volt egy ily mulatságnak, két 
napig sem birta a mámort kialudni, mit a nagy
szerű ivásnak csak puszta szemlélése is okozott 
szegény fejének. 

S ilyen éji vadászatok után másnap reggel 
az egész erdő olyan levert, fáradt, mintha vihar 
vonult volna rajta keresztül; az ágak összetördelve 
a lombok letépve, fü, virág elgázolva. De a nagy, 
kerek torony előtt, honnan a hajdani várurnő, a 
szép Bethlen Kata jön a vadászatból hazatérők 
elébe, azon a helyen nem szokott a virág eltapodva 
lenni, még a fü sem hajol meg szellem-alakja alatt, 
csupán a harmatot törüli le ruhája uszályával; sa 
merre ő jár ily kisértetes éjeken, léptei nyomán 
mindenütt fehér rózsák teremnek a romok közt.. . 

Mig a rajzoló költő levette a vén Hrussót 
rajz-albumába, s egy költeményt irt, melynek első 
verset e leírásnál bevezetésül használtam, azalatt mi 
bejártuk a romokat, s ugy tettünk mint a bodros
iszalag, felkúsztunk a legveszélyesebb helyekre 
is, hogy benézhessünk Bethlen Kata szobáiba, hol 
most az emberek és virágok szemeitől jól elrejtve, 
a vadgalambok békés családi életet élnek. Aztán 
még bokrétákat kötöttünk a vadrózsa másod vi
rágaiból, szedtünk hozzá rózsaszín gyopárt, bog
lárvirágot, vad szekfüt, páfrány leveleket, böjtik át, 
harangvirágot s több mást az erdő e kedves, egy
szerű leányaiból; s ily gazdagon megrakodva, 
haza felé indultunk. 

Alig tértünk az erdei útra, egy őz jött ki a 
bokrok közül s mint kedves, kis házinő, ki az ér
kező vendégeket jön fogadni, ugy lépett elénk, s 
csak mikor egész közel voltunk hozzá, fordult 
meg s tért vissza a sűrűbe, — hiába', nem az ő 
vendégei voltunk! S aztán odább is több őzet 
találtunk még elé a patak partján esti sétájokon. 

Az utkanyarulatnál Tapolcsány felé, mielőtt 
a hegyek végkép elfedték volna szemünk elől 
Hrussót, még egyszer búcsúzóul, visszatekintet
tünk rája, 8 az est és távol félhomályában ugy 
tűnt fel a rom felett egy külön álló magasabb fal
rész, sötét ablak-üregeivel, mint egy óriási kopo
nya, melyből a mulandóság mered felénk. Fázni 
kezdtem, — de akkor feljött az égre a hold, s 
ezüst lepelt borított a romokra, s előtűntek az 
örökfínyü csillagok, s ott ragyogtak a pusztulás 
felett. Büttner Lina. 

Népjellegek a Bánságban. 
A föld kerekségén aligha találhatnánk még 

egy oly vidéket, melyben oly kis területen annyi
féle különböző néptörzs éljen egymással össze
vissza vegyülve, mint a Bánságban, s önkéntelenül 
is az a kérdés merül fel előttünk: miként történ
hetett az, hogy itt oly tarka-barka népvegyülék 
ütötte fel tanyáját? 

A római világuralom első századaiban a Bán
ság, melynek lakói szarmata vagy szláv eredetűek 
voltak, a dák birodalom egyik alkatrésze vala, 
mely Róma által haddal megtámadtatván, önállósá
gát csakhamar elvesztette s római provincziává 
lett. Mikor aztán Róma, bel villongásai folytán 
elgyengülve, nem volt képes többé hatalmát e 
határtartományokban érvényesíteni, a népvándor
lás mindent elsöprő áradata e vidéken is végig 
zajlott s utoljára Pannoniával s Dáczia egy részé
vel együtt a Bánságot is a magyarok kezére 
juttatá. A magyarok és törökök közt 3—4 száza
don át dühöngött vészes háborúk alatt, melyeknek 
főszintere majd mindig a Tisza terjedelmes vidéke 
volt, végpusztulással fenyegették az áldott Kánaánt. 
Ekkor a török áradat ellen emelendő védgátul 
állította föl a XVl-ik században I. Ferdinánd a 
katonai végvidékek intézményét s a Bánságban a 
törökök pusztításai elől menekült szerbeket, hor
vátokat s más szláv fajokat telepitette meg; a 
későbbi uralkodók még igen sok települőt hívtak 
ide főleg Németországból és Felső-Magyarország
ból, ugy hogy a vidék csakhamar a legkülönbö
zőbb népfajok vegyülókének lakhelyévé lett. 
Lehetett ott látni magyart, németet, horvátot, 
felvidéki tótot, spanyolt, olaszt, francziát, bolgárt, 
zsidót, czigányt és törököt. A WürtembergbőL 
Nassauból és Elzászból bevándorolt németek jeles 
és szorgalmas földművelők lévén, a Bánság nem-
Bokára jólétre vergődött s virágzó és gyümölcsöző 
békének, egyetértésnek örvendett. 

E boldog állapot 1848 ig tartott, mikor aztán 
a békés egyetértésnek — ne kutassuk, hogy kiknek 
a hibájából — egyszerre vége lett Azóta hiába 
nyújtjuk béke-jobbunkat a hiu álomképekért 
ábrándozó nemzetiségeknek, hiába tzabaditottuk 
fel őket a katonai rabszolgaságnak százados nyűge 
alól, nem sikerült föltalálnunk azt a szelíd béke

köteléket, mely minket ismét barátságosan egy 
hazának ogy érdekű, egy czélra törekvő hű gyer
mekeivó egyesíthetne. 

A mi az itt lakó különböző nemzetiségeket 
illeti, e részben mindenekelőtt a magyarok-ról 
megjegyezhetjük, hogy ők e sokféle és idegen 
elemek közt is jó magyarok maradtak és az ellen
tétes népszokások s egyéb befolyások nemzeties 
érzületöket és saját szokásaikat csak igen csekély 
mértékben, sok helyen még épen semmiben se 
módosították. 

A szerb szép, erőteljes testalkattal dicsekszik 
3 minden mozdulata erőt és önérzetet árul el. 
Növése karcsú, vállai szélesek. Haját rendesen 
rövidre nyirva viseli s mellé hatalmas, bozontos 
bajuszt hord. A délszláv typusz nála keleti színe
zettel van vegyülve. A nőket éjfekete fürteikkel, 
tüzes fekete szemeikkel és rendes, szabályos arcz-
vonásaikkal átalán véve csinosaknak mondhatjuk, 
de a festékek túlságos használata elrutitja őket s 
arczszinöket ideje korán halványnyá s öregessé 
teszi. Keleti szokás szerint a férfinak minden 
tekintetben alá vannak rendelve; az asztalhoz 
nem szabad ülniök, hanem a vendégeket kell 
szolgálniuk. A szerbek, főleg a nők, viselete, igen 
gazdag változatosságban, s minden kerületben 
más-más öltönynemeket találunk. Azonban ruhá
zatuk főalkatrészét mindkét nemnél világos fel
öltöny gyapotszövetből, bő ujjú apró ingek ós 
alsó nadrágok képezik. Lábbelijök tarkára hím
zett harisnyákból s cserzetlen bőrből készült 
bocskorokból áll. 

A Bánság oláhai többnyire közép termetűek; 
arczuk és fejők hosszúkás. Tömött, hosszú, fekete 
fürtjeik vad rendetlenségben csüngnek alá vihar
verte fejők körül. A nők feje és arczképződése 
szép, s/abályos; hosszú szempillákkal és tömött 
szemöldökökkel diszitett szemeik és sötétfekete 
hajzatuk arczuknak eszményi kifejezést kölcsö
nöznek. Kár, hogy az arczmázolás rut szokása 
nálok is nagyban divatozik. Nyáron át a férfiak 
ruházata bő vászon gatyából, felálló gallérú, 
szintén bő és redős ingből áll, mely utóbbi a mel
lén és ujjain gazdagon ki van hímezve; lábait 
szijjakkal felkötött bocskorok fedik. Télen a vá-
szongatyát gyapjúból szőtt szűkebb nadrág he
lyettesíti s az inget juhbőrből varrt ködmön váltja 
fel. A nők rendes öltözéke fehér vászoning, mely
nek mellnyilása és csak a vállakat fedő ujjai tarka 
himzetü csíkokkal vannak diszitve. Átalánvéve 
épen ugy öltözködnek mind a férfiak, mind a nők, 
mint az erdélyi oláhok; a nőknél még az ugyne 
vezett katrincza sem hiányzik. Télen a nőket is 
bőrmellény védi a hideg ellen. Az oláh az élet 
valódi boldogságát a semmitevésben keresi; nyá
ron át órákig elhever a szilvafa árnyékában, 
mintha lesne, hogy mikor érik már meg az a 
drága gyümölcs, melyből kedvencz italát, a pá
linkát főzi, s mely a puliszkával és máléval 
(kukoricza-kenyér) együtt fő táplálkozási szerét 
képezi. Főfoglalkozása (már t. i. ha valamivel 
egyátalában foglalkozik) a marhatenyésztés. Szó
val az oláh még ma is az a henyélni szerető, nyá
ron át nomád életet folytató pásztor nemzet, a mi 
századokkal ezelőtt volt. 

A Bánságban lakó arnótáh és maczedónok, 
mint a czinczárok (maczedoniai oláhok) és örmé
nyek, többnyire kereskedők s átalánvéve a szerbek 
szokásait fogadták el. A czinczárok, a szerint, 
hogy magyarok, németek vagy bolgárok közt 
laknak, az illető nemzetek nyelvét használják, egy
más közt pedig az uj-görögöt; törzs-rokonságuk a 
dácziai oláhokkal félreismerhetetlen. A törökök, a 
kik egykor a Bánságban mindennapos vendégek 
voltak s részben le is telepedtek, mióta Nándor
fehérvár (Belgrád) a szerbek kezére jutott, csak 
ritkán jönnek át a határon, akkor is leginkább 
kereskedelmi ügyekben. Pancsovában igen sok 
izraelita települt meg, de a Bánság többi részében 
szintén számosan laknak nemcsak városokban, 
hanem a vidéken is, és mint kereskedők, s kivált 
mint pénz- és uzsora-ügyekben közvetítők, nagy 
tevékenységet fejtenek ki. Az ide s tova csavargó 
czigányok aránylag nagy száma valóságos csapás 
e vidékre nézve. 

A szláv és oláh lakosságtól igen előnyösen 
különböznek szorgalmuk és takarékosságuk által 
a német települők, miként ezt az utazó mindjárt 
első tekintetre észre veheti. Csak végig kell néz
nie valamelyik helységen, ha tudni akarja, hogy 
svábok lakják-e (miként ott a németeket átalában 
nevezni szokták) vagy pedig más nemzetbeliek ? 
— Házi gazdaságuk mintaszerűen van berendezve 
és földeiket szorgalmasan müvelik. 

A mellékelt rajzon a bánsági végvidéknek, 
mely az eddig ott fenállott katonai rendszer meg

szüntetése által ismét valóságos kiegészítő részévé 
lett hazánknak, mint hajdan volt, valamennyi 
néptypusza föltalálható, ugy a mint azok a közön
séges életben minden lépten-nyomon láthatók. A 
külföldi művész, ki a rajzot készítette, csak épen 
a magyart nem találta el a maga eredetiségében. 

S.L. 

A K á r p á t o k . 
(A „Times" után) 

I I I . 
Most már csakugyan a Vág völgyében va

gyunk. A keleti vagy balparton a fokozatosan 
magas hegyekké emelkedő halmok közvetlenül a 
part mellett vonulnak el, mig nyugot felől csak 
lassanként közelednek, noha még mindig 5 — 10 
mérföldnyi szélességet hagynak a völgynek, me
lyen át a folyó az ő csavargó és igen gyors futását 
folytatja, vizzömével hol az egyik, hol a másik 
parthoz közeledve, ugy hogy medrét minden 
tavaszszal megváltoztatja. A ki a folyót az évnek 
mostani szakában látja, bizonyára álmodni se 
merné, hogy mily rettenetes tud az lenni a na
gyobb esőzések után vagy hóolvadáskor. Száz 
közül alig van egy falu, melynek oka nem volna 
minden évben egy-egy értékes darab földjének 
elvesztése miatt panaszkodni, a mely földdarabot 
a Vág a felvidékről alágörgetett sziklaromokkal 
ugy befödi, hogy azt művelet alá venni többé 
nem lehet. Egyszer-másszor a szokottnál is na
gyobb csapások látogatják meg a Vág völgyét, 
mint például 1813-ban, mikor az árviz 287 ember
életet, sok ezer szarvasmarhát, juhát és lovat 
pusztított el, s egyebekben is oly nagy kárt oko
zott, melynek értékét az akkori pénzláb szerint is 
körülbelől 10 millió forintra becsülték. Vannak 
ugyan imitt-amott gátak és ^öltések védelmül a 
folyó ellen, de a Vág, mint sok más folyó Magyar
országon, rendszeres szabályozást igényelne. 

A legközelebb eső érdekes pont a pöstyéni 
fürdő. A hegynek egy alacsony kiszökellése a bal 
vagy keleti parton beékeli magát a folyóba. Ez 
pedig a maga részéről addig vájta és mosta e 
földnyelvnek a part felől eső, különben is laza, 
mésztartalmú talaját, mig azon át utat tört magá
nak. Az ilyformán képezett szigeten egy pár 
meleg kénes forrás bugyog fel közvetlenül a folyó 
partján. E forrásokat a folyó vize alatt is nyomról 
nyomra kisérni lehet, mert mikor a legszigorúbb 
fagy mindenütt kőkeménynyé dermeszti a folyót, 
itt, annak keleti ágán keresztül szabad átjárás 
marad, szüntelenül gőzölögve a források kipárol
gásai folytán. A források hőmérsék s gyógyhatás-

tekintetében valószinüleg páratlanok az egész 
földön, mert például az előbbi 140—160 Fahren
heit-fokra emelkedik, a folyó vizének növekedése 
vagy apadása szerint váltakozva. Mész, nátron és 
a mindkettőt megtelitő szénsav képezik a viz és 
iszap főalkatelomeit, melyek e fürdőt valóban 
páratlanná teszik a köszvény, rheumatizmus és 
görvélyes bajok gyógyításában. De bár mint ter
mészeti tünemény igen érdekes és az emiitett 
betegségekben sinlődőkre nézve megbecsülhetet
len, azért Pöstyén korántsem oly élénk, vidám 
hely, miként egyelőre képzelnők, telve a szenvedő 
emberiség mindenféle mutatvány-példányaival. 
Oh nem! Csak ogy kisszerű város keletkezett a 
betegek ellátására s a gyaloghintóknak egy kere
keken járó nemét találták fel azok számára, kik 
gyalog nem képesek lemenni a szigeten lévő für
dőhöz. Erőteljes tót asszonyok tolják őket előre 
oly sebességgel, mint a hogy egy közönséges egy
fogatú kocsi haladhat. 

Noha még ez mind nem nagyon kecsegtető 
arra nézve, hogy az olvasó ide vágyakozzék, azért 
csak menjen el s nézze meg Pöstyénben azt a régi 
templomot, melyről azt beszélik, hogy szent 
István, a magyar királyság megalapítója építette 
volna, és a Leány-forrást, közvetlenül a templom 
közelében. A szent király nevenapjának előestéjén, 
aug. 19-én, ugy éjfél tájban, a helység valamennyi 
leánya ide zarándokol, mert a legenda állítása 
szerint az első férfi, kivel másnap reggel találkoz
nak, férjök leend. E hiedelem egy mondából ered, 
mely egy mogorva, kegyetlen lovagról, ennek szép 
és kedves leányáról, Boriczáról, s egy vén leány
testvéréről szól; ez utóbbi volt a sárkány, ki ni 
ifjúság és szeretetreméltóság'kincsét, t. 1. Boriczát, 
őrizte. De bármily éber őr sem volt képes Imrét, 
a csinos apródot, megakadályozni, hogy a szép 
leány szivét meg ne nyerje. Azonban a viszonyt 
fölfedezték; a szeretőket eltiltották egymástól, de 
azok megigértók, hogy az ódon templomban talál-
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kőzni fognak. Találkoztak is, és szivszakgató 
búcsúzás után elváltak egymástól, miként ők hit
ték, örökre. A leány hazavivő útjában kimerülten 
állt meg a forrás mellett, midőn abból hirtelen a 
szent király alakja emelkedett ki, mondva neki, 
hogy viduljon föl s bizzék ő benne ott fent, ki 
ugy határozta, hogy az első férfi, a kivel holnap 
reggel találkozik, társa lesz egész életén át. E 
férfi természetesen Imre volt, ki nem volt képes 
magát örökre elszakítani tőle. A Boricza atyja 
még abban az évben halálos beteg lett s hirt vévén 
a szent király e megjelenéséről, a szeretők egye
sülését megengedte. 

Pöstyént elhagyván, a hegységek mind szo
rosabban összenyomulnak és csakhamar négy vá
rat pillantunk meg, melyek egykor egy és ugyan
azon védelmi vonal részei lehettek, de a melyek 
közül kettő a magasabb hegyeken jobb és balfelől 
romhalmaz, mig az alantabb fekvők modern kas
télyokká vannak átalakitva. Az egyik balfelől, a 
Csejthe vára a hason novü hegy tetején, oly iszo-
nyuságoknak volt szinhelye, melyeket, ha történe
tileg be nem volnának bizonyítva, hajlandók 
lennénk a mesék országába utasítani. A 17-dik 
század elején e vár aNádasdy gróf és nejeBáthory 
Erzsébet birtokában volt; Erzsébetet a hagyo
mány ugy irja le, mint szerfölött kegyetlen, durva 
és féktelen szenvedélyű nőt. Sajnálatraméltó volt 
a nő cselédek sorsa, kiket udvaránál tartott, mert 
a legcsekélyebb hibát is a legválogatottabb kín
zásokkal bünteté. Egy napon, mikor épen pipere
asztala mellett ült a hiu nő, a körülötte foglala
toskodó szobaleány ellen valami csekélységért 
haragra lobbanva, ugy arczul ütötte azt, hogy 
azonnal orrán és száján megindult a vér. Egy 
csepp az úrnő arczára fecscsent s midőn letörölte, 
ugy vélte, mintha bőre ott fehérebbnek és fino
mabbnak látszanék. Gondolván, hogv7 fölfedezte 
a szert, melylyel tünedező szépségét visszavará
zsolhatja, idő folytával mintegy 700 ifjú leány 
tűnt el, kiket két öreg asszony és törpéje segítsé
gével azért áldozott föl, hogy verőkben füröd-
hessék. Utoljára ogy fiatal ember, kinek meny
asszonya hasonló sorsban részesült, addig kutatott, 
mig a titoknak nyomára jött. Ekkor azonnal 
Pozsonyba sietett, hol Thurzó nádor épen akkor 
törvényt ült s nyíltan bevádolá a hatalmas úrnőt. 
A nádor, elhatározván, hogy személyesen is utána 
néz a dolognak, meglepte az úrnőt Csejthe várá
ban , hol csakugyan egy ifjú leány holttestét 
találta, kit épen akkor öl ek meg. Élethosszig 
való börtön volt az úrnő elég szelíd büntetése, 
mig bűntársait halálra ítélték. 

A jobb oldalon látszó vár, Temetvény, arról 
nevezete, hogy az fedezte Bercsényinek, Rákóczi 
tábornokának menekülését. Hogy a császáriakat 
rászedhessék, minden előkészületet megtettek a 
védelemre, az ostromló serget pedig, alkudozások 
szine alatt, addig tartóztatták, mig a bámulatos 
vitézségü és merészségű tábornoknak elég ideje 
volt a lengyel határokat elérni, mikor aztán a 
várat átadták s az ellenség elfoghatá az ál-Ber
csényit, ki az ostrom ideje alatt az igazit helyet-
tesité. E várat még el sem veszítettük szemeink 
elől 8 máris egy másikat látunk egy magában 
álló, merészen meredek mészkősziklán ég felé 
tornyosulni. Ez Beczkó,vagy más néven Bolondócz 
vára A monda szerint Stibor, a lengyel kalandor, 
ki Anjoui Lajos király alatt a magyar udvarhoz 
jött s bárom egymásután következő fejdelem 
uralkodása alatt utoljára erdélyi vajdaságra emel
kedett 8 több vár és kastély urává lett, a háborún 
kívül csak egy dologban lelte élvezetét, s ez a 
vadászat volt. Egykor vadászat közben a Vág 
folyó partjára érkezett s az akkor még rideg, la
katlan sziklával szemben tanyát ütött. Az udva-
ronezok törték magukat, hogy a komor harezos 
arczán mutatkozó felhőket eloszlathassák. De biz' 
ez egyiköknek sem sikerült annyira, mint Becz-
kónak, az udvari bolondnak. Mikor aztán kérdezte 
tőle, hogy mi jutalmat kivan, a bolond azt mon
dotta, hogy építtessen számára egy várat ezen a 
meredek sziklatetőn. „Lehetetlenség!" kiálta föl 
mindenki az egy Stiboron kivül, ki a bámulókat 
azzal hallgattatá el, hogy Stibor előtt e szónok 
nincs értelme. Alig egy év múlva pompás kastély 
emelte föl fejét a mogorva sziklatetőn, mely any-
nyira megnyerte a vajda tetszését, hogy megtar
totta magának és a bolondot másutt kárpótolta 
gazdag birtokokkal. Minő kár, hogy a történelem 
bíráló igazsága tönkre teszi e szép mesét, elbe
szélve, hogy itt már akkor is létezett vár, mikor 
még a magyarok el sem foglalták ezt a vidéket. 
Do a mondának is igaza lehet annyiban, hogy 
Stibor a várat egészen újból épittette és e sas
fészket székhelyéül választotta. Ez lett sírjává is. 

Mindenekfölött, még nejénél s gyermekeinél is 
többre becsülte egy szokatlan szépségű s nagyon 
ügyes kutyáját. Egyszer, épen tivornyázás köz
ben, a kutya sántítva és ordítva jött be. Egy öreg 
rabszolga, védve magát a gonosz állat támadásai 
ellen, eltörte annak egyik lábát. Stibor azonnal 
parancsot adott ki, hogy a szegény embert a 
szikla legmeredekebb részén taszítsák le a mély
ségbe. Minden könyörgés hasztalan volt, sőt a 
rabszolgának ama fenyegetésére sem hallgattak, 
hogy még egy év se múlik el s ő urát a Minden
ható szine előtt számadásra fogja vonni. Az év 
épen eltelőben volt, mikor Stibor, holtrészegen, 
hűvös kertjébe ment aludni. Egy vipera meg
csípte szemét s rögtön megvakult. Kétségbeesé
sében egyenesen arra felé rohant, honnan a rab
szolgát ledobták s ő is az örvénybe zuhant. Mint
hogy a történet mit sem szól nekünk Beczkó 
hatalmas urának haláláról, hagyjuk meg a mon
dát ugy, a hogy a nép beszéli. S pedig ez az 
ember jámbor, istenfélő ember volt a maga módja 
szerint, mert a közel fekvő Vág-Ujhelyen van 
egy templom, melyet ő építtetett újból s egy 
kápolna, melyet ő alapított. Sajátságos esemény 
van ezzel a kápolnával összefüződve, mely igen 
jellemző fényt vet ama kor szellemére. A kápolna 
és papja jó hosszú ideig fölváltva hol protestáns, 
hol katholikus volt, a szerint, hogy minő vallást 
követett az a főúr, ki épen akkor e vidék fölött 
uralkodott. Volt eset rá, hogy ugyanegy birtokos 
előbb elkergette a katholikus papot, azután ismít 
a protestánst, kit helyébe hozott és visszahozta 
megint a katholikus lelkészt. 

Beczkón fölül a völgy ismét kiterjeszkedik, 
nyugot felé kanyarodva és a hegyeket mintegy 
visszanyomva, melyek aztán csak Trencsén rom
jainál közelednek ismét a folyóhoz. Trencsén a 
legnagyobb vár az egész völgyben, egy meredek 
mészkőszikla tetején, lábainál a hasonnevű város-

[ eal. I t t végződik a Vág völgyének alsó fele. 

A kisdedek mesterséges táplálása. 
Nem tudok képzelni olyan anyát, ki ne ezi-

vesen nyújtaná gyermekének a legjobb, legczél-
szerübb és legtermészetesebb táplálékot: az anya
tejet. A szoptatás által tovább füzetik az anya és 
gyermek közt az az örökké, nagy költőnk szerint 
még a síron tul is tartó láncz, m ly addig közvet
lenül kötötte az anyát magzatjához. Lehetnek 
ugyan nő-nemen levő embertársaink közt oly 
buzgó emancipatrixok, kik ez állatias foglalatos
ságra büszkén néznek le kék harisnyájukból, de 
azt hiszem, kevesen — legalább hála barbársá
gunknak! — nálunk még eddig kevesen vannak, 
ellentétben azon derék asszonyokkal, kik minde
nekfelett anyák, és pedig jó anyák akarnak lenni. 
Édes kötelessége az anyának a szoptatás, s csak 
felényire szeretheti az oly gyermek anyját,ki neki 
csak ^életet adott, de arról nem gondoskodott, 
hogy azt tovább is folytathassa. Erre mutat a 
népdal mondása ís: „édes volt az anyám teje, 
keserű a mis kenyere." De nemcsak kellemes 
kötelesség a gyermek iránt a szoptatás, hanem 
egyszersmind előnyös az anya egészségére nézve. 
A természet az emlőket nem csupán azért adta a 
nőknek, hogy ez által bebizonyítsa, mily gyö
nyörű plastikus alkotásokra képes, hanem adta 
azért, hogy az ivadék első táplálékát az anya 
testén megtalálja; — s ennek következtében a nő 
életnedvei, melyek szülés előtt a méh felé áram
lottak, a magzat világra jötte után az emlők felé 
veszik utjokat, s az esetben, ha a szoptatás által 
kellő mennyiségben ki nem ürülnek, emlőlobot, 
tejlázat idéznek elő, vagy legalább azt eszközlik, 
hogy mig azon nő, ki maga szoptatja gyermekét, 
négy hét eltelte után nem mondható többé gyer
mekágyasnak, addig az, ki gyermekét nem maga 
táplálja, ezt a szükségszerű állapotot legalább két 
héttel megtoldani kénytelen. 

Vannak azonban esetek, melyekben nem ta
nácsos az anyának magának táplálni gyermekét. 
Ez esetek egyik fajtája az,mikor az anya gyönge
sége, vagy kórállapota nem engedi meg a szopta
tást; másik fajtája az, mikor az anyának olyan 
betegsége van, melyet nem akarunk a gyermekre 
átörökíteni. Ez esetekben áll elő a mesterséges 
táplálás szüksége. 

A mesterséges táplálás vagy dajka által tör
ténik, vagy emlő nélkül. Akárhányszor hallani 
szülőktől a panaszt: a jó dajka ritka madár, — és 
ez igaz is. Jó dajka szoros értelemben nem is léte
zik. Mert a valódi dajkának tulajdonságai az anya 
tulajdonaival szorosan meg kell hogy egyezzenek, 
a mi pedig majd nem kivihetetlen. 

Dajka-választásnál vigyázni kell: 
1) hogy a dajka legfeljebb két hónappal 

szült legyen előbb, mint az anya. Miért? Mert 
ellenkező esetben a dajka teje túlságosan erős a 
kisded még ki nem fejlett gyomor és bélrendsze
réhez képest, s ennek következtében a gyermek a 
nehéz tápot fölvenni képtelen, s mivel mégis azzal 
kell magát fenntartania, a kisdedekre oly veszélyes 
gyomor és bélhurutot alig kerülheti ki. 

2) A dajka ne legyen fiatalabb 18-évesnél 
és ne legyen öregebb 26-nál, továbbá ne legyen 
szenvedélyes, és jó erkölcsű legyen, öreg nők teje 
soha sem olyan tápláló, mint a fiataloké. Egy bi
zonyos életkor az, mely a nemi tev kenységnek — 
melyhez tartozik a szoptatás is, — legkedvezőbb, 
s ez életkoron alól és felül álló dajkák szervezete 
még vagy már hiányos. Az indulatosság hiánya 
és a jó erkölcs hogy miért szükségesek egy dajká
ban : talán nem is kell magyaráznom. Napnál fé
nyesebben bebizonyítják egyes esetek, hol az 
anya, apa nem roszak, nem kicsapongok, s a gyer
mek mégis rósz lesz, mily befolyással van a dajka 
kedélye a gondjára bizott kisded természetére. 
Nagy tere van itt ugyan a scepticismusnak, — 
azonban az élet kineveti azokat a tudós urakat, 
kik íróasztal mellől akarják szabályokba verni a 
természet rakonczátlan folyását. Ha lehet az, a mit 
pedig egy orvos sem tagad, hogy bizonyos beteg
ségeket a gyermek dajkájától örökölhet, mért ne 
örökölhetné annak szellemi kinövéseit is, miután 
be van bizonyítva, hogy a szellemi működések az 
anyag közvetítése folytán törté inek ? 

3) A dajkának jó teje legyen. Jó tej az, mely 
a körömről lecsorgatva, azon nyomot hagy, mely
ből néhány cseppet egy pohár vizbo öntve, abban 
felhőket képez. Hogy azonban egész biztosságot 
szerezzünk a dajkának jó teje felől, nézzük meg 
saját gyermekét. H í az ép, egészséges, akkor bi
zonyosan jó tejet kap. 

4) A dajkának egészségesnek kell lennie, s 
ezért orvosi vizsgálat nélkül dajkát okszerűen 
nem lehet alkalmazni. 

Ha már az ember nem tud szert tenni olyan 
dajkára, ki minden kívánalomnak megfelel, akkor 
beáll az emlő nélküli fölnevelés szüksége. Mind
azon tápszerek közt, melyek az emlő nélküli táp
lálásra alkalmasak, eddig elé legczélszerübbnek 
bizonyult a tehéntej. Ennek nem szabad azonban 
akármilyennek lennie, hanem viz és ezukor hozzá
adása által olyanná kell azt tenni, hogy hasonlit
ván az anyatejhez, a gyermek táplálkozási igé
nyeinek megfeleljen. Az első három-négy hét alatt 
kétharmad tiszta, forralt (de 28°-ra lehűtött) viz-
hez egy harmad meg nem fölözött tej adandó. A 
második és harmadik hónapban egyforma mennyi
ségű viz és tej keveréke, a negyediktől kezdve 
kétharmad rész tej és egy harmadrész viz. A ezu
kor mindig kevesebb, kevesebb legyen a gyermek 
nőttével arányban. Czukor helyett igen alkalmasak 
a Scharlau stettini orvos által feltalált porok, me
lyek alkatrészei olyan formán vannak összetéve, 
hogy megközelítvén az anyatej szilárd alkatrészei
nek összetételét, az anyatejnek alkalmas surroga-
tumaként szerepelhetnek. E porok állanak: 40 rész 
tejczukorból, 1 '/j rész vilsavas szikenyből, 3/4 rész 
ketted szénsavas szikenyből, '/A rész vilsavas mész
ből és Ve r^8Z tej savas vasból. E porokat czukor 
helyett a tej- és vizkeverékhez öntve adjuk a kis
dednek. A kisded táplálására legalkalmasabb a tej 
rögtön a kifejés után, a hol azonban ilyent nem 
kaphatunk, meg kell elégednünk hüvÖ3 helyen 
cserépedényben tartott tejjel is. Arra nagyon kell 
vigyáznunk, hogy savanyu tejet soha se adjunk a 
gyermeknek, s épen ezért az olyan szürmő-szopó-
kák, melyek tisztátlanságuknál fogva a tej meg-
savanyodását elősegítik, milyenek a szivacsból 
készült, vászonnal bevont szopókák, elvetendők. 
Siopókául mind olcsóságánál, mind könnyen tisz
titható voltánál fogva legalkalmasabb a kaucsuk. 

Mikor a gyermek már harmidik-negyedik 
hónapos, a tejhez viz helyett gyönge husievet, ké
sőbb kevés tojás sárgáját stb. adhatunk. A maláta, 
lisztpép stb. nézetem szerint a kisded táplálására 
épen ugy nem alkalmasak, mint az arrowroot, 
kétszersült stb., mert a bevett tápszerekben köny-
nyen erjedést idézvén elő, egyúttal hurutossá 
teszik a tápcsatornát. Az ötödik-hatodik hónapos 
gyermek már kaphat kevés dara vagy tejben jól 
megfőtt rizspépet, kevés czukorral. 

Mikor lehet a gyermeknek már szilárdabb 
étkeket is nyújtani, ezt a természet megmutatja 
az által, hogy a gyermeket fogakkal látja el. A 
gyermek táplálkozási állapota, s a fogak száma 
határozzák később el, hogy a szilárd vagy a folyé-

t kony tápszerek adassanak-e túlnyomóan. Ha foga 
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van a gyermeknek, akkor gyomra eléggé kifejlett 
arra, hogy kevés borjú, csirkehúst stb. fölvegyen. 

A mesterségesen feltáplált gyermeket mindig 
lehet félteni különösen görvélyes bántalmaktól. 
Épon ez okból igen tanácsos, hogy az ilyen 
gyermektől a szabad lég, mozgás, fördés és min
denekfölött a jó táplálék — te j , tojás, hus — el 
ne vonassanak. Dr. Osváth A. 

Hindu ékszerész. 
India ős időktől fogva híres volt ékszeroiről 

s ékszerészeinek bámulatos művészetéről. A leg
szebb és legértékesebb drága kövek, a gyémánttól 
és smaragdtól a karneolig és gránátig a gazdag 
India bányáiból kerültek ki, különösen pedig 
Bedsapur és Golkonda gyémánttermő vidékeiről, 
hol a folyók porondja közt aranyat is nagyon 
sokat találnak. Az indiai fejdelmek épen ezért 
mindig roppant gazdagság hírében álltak s mind 
a czivilizált, mind a czivilizálatlan betolakodóknak 
fócsalétkül szolgáltak. Csak a mit némely indiai 
angol kormányzó, a többek között Hastings lord, 
Angliába vitt, már az is fölülmúlja mind azt a 
pompát és gazdagságot, melyet valaha keleti re
gemondók képzelme kitalált. 

Ez a nemes lord volt az, ki Tippo Szahib 
világhírű, ugy nevezett „páva trónját" Angliába 
hozta. E trón drágakövei, a hinduk hiedelme sze
rint, oly hatalmas gyógyerővel voltak fölruházva, 
hogy nemcsak a hindu nép 9ebeit, hanem még 
azokat a sebeket is teljesen begyógyitották, 
melyeket a nemes lord rabló pusztításaival saját 
becsületén ütött, mert kapzsi rablábáért Bürke és 
a parlament előtt bevádolta, de Has
tings azzal vágta ki magát, hogy ő a 
trónt Anglia királya számára hozta, 
pedig azelőtt esze-ágában sem volt 
ilyesmi. 

A trón tehát jelenleg az angol ki
rályi kincstár birtoka. Egészen tömör 
aranyból van és 15 mázsát nyom; a 
szÓ8zoroa értelmében be van hintve a 
legdrágább nemes kövekkel, s hátsó 
támlája 12 láb magas pávafarkot képez 
melynek tollai a legmüvésziebben van
nak utánozva s az egész a legszebb 
gyémántokkal van borítva, és e tollak 
ott, a hol a páva farktollak ugy neve
zett szemei léteznek, épen ugy szétter-
{'ednek s művészien csiszolt és szo
katlan nagyságú, ragyogó, színes, szem-

alakulag csiszolt gyémántokkal, rubi
nokkal, smaragdokkal és zafírokkal 
vannak természethiven kirakva. Mű
értők a hindu ékszerművészet e nagy
szerű remekét 17 millió font sterlingre 
(170 millió forintra) bécsülték. 

A hindu fejdelmek hatalmával 
együtt a hindu ékszerészet is alá 
hanyatlott. Kinek is készitenék e prózai világ
ban azokat a leírhatatlan szépségű és gazdag
ságú remekmüveket, melyek egykor az egész 
világ koronás és koronátlan rablóit India tün
déri tájaira vonzották? Noha e szép művészet 
ma sem halt ki végképen, s miként mellékelt rajzun
kon látható, ékszerészek ma is vannak Indiában, 
de bármily elragadtatással beszélnek még a leg
újabb utazók is az indiai nagyobb városok ékszer
bazárjairól, tagadhatatlan, hogy a mai ékszerészet 
árnyéka sem lehet a réginek. Nem állítjuk, hogy a 
rajzon látható művész India legnagyobb művészei 
közé tartozik, sőt ha nagyon is egyszerű és igény
telen műhelyéről ítélünk, azonnal kitalálhatjuk, 
hogy az csak olyan ide s tova vándorló, házaló 
ékszerész; de annyi bizonyos, hogy Kalkutta, Bom
bay, Delhi és Benares leghiresebb ékszerészei 
sem tudnának oly remekmüveket előállítani, a 
milyen hajdan a különböző hindu fejdelmeknél 
százával volt látható, de meg, ha elő tudnák is 
állítani, ki venné most meg? Az angol kereskedő 
csak az anyag becsét tekintené, a művészet- és 
pompakedvolő hatalmas ind fejdelmek pedig el
tűntek — hihetőleg örök időkre. 

az előadást, a látszólag rósz hangulatban levő 
puszták királyát egy bottal oly módon hozván 
érintkezésbe, a mint tavaszkor az ócska nyári 
felöltőt szokták kiporolni. Az oroszlán nyugodtan 
türé ezt a lealacsonyító műveletet, s még csak 
morgással sem merte azt félbeszakítani. C . . . . 
tábornok nagyobb figyelemmel szemléié az állatot, 
s midőn a szelídítő újból kezdé: „íme, ez itt az 
afrikai nagy oroszlán"... hirtelen közbeszóit: „Ez 
nem oroszlán,hanem az én newfoundlandi kutyám, 
mely a múlt évben elveszett." A mester megle
petve, de gunykaczajjal válaszolt a vádra. A tábor
nok azonban elkiáltja: „Hektor !" s az „oroszlán" 
örömmel fölugrott, s föltalált urának, kí a szűcs
től kikölcsönzött oroszlánbőrt bontá le róla, kezét 
nyaldosta. A szelídítő most alkalmasint az orosz
lán szerepére alkalmas másik kutyát keres. 

•/. (Nagy hideg és forróság.) Tobolskban, Szi
bériában, a hideg januárban 4° Reaumur volt. 
Ugyanez időben Ausztráliában rendkivüli for
róság volt. Adelaíde-bóljelentették, hogy ott a 
hőmérsékl2nap és éjjel sohasem volt kisebb, mint 
82° F., sokszor pedig 108° F . volt árnyékban. 
Hideg fürdőre gondolni sem lehetett, mivel a víz
vezeték hőmérséke 79°-ra hágott. — Átalában azt 
tapasztalni, hogy a klimában sokszoros változás 
történt. Az északamerikai Egyesült-Államokban 
a tél szokatlanul sokáig tartott; már novemberben 
hóval és jéggel kezdődött és tartott márcziusig. 
Mintegy 20 év óta a tél hamarább kezdődik és 
későn végződik. A közép-atlanti államok part
vidékein volt már tél minden nagyobb hideg és 
minden hóesés nélkül. Olaszországban az idén 
sokkal nagyobb fagy és hó volt, mint azelőtt. 
Keletindiában karácson körül hüvelyk magasságú 

Hindu ékszerész. 

Egyveleg. 
® (Kutyává vált oroszlán.) C . . . . tábornok, 

Parisban a legismertebb egyéniségek egyike, kö
zelebb egy hatalmas „afrikai nagy oroszlán" fel
iratot viselő tábla által csalogatva a Szajna város 
bástyám kivul fekvő bódék egyikébe lépett. A 
csodálatos, afrikai nagy oroszlán egy sötét kalicz-
kában volt elhelyezve, s a „szeliüitő" megkezdé 

hó esett, s Shanghaiban (Chinában) a karácsoni 
napokon korcsolyáztak és nehéz téli öltönyöket 
hordtak. A meteorologok dolga ez időváltozási 
jelenségeket megfejteni. 

** (Nagy-Boldog-Asszony napja Parisban.) 
X I I I . Lajos király 1637-ben Mária mennybeme
netele napját külön franczia nemzeti ünneppé nyil-
vánitotta és elrendelte, hogy e napon a Notre-Dame 
egyházban körmenet tartassák. Ezt azért tette a 
király, hogy az égtől trónörököst kapjon. — A 
szomorú emlékű XV. Lajos megújította X I I I . 
Lajos fogadalmát. — I. Napóleon arra használta 
Tói ez ünnepnapot, hogy vallásos és konzervatív 
színben tüntesse föl magát; aug. 15-ét mint szüle
tése napját nagy nemzeti ünneppé tette. I I I . Na
póleon szintén sokat tartott e napra, számos rend
jelet és egyéb kitüntetést, kegyelmezést, előlépte
tést az államszolgálat minden ágában osztogatott. 
Egyletek, jótékony és tudományos intézetek szin
tén tapasztalták ez alkalommal a császár bőkezű
ségét. A városok, de kivált Paris, tetemes össze
geket költöttek a „császári nap" dicsőítésére. In
gyen színházi előadások, tűzijátékok, fónyesbnél 
fényesebb kivilágitás, nyilvános játékok, alamizs
na-osztogatás a szűkölködők között képezé ez ün
nepélyek főrészeit. — A vidéki városokban mind
ehhez még nagy körmenetek járultak, melyekben 
az összes hatóságok hivatalból részt vettek. Egész 
Francziaország visszhangzott az ünnepi pompa 
zajától. A köztársaság alatt mind e külső fény 
elenyészett; Nagy-Boldog-Asszony napja megint 
az lett, a mi eredetileg volt — tisztán egyházi 
ünnep, és az fog maradni, mig a Napóleoni dicső
ség napja újra fel nem támad. 

** (Kincstári erdőbirtok Erdélyben.) Hivatalos 

statisztikai kimutatások szerint a magyar kincs
tári erdőbirtok a vajda-hunyadi, szász-szebeni 
topánfalvai, görgényi, kolozsvári, borgói és 
fogarasi kerületekben összesen 583,614 — 1600 
négyszeg öles holdat tesz. Ebből 521,189 hold er
dőség, 30,646 hold havasok, 6883 hold szántóföld 
10,919 hold rét és kert, 13,044 hold legelő, 136 
hold szőlő és 988 hold puszta föld. Az erdészeti 
gazdaságokhoz tartozik 3 fő- és 35 alhivatalnoki 
lakház, 2 nagy zsilip, 11 zuhogó, 4 gázfogó, 10 
faraktár és 22 fürészmű. E kincstári birtokok 
mezőgazdasági részéhez tartozik 82 lakház, 60 
korcsma, 88 malom, 17 pajta, 119 takarmányraktár 
és istálló, 3 magtár, 4 husszék, 3 sörház, 2 pálinka 
főzés, 12 bolt, 2 papírgyár, 1 üveg-gyár, 1 porczel-
lán-gyár, 1 zúzó és 2 hídvám. E birtokok évenként 
1.894,814 frtot jövedelmeznek. A kezelési költség, 
adó s tőke kamatjának levonása után, mely 
28%-ot tesz, az államnak 70% tiszta jövedelme 
1.271,216 frt 20 krt tesz átlag, tehát egy hold 2 
frt 44 krt jövedelmez. 

** (Orosz műveltségi állapotok.) A nép felvi-
lágositására rendelt orosz minisztérium kimuta
tásából kitűnik, hogy Oroszországban minden 
100-dik ember tud csak olvasni; tehát 1000 ember 
közül 10 tud csak olvasni. Ezek közt férfi körül-
belől 8 számitható. A műveltebb osztályok körében 
1000 személy között l.s a tanuló. Tiz tanulóra esik 
3.55 nő-nemü. Hogy a nőnem átalában el van 
hanyagolva művelődési tekintetben az oroszoknál, 
ennek oka az, hogy a müveletlenobb oroszok töb
bet adnak a kézimunkára, mint a tanulásra, mely-
bőlegyelőre praktikus hasznot nem látnak. A 
tanítónő - képezdék alakítása nagyon szerencsés 
gondolatnak nevezhető, melytől az oroszok is nagy 

sikert várnak. Népnevelési czélokra 
1870-ben 3.215.433 rubel adatott ki. 

** (Chicago épülése.) Chicago vá
rosa, a mely ezelőtt kilencz és egy fél 
hónappal csaknem egészen hamuvá 
égett, bámulatos gyorsasággal emelke
dik. Akkoriban 98,000 embernek nem 
volt lakhelye. Mostani hírek szerint a 
város minden részében már 70,000 em
ber számára épült uj lakás. A déli vá
rosrészében, a hol a vendéglők, színház, 
raktárak és a boltok voltak s a hol 250 
hold területen 3650 ház égett le, mos
tan még több ház épült már fól, me
lyek az_ előbbieket szépség, érték és 
— a mi a legfontosabb — az építés 
szilárdsága tekintetében jóval fölül
múlják. Egészben véve az újonnan ki
épített utczák hossza 26 mértfóldet 
tesz. Pedig az első három hónap alatt 
ama szerencsétlen tűzvész után igen 
kevés történt, s az építést télen nem 
lehetett olyan gyorsan végezni, mint 
nyáron. A .Chicago Times" reméli, 
hogy okt. 9- én, a szerencsétlenség év
forduló napján, csodálatos müvet fog 

láthatni a világ : egy romjaiból egyetlen év alatt 
kiemelkedett várost, az amerikai erély és az ame
rikai vállalkozó szellem nagy emlékkövét. Az uj 
Chicago, a mint az újból felépült városokkal 

ugy szokott lenni, több tekintet
ben fölül fogja múlni a régi Chicagót. Elismerésre 
méltó, hogy daczára az Európában és Amerikában 
mindenfelé megindult munkás-mozgalmaknak, 
Chicagóban a munkások semmiféle ürügy alatt 
sem szüntették meg a munkát. Különben°a város 
kereskedelme egyátalán nem vesztett, s hogy mily 
jólétnek örvendenek ottan a szegényebb néposztá
lyok, abból is látszik, hogy múlt ápril hó óta a 
takarékpénztári betétek 2.000,000 dollárt tesznek. 
A chicagói czimnaptár az idén 139 ezer nevet tar
talmaz, 20 ezerrel többet, mint a múlt évi. 

** (A bevándorlás Amerikába.) A legújabban 
közzétett hivatalos kimutatás szerint a folyó év 
első negyedében 45,809 ember vándorolt be az 
Egyesült-Államokba, és pedig 30,896 férfi, éa 
15,913 nő. Ezek közül 8833 tizenöt éven alóli, 
31,801 tizenöt és negyven év közt, 6175 negyven 
éves és azon felüli. Átutazás közben meghalt 22 
férfi, és 10 nő. A bevándorlók közül 15,414 né
met és osztrák, 11,071 angol, 7641 britt-amerikai, 
5493 olasz, 819 svéd, 1503 chinai és japán, 827 
olasz, 5493 irlandi, 1000 franczia. 

** (CsiviUiszták.) Az orosz czár naponként 2500 
tallért emészt fól, a szultán 18,000 tallért, Napó
leon Sedan előtt 12,400 tallért naponként, a né
met császár naponta 8210 tallér fölött rendelkezik. 
Viktor Emanuelnek 8250 tallérja van. Viktória 
királyné legszegényebb; reá csak 5250 tallér jut 
naponként. 
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Irodalom és művészet. 
** (A képső-müvészetek segélyezésére) ez évre 

megszavazott összegből a közoktatási miniszter 
következő rendelkezéseket tett: Madarász Viktort 
az általa készitett „Bethlen Gábort tudósai köré
ben" ábrázoló pályadijas vázlatnak (3000 frt tisz
teletdíj mellett) nagyban kivitelével bizta meg. 
Ligeti Antal és Wagner Sándornál „Visegrád 
történelmi tájképét" rendelte meg, melynek figu
rális részét egy lengyel követségnek Nagy La
jos király által való fogadtatása képezendi, 
(3000 frt tiszteletdíj biztosítása mellett). Továbbá 
Haan Antalnál Kafael „Athénéi iskolájának" a 
m. nemz. múzeum számára nagyban másolását, 
3000 frtnyi tiszteletdíj mellett. Brodszky Sándor
nál „Szigliget tájékának" tájképét 1200 ft tiszte
letdíj mellett. Kovács Mihálynál Ipolyi Arnold 
beszterczebányai püspök arczképét, az Ipolyi-kép
tár számára, 600 ft tiszteletdij mellett. Izsó Miklós 
szobrásznál Szalay László magyar történetíró s 
Engel József szobrásznál Révay Miklós magyar 
nyelvész márvány mellszobrát. Egyúttal az orszá
gos képzőművészeti tanács javaslatára Valentini 
János és Somogyi Dániel festőknek egyekint 500 
ftot, Ebner Lajos és Richter Zsigmond festőknek 
külön-külön 400 ft, Hegedűs István, Deutsch 
Ignácz, Aggházy Gyula, Baditz Ottó és Kratzmann 
Ede festőknek s Oláh György szobrásznak egyen
kint 300 ft ösztöndijt, végre Mezey József világ
talan festőnek 300 ft segélyt engedélyezett. 

** (Uj színmüvek.) A nemzeti szinháznál rég 
nem volt oly bő szüret eredeti újdonságokban, 
mint jelenleg. Mint a „F. L." irja, jelenleg épen 
13 színdarab vár előadásra. Az elfogadott színmü
vek következők. Drámák: „Negyedik Béla" és 
„Struensee" Szigligetitől, „Salomé" b. Jósika Kál
mántól, „Könnyelműség ós szerelem" Deák Far
kastól s „A régi urak" báró Horváth Miklóstól. 
Vígjátékok: „A légyott" (egy felv.) ifjabb Ábrányi 
Kornéltól, „Az uj emberek" Toldy Istvántól, a 
„Csók" Dóczy Lajostól, „Az uj világ" Szigligeti
től, „A fortálymágnások" (uj átdolgozásban) Bér
ezik Árpádtól. Népszínművek: „A betyár kendője" 
Abonyi Lajostól, „A székely leányok" Szigligeti
től, s a nyertes pálgyamü. (Megjegyzendő, hogy 
van remény a pályamüvekből kettőt is szinrehoz-
hatni, s ez esetben 14 uj színdarab fog előadásra 
várni.) — Külföldi mű csak négy van kitűzve: 
„IH. Bikhárd" Volkmann uj zenéjével, Sardou 
„Babagas '-a (forditja Deák Farkas), Moreto „A 
szép Diego"-ja (forditja Beksits Gusztáv), s gr. 
Fredro „Mentor"-a. Miután egy-egy újdonság 
betanulására három-négy hét kell: e sok darabot 
lehetlen egy év alatt szinrehozni; pedig a szám e 
közben ismét szaporodni fog. Ez is egy ok arra, 
hogy másik magyar színház után sóhajtozzunk, 
mert nagyon természetes, hogy azokra az Írókra, 
kiknek elfogadott müvei késni fognak, nem va
lami buzdító sokáig várni. 

Közintézetek, egyletek. 
= (A délmagyarországi történelmi és régé

szeti társulat) közzé tette alapszabályait. E szerint 
a társulat czélja Temes-, Torontál-, Kraseó és 
Arad délmagyarországi megyékben, nemkülönben 
a polgárositott bánsági határőrvidék egész terü
letén, a történelmi multat és jelent és a statistikát 
lehetőleg földeriteni s az ezzel foglalkozó szak
munkákat figyelemmel kisérni; továbbá az e vi
déken elszórva létező ősi-, ó- és közép kori mű-
régiségeket, ásatások, adományozás, esetleg vétel 
utján egy megállapítandó műrégiségi egyleti mú
zeum szamára összegyűjteni, a történelmi értékű 
romokat kellő felügyelet által a végpusztulástól 
megóvni és alkalmas helyeken ásatásokat eszkö
zölni; végre a hazai történettudomány és archaeo-
logia művelése és megkedveltetése iránt minél 
szélesebb körű érdekeltséget ébreszteni. A társu
lat tagjai háromfélék: alapítók (100 frt alapítvá
nyi befizetése mellett,) évdijasak (évenkinti 5 frt 
tagdíj fizetése mellett) és tiszteletbeliek (érdem 
folytán.) 

** (Felső-magyarországi múzeum Kassán.) 
Több lelkes férfi Abaujmegyéből fólbivást intézett 
egy felső-magyarországi múzeumnak Kassán léte
sítése érdekében. E végből bizottmány alakult, 
mely aláírási iveket bocsátott ki. Az alapító tagok 

T A R H Á Z. 
egyszer mindenkorra 100 forintot, a pártoló tagok 
3 frtot fizetnek évenként. Óhajtjuk, hogy létre
jöjjön I 

Egyház és iskola. 
** (.4. pesti iskolák.) Pesten jelenleg 29 

községi 13 felekezeti, 50 magán, 2 polgári 
iskola van. A főváros dicséretes buzgalommal 
igyekszik a jogos követelményeknek eleget tenni 
s a tanügy Pesten gyorsan emelkedik. Mindamel
lett még sok a hiány: legalább 20 százaléka a tan
kötelezett gyermekeknek nem jár iskolába, fen-
sőbb népiskola egy sincs, sőt még az elemi negye
dik osztályt is alig látogatják 400 an, városi 
minta-gyermekkert, tanitó- s gyermekkönyvtár 
nem létezik, az ötödéves pótlékok, szünidők, tanítók 
áthelyezési módja még nincs kellőleg szabályozva. 

** (Uj iskola-házak építésére vonatkozó pro-
gramm.) Á magyar mérnök- és építész-egylet 
„Közlönye" közli azon iránypontokat, melyeket 
legújabban Bécs város községtanácsa zsinórmér
tékül a városi mérnöki hivatal elé szabott, s melyet 
az az iskolák tervezésénél s e czélra szolgáló te-
lek-kisajátitásoknál követni s kellő figyelembe 
venni tartozik. Egy része ugyan csak Bécsre vagy 
hasonló nagyvárosra vonatkozhatik, de többpontja 
átalános érdekű mindazokra nézve, kik iskolát 
akarnak építtetni; adjuk azért kivonatos szövegét: 
1. Újonnan épitendŐ iskola-épületeknél, legyenek 
azok fiu- vagy leány iskolák, soha sem lehet keve
sebb 8 tanszobánál, polgár-iskoláknál legalább ti
zet kell alkalmazni. — 2. Hol térnyerés kedvóért 
egy harmadik emelet épitése szükséges, a fő-
tanitó lakását és a rajztermet mindenesetre ott 
kell elhelyezni s csak a fennmaradó helyet hasz
nálni fel tanszobáknak. Tantermeknek zajos utczák 
felől való elhelyezését, úgyszintén az iskolai épü
letnek más bérházzal való összeköttetését lehetőleg 
kerülni kell. — 3. A tantermeknek nem kell na
gyobb kitérjedésüeknek lenniök, mint azt a tanu
lók legmagasb létszáma megkívánja s a teremnek 
oly mértani alak adandó, hogy mindenik tanuló az 
előadást hallani, a tanitót és a táblát jól látni ké
pes legyen. — 4. Földszint egy tornateremről 
mindenesetre gondoskodni kell, melynek méretei: 
24 ü öl alapterülettel, s magassága 14 lábbal 
megszabandó. — 5. A tantermek magassága 12 
lábon alól ne maradjon, s a 13 lábat ne haladja 
meg, 8 kellő világosságról és szellőztetésről gon
doskodva legyen. — 6. Az építési térnek fölösle
ges részén lehetőleg egy nyári torna-tér berende
zendő, ugy azonban, hogy a földszinti tantermek 
ablakai elől a világosságot ne fogja el. — 7. Min
den újonnan építendő tanodának rajztereinmei is 
kell birnia, melynek nagysága két tanterem nagy
ságával egyenlő legyen. — 8. Egy oly helyiségről 
is kell gondoskodni, mely kellő térességü a mint 
iroda, értekezleti szoba s egyszersmind a készlet
ben levő taneszközök raktárául is szolgál. E szo
bát lehetőségig a lépcső közelében kell elhelyezni, 
hogy a tanulók szülői, rokonai által könnyen föl
található legyen. — 9. A főtanitó lakásának, mely 
két lak-, egy oldal-, előszoba és konyhából álljon, 
a tanszobáktól, termektől lehetőleg elkülönítve 
kell feküdnie. — 10. A lépcsőházak, összekötő fo
lyosók legyenek szellősek és világosak s legalább 
öt láb szélesek; csigalépcsők alkalmazása kerü
lendő. — 11. Az árnyékszékek kettős elzárással s 
oly módon készítendők, hogy általuk a főlépcsők, 
folyosók és tanszobák háborítva ne legyenek, te
hát elkülönítve, szellősen és világosan építendők. 

12. Az árnyékszékek számát minden emeletben 
az ott levő tantermek számához kell szabni, s 
ezeknél kevesebb számmal nem lehetnek. — 13. 
A főtanitó lakása számára, s átalában a tanitói 
személyzet részére külön árnyékszéki helyiségek
ről kell gondoskodni, távol a tanulókétól. — 14. 
Egy házmester számára — kinek az iskolai épü
let felügyelési és tisztán tartása leend kötelessége 
— mindig egy szoba, háló-kamra és konyhából álló 
lakást kell kijelölni. — 15. Minden iskolai épület 
a szükséges ivó- s egyéb használatra való vizzel 
s a szükséges vízvezetéki csövekkel ellátandó. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
f (Gyapjú-termelés statisztika.) Elismert 

szakférfiak számítása szerint 1871-ben az egész föl
dön termelt gyapja mennyisége 1626 millió fontra 

rngott; ebből esett Európára 827, Ázsiára 470, 
Ausztráliára 175, Észak-Amerikára 122,ós Dél-Af
rikára 34 millió font. A legnagyobb gyapjúpiacz 
Anglia, mely mintegy 250 millió fontot fogyaszt 
évenkint; az észak-amerikai köztársaság is 68 
millió font külföldi gyapjút használ fól saját ter
melésén fölül. — E számoktól némileg eltérő egy 
franczia szaklap számitása, mely szerint az egész 
föld gyapjutermelése 1121 millió fontra rúgna • 
ez következőleg oszolnék meg az egyes főbb ter
melő országok között: észak-amerikai Egyesült-
Államok 177, Anglia 159, Ausztrália 152, La-
Plata 138, Francziaország 91, Oroszország 90, 
Spanyolország 74, Németország 52, Jóremóny-
fok 38, Ausztria és Magyarország 31, Uj-Zeeland 
28, Olaszország 24, Kelet-India 18, Görögország 
7'/2, Dánia 7, Svédország 6, Norvégország 6, Van 
Diemen'sland 6, Belgium 3V2, Svájcz'/, millió 
font. Az említett lap állítása szerint sürü népes
ségű országban a juhtenyésztés sehol sem bizonyul 
nyereségesnek s csak is mellékesen, a trágya által 
hajt hasznot. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (A nemzeti színházai) múlt kedden már 

harmadízben fenyegette tűzvész. A tűz a nemz. 
színház asztalos műhelyének tetőzetén tört ki. 
Fából összetákolt, korhadt régi épület az, valósá
gos tűzfészek; de minthogy ilyen, kettős éberséggel 
kellene őriztetni. A felvigyázat pedig nagyon 
lanyha lehet; s a tüz csak hanyagság folytán tá
madhatott. Midőn a tüzet észrevették, a szinház 
személyzete akarta elfojtani, s csak későbben, né
hány perez múlva tudósiták erről a tűzoltóságot* 
A szinház s a tűzoltó-főparancsnokság között táv-
irdai összeköttetés van, s a mint a tüzet jelezték, 
a tűzoltók azonnal a hely színén termettek, s az 
oltás oly szabatosan s oly gyorsan hajtatott végre, 
hogy semmi kívánni valót sem hagy fenn. Elégett 
a tető s a tetőn levő fakészletek. A kár mintegy 
5000 frt. A szinház ezúttal nagyobb veszélyben 
forgott, mint egy évvel ezelőtt (szept. 13. 1871,) 
midőn a melléképületben levő festőterem leégett. 
A tüz keletkezése iránt foly a vizsgálat. A kihall
gatott egyének vallomásai alapján egy festő inast, 
ki a szinház festő termében volt alkalmazva erős 
gyanú terhel, hogy a tüzet ő rakta. Az oltásnál 
Blesz Gyula nevű tűzoltó testén súlyos égési sebe
ket kapott és öltözete egészen összeégett. 

** (Gr. Szapáry Iván) egyik éjjel 11 órakor 
az újpesti utón Káposztásmegyerre hajtott 8 út
közben egy fogata előtt haladó szénás szekeret 
akart gyorsan megkerülni; de a kocsibravour sze
rencsétlenül ütött ki. A gróf lova (1500 frtra be
csült pej) szügyével a szénás szekérből kiálló 
rudasfának ugrott és oly súlyosan megsérült, hogy 
ott helyben kimúlt. 

Mi újság? 
= (Az országgyűlés ünnepélyes megnyitása) 

és a trónbeszéd e hó 3- dikán d. u. 2 órakor lesz a 
budai trónteremben, hol a képviselők — az udvari 
gyász miatt, — fekete magyar diszöltönyben je
lennek meg. Délelőtt 10 órakor a képviselőház 
ülést tart, megválasztván a korelnököt. A képvi
selőház íegidősb két tagja Gubody Sándor és id. 
Elek Gábor, tehát közűlök egyik lesz a korelnök. 
A képviselőház elnöke, a mint látszik, Bittó lesz, 
a ki lemond az igazságügyminiszteri tárczáról. 
Somssich határozottan nem akarja többé az elnök
séget elfogadni, s Bittó elnökjelöltsége mellett hir 
szerint legtöbben vannak, a mint mondják, Deák 
Ferencz és Lónyay gróf is. Sokan Horváth Mi
hályt, Horváth Lajost és Korizmicsot is emlegetik 
a képviselőház elnökéül. A miniszterek már mind 
visszatértek Budapestre, s a képviselők közül is 
sokan itt vannak már. Lónyay és Kerkapoly, mint 
irják, több izben hosszasan tanácskoztak Deák 
Ferenczczel. 

= (A király) aug. 30-án pénteken indult el 
Bécsből Pozsonyba, hol a katonaság hadgyakorla
tait tekinté meg. Pozsonyból egyenesen Gödöllőre 
megy, s Gödöllőről szept. l-jén jő Budára, hogy 
szept. 3-kán az országgyűlést a már végleg meg
állapított trónbeszéddel megnyissa. Innen aztán 
Drezdán át Berlinbe utazik. 
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** (Eötvös-emlék Karlsbadban.) Engel Adolf 
ur, pécsi fakereskedő egy márványemlék-táblát 
készíttet ama karlsbadi házra, a melyben b. Eöt
vös a fürdő-idényt tölteni szokta, megfelelő fel
irattal később fogják ellátni. 

** (Tisza Kálmánról) a „Debreczen" azt írja, 
hogy aug. 5-dikén történt elesésének komolyabb 
következményei nincsenek. Már 23-kán fájdalom 
nélkül használta bepólyázott lábát. Tehát az or
szággyűlés kezdetén is jelen lehet. 

** (A Szegeden építendő árvaházra) eddig 
37,031 ft 31 kr. gyűlt be. A gyűjtések buzgón 
folynak, s legközelebb népünnepet is rendeznek 
e czélra. 

** (Haynald Lajos érsek) az alakulófélben 
levő kalocsai tüzoltóegyletnek fölszerelésére 2000 
forintot, a főkáptalán ugynae czélra 200 ftot adott. 

•* (A Vaskovics-féle budai vizgyógyintézeíben) e 
napokban a pesti népszínház javára hangversenyt 
rendeztek, mely e czélra 60 frtot jövedelmezett. 
E gyógyintézet vezetőjét elismerés illeti meg, hogy 
idényenkint egy-egy jó czél előmozdításához is 
járul. Tavaly ab-füredi „szeretethez" javára ren
dezett szintén szépen sikerült estélyt. 

** (Tiszti vizsgák.) Az egyéves önkénytesek 
tiszti vizsgája szept. 17-én fog megtartatni. Folya
modványokat szept. 10-ig a pesti 13-dik számú 
csapat-parancsnokság fogad el. 

** (Széchenyi Ödön gr.) meg akarja venni a 
régi felhagyott pesti váczi temetőt, mely 100 hold
nál nagyobb területből áll, s négyszögöléért 26 fr
tot kész adni, mi a városnak többet behozna 3 
milliónál. Széchenyi e temetőt háztelkekre akarja 
felosztani, s idevonatkozó kérvényét már beadta 
a városi tanácshoz. A váczi temető felhagyási tur
nusa azonban egyházi szokás szerint 30 évig tart 
és igy csak 1877-ben adhatja el a város. 

** (A„Vadász-kürtu-öt,) ezen jó konyhájáról 
ismert pesti szállodát Luczenbacher Pál 260,000 
forintért vette meg Weisz Bernát F.-től. Tiz év 
előtt Jankovics 80,000 forintért adta elWeisznak, 
kinek tiszta nyeresége ekkép — nemis számítva a 
nagy jövedelmet, melyet azalatt hajtott —180,000 
forint. 

** (Névváltoztatás.) Kisele Antal pesti lakos 
vezetéknevét „Erdélyi"-re, Obele Ferencz birto
kos, veszprémi lakos nevét „óvári"-ra változtatták. 

** (Az emlékező tehetség egy kiváló példáját) 
említi a „M. Polgár." Kolozsvártt ugyanis Indali 
Gyula (a jeles pedagógus és Abc-iró Indali Péter 
fia) arra fogadott, hogy Katona „Bánk bán"-ját 
egy hó alatt szóról szóra betanulja. M. hó 16-án 
este aztán el is mondta egy társaság előtt az 5 
felvonásos tragéd iát egyetlen hiba nélkül, még a 
sajtóhibákra is figyelmeztetve a hallgatóságot. 
Nyolcz órakor kezdte elszavalni s 10 órakor fe
jezte be. A mű legszebb részeit valóságos költői 
hévvel szavallá, s a nagy figyelmet követelő jam-
busokba meg sem döczczent a gyors előadás. 

** (Robbantás dynamithtal.) Ama Dunába sü-
lyedt hajót, mely Mohácsnál már hat hét óta a víz 
alatt van, s melyet az egyesült magyar gőzhajótár
saság minden erőfeszítés daczára sem tudott fel
színre hozni, m. hó 21-én dynamithtal robbantották 
szót. Tizenhat fontos dynamith-töltényeket bo
csátottak alá, azután gyúcBÖvek által meggyúj
tották. Az iszonyú robbanás, melyet előidézett, 
borzasztó-szép látványt nyújtott. A part is meg
ingott mindkét felől, a Duna vize pedig öt ölnyi 
magasságra szökött fel hatalmas hullámokban. 
Aztán csakhamar feltünedezett a hajónak száz meg 
száz roncsaléka. Búvárt bocsátottak másnap alá, 
ki a hajóból már semmit, hanem helyén roppant 
gödröt talált, mely a robbanáB következtében 
fúratott. Az egész költség, beleértve az előleges 
búvárlatok kiadásait is, 5000 forintra rúgott. A 
töltényekben 250 font anyag volt, melynek fontja | 
110 kr. W 

** (Kalandos élet.) „Bandi pap", a volt kun-
ügotai plébános, mint tudva van, nemrég a budai 
színházban vendégszerepelt. Most azt írják felőle, 
hogy Debreczenben áttér ref. hitre s „a ref. isteni 

tisztelet ágaiban fogja magát egy darabig gyako
rolni" — előbb azonban még háromszor föllép a 
budai színpadon. 

** (Dohánycsempészés ) Grád Mór szegény 
családos ember már évek óta dohány-csempészet
tel foglalkozik, és emiatt már 1867-ben 10 havi 
börtönre ítélték. Ujabb időben ismét csempésze
ten kapták, és ezért a királyi pénzügyigazgatóság 
harminczezer és harmincznyolcz forintra elitélte. 
E roppant összeget természetesen lenem fizethette, 
miért is a büntetőtörvényszéknek adatott át, hogy 
ez a pénzbírságot változtassa fogsági büntetésre. 
A tárgyaláson a királyi alügyész kiszámította, 
hogy e pénzbirsági összegnek, ha egy napot csak 
5 forinttal vesz föl, 16 évi 5 havi és 12 napi fog
ság felelne meg, mindamellett csak 3 évi börtönt 
kér rá kiszabatni. A törvényszék vádlottat hat hó
napra ítélte. 

** (Játékbarlang.) Az „Oberung. Lloyd"-nak 
irják, hogy Bártfa fürdőben játék-bankot állítot
tak, mely teljesen a hirhedett külföldi fürdők ha
sonló játékbankjainak mintájára van berendezve, 
s melyben a játék egészen nyilvánosan űzetik. 

•* (Bősz medve.) Lyutóról értesitik az 
„Ung"-ot, hogy ott egy rettenetes medve iszonyú 
módon garázdálkodik. M. hó 10-ike körül ugyanis 
a mint egy férfiú s egy nő a mezőn foglalatoskod
nék, a bősz m iczkó mindkettőt megrohanta s szét
tépte. Mások még azt is hozzáadják, hogy a neve
zett áldozatokon kivül még 28 lovat is összemar-
czangolt. 

** (Gyilkosság.) Nagyváradról irják, hogy 
ott közelebb Kiss Lajos kőműves, szép fiatal nejét 
pisztolylyal agyonlőtte. A gyilkos ép szivén találta 
a szerencsétlen áldozatot. A gyilkos gonosztette 
végrehajtása után maga jelentkezett a hatóság 
előtt s azonnal letartóztatott. Nagy-Váradon azt 
beszélik, hogy a kőműves szerelemféltésből ölte 
meg nejét, mig mások egész véletlennek tulajdo
nítják az esetet. 

** (Öngyilkosságok.) Győrött egy Blaskovics 
Gyula nevű fiatal ember pisztolylyal akart életé
nek véget vetni, azonban a lövés tüdején ment 
keresztül, s igy megsebezve, épen midőn a folyóba 
akart ugorni, közellevő katonák által megakadá
lyoztatván, kórházba szállíttatott, hol a felvett 
jegyzőkönyvet maga aláirta, tettének okául élet
untságot hozván föl. Eletéhez nincs semmi remény. 
— Egy budai fiatal leány, KludákAnnakissasszony 
m. hó 16-án a kezén őreit fölmetszve, öngyilkossá 
lett s meghalt. Temetése nagy részvét mellett m. 
hó 17-én délután ment végbe. Az öngyilkosság 
oka ismeretlen, de közelebb állók boldogtalan 
szerelmi viszonyt adnak okul. — Kuléka Antal 
kőmives-pallér (pesti származású, 24 éves), ki 
családjával egy városligeti nyaralóban lakott, 
szombaton délután megcsókolta nejét, két gyer
mekét, s kimenve az udvarra, pisztolylyal agyon
lőtte magát. — Debreczenben pár nap előtt egy 
fiatal ember az utczán főbe lőtte magát. A fiatal 
ember szabadságos katona volt, s mint ilyen a 
katasztrális mérnökökhöz munkásként volt be
osztva. — Erényi Antal Pestváros nyugalmazott 
fősebésze, ki már 74 éves volt, bérkocsin kivitette 
magát a gubacsi pusztára, ott a Dunához sietett és 
a vizbe ugrott. A dunaszabályozási munkások 
egyike rögtön utána ugrott, de már csak élettelen 
hulláját foghatta ki. Hozzávalói idült betegség 
fölötti elkeseredésnek tulajdonítják tettét. 

Nemzeti színház. 
Péntek, aug. 23. „A társaságból.11 Szinmű 4 felv. Irta 

Bauernfeld; ford. Szerdahelyi. — (Bercsényi Béla vendég-
föllépteül.) 

Szombat, aug. 24. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szer
zetté Gounod. 

Vasárnap, aug. 25. „Dobó Katicza." Népszínmű 3 felv. 
Irta Tóth Kálmán. 

Hétfő, aug. 26. Először: „JuZia." Dráma 3 felv. Irta 
Feuillet Okt.; ford. Paulay. — „A miniszterelnök bálja." 
Vígjáték 1 felv. Irta N. N. 

Kedd, aug. 27. „A seviüai borbély.'1 Opera 2 felv. Ze
néjét szerzetté Roasini. 

Szerda, aug. 28. „A fehérek.11 Dráma 5 felv. írták Mal-
fille és Antiques; ford. Egressi B. — (Bercsényi B. föllép-
teül.) 

Csütörtök, aug. 29. „A fehér nb'." Opera 3 felv. Zenéjét 
szerzetté Boildieu. 

Szerkesztői mondani Faló. 
— Isten h e g y e . N—y. Lehet, hogy az a hegy i8ten 

hegye; de bizony nem a Parnasszus. 
— Makkos-Mária. Az ilyen sorokban: 

„Itt vagyok, e kedvetlen vidéken, 
Nincsen a Jiol zűrrel öltve zaj" 

annyira zűrrel van öltve a zaj, hogy az ember nem is érti a 
füle is fáj bele. 

— F e g y verneky. „Csak furcsa ez az asszony." De a 
novella is furcsa ám s még furcsább az olyan ember, a ki azt 
hiszi, hogy ez egy jóravaló irodalmi közlönyben megje
lenhet ! 

— Nagy-Várad. B—n. ö n ugyan előre szájunkba 
adja az izenetet, hogy verse „könnyű menetű s a rimek te
kintetéből is ajánlatos", de mi mind ebből mitsem találunk 
az ön versében. Ha „bennem — kebelem"; s ismét „keblein 
— velem" ajánlatos rimek; ha az ily sorok : 

„Lehűtötte a hideg valóság véremet, 
Eloltatott szivem tüze, mérséklé keblem" 

könnyű menetüek, akkor nekünk a költői, nyelvről és for
máról nincs fogalmunk. 

— Cs. V . I. A rajzot megkaptuk, de nem használható. 
— A l g y ó g y . Sz. Sz. 6 . A kiket az emiitett ügyben 

megkérdezhettünk volna: nem voltak Pesten. Ha eredményre 
jutunk, tudatni fogjuk. 

— Eladó hírlapok. A „Vasárnapi Újság" 18 évi 
folyama (13 bekötve, 5 kötetlen), a „Politikai Ujdonsá-
gok"-ból pedig az 1867—1871-ig terjedő 5 évi folyam eladó 
t. Makláry Károly urnái Murányban. — Ugyancsak a „Va
sárnapi Újság" eddig megjelent összes évfolyamai, ugy szin
tén „Kossuth hírlapja" (teljes számú bekötött példány)eladó 
Tenkén özv. Liszka Jánosnénál. 

SAKKJÁTÉK. 
666-ik sz. f. —• Gérecz Károlytól 

(Sárospatakon.) 
Sötét. 

a b e d e f g » 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 661-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 
Vil. 

1. H g 6 - h 4 
2. H h 4 - f 6 T 
3. Fhő—f7 matt. 

2. K d 7 - d 6 stb. 

a) 

b) 

Sot. 
f 4 - e 3 : ( a ) 

K d 4 - d ö 

1. B h 6 - h 7 ( b ) 
2. 

1. B h 6 - h 5 : 
2. Kd7—e6 stb. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp Józ"* 
— Miskolczon: Czenthe József. — Gélsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — Kecskemété"-
Galambos László. — N.-Szalontán: Kovács Albert. 
pesti sakk-kör. '_  

&& Melléklet: a Dushegyi és Lányi-féle 
tan- s nevelő-intézet értesitvénye. 

H E T I - N A P T Á R 
Hónapi-éa Kathol ikus é s protestáns 

hetinap \ naptár 
Görög-orosz | Izraeliták 

naptár naptára 

1 Vasár 
2 Hétfő 
3;Kedd 

5 Csőt. 
61 Fent 
7 Szóm. 

Szepte ember 
A 14 Örangy. 
István, Kai. 
Mansvét 
Rozália szűz 
Victorin 
Zachariás 
Regina szűz. 

F 14 Egyed 
Efraim, Zen. 
Mansv. 
Rózal 
Erős 

Aug. (ó) 
2 0 A 11 Samu 

|21 Taté 
22 Agathon 
23 Lupus 
24 Eutich. 

Ab. Ros. 
28 

Vida (Laut)' 25 Titus 
Regina 26 Adorján 

Hold változásai. • Újhold 3-án 2 éra 10 perczkor reggel 

30 Roschod 
1 Elnl Ro. 

! 2 
! 3 40 n. k. k. 
! 4 S . S o f l i m 

N a p 
hossza | kél |nyug 

f. p. 
159 16 
160 14 
161 12 
162 10 
163 9 
194 7 

|165 5 

ó. p. 
19 
20 
22 
23 

5 24 
5 25 
5 27 

6. p. 
6 40 
6 37 
6 36 
6 35 
6 32 
6 30 
6 29 

H o l d 
hossza kél nyűg. 

t p. 
141 34 
153 38 
165 49 
178 12 
190 41 
203 22 
216 13 

ó. p. 
regg. 
4 16 
5 23 
6 31 
7 39 
8 49 

6. p. 
este 
6 56 
7 14 
7 31 
7 49 
8 6 
8 26 

T A R T A L O M . 
John Stuart Mill (arczkép). — Hrussóvára (képpel)-

- Népjellegek a Bánságban (képpel). — A Kárpátok, Ö • 
- A kisdedek mesterséges táplálása. — Hindu ékszerész 
(képpel). — Egyveleg — Tárház: Irodalom és művészet 
- Kózintézetek, egyletek. - Egyház és iskola. - Ipar' 
gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. -
újság? — Nemzeti szinhár. — Szerkesztői mondanivaló " 
Sakkjáték. — Heti-naptár. •  

Felelős szerkeszti: N a g y Miklós. (L. magy«r-utct» 21. «• 
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HIRDETÉSEK. 

HP Vászonraktár-yégeladás. §̂|f 
A „szép jnhásznéhoz" vászonkereskedés az úri- és kigyó-nteza sarkán, 

a párisi-nteza közelében, 
teljes átalakitása végett, f. évi augusztus 15-151 kezdve az összes raktárbeli áruk igen leszállított árak mellett, ugyanott önkénytes végeladás 
folytán elárusittatnak, melyhez a t. ez. közönséget tisztelettel meghívjuk. 

»*•*_*.»». K U N Z é g MOSSMER. 
Árok : rumburgi, irlandi, hollandi, creász-, fonal- és sléziai vásznak; asztalteriték 6,12,18,24 
személyre; törülköző, abrosz, asztalkendő, kávé-abrosz, asztal- és ágy teritők.—Férfi é s női 
fehérnemüek : vászoncsinvat, színes ágyravaló és csinvat, fehér és színes batisztkendök, fe
hér moull, batiszt clair, ruhaperkál és batiszt, függöny, chiffon, nankin ingszövet, fehér és szí
nes barchet, piquet és flanellágyteritök és egyéb sok ezen czikkhez tartozó áruk. 1342(6-6) 

Foulke és Társa 
ügyvédek és telepitők 

1269 ( 4 1 - 5 2 ) 

New-York, 
149 Broadway. 

1 

Uri-utcza 1-ső szám. 

Legújabb 

IYÖI-
ruha-kelmék1 

bámulatos olcsón! 

Hamburger Adolf] 
üzletében 

[Pest, uri-utczal.sz.párisiház.j 
LMinfák küldetnekkivánatraj 
\mindenfelé ingyen és bér-

L mentve, megrendelé
sek utánvét mellett 

^gyorsan ég pontosan 
eszközöltetnek. ' 

Párisi házban. 

Tisztviselők, jogtudorok, lelkészeknek, 
'felsőbb tanodái tanárok,gyógyszerészek,mű
egyetemiek, elórenemmozditott orvosok, (or
vosoknak mint orvosi és sebészeti tudorok) kik 
a távol vagy jelenlétben bölcsészeti tudori 
rangra emeltetni óhajtanak, —1872—73-ban 
az életpálya tüzetes leirása és 10 ft. előleges 
beküldése mellett minden időben a legkime-
ritőbb utasitás és tanács nyujtatik, Claisé 
direktor által Bres laoban, Paradies-
strasse 4-ik az. alatt. 1350 (1) 

1329 (5 - 2 0 ) 

A dr. Sampson tanár által az 

I., II. és III. számú coca-lapdacsok 
használata felett irt tudományos értekezet 

,,Szerecsenhez" czimzett gyógyszertár ál
tal Mainzban, ingyért szolgáltatik ki. 

1 skatluya ára 1 tallér vagy 2 ft. o. é., és 
5 tallér vagy 10 ft. o. é. A légzés és emésztő 
szervek minden betegségei; — továbbá: az 
átalános és különleges gyengeségi állapotok 
minden nemei ellen, mint az indiánok kitűnő 
tulajdonságú egyetemes szere a „coca" Pe
ruból, a legmelegebben ajánltatik. 

1838 ( 4 - 2 0 ) 

N 

E 
o EGRAPH 

CD* 
C/5 

C/> 
IM 
O 

P>< 
smsm • 

^ ^ ^ *o, • ' P* 
—J Legújabb találmány. 

A legjobb és legteljesebb a házi távirászat terén, olcsóbb berendezés és keve
sebb elhasználás mint a villanyos távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad 

CM 
Józseftér 15 . szám, 

a hol a távírdák is megtekinthetők. 1291 (13—34) 

Gyógyszerészi gyakornoknak 
kerestetik egy ifjú, ki a 4—6gymnáziális osztályt elég jó sikerrel 
végezte, a kedvező feltóteleket közli Thnránszky István sajó-
sz.-péteri gyógyszerész. 1347 (8—8) 

Kollaiits József é s fial 

„TPSILMTIH0Z" 
czimzett legelső 

vászonruha gyári raktárban 
Táczi-ntczáhan Pesten, 

kaphatók a legolcsóbb árakon s legnagyobb választékban 

mindennemű kés i fehérnemüek férfiak, hölgyek és 
gyermekek számára. 

Férfl-Ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból 2 ft. 50 kr., 8 ft., 3 ft. 50 kr. 
4 ft., 4 ft. 50kr . ,ö f t ,ö ft. 60 kr. ,6ft , 6 f t60kr . , 7 f t . ,8 f t ,10f t . ,12 ft. 

Báli Ingek férfiak számára 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft. Himezettek 
6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft., 12 ft., 14 ft. egész 20 ftig. 

Színes férfi-Ingek, 1 ft. 50 kr.,2 ft., 2 ft. 50 kr., 3 ft. 
Férfi-angoloxford-lngek darabja gallérral 3 ft. 75 4 ft. 75, 2 különgallérral 4 5 ft. 
Férfi-ingek fehér madapolanból 1 ft. 50 kr., 2 ft., 2 ft. 60 kr., 8 ft., 3 ft. 60 kr., 4 ft. 
Férfi-gatyák vászonból, magyar, félmagyar vagy franczia szabásban 1 ft. 75 kr. 

2 ft., 2 ft. 25 kr., 2 ft. 50 kr., 8 ft., 8 ft. 60 kr. 
Férfl-kraglik, kezelők, nyakkAtAk. kapezák és mindennemű vászon-és battiszt-

zsebkendök. 
Női ingek vászonból egyszerűen 2ft. 25 kr., 2 ft. 60 kr., 3 ft., 3 ft. 60 kr., 4 ft., 5 ft. 

hímzettek3 ft.,3 ft. 50 kr., 4 ft.,4ft.60 kr.,6ft., jobban hímzettek6ft.,7ft,8 ft., 
10 ft., 12 f t , 14 ft., a legújabb franczia divat szerint 4 ft , 4 ft. 60 kr., 6 ft., 6 f t , 
7 ft., 8 f t , 9 f t , 10 f t , 12 ft. 

KAI háló-corsettek 1 ft. 85 kr., 2 ft. 2 ft. 25 kr., 2 ft 50 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft , 
8 ft. 60 kr., 4 ft., 4 ft. 50 kr., 5 ft , 6 ft , egész 12 ftig. 

MAI váll-rOzAk franczia alakban 1 f t 50 kr., 2 f t , 2 f t 50 kr., 3 ft, 3 ft. 50 kr., 4 ft , 
4 ft. 60 kr. 

NAI alsószoknyák és nadrágkák perkailból, chiffonból, schntirl és piquetbarchet, 
éjjeli és negligé-fókötök, kapezák czérnából, pamut, gyapot és mindennemű 
vászon- és battiszt-zsebkendók. 

Fin Ingek vászonból, madapolanból és színesek is a legjutányosabb árakon, úgyszin
tén gatyák és kapezák. 

Leányka-ingek kivarrva vagy egyszerűen, eorsettek, nadrágkák és kapezák. 
A legnagyobb választékban béllelt alsó-Ingek és nadrágok urak és 

hAIgyek számára, úgyszintén mindennemű téli szükségletek, legújabb fla-
nell-Ingek és sbawlok . 

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat, rumburgi,hollandi s irlandi vászonból,da
rabját 25, 27, 28, 30, 82, 85, 38, 40, 50, 60 egész 120 ftig. 
Creas-vászon 12ft., 12 ft. 50 kr., 18 ft, 14 ft., 15 ft., 16 ft, 17 f t , 18 ft., 20 ft. 

egész 25 forintig. 
TArftlkAzA-kendAk tnezatját 5 f t 80 kr., 6 f t 90 kr., 7 ft. 60 kr., 9 f t 60 kr., 

10 ft , 12 ft , egész 20 ftig. 1324 (5—8) 
Asztalkendők tuczatját 5 ft., 5 ft. 50 kr., 6 f t egész 12 ftig. 
Színes eanefas ágyneműeknek 9 f t , 10 ft, 11 f t , 12 f t , 13 f t egész 16 ftig. 
AsctalkendAk és készletek damasztból 6, 12, 18 és 28 személy számára. 
FfiggOnyAk a legnagyobb választékban 4 ft., 6 f t , 6 f t , 7 f t , 8 ft., 9 ft., 10 f t , 

12 ft., 14 f t , 15 f t párja. 
Asztal- és ágyterltAk, kávé-abroszok és szerviettek. 
Menyasszonyl-bozomány-kiállitasok 200 frttól 2000 forintig, kész fehérnemüek -

ben és vászonárukban a legnagyobb választékban kaphatók. Kimerítő árjegy
zékeket kívánatra bérmentesen megküldjük. 
Levélbeli megkeresésekre még az nap, melyen megkapjuk, expediáljnk, és cso 
magolási dijt nem számítunk. * ^ B N. 45. (2—4) t #* 
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^^^^••aWaBa^a^a^a^a^a^a^a^a^aKBa^aVa^a^a^HaWHt^^aa^a^aVaMa^Mala^aMa^HaUi 

I Pesti (Lipótvárosi) takarékpénztári részvények 
részletfizetésre, az osztalék biztosításával, 

A rendkívüli és folyton növekvő kedveltségnél fogva, mely a nyereményt és szilárd befektetést kereső tőke részéről hazánk takarék-
pénztári részvényei iránt nyilvánul, indittatva érzem magamat: a kisebb megtakarított tökének is egy oly érték- és befektetési papirt, mint 
a milyen gyanánt 

a pesti (lipótvárosi) takarékpénztári részvények 
joggal tekinthetők, az alábbi részletfizetési conibinatio által hozzáférhetővé tenni. 

A pest-lipótvároai takarékpénztár, mely mintegy 9 hónap előtt két elsőrangú bankháztól alapíttatott és ezeknek igen jelentékeny 
takarékpénztári clienteláját átvette, ma már legtekintélyesebb takarékpénztáraink sorába tartozik, és az én meglehetős alapos becslésem szerint, 
már fennállásának első 9 hónapjára részvényenkint 5 írtnál többet mutathat ki mint nyereséget. 

A nevezett takarékpénztár kétségtelen szilárd állása mellett tanúskodik azon körülmény, hogy egy itteni első bankokból és ban
károkból álló consortium a pest-lipótvárosi takarékpénztár részvényeinek maradékát saját számlájára átvette, és miután minden kéte
lyen felül áll, hogy a nevezett intézet, melynek serény vezetése és szigorúan szilárd igazgatása köztudomású dolog, üzleti terjedelmét mindin
kább tágitandja és helybeli testvérintézetei gazdag jövedelmezőségét nemsokára elérendi, ezért részvényei legközelebb magas árfolya
mot vannak hivatva elérni. 

Mindez előre bocsátott alapos okoknál fogva a kisebb tőkepénzeseknek is ajánlatos 

a pest-lipótvárosi takarékpénztári részvények megszerzése, melyek nálam darabját 
84 forintjával számítva. 

fc^* 12 havi részletben 1 forintjával * ŝs 
kaphatók, mely esetben mindjárt az első részlet lefizetése után a részvény osztaléka a vevő kizárólagos tulajdonát képezi. Ezáltal lehető
séget nyújtok a t. közönségnek időközönkinti részfizetések által megtakarított pénzét kamatot hozó, nyereményt igérö és kétségtelen biz-
tosságu értékekbe fektetni, a mi más papíroknál nem megy oly könnyen. 

Úgyszintén eszközlöm e papir vásárlását a helybeli tőzsdén, gyorsan a napi árfolyam mellett, mely ma 50 frt befizetéssel 74 frtot o. é. 
tesz; ezen papir nálam letétben is maradhat, mely esetben 10 frt. fizetendő darabonkint, a többi pedig a részvény átvételénél. 

Legkevesebb 50 darabnak és ezen fölül részletekre történt vásárlásánál szabadságot engedek a vevőnek a részletfizetéseket egé
szen kénye-kedve és kényelme szerint beosztani. Számos üzletbarátaimnak és klienseimnek a bel- és külföldön csak azt ajánlhatom, hogy minél 
előbb határozzák el magukat a pest-lipótvárosi részvényeknek vásárlására, miután a jelenben nyilatkozó erős kereslet mellett biztonsággal lehet 
erős árfolyamemelkedést várni, mely esetben már nem lehetnék képes a fentebb kifejtett jutányos feltételek mellett szolgálni. 

Megrendelések utánvét mellett pontosan 
eszközöltetnek. nSCHER M. L. 

1843 (6—6) váltóháza a „Fortunához" hatvani-utcza 16-ik szám. 

biztositó-társaság, 
mely Kolozsvárott 1865. évben alakniván, 1870. zárszámlája szerint máris 

3.200,059 ft. 54 kr. biztosítéki alappal bir 
biztosításokat elfogad: 

I. Tüikárok ellen. 
II. Szállítmányi áruk, utoni károsodás ellen. 

III. Jégkárok ellen, mindennemű terményekre. Végre: 
ív. az ember életére, 

minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett. 
Életbiztosítási példák: 

I. Ha valaki családjának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő 
1000 ft. tőkét biztosítani óhajt, fizet: 

Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 80 kr. 
v 30 » 22 » 70 » » 45 » 39 » 10 » » 60 » 75 p 60 » 
> 85 » 27 » 20 p » 50 p 47 v 60 p » 65 » 108 » 60 » 

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

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

40 ft. 20 kr. 33 ft. 60 kr. 24 ft. 70 kr. 
p 2 P * 44 P 10 P 36 p 70 » 26 p 50 P 
» 3 P » 4 8 » 5 0 » 4 0 P 1 0 » 28 » 80 » 

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

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

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

társaság 507. nyereményben részesittetnek. 
Egyéb módozatokra nézve s különben is mindenekben bővebb felvilágosítással 

szolgálnak a társasági felügyelők, vidéki ügynökök és 

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

"*• Utánnyomás nem dijaztatik. - » B 1330 (2—6) 

Növeldei értesítés. 
A növendékeknek magánfinöveldémben az 1872/3-dik tanévre beirása történik 

szept. 80-dik napjától kezdve okt. 7-dik napjáig. Előleges jelentkezéseket addig is 
bármikor szívesen fogadok, sőt a teljes ellátásra beadandó növendékeket lehetőségig 
korábban előjegyeztetni tisztelettel kérem azon okból, hogy a kívánt helyet intéze
temben biztosan fentarthassam számukra. 

Részletes felvilágosítással s kívánatra intézetem programmjával bárkinek kész 
szívvel szolgálok. Pesten, czukor-utczában 6. sz. alatti házamban. 
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Figyelmeztetés gazdák számára a marháknál most 
járványos száj és patabetegség ügyében. 

Jármay Gusztáv gyógyszerész urnák Pesten. Vacs, szeptember hó 4-én 1869. 
Tekintetes nr! Bátorkodom uraságodat figyelmeztetni arra, hogy mily nagy 

becscsel bír a pata és szájbetegségek ellen alkalmazott gyógyszer a most uralgó járvány 
alkalmával, különösen szi laj ál latoknál, melyeket nem lehet jól kezelni. 

Pusztánkon a szájbetegség elharapódzott egy csordában, a megbetegedett állatok 
a szer használatára 10 nap alatt meggyógyu l tak , a csorda egészséges része tökéle
tesen ment maradt a járványtól. Egy birkanyájban ugyanezen szájbetegség ütött ki, hat 
nap alatt a szer haszálatára az állatok meggyógyultak, s az egészségesek mentek marad
tak a járványtól. 

Egy tehéncsordában egy éjszakán át 3 darab marha betegedett meg, miután a szer 
az ivóvízbe tétetett, többé egy marha sem betegedett meg s a betegek is 8—10 nap alatt 
felgyógyultak. — E végből felkérem uraságodat a jó ügy és a gazdászat érdekében ezen szert 
az újságokban hirdettetni, hogy lehetséges legyen a gazdákon ily könnyű módon segiteni. 

Tudok egy évet, midőn a szájbetegség oly elterjedt volt, hogy lovak, sőt emberek 
is megbetegedtek bele és ezen szer különösen az embereknél kitűnően hatott; tehát e szer 
minden állat fajnál, sőt még embereknél is kitűnően használ. — Szel id be teg állatok
nál e legendő 8—10 cseppet az állat nyelvére cseppegtetni, reggel és este; egészséges 
ál latoknál egyszer napjában óvszerfii. 

Az egész környék, minden gazda és pásztor nem győz eléggé csodálkozni e szer 
hatása felett. Szomszédságúnkban, hol a hasonszenvészetre nem sokat tartanak, a járvány 
már hat hete dünhöng, roppant sok bajba kerül az állatok mosása és mégis igen sok állat 
éhhalállal veszett el. — Teljes tisztelettel maradok uraságodnak, tisztelője 

Lakner György, állatorvos. 
Hogy jelen forditás az eredetiben felmutatott német levéllel szórói-szóra megegyez, 

ezennel hivatalosan bizonyítom. — Kelt Pesten, 1869. évi okt. 1. Andreánszky, aljegyző. 
Ezen szer kapható Jármay Gusztáv hasonszenvl g y ó g y t á r á b a n Pesten, 

belváros, papnövelde-utcza 1-ső szám alatt. — Szinte itt kaphatók: 
Biztos gyógyszer a birka tűdóféreg járvány ellen. — Biztos gyógyszer a birka 

vér tá l jog járvány ellen. — Biztos gyógyszer a szarvasmarhák és juhok dobkóra 
vagyis felpnffadása ellen. — Biztos óvszer a marhák lépfenéje ellen. 

Ezen szereknek bécsi fontja (egyenlő 26,000 csepp) 8 frt; egy kis üveg 2000 csepp 
tartalommal 1 frt; használati utasítással együtt. 1349 (2—2)_ 

Kiadó-toUjdonos Heckenaat Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcsa 4-ik szám alatt). 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
g V Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. "9Q 

S V Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság éa Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyneri igUtisnál 10 krajczarba; háromszori vagy 
t8bbs»öri igtatasnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppellk Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haaaenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczar. 

A z eredeti tehetségeknek minden más 
pályán ugy , mint az irodalomban, két sors 
közül egyik minden esetre osztályrészük 
szokott lenni: ha csekély dolgot produkál
nak, a világ, mint egyszerű különczöket 
hagyja őket menni a maguk utján s számba 
sem veszi, ha ellenben müködésöknek rend-
kivülibb eredménye van, nagyobb elisme
résben, vagy nagyobb tiszteletben része
sülnek , mint a velők egyenlő, de nem oly 
eredeti s nem oly önálló tehetségek. Csak 
hogy ez nem jelenti egyszersmind azt, hogy 
a világ jobban is élvezi és szereti őket, mint 
a megszokott és megkopott 
utón haladókat. 

Ez mind igen természetes 
dolog. Az eredeti tehetségek 
épen abban nyilatkoznak, hogy 
rendesen uj, saját lelki világuk 
van, melyben sok minden más
ként van rendezve, s melyben 
a világ is másként tükröződik 
vissza, mint a közönséges, ren
des emberek lelkületében. E 
külön, saját lelkivilágukból 
előállított müvek, ha értékte
lenek, távolról sem fizetik meg 
azt a fáradságot, hogy az em
ber a művész szempontjaiba 
bele élje magát, s ugy igyekez
zék öt és müvét megérteni és 
élvezni; ellenben, ha jelenté
kenyek, még ha egyéni termé
szeténél fogva nem tudja is az 
ember teljesen élvezni, de ha 
megérti, már e megértés tanul
ságos, mert ujat ad, s a költő 
már azáltal is jelentőséget 
nyer, ha a maga külön egyéni 
lelkületének értelmes tolmácsa. 

A költ észét és a költők kü
lön világa, mint lélektani ta
nulmány, még nem foglalta el 
nálunk érdemlett helyét az 
olvasó közönség körében. Ezt 
nrárcsak az is mutatja, hogy az 
elet- és jellemrajzok irodalma 
kevés keletnek örvend, s azért épen nem is 
fejlődik. Pedig minő élvezet látni egy költő 
éIe*ét és müveit együtt! Betekinteni mint
egy a természet ama legszentebb titkába, a 
J°l a szellemvilág kincsei forrják ki magu-
ka* s öltik fel azt a bámulatos alakot, mely-

V a j d a J á n o s . 
ben a világ előtt megjelennek, és ha többet 
nem, de figyelmünket, már csak mint ter
mészeti tünemények is követelik. 

Ha a költő lelki világának eme ter
mékében a benső szellemi tartalom és a 
kifejezési forma bizonyos fokú tökélylyel 
egyesülten jelenik meg: az a lélektani érde
ken kivül művészeti érdeklődésünket is fel
kelti, s minélinkább megértjük, annálinkább 
gyönyörködünk is benne. 

Mindezeket nagyon helyén van Vajda 
János jellemzésénél mondani el, kinek élet
rajzát most épen azon alkalomból mutatjuk 

V A J D A J Á N O S . 

be olvasóinknak, hogy költeményei, a Kis
faludy - társaság kiadásában, a napokban 
hagyták el a sajtót. Mint tehetségnek ere
detisége, mint egyénnek önállósága, bő al
kalmat szolgáltat a fentebb elmondottak 
alkalmazására. Bizonyosan sokkal kevésbbé 

ismert, kevésbbé értett és kevésbbé kedvelt 
költője volt eddig a magyar közönségnek, 
mint akár száz más olyan, a kinek müveit 
még könnyebb volt elfeledni, mint elolvasni. 
Vajdát kevéssé olvasták, de irótársai állan
dóan voltak iránta annyi elismeréssel, ha 
nem mindig tudták is eléggé élvezni, hogy 
kiváló tehetségét soha kétségbe nem von
ták. De ime hosszas várakozás után, egyszer 
(1870-ben) csak a Kisfaludy-társaság meg
küldi neki taggá választatása hirét s most, 
két évre utána, kiadja költeményeit. 

Hol vette magát és hogyan fejlett e sa
játságos tehetség? rövid, alig 
néhány adatkából álló élet
rajza kevéssé mondja meg, de 
a ki müveit tanulmányozza, 
e kérdés is világosabbá lesz 
előtte. 

Vajda János 1827. május 
7-én született Pesten, de gyer-
mekkorátFehérmegyében Vaá-
lon egy magányos erdei lakban 
tölte. E szép táj magányában 
nyerte lelkülete az első költői 
benyomásokat, s egyszersmind 
itt tanulta és beszélte a Vö
rösmarty szülőföldének nyel
vét a maga egyszerűségében 
és erejében. A gymnáziumot 
Székesfehérvárt végezte, s az
utáni tanulmányaitpesten foly
tatta, itt Vajda Péternél lakott 
két esztendeig, kinek magán 
életében is megvolt az a saját 
hatása, a mi müveinek termé
szetimádó szelleméből árad az 
olvasóra. A fővárosban még 
nem volt annyira megszokott 
a színészet, hogy e pálya em
bereit a mindennapiság szem
üvegén nézték volna, s a ván-
dor-szinészek életébe is elég 
volt még a „nemzeti nyelv 
apostolaidnak varázsából. így 
történt, hogy Vajdát is, mint 
annyi más tüzlelkü és ábrán

dozó ifjút a világismeret utáni vÁgj az 
iskolából egy vidéki színtársulathoz csá
bította, melylyel tizennégy hónapon át Er
dély és Magyarország nagy részét beutazta. 
Ezután egyidőre Alcsuthra ment, hol mint 
gazdatiszti gyakornok töltött egy évet, de 




