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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nemzeti színház. 

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

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

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

— Hajnik. Igyekezni fogunk valamennyi kivánatot 
teljesiteni. 

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

— Debrerzen. V. M. Nem közölhetők. 

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

(Gráczban) 

Sötét. 

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

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

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

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

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

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

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

a b c d e f g b 
Világos. 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

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

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

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

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

1. 
2. 
3. 

1 

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

e3—e4 matt. 
0>) 

1. f4—e3:(c) 
2. 
3 

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

Versenyjátszma Bécs—London 
(Skót csel.) 

S ö t é t 
(London.) 

e7—e5 
H b S - c 6 

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

között 

V i l á g o s 
(Bécs.) 

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

10. c2—c4 
11. Hd2—f3 

V i l á g o s 
(Bécs.) 

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

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

b 7 - b 6 
Fc8—b7 

f7—f6 
H h 6 - f 7 

(Folyt, köv.) 

Honapl-és 
uetinap 

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

Katballkns éa protrstaa* 
naptár 

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

Izidor 
M dezt 
Doro'tya 
Rikárd 
Salamon 

Hold valtosaaat 

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

Sebat R. 
5 Gábor 
6 Gedeon 
7 
8 

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

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

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

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

ó. 
10 
10 21 
10 43 
11 9 
11 39 

este 
1 6 

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

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

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

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

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

6-ik szám. Huszadik évfolyam. 

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

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

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

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

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

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

D R I Q U E T P É T E R . 
(1849.) 

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

De Pé te r még kisded gyermek volt, 

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

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

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

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

lőn eredménye. Mars fia ott hagyta a ka
tonai szolgálatot s ka tonai becsülettel ki
lépvén abból , po lgár i életre s a családi 
élet örömeire szánta magát . Most már, a 
magyar nő o l d a l á n , a magyar birtokon, 
egészen magyar ember lett belőle. Házuk 
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nyilt magyar ház volt, a fehérmegyei Ve-
lenczén, többnyire vidám társasággal tele; 
a gazda, katonai ere'detéhez hiven, fegyver
ben, lóban találta fő gyönyörét s a férfias 
mulatságokat előszeretettel űzte. 

De a boldog élet nem tarthatott soká. 
Bekövetkeztek a 48-adiki események. S ö 
ugy értette a felhívó szózatot, hogy mint 
magyar hazafit, őt is a tettek mezejére szó
lítja az. A legelső hívásra oda is hagyott 
nőt, birtokot, nyugalmas életet; s mint • 
százados kezdette meg a magyar honvéd 
küzdelem- és nélkülözés-teljes életét. S már 
1848. dtiCzemburében a 44. honvédzászlóalj 
őrnagyává neveztetett ki. E zászlóaljat, 
Perczel, Dembinszky és Klapka tábornokok 
parancsnoksága alatt nem egyszer vezette a 
honvédség dicsőségét megalapító vágy ne-
velő hadi tettekre, minek elismeréséül, a 
magyar hadi érdemrend első kiosztása 
alkalmával ő is a Ill-ad osztályú érdemje
let nyerte. { 

Majd Nagy Sándor hadtestébe tétetvén : 
át, ennek legkedvesb tisztjévé vált, ki öt leg
melegebb személyes barátságára is méltatá. | 
Buda ostromában már mint dandárparancs-
nőik vett részt; s az utolsó rohamnál, mely-
lyel a vár bevétetett, a veszélyes, de dicső 
föladat jutott részébe, a lőtt résen bevezetni 
csapatát. Be is vezette azt a legsűrűbb go
lyó-zápor s a legnagyobb veszély közepett. 
Görgei, a vár bevételét a kormánynak (Deb-
reczenbe) jelentő első rövid sürgönyében 
is megemlékezik róla. ,,E rövid jelentés 
átvivője, — úgymond a magyar fővezér, — 
Kmety ezredes, a ki ma is, mint mindig, ki-
tünöleg viselte magát, valamint Driquet, 
Mariássy, Asbóth stb. a legkélesebb körül
mények közt vezették embereiket a győ
zelemre.' 

E hősiség elismeréséül alezredessé moz-
dittatottelő s egyszersmind a Il-od osztályú 
érdemjelt nyerte, melyet Görgei maga tűzött 
mellére. (A I l l -ad ' osztályú érdemjelet 
Isaszegnél nyerte volt.) — Még augusztus 
9-kén Nagy Sándor tábornok által ezredessé 
neveztetett ki, de e. kinevez és már a Köz
lönyben nem jelenvén meg, az ezredesi rangot 
nem is igényelte magának. Driquet, apróbb 
csatározásokat saz egész hadjárat folyamán 
örökös tűzben létét nem számítva, részt 
vett tizenkét főcsatában , melyek közt 
Isaszeg, Buda, Nagy-Sarló, Komárom stb. 
tündökölnek. 

A világosi fegyverletétel után, mint volt 
cs. tiszt az aradi várfogságba jutott s 1849. 
deczembür 18-kán kapta meg ítéletét, mely 
eredetileg lőpor- és golyó általi halálra 
szólott, de 16 évi várfogságra (vasban) lön 
változtatva. Két évet el is töltött ítéletéből. 
Azonban atyja, ki ekkor még élt, mint nyu
galmazott cs. k. alezredes, mindent elköve
tett kiszabadítására. A közbenjárás, az 
akkori gyászidők jelleméhez képest— csak
nem összes vagyonát fölemésztette a fogoly
nak, de végre is sikerre vezetett s szabadon 
bocsáttatván, Driquet ismét gazdálkodással 
kezdett foglalkozni. Csakhamar, politikai 
gyanúból, ismét befogatott, de háromhavi 
vizsgálati fogság után Bécsben, a gyanú be 
nem bizonyulván, ismét elbocsáttatott. 

Neje nemsokára elhalt; a vagyon is 
jobbára elfogyott. Az egykor bőségben úszó, 
vidám ház most rideg bánat és sanyarú 
nélkülözések hajléka lön; a vig napok ba
rátainak raját a szomorú idők szétszórták. 
De ö nem panaszkodott, csak elzárkózott 
kedélyüvé lön. 1861-ben adóexekuczió alá 
esvén, egy császári tiszttel - Grober kapi
tánynyal, nomen et ómen! — ki őt mint 
hátralékost gorombán támadta meg, véres 
párbija volt, melyben a hatalmaskodót 
sikerült több becsületre tanítania. 

Azonban súlyos betegség vett erőt a 
sok viszontagság által megtört testen. Lel
két ugyan az sem törhette meg s kinos fáj
dalmait oly béketűréssel viselte, mint lán-
czait s nélkülözéseit előbb. S 1872. deczem-
ber 14-kén oly csöndesen hunyt el, hogy a 
körülötte levők észre sem vették mely 
perczben történt halála. Teste, a velenczei 
ó temetőben, ugyano;t nyugvó atyja mellé 
helyeztetett el. 

Legyen hazánk hantja, melyért oly hö-
sileg küzdött, s melynek hívebb fia volt sok 
itt születettnél, könuyü tetemeinek ! 

Balogh József. 

Az ő s ö k r ő l . 
Száz éves kastélyban születtem, — 
Hős rege volt bölcsődalom, 
Molyette képek ott pihennek, 
Kard, lándzsa közt csendes falon. 

E buzogányos ősz Mohácsnál 
Küldött halálig, rémitőn , — 
Es szól: „kopjak alatt feküdni 
Élesb', mint czifra teritőn." 

E másik ősöm szörnyű kincset 
Ásott el éjjel valahol, — 
A parkba' néha ki-kilobban . . . 
Áldatlan kincs, nem tudni: hol? 

E harmadik telt serlegek közt 
Kaczagva elköltötte mind ; 
Ki vegye rósz néven szegénynek 
Víg dalját? . . . most oly néma kint . . . 

S a „fehér asszony" csöndes éjjel 
Suhogó mezben megjelen . . . 
Látatlan szókat ir zokogva . . . 
Én olvasom le : „szerelem!" 

S elnézem őket . . . oh ha képem 
E tisztes, vén falakra jut, 
S akáczos sírbolt küszöbénél 
Ismét virágot ér az út, — 

Hol minden sírnak van regéje, 
Mögöttem csak a néma lég . . . 
De legszebb, ha kiérdemeltem 
E pár betűt: „költő valék!" 

Gáspár Imre. 

A hadnagyné tyúkja. 
Eredeti beszély. 

P. SZATHMÁRY KÁROLY-tól 

(Vége.) 

VI. 
Ha valaki le tudná írni egy-egy lázbeteg

nek az álmait, egész sensations-regényeknek 
vagy érdekfeszítő szivmüveknek juthatna 
birtokába. Mert azt, mit a képzelő tehet
ség rendes, közönséges állapotában még meg 
sem bir közelitni, e fölmagasztalt helyze
tében jóval túlszárnyalja, s az, ki valaha láz
beteg volt, jól tudhatja, hogy az érzékek 
sajátszerű fokozódás által, mily közel képes 
hozni a valódiság érzetéhez. Minden, mit 
látunk, hallunk oly közvetlen érzékeknek 
tűnik föl, hogy a láz elmultával az öntuda
tosság egy ideig csaknem küzd azon kér
déssel: vájjon való volt-e vagy nem az az 
átélt álom, vagy nem álom-e a most érzékei 
előtt lévő való ? 

Sándor épen ilyszerü álmokat élt át 
Az a küzdelem, mely lelkét és érzékeit 

mondhatni tagjait is egyidejűleg foglalkoz-
sata, nem volt mindennapi. 

A színtér előtte mindegyre változott, de 
a küzdelem mmdegyre megindult s fokozatát 
illetőleg hasonlított a zenészek crescendo-
decrescendojához, vagy ha az érzékekkel 
viszonyítjuk egy távolból közelítő egyre na
gyobbodó fényhez, melynek hatékonysága 
annyira magasul, hogy majdnem kiégeti sze-

meinket, mig aztán a mint a netovábbat 
elérte, lassanként újra távolodni kezd , mig 
végre a semmiségbe vész el; egy messziről 
egyre közeledő hanghoz, mely végre oly 
erőssé válik, hogy fülhártyáinkat kiszaki-
tással fenyegeti, hogy végre újra elhaljon. 

Először egy iszonyúan küzdelmes csatát 
állott ki, melyben a parancsszó folyvást 
belebb és belebb kényszerité az ellenséges 
tömegek közé. Előbb csak ritkán fütyöltek 
a golyók, majd, a mint előre tört, egyre 
sűrűbben, mig végre mint egy sürü jégeső 
csapását érzé arczain. De ő azért csak ment 
ment előre, mig a golyók újra ritkultak és 
végre egészen megszűntek. Itt jótékony 
szünet állott be. 

De kevés vártatva újra szolt a trombita 
s pergett a dob; s neki előre kellett rohan
nia kaszásaival előbb egy-két lesztirt ellen 
testén keresztül, de a melyek száma min
den lépéssel szaporodott, mig végre nem* 
csak szuronya, de saját melle is megakadt 
a tömegbe, és egy ideig hasztalanul ver
gődött, hogy kimeneküljön. De kevéssel 
azután újra távolodott az ágyu-moraj, körül 
ritkult az ellei : H ieg, mig végre pár perczig 
magára érezte magát a szabadban. Ez ujabb 
szünete volt a láz által fokozott képze
letnek. 

De a láthatár újra sötétedni kezdett 
előtte, a lengyel erdők széle tűnt föl előbb 
bokrokban, majd egyes fákban, melyeket 
ki kellett kerülnie; de a bozót egyre sűrűbb 
lett s már nem győzte kézzel-lábbal elhárí
tani, vagdalni, mig utoljára egy ponton 
egészen fennakadt s kínosan vergődött bo
zótjai között; de a legkínosabb küzdelem 
most már jóval rövidebb volt; az erdő kez
dett derengeni, sűrűje sötétsége oszlott s 
kevés idő múlva újra nyilt téren látta ma
gát, — most már nagyobb nyugtot adó kel
lemes vidéken. 

Egyszerre azonban az ég borulni kezdett 
s a felhő mind magasabban vonult föl feje 
felé; egyre sűrűbb zápor omlott; a villám 
perczről perezre szemvakitóbban czikázott, 
hogy végre szemeit kellett elfödnie, hogy 
meg ne vakuljon; de a dörgés egymást 
érte s a föld rengett lábai alatt. De e leg
magasabb pont most még kisebb tartamú 
volt már s dörgés, villámok, terhes felhők 
gyorsabban foszlottak szét, mint a hogy 
közeledtek, mig végre hűs és kellemes lég 
terjedt körüle; madárhang a légben, intő 
falu a távolban. 

Oly jól esett most egy magaslaton, a föl
frissült légtől körülárasztva, megpihenni! 

Egyszerre azonban bezárult a tér előtte. 
Régi tantermében látta magát s maga előtt 
egy számokkal tele írott fekete táblát, mely 
részére kitűzött föladatokkal volt tele irva. 

De a mint a kidolgozáshoz fogott, — a 
tábla folyton nőtt , a már letörült számok 
újból föltámadtak, mig a szellemi küzde
lemben a veritek kezdett gyöngyözni hom
lokáról s karját kétségbeesetten ejté le. 

De most már a csüggedés csak perczig 
tartott egyszerre megritkult előtte a szá
mok sorrendje s gyorsan bevégezve a fölada
tot, tanára dicséretekkel halmozta el. 

Ott ült aztán önelégülten a szűk iskola
pad között régi helyén jó ideig. 

Egyszerre azonban elkezdették a körü
lette ülők gúnyolni. Előbb egy, majd kettő 
vonta, torzította el arczát, mig az egyre tor
zabb, utálatosabb arezok mind közelebb jöt
tek és fenyegetőbbekké váltak, — ugy hogy 
ökleit-is bizton kisérlé meg használni el-
lenökben. 

De itt a netovább már csak egy pillanat 
volt; a tömeg oszlott, halványult s csak egyet
len arcz mosolygott felé fájó s mégis édes 
mosolylyal. 
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Az Ágnes arcza volt, mely egyre kö
zeledett hozzá s egy pillanatban ugy érzé, 
hogy ajkai az övéihez tapadnak . . . 

Kellemes rezgés futotta át idegeit, — 
aztán az arezot újra távolodni látta . . . De 
nem messze; ott maradt az közelben, nyája
san pillantva reá . . . 

Szemeit dörzsölte, — de mégis csak ott 
állt nyájas arczczal, szemében könynyel, 
fekete ruhában. 

— Ágnes! — kiált föl — Te vagy az? 
Lehetetlen! 

— Nem lehetetlen, édes Sándor. Én va
gyok. Hogy van? megismer-e már? 

Sándor kinyújtja kezeit; félve, hogy ez 
ép ugy eloszlik, mint a többi álomkép. 

— Ha te vagy, add kezed I — mondja 
kétkedve. 

— Itt van; örömmel Sándor. Csak ne 
legyen többé beteg és ne beszéljen oly kü
lönös dolgokat! 

És Sándor csakugyan kezében érzé azt a 
kis kezet, melyet annyiszor szorított volt meg 
forrón és csókolt meg a kerítésen keresztül. 

Érezte, hogy meggyógyult. Az egyen
súly helyre állóit. 

Ideg, vér, eszmélet meglelte régi helyét. 
— Mondja csak meg, miként jutottam 

én ide, s hogy lehet az, hogy kegyed köze
lemben van. Ah, még most is alig merem 
hinni! — mond, a kis kezet forró ajkaihoz 
nyomva. 

— Pedig a dolog megfejtése igen egy
szerű. Atyámat, a mint a lengyel forrada
lom kitört, e vidékre rendelték. Öt azonban 
néhány hét előtt elvesztők, mint a keleti 
ragály egyik első áldozatát; igy ide édes 
anyám jószágára vonultunk meg, ki mint ön 
rég tudja, egy lengyel földesúr leánya. 

— És én? — kérdi Sándor. 
— Önt, mint „sebesült lengyelt" hozta 

s illetőleg hagyta itt egy jó barátja a falu
ban. Ez a lelketlen pór nép azonban mitsem 
akart tudni ápolásáról, ide hozta föl a kas
télyba. Képzelheti kellemes és fájdalmas 
meglepetésemet ugyanazon pillanatban. Ön 
karján sebesült meg; de mégis veszélyes 
beteg volt, a mennyiben gyakorlatlan orvos 
a golyót sok ideig nem tudta megtalálni. 

— Tehát a harcz még sem álom! — 
mond Sándor, karját fölemelve, mely lan-
kadtan hanyatlott vissza. 

— Azóta ön a „mi lengyelünk", kit 
édes anyám máig sem ismer másként. 

— És a szegény lengyelek? 
— Dwerniczky szerencsésen levonult 

ugyan Lithvániába, de azóta a forradalmat 
csapás után csapás éri s ujabb hirek szerint 
a csapatok teljesen szét vannak űzve; Var
sóban, mint mondják csendes minden, mint 
egy nagy temetőben. 

— Még egyet, — mondja Sándor egy 
elnyomott sóhaj után.^ 

— Tudja-e kedves Ágnes, hogy én álmom
ban kegyed angyali arczát sokkal közelebb 
láttam sajkáimon egy édes boldogító csókot 
éreztem ? 

— Ah, az már álom volt! — mondja 
Ágnes mélyen elpirulva s rögtön más 
tárgv ra fordította a beszédet. 

— De ön éhes is lesz már ugy-e? -% kérdi 
gyöngéden; ideje is már, hogy egyék vala
mit «* hogy én arról intézkedjem! 

Ezzel, mint egy lábra kapott rózsa leb
bent tova, melyet magával ragadott a tava
szi szellő. 

— Mily angyali, mily isteni teremtés : 
— kiáltott utána Sándor. 

Egy hét múlva már megjelenhetett Sán
dor a háziasszony előtt is, ki a kastély gaz
dag lombú fái alatt fogadta. 

Ágnes kisasszony maga vette magának 
azt a fáradságot, hogy anyjának bemutassa: 

— A mi „kedves lengyelünk." 
A kapitányné lengyelül kezdett beszélni. 
— Bocsánat asszonyom, — mond Sándor, 

— én lengyelül csak annyit tudok, hogy 
„előre!1' Születésemre nézve magyar va
gyok, nagyságod előtt talán nem is egészen 
ismeretlen . . . • 

— Lehetetlen! s valóban ön az, a ki 
miatt . . . . 

De erre Ágnes Sándor háta mögött ké-
röleg emelte föl összetett kis kezeit . . . 

— Ah — mond az özvegy — most már 
hát mindent értek!. . . No jó, itt ugy is zavaros 
viszonyok vannak ; a parasztság, mint hal
lom, még a magyar megyékben is zajongni 
kezd. Ideje lesz visszavonulunk Kassára, — 
és nagy szükségünk lesz, mint árváknak 
egy hü férji védelmezőre. 

Kassát el is érték szerencsésen. 
Innen irta meg Sándor anyjának, hogy 

megindulva Ádám és Éva pályáján egy 
lengyel földbirtokosné leányát — ha anyja 
nem ellenzi — a napokban nőül fogja venni, 
— hogy épen kit, azt nem irta meg. 

Anyjától aztán nemsokára megkapta a 
beleegyező választ: 

— Jó, jó fiam, — irja a végén, — ha sze
rencséd akadt, én nem bánom, — de hát a 
czenzura? 

Meglesz az is — gondolja magában 
Sándor — és valóban, mig a nászkészület 
tartott, átrándult Eperjesre s jogi vizsgáját 
letette. 

Még ez év őszén S . . . ra is belátogat
tak, mint boldog házaspár az özvegy had-
nagynéhoz, képzelhetni előbb a meglepe
tést, — aztán az örömet. No de a korholás 
sem maradt el, kivált a lengyel háborúért. 

Természetes, hogy az ifjú pár régi ját
szó helyeit is fölkereste. 

Nagyon elhagyott volt ott most minden. 
— Hát a rég; tyuk-per ? — kérdi Sándor 

— el van-e már intézve ? 
— Dehogy van fiam; eltart az ítéletna

pig! — felel a hadnagyné. 
Mi nem tudjuk, mikor van Ítélet napja; 

de annyi bizonyos, hogy a tyúk-pör máig 
nincs eldöntve. 

A leánygyermek nevelése. 
— Janet Páltól. — 

(Tartalom : A leányok nevelésének nehézségei. — A 
természetes és szerzett tulajdonságok. — Belső tulajdonsá
gok: A szellem tulajdonságai. A szív tulajdonságai. — Külső 
tulajdonságok: A szépség és a rútság. A pipere. Miképen 
nyújthat a pipere a művészetről és erkölcsről leczkéket? — 
A szellem tulajdonságai: A gondolkozás szelleme. A szép 
érzése. — Erkölcsi tulajdonságok: Ártatlanság. Házias 
munka. — A tetszvágy s a világ szokása. — Az ész és az 
erkölcsi méltóság. A leányok nevelésében való szabadság. 
Minő föltételek alatt?) 

A leányok nevelése sokkal nehezebb 
munka, mint az ifjaké. A férfiban mindig 
több vegyülék és több zavar van, mint a 
nőben; egy kis jóért sok roszat elnéz nekik 
az ember: föltéve, hogy a fődolog megvan/ 
a többire nézve könnyen megelégszünk. 

Egyébiránt az ifjúságnak kiváltságai 
vannak. A férfit nem ítélik meg arról, hogy 
serdülő korában milyen volt; bárminő hi
bákat kövessen el azon időben, melyet a 
bolondság korszakának neveznek, azt nem 
számítják be, mindig reménylik, hogy helyre 
hozza, és ha valóban helyre hozza, mindezt 
elfelejtendik. 

Ellenben az ifjú leánynál nemcsak a 
hiba, hanem a hibának legkisebb látszatja is 
elég arra, hogy boldogságát és jó hírnevét 
egész életére megrontsa. A nőnek nem sza
bad hibákon keresztül jutni a bölcseségre: 

szükséges, hogy az az erény, melyet az ifjn 
embernek önkényt elengednek, hogy na 
különben szeretetre méltó, — a nőben min 
dig, eleitől kezdve meglegyen. A nőtől meg
kívánják a szemérmetességet, szerénységet 
és tökéletes ártatlanságot; sőt azt is, hogv 
kellemes, megnyerő és bájoló legyen. Hogy 
a mások tetszését megnyerni igyekezzék, 
de a nélkül, hogy az önmagának túlságosan 
való tetszés meglegyen benne. 

Az ifjú leányt helyes, alapos és tevékeny 
életre kell előkészíteni, a nélkül azonban 
hogy képzelődése tüzét kioltsák, élénkségét 
és kellemetességét elfojtsák; szellemét mű
velni , a szép dolgokkal 'megismertetni, « 
nélkül, hogy bennök az unalmas pedantsá-
got vagy káros tulizgatottságot pártolják 
és bátorítsák; a családi körben a család szá
mára nevelni, a nélkül azonban, hogy az 
illem szabályok, a világ kívánalmai és elc-
gáncziai iránt idegen maradjon. 

A nők nevelésében ezek a nehéz felada
tok fordulnak elő. 

Némelyek nagyon sokat adva és pedig 
méltán az alaposságra, gyakran igen korlá
tolt modorban értelmezik, s nem tulajdoní
tanak elég becset, — nem mondom, hogy 
csak annak, a mi fénylik, de még annak sem, 
a mi tetszik, s megvetni látszanak vagy 
épen nem is ismerni azt a megnevezhetetlen 
valamit, a mi nők varázsa, bája. 

Mások pedig — még helytelenebbül 
fogva fel a dolgot, — az igazi érdemeknek a 
külsőségeket és a látszatot veszik, s azon 
mesterkednek, hogy elegáns és tündöklő, 
nem pedig valódi szeretetreméltó teremté
seket képezzenek. Elfeledik, hogy a kellem 
a lélek tulajdonsága, és egyedül a benső báj 
az, a mi vonz és leköt. 

A mennyire szükségesnek tartjuk a nyil
vános tanodákban való neveltetést az ifjakn. 
nézve, ép olyjnélkiilözhctlennek látjuk az ifjú 
leányok háznál való neveltetését, és az anyai 
szem előtt való növekedését. — A férfiak 
életében a tanulás nagy szerepet játszik, s 
a nevelésnek egy nagy részét képezi: tehát 
sokat feláldoznak érte; vagyis kielégítő 
taníttatást csak a nyilvános tanodákban 
nyerhetnek. 

A leányoknál a tanulás nem oly nyoma
tékos; de ha fontosabb volna is, a közös ne
velés veszélyeiért nem adna kárpótlást. 

A szabályszerű, hideg és száraz neveié* 
igen czélszerü az ifjakra, de a leányoknak 
kevésbbé szükséges. A házon kivüli nevel
tetésben igen bajos az alapos, helyes és kel
lemes között az illő aranyt eltalálni. A 
nevelő-intézetekben mindig a gazdag leányok 
adják a hangot, a szegényebb sorsuak sok 
olyasmit tanulnak, a mi rajok nézve merő
ben haszontalanság, s főképen azt tanulják 
meg, mi nagy szerencsétlenségökre válik s a 
legroszabb: a magasabb állásúak és va
gyonosabbak utánzását és az irigységet. 

Az élet minden korszakára külön neve
lés való. A gyermekkel nem ugy kell bánni 
mint a serdülő ifjúval, vagy a növendék 
leánykákkal. 

Van egy időszak, midőn a képzelödés 
fölébred, a sziv megnyílik, a szellem uj esz
mékkel gazdagszik, a világ a kíváncsiságot 
fölkelti, midőn gondolataink és ábrándunk 
tárgyát az élet különféle esélyei képezik, 
midőn a boldogságot hívjuk, midőn elvégre 
a lélek oly rázkódást s emelkedést kap, a 
milyent nem érzett és nem képzelt még 
soha. 

E természetes és ártatlan aspiratiot a 
hideg és száraz nevelés el kell-e hogy fojtsa? 
— vaa:y az esztelen hanyagság kicsapongó 
indulatokba engedje tévelyegni? — E két 
tulsáí között, a helyes és oly kényes arány t. 
ki találhatná meg az anyán kivül? 
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Elvégre is, az ifjú leányt a család szá
mára nevelik. Nem önkényt következik-e, 
hogy a családban kell nevelni? Nincs olyan 
munka , mely reá nézve a házi foglalatosság
ga l fölérne, nincs olyan leczke, mely az 
anya és apa tá rsa lgásá t kipótolhatná. 

Az igaz, hogy vannak olyan anyák is, 
kiknek tá rsasága gyermekeikre nem jótéte
mény: ezeknek igázok van, ha gyermekeik
től megválnak. Midőn a család nem jobb a 
vi lágnál , akkor a leányok házonkivül való 
neveltetése a helyesebb; de ebből azért még 
nem következik, hogy a leányt okvetlenül 
a szülei házon kivül kell neveltetni, de az 
anyának komoly kötelessége, házát méltóvá 
tenni leánya jelenlétéhez. 

A nevelés czélja az volna, hogy a meny
nyire lehetséges, tökéletes lényt képezzen, 
azaz: mind azok az érde
mek és tulajdonok meg le
gyenek benne , melyek a 
nőt tisztelet, becsület, sze
retet és csodálás tárgyává 
tegyék. De miután ilyen 
eszményt nem lehet való
sítani , igyekezzünk leg
a l á b b , hogy a mennyire 
lehet , megközelítsük ; ez 
eszményképnek mindig az 
anya szeme előtt kell le
begni, — nem azért, hogy 
vak elfogultsággal elhi
tesse magával , hogy leá
nya tökéletes lény, hanem 
igyekezzék, hogy azt a tá
volságot, mely a mintát a 
képtől elválasztja, mindig 
kevesbítse. 

A nő a báját képező 
tulajdonságok közül né
melyiket ' a természettől 
nyeri, a többit pedig saját 
igyekezetének vagy a sze
rencsésen sikerült nevelés
nek köszönheti. De a ter
mészettől nyert tulajdon
ságokat is érdemei közé 
számithatjuk, ha jól hasz
nálja föl és nemes eszmé
ket köt hozzá. 

A szépség és a szellem 
nem erények, de nagy eré
nyekre adhatnak a lka lmat . 

A természetes vagy 
szerzett tulajdonságokat , 
melyek az ifjú leányban 
tündökölhetnek, ne vessük 
meg. A természet minden 
adományait m in t jótétemé
nyeket kell elfogadni. 

H á r o m féle különböző 
tulajdonságot különböztet
nek m e g : a külső tulajdon
ságokat , a szellem tulaj
donságai t és a sziv tulajdonságait . 

E tulajdonságok viszonylagos érdemei 
épen megfordí to t t rendben vannak a lát
szat ta l . Legelőbb is a szépség tűnik föl, 
a z u t á n a szellem, utol jára a jóság : pedig 
épen ellenkezőleg, legelső helyen a jóság
n a k és ár ta t lanságnak kellene lennie, azután 
a szellemi tehetségeknek és .azután a kel
lemnek. 0 

Azonban kövessük a látszólagos rendet , 
s a legkönnyebb és felületesebb tulajdonsá
gokról menjünk át a rej te t tebb, de való-
d iabbakra . ( F o l y t . k ö v ) 

Beszterczevidéki oláhok. 
Hazánk Királyhágón túli része, e természeti 

kincsekben gazdag ország lakóinak sajátosságai, 
a területén élő népesség jellemző tulajdonságai 

miatt is megérdemli figyelmünket. Sehol a nem
zetiségi, sőt vallásos különféleségek az ország po
litikai alakulásában, történeti fejlődésében oly 
élesen nincsenek kifejezve, mint Erdélyben a há
rom nemzet és négy vallás uniójának földjén. Az 
itt egymás mellett élő különféle nemzetiségek fej
lődése, egymásra hatása is a legérdekesb tanulmá
nyul szolgálhat. A mai kor akadályokat nem is 
merő közlekedési eszközeivel, világpolgári ten-
dencziáival az elszigetelt nemzetiségek önállósá
gának százados megóvásából az illető népek és 
fajok szívósságára, életrevalóságára, a fennállott 
politikai intézmények szellemére, hatására von 
következtetést. Csoda-e, ha az erdélyi népfajok kö
zül az, mely politikai tényezó'ként nem szerepelt, 
hajlandó volt a szomszéd vagy vele ogyütt lakó 
nemzetiség sajátosságait fölvenni, azzal azono
sulni, így látjuk ezt az erdélyi oláhnál is. A szláv 
és román elemek vegyülékének fiai a hol ma
gyar, székely vagy szász elemekkel jöttek közvet
len érintkezésbe, — ez uralkodó nemzetiségek-

nyakláncz, a bő ing-ujj gazdag hímzésével és a 
római sarut helyettesítő bocskor vagy hegyes 
orrú és ezer ránczu piros csizma. 

E viseletkétsógkivül szép, sőt—1 egalább kép
ben, vagy a valónak jobb részénél — festőinek is 
neveztető és bizonynyal magára fogja venni a bé
csi világkiállítás alkalmával a magyar nópismei 
gyűjtemény látogatóinak figyelmét Talán már 
pár .hónap múlva egy nyakláncz á la romaint 
vagy egy derék re la Valacque foglalja el a mai 
divat helyét — aligha a jobb ízlés rovására, 
melynek naiv, de ritkán téves nyilatkozatait ta
láljuk a nép gyermekeinek hagyományos vise
letében. T. L. 

Beszterczevidéki oláhok. — (Koller Károly fényképe után.) 

hez igyekeztek hasonlókká, azokkal ugyszólva 
eorygyé lenni, hol a nemzeti ellenállás, a faji 
eltérés — mint különösen az északi származású 
germán elemmel szemben — ezt a nyelv és szo
kások tekintetében lehetlenné tette, legalább az 
öltözetben igyekeztek az elentéteket kiegyenlíteni. 

A képünkön látható beszterczevidéki romá
nok és az ugyanazon vidéki szász polgártársak 
viselete között alig van eltérés. A szorgalom, 
vagyonosság hű tükre ez Öltözet, mely közt ós 
a havasalji oláh (mokány) öltözéke közt nem cse
kélyebb az eltérés, mint akár Grelu és Hermann 
utódainak nemzeti sajátosságai között. A nő, a 
családias, otthonias elemnek képviselője, még 
inkább megóvta fajának öltözékét, mely ideali
zálva vagy legalább a tényleges nemzeti piszok
tól menten — valóban emlékeztet a Romagna 
olasz nőinek viseletére. Ott van a román fej borító, 
az elő és hátkötény (katrincza), a luxus kifejté
sére szolgáló derék és a rendesen üveggyöngyök 
bol, de a vagyonosbaknál római aranf'és TzüsB 
pénzekből és VBIÁA; 6w/vo»6"»^««g/cruujunoKiiier|ret jrvensut 
P espoi é 8 valód, gyöngyökből osszeálhtott folytonosan jégvágással kellett foglalkoznia. 

A j é g között . 
Olvasóink emlékezhetnek még lapunk múlt 

évi 31. és 45-ik számaiból, melyekben Payer és 
Woyprecht korábbi északsarki utazásairól tettünk 

említést, hogy e két kitűnő 
tengerész, az osztrák-magyar 
északsarki expediczió vezérei, 
az 1870—71-diki sarkvidéki 
expediczió alkalmával egy tö
rékeny vitorlás hajón elindul
tak és s Spitzbergek és No-
vaja-Zemlja közt elterülő jég
tengert saját jószántukból az 
expedicziótól egészen függet
lenül, alaposan átkutatták. E 
valóban merész vállalatuk köz
ben 1871. junius vége felé az 
említett sarkvidéki tengerész-
létbe valami 40 tengeri mér
földnyire hatolván előre, csak
hamar át kellett látniok, — alig 
állt meg a kedvező szél, mely
ben annyira biztak, — hogy 
e vidéken mily erőtelen por
téka egy kisebbszerü vitorlás 
hajó. Gyönge járművök abban 
a pillanatban kormányozha
tatlanná lőn, melyben az úszó 
jégdarabok rendetlen össze
visszaságban feléjök tolongani 
kezdettek. 

Bármennyire igyekeztek is 
hajójokat e hideg látogatók 
veszedelmes közellótétől hú
zással, taszítással, horgonyve
téssel és vascsáklyák segélyé
vel távol tartani, nem ért az 
semmit s junius 30-án a hajót 
az úszó jégdarabok, melyek 
lassanként szilárd, beláthatat
lan jégmezővé fagytak össze, 
tökéletesen körülzárolták. Az 
•ezután bekövetkezett, majd
nem tíz napig tartó fogság 
ideje alatt köd és vihar ugy 
szólva egymást kergették s 
váltották föl kétségbeesett uta
saink leirhatatlan rémületére. 
Különösen pedig, a hol véko
nyabb, hol meg ölnyi vastag
ságú jégtáblák folytonos, ve
szélyes rohamai tartották őket 
örökös aggodalomban. Az „Isb-
jörn" (hajójok neve) napokon 
át iszonyú nyomásoknak és 
ütéseknek volt kitéve, úgyhogy 
annak helyzetét a lehető leg-

kétségesebbnek tarthatták huzamosabb időig. Jul . 
4-én erős vihar kerekedett föl délkel?t felől, mely a 
jeget még jobban összeszorította s mig a tenger, 
a hol a jégtől tiszta volt, a legnyugodtabbnak 
látszott, addig a jégdarabok iszonyú háborgásban 
valának. Abbeli kísérleteik, hogy a körülfogó 
jóglánczon keresztül törve, jégmentes vizekre 
menekülhessenek, hiában valóknak bizonyultak 
be; a hajó össze volt szorítva s helyéből nem le
hetett, kimozdítani; Az utazók helyzete a tenger 
növekvő háborgásával és dühöngésével mind 
kétségbeejtőbbé kezdett válni s körültök a tenger 
zúgott harsogott és tombolt szüntelenül. A hajó 
kormánya egy előrohanó jégmező óriási nyomása 
és rohamai alatt nyögött és ropogott s félni lehe
tett, hogy összetörik; majd meg az egész hajótest 
reszketni ós recsegni kezdett a körülte föltornyo
sult jéghegyek folytonosan rezgő nyomásától, 
mely a gyönge építményt a vízből egészen ki
emelte. Egy csónakot a jég darabokra tört. A le
génységnek, hogy e rohamok mérgét gyengithesse, 
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Legfőképen arra kellett ügyelniök, hogy a 
folytonos jégsurlódások s ide s tova hányattatásuk 
alatt a nagyobb jégmezőkkel való összeütközést 
minden áron kikerüljék , nehogy hajójok 
Bzétzuzzassék. Egy ily válságos helyzet borzasz-
tósága főleg abban áll, hogy senki sem tudja meg
ítélni: vájjon a viz alatt úszó jégnyelvektől fenye
getett s a hullámok örökös rohamától ostromolt 
hajó a nyomásnak ellent tud-e állani, mert a jég
darabtól várható nyomás nagyságát nem lehet 
kiszámítani. A fedélzeten mindenki csáklyákkal 
dolgozik, a hajó és a jégmezők közé köteleken 
hatalmas gerendákat bocsátnak le, hogy a nyo
mást a hajóderék nagyobb terére oszlassák meg s 
így az ellenállást könnyebbé tehessék. 

Egy napon este felé a köd szétfoszladozott s 
utasaink elé borzasztó nagyszerüaégü látvány 
tárult. Előttök a nyilt tenger terült szét, melyen 
a jégdarabok \ ad rendetlenségben űzték egymást 
a déli láthatár felé. Minden egyes jégdarab veszé
lyes zátonynyá válhatott a gyönge hajóra nézve. 
A jégmezőket a hullámok szerte tördelték s egy
másra dobálva tova ragadták. A h'.borgó tenger 
ugyszólva nyomról nyomra közelgett ily módon a 
hajó felé. Már éjféltájban a hajó egész környezete 
rémes lázadásban állt s a jéghegyek óriás tömege 
vad tánczolással emelkedett ki a hullámokból. A 
kis hajó egymásután érezte a heves ütéseket, ugy 
hogy az „Isbjörn" oldalai és gerendái recsegve 
nyögtek bele; de olsülyedését megakadályozá a 
péppé zúzott jég sürii tömege , mely lassanként a 
hajó köré gyülekezett. Mikor a vihar alább ha
gyott, nagy jégtömegek nyomultak mind közelebb 
a hajóhoz s reggel a nyilt tengert már a fedélzet
ről sem lehetett látni többé. A rombolásnak 
iszonyú müve volt az, melynek közepette a me
rész utazók bántatlanul álltak ugyan, de nem volt 
hatalmuk annak bűvköréből magukat kisza
badítani. 

E borzasztó helyzetet érdekesen tünteti föl 
mellékelt rajzunk, melyet maga Payer készített, s 
a mely egyszersmind kellő fogalmat nyújthat az 
északsarki utazások veszélyeiről is- S. L. 

Bombaytól Bagdadig. 
(Eredeti levelek.) 

I I I . 
Bagdad (Irak-Arabi), 1872. okt. végén. 

Bagdad mint város, nem sok nevezetességet 
mutathat föl, mert a törö^ városok többnyire na
gyon hasonlítanak egymáshoz; de a népszokások, 
a különböző nyelvezet, a sokféle nemzetiségek és 
regényes népviseleteik meglepő látványt képez
nek az idegenek számára. Lehet itt látni törököt, 
tatárt, persát, turkesztánit, kurdot, hindut, cser
keszt, arabot s még igen sok másféle nemzetbelit 
tarka nemzeti öltönyökben, díszes fegyverekkel, 
pompás lovakon. A piaezon (maidan) <'s bazárok 
előtt a legtarkább néptömeg hullámzik fól s alá. 
E fényes piacza és gazdag bazárjai teszik Bagda
dot nevezetessé. Valami feltűnőbb épületei, né
hány mozaik-téglából épült szép mecsetet kivéve, 
nincsenek, és igy csakhamar unalom ölné meg a 
touristát, ha föl nem tárulnának előtte a város 
gyönyörű vidékének gazdag történelmi tárházai, 
az ősi dicsőség, műveltség, gazdagság s nagyszerű 
arab épitéezeti művek temető helyei.Ki kell menni 
a sivatag homokpusztaságba, hol a dühös orkán 
üzi vad játékát és a délibáb tengeréből nagyszerű 
városok, arany kupolás mecsetek és viruló erdő
ségek merülnek fól, noha napokig mehetn* 1 utá-
nok 3 mégsem találnád föl azokat. I t t a puszta
ságban kell keresned — ámbár hiába keresed — 
ama mérhetetlen kiicaeket, melyekről ámulva 
olvastál a Bibliában és más őstörténelmi mű
vekben. 

Mesopotamia dús virányait kővé vált erdők
ben találod föl, az ős népek gazdag városai s 
fényes palotái futó homok alá vannak temetve, 
hol a késő unokák tudomány nélkül, barbár ke
zekkel turkálnak és rombolnak egy-egy arany
pénz, drágakő vagy antik tárgy után. Ott emel
kednek a két folyó (Tigris és Euphrates) partjain 
Ktesiphon, Babylon, Arbela, Ninivé s más dicső 
városok emlékei éa romjai; Nimród, Semiramis, 
Dárius és Nagy Sándor palotáinak rommaradvá
nyai; minden lépés temető és történelmi kincset 
rejt magában; a rógiségbuvár mint fölnyitott 
köny%ből olvashatja végig e sivár, kihalt puszta
ságból a régi nemzetek születését, nagy tetteit 
és halálát. E népek halálával kihalt, megszűnt a 
környező természet működése is. 

Bagdadban való hosszasabb időzésemet igen 
czélszerüen és tanulságosan osztottam be, ugy 
hogy itteni névleges időzésem tulajdonképen a 
vidéken a két folyó közt tett vándorlásaimmal 
telt le. MegUtogatímKtesiphon rengeteg ivezetes 
romjait. Majd lóvonatu vasúton Kazum faluba 
rándultam ki, hol egy négy mázos tornynyal dí
szített aranyos kupoláju mecset van, melyben egy 
harmadrendű mohammedán próféta van eltemetve. 
Meglátogattam továbbá a három órányira fekvő 
Birs-Nimrud-ot, Nimród kastélyát, mely a távol
ból mint óriási emberfő tűnik föl; a rengeteg fal
részletből itélve, mely még fenn áll, az épület 
vályogból készült. 

Később nagyobbszerü kirándulásokra hatá
roztam el magamat s tíz napi életkoczkáztató és 
küzdelmf a utazás után elhatoltam Moszul-ig- Ló
háton utaztam tizedmagammal a sivár pusztaság 
hol sik, hol halomzatos terein, útközben városok
nak alig nevezhető sár putri-telepeket találva, 
hol egykor fényes városok álltak és a művelt 
népek utódait durváknak, tudatlanoknak ismerve 
fól. Arbelából, melynek közelében a Tigris partján 
világbíró Nagy Sándor a persákkal megütközött, 
néhány ivezetes rom maradt fenn. Utunk minde
nütt sivár pusztaságon vitt keresztül, hol a nö
vénytenyészet majd teljesen ki volt halva. 

Második napon délfelé egy mély völgyben 
egyszerre csak négy zsivány ugrott élénkbe 3 
állta el utunkat és csak rendkívüli küzdelem és 
erőfeszités után, dorongjaink és fegyvereink segé
lyével tudtuk megmenteni életünket és vagyonun
kat; egy zsiványt lelőttünk, kettő kemény ütlegek 
sajgó sebeit czepelte magával, míg a negyedik, a 
többinél gyávább lévén, minden baj nélkül hordta 
el irháját; magunk pedig apró sebeinket kötöz
gettük be és mosogattuk meg. 

Moszul a Tigris partján hegyoldalban fek
szik s ó- és uj-városrészből áll. Az ó-város Ninive 
romjain épült s jelenleg romókban fekszik; az uj 
város csínos török telep, a melynek építéséhez az 
ős assyr főváros nagyszerű romjaiból igen sok 
márványt és más faragott követ használtak föl. 
.Ninive romjai mérföldekig követhetők szétporla-
dozott cseréptégla-és kőhalmazaival, melyek közt 

í a jelenkor fiai turkálnak s igen sok érdekes antik 
tárgyat kurkásznak föl s adnak el az ide vándorló 
touristáknak. 

Második kirándulásomat Bábylon és az ős 
Bábel-tornya felé irányoztam. A nap vérvörös 
színben tűnt el a sivatag láthatáron, mikor 60 
különböző állattal ellátott karavánunk Bagdadot 
elhagyta. Hátunk íiögött 'még izzó fényben ra
gyogtak a Khazumi nagy mecset karcsú mina
retjei s fényesre mázolt kupola-fedelei, de a háza
kat már az est köde homályba burkolá. Balról 
pálma erdőségek vonultak végig a Tigris menté
ben, mig aztán a sötétség majd mindent elborított. 
Az ég be volt hintve csillagokkal; soha életemben 
annyi meteort és csillaghullást nem láttam; né
melyek vakitó fénynyel rohantak végig az ég 
boltozatán és tisztán hallhatólag robbantak szét a 
légben. A hold is oly erősen világított,hogy akár 
olvashattunk volna fényénél. 

Első állomásunk a folyó partján Khanasád 
vala; itt gyűlt össze karavánunk egész nagyságá
ban. Látni valónk nem sok akadt; de mó^is volt 
val»mi, a mit még nem láttam, t. i. az első s-ze-
kerctlrak-Arabiban; ez pedig olyan volt, a milyen 
nekünk még nincs — oly gőzös volt az, mely az 
utnélküli pusztaságon is könnyen halad s utána 
*—3 teherkocsi volt akasztva. Hosszas utazá
sunkban semmltse kaphattunk a közbeeső állo
másokon és karaván-szerajokban (útszéli pusztai 
vendéglők) csupán kormát (pálmaszilva), khobozt 
(arab kenyeret) és májt (vizet),[s én ezekkel éltem 
25 napig vándorlásaim alatt. 

\ ég re itt-ott egyes apróbb halmok tünedez
tek föl a távolban, mely- k- tört cserepekből, tégla-
darabokból és kőtörmelékből állottak s később 
oszlopdarabokat és faragott köveket is fedeztünk 
tol az ut szélén. A romhalmazok mind sűrűbben 
mutatkoztak s mérföldeken át r ah dhattunk azok 
közt: ezekből állt egykor a világ legszebb, legna
gyobb és leghiresebb városa : Babylon! A fényes 
paloták és függő kertek csak is a tünde délibáb, > 
* t . 1 d e c s a l ó k a F a t ~ mc-rgana képleteiben vol- I 
tak néha föltalálhatók, mint a természet éa emberi 
képzelem játékai; a valóságban mindazokból mi 
sena látható. Egy-két arab lézeng és turkál kin
csek s régiségek után a* romok közt; ezek muto
gatják, hol tánczoltak a zsidó ifjak az égő kemen-
czében s hol sírdogáltak egykor a zsidók a szo
morú füzek árnyában stb. 

Babylon terjedelmes romjain tul egy mér
földre feltűnik az Euphrates folyama, melynok 

partjait mérföldeken át viruló pálmaerdők borít
ják. Ilyen vidéken haladva jutottunk el végre 
Hilla varosába, melynek 20,000 lakója közül nem 
sok sejti, hogy a fold egyik legnevezetesebb tör
ténelmi helyének szomszédságában ÓJ. A város 
meglehetős ronda a nincs benne semmi nevezetes. 
Innen csakhamar tovább utaztunk. 

A felkelő nap gyönyörű arany fényével el-
árasztá a pusztát; az ég oly tiszta, mint a teremtés 
napján lehetett; a lég oly átlátszó, hogy mérföld
nyi távolból is megláthatjuk az apróbb tárgyakat; 
sőt minden tárgy nagyított alakban látszik — egy 
távoli halom tetején óriási madarat látsz s kese
lyűnek képzeled, s midőn közelébe jutottál, csóka 
röppen fól előtted. Később a Fata morgana is 
megjelenik s hullámzó tengerével elönti a puszta
ságot; viruló erdőket, óriási városokat ragyogtat 
a szomjúságtól tikkadó utas előtt; a hajdankor 
virányai és mesés gazdagságú városai megjelen
nek előtte, mint valami kaleidoskop ragyogó tü
neményei, s mikor azt hinné, hogy mindjárt utoléri, 
eltűnnek, semmivé lesznek. 

A Játhatár szólén egy magas dombtetőn vár
szerű rom tűnik föl előttünk s kalauzul szplgál, 
mint egykor Izrael fiainak a tűzoszlop. Közel 
képzeljük s mégis csak több órai menet után 
érhetjük el. Hillától idáig útközben mindenütt 
romok és kőtörmelékek közt haladtunk el; azok 
lepik be vidékét mindenütt; városok és falvak 
épültek már belőlök s mégis jutott és maradt 
romnak is elég. Előttünk óriási romhalmaz-vonal 
húzódott beláthatatlan távolságra; egymást érte 
a sok tégla-, cserép- s faragott kő-darab. A monda 
és a történelmi kutatások tanusitása szerint e 
helyen állt egykor a Bábel-tornya, melyet a mai 
nemzedék Birs-Nimrud-nak nevez. Ma már ter
mészetesen alaktalan romhalom az egész; de még 
igy is elég megközelitő fogalmat nyújthat egy
kori nagyságáról. A tégla-, kő- és cseréptörme
lékből áll> romhalom 150 láb magas és falainak 
szélessége a fennmaradt részekből itélve legalább 
is 60 láb lehetett. A romokból itélve a torony nem 
téglából, hanem csak vályogból épült s mikor már 
az egész fal föl volt épitve,a közbe rakott szalma 
és földolaj meggyújtása által a puha vályogot 

i üvegszerü kőtömeggé olvasztották össze. A déli 
i részén ma is nagy mennyiségű égetetlen vályog 
látható szalmával és kőolajjal (nnphta) vegyest; 
ugy látszik, hogy az épitők itt hagyták félbe 

! ístenkisértő merész munkájokat. Azóta boldog 
boldogtalan szüntelen hordotta szét onnan a sok 

\ téglát; nagy városok épültek belőle, mégis annyi 
maradt, hogy az ott levő téglák jelenlegi számát 
megközelítőleg 50 millióra tehetni. A nem sok 
műveltséggel dicsekhető kormány nem igyekszik 
megoltalmazni a romokat az ott lakó barbár nép 
oktalan pusztításai ellen, sőt ugy látszik, hogy 
maga is üzérkedik azokkal. 

A téglák kétféle alakúak; egyik faj egy Q 
láb nagyságú; a másiknak hossza 12 hüvelyk, 
szélessége 6 és vastagsága 3 hüvelyk; közepe 
négyszögöt képez s okiratokkal van megjelölve. 

Az említetten kivül, melyet a nép hiedelme, 
miként emlitém, hol a Bábel-tornya, hol pedig a 
híres Nimród palotája maradványainak tart, még 
számtalan rom van itt a közelben. 

A romokat — ki hinné ? — magyar emberek 
társaságában látogattam meg. Hillában, mikor 
megérkeztünk, egy vendéglőbo lépve, csak elbá
multam, a mikor négy kártyázó fiatal embert 
magyarul beszélni hallottam. Én is magyarul üd
vözöltem őket, mire felugráltak s szívélyesen kezet 
szorítottak velem. Soh'se hittem volna, hogy egy 
keleti pogány városban egyszerre négy mugyar 
embert találjak. E honfitársak nevei: Dr. Lövy, 
Beck, Szarvasi Miksa és ennek urabátyja: Szar
vasi Sámuel — egyet kivéve mind orvosok — ked
ves, barátságos emberek voltak mind egy szálig; 
ott laknak Hillában. Sz. Török János. 

Jégkészités mesterséges utón. 
Az 1872 és 1873 közti tél valószínűleg épen 

ellenkezője lesz az 1870 és 1871 köztinek, a az 
időjárás Közép-Európában oly szelídnek és eny
hének fog maradni, hogy igen nehéz, vagy talán 
épen lehetetlen lesz egy oly áruezikk szükségletét 
fedezni, melynek használatát az utóbbi évtized 
fényűzése nélkülözhetetlenné tette. 

Ez áruezikket, a jeget, a kórházakban eny 
Intőül atalanosan, és mint hűtőszert fagylaltok 
előállításánál s pezsgő italok meghűtéaénél már 
igen régóta használják; hanem a sörnek éa víznek 
meghűtésére átalánosabban csakia a legújabb idő
ben kezdették fölhasználni. 
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A jégkereskedés kezdete a harminczas évek 
elejére vihető vissza, mikor is a praktikus észak
amerikaiak szárazföldjök déli részét, valamint 
Nagy-Britanniát éa Indiát is jéggel kezdették 
ellátni. Ez időtől óta bámulatos virágzásnak in
dult a kereskedésnek ez az ága; a jég megóvásá
nak és elküldésének rendszerét mind tökélete
sebbé tették s az észak-amerikai jégraktárak 
(fóldszin fölött épült jégházak) ma már fölülmul-
hatatlanok. A jégkereskedés már 1860-ban csupán 
az Egyesült-Államokban tizezer embert foglal
koztatott s 6 millió dollárnyi tőkét képviselt; ma 
mind a munkások számát, mind a tőke értékét 
bátran vehetjük kétannyinak. Németországban is 
nagy lendületet vett a jégkereskedés; csak legkö
zelebbről alakult egy nagy részvénytársaság, 
melynek Bécsben is lesz fiókintézete, hogy az idei 
nagy világkiállítást jéggel elláthassák. 

De a jég ma már nemcsak fényűzési és or
vosi czélokra vált nélkülözhetlenné, hanem az 
ipar néhány jelentékeny ágainál is, például a sör
főzésnél, paraffin- és csokolád-készitésnél. 

Hogy a jéghiány mily roppant hátrányára 
szolgál e fontos és igen kiterjedt gyárüzleteknek, 
s főleg a sörfőzésnek, mindenki tudhatja, kinek a 
sör előállítási módjáról némi csekély fogalma van, 
és igy az illető szakértők évtizedek óta foglalkoz
nak azzal a kérdéssel, hogy miként lehetne mes
terséges utón minél nagyobb mennyiségű jeget 
előállitani. Hogy e törekvés mennyi eredményt 
hozott létre, azt a következő sorokban igyekszünk 
elmondani. 

Tudvalevőleg a gyorsan elpárolgó folyadé
kok, mint például az éther, ha kezünkre öntjük, 
elpárolgásukkor a hideg érzését hagyják maguk 
után. Ugyanis a mikor az illető folyadék folyé
kony állapotából gázalakuba megy át, bizonyos 
meghatározott mennyiségű meleget vesz föl ma
gába, melyet környezetéből von el, s igy ezt meg-
hűti. E módot használják például a spanyolok a 
hideg viz előállítására. A vizet likacsos agyag
edénybe töltik, melynek külső oldalain a folyadék 
elpárolog, s igy a benmaradó viz hőmérséke tete
mesen alább száll. E módszert használják hazánk
ban is a mezei munkások, csakhogy ők még to
vább mennek s a vizes korsót a földbe ássák és 
jó tüzet raknak feléje; a viz ezáltal jéghideggé 
lesz. De nemcsak a folyékony állapotból gáz
alakba történő átmenet alkalmával fogyasztatik 
el nagy melegmennyiség, hanem olyankor is, a 
mikor valamely gáznemű test, a szokottnál na
gyobb kiterjedést vesz. Megfordítva pedig vala
mely gáznemű test összenyomása meleget hoz 
létre, mely igen jelentékeny a haaonlóképen sok 
mindenre fölhasználható. A jéggyártó gépek szer
kezetének éa működésének alapjául a melegnek 
az elpárolgás alkalmával történni szokott megkö
tése s az ezáltal előidézett meghűlés szolgál. 

A viz tudvalevőleg annál alacsonyabb fokú 
hőmérséknél kezd forrni, minél ritkább a környező 
levegő, ugy hogy például a Mont Blanc tetején 
már 84 Celsius foknál hatalmassan forr. Igy van 
«z az éthernél is és Harrison egy oly szerkezetű 
jégC3Ínáló gépre, mely az emiitett különös ter
mészeti tüneményre s az éther elpárolgásakor 
létre jövő meghűlésre volt alapítva, már 1856-ban 
'szabadalmat kért. Az amerikai Gorrie a meleget 
összenyomott lég segélyével kisérlé meg eltávolí
tani, oly formán, hogy a levegő kiterjedésekor bi
zonyos vízmennyiségtől a szükséges meleget el
vonván, a vizet jéggé változtatta át. Ily szerke
zetű jóggyártó gépeket Braunschweigban készite-
nek sokat, de azoknak mozgásba hozatalára éa 
hajtására oly tetemes mozgató erő kívántatik, 
hogy e gépek csak igen jelentékeny mennyiségű 
lég előállítására lehet némi előnynyel használni. 

A legátalánosabban elterjedt jéggyártó gé
pek, melyek a gép nagysága szerint óránként 
50—1000 font jeget képesek előállitani, éa igy 
apróbb üzleteknél s csekélyebb szükségletek fe
dezésére is haszonnal alkalmazhatók, a franczia 
Carré által föltalált ammoniak-gépek. Valóban 
ügyes szerkezetök az ammoniak-gáznak ama tu
lajdonságán alapul, hogy közönséges nyomás mel
lett — 40 C. foknál (a hol már a higany is meg
fagy) színtelen folyadékká sürüdik, mely közön
séges nyomás mellett már — 33 C. foknál, épen 
ugy mint a viz — 100 C. foknál, forrni kezd. 
Az ily megsürüdött ammóniák tehát már a nyo
más megszüntetése által is forrásnak indul a ez
által tetemes hideget hoz létre. Carré az ammó
niák eme hatását ugyan-e gáznak egy másik, ha
sonlóan kiváló tulajdonságával is elősegíti, t. i. 
azzal, hogy e gázt a viz már közönséges hőmér
séknél is rögtön abszorbeálja vagyis feloldja. 

E jéggyártó-gépek szerkezete nagyon mes

terséges. Főrészei: 1) Az üst, mely fölállítva s 
félig befalazva lévén, a vizes ammóniák fölvéte
lére s az ammoniakgáz fejtésére szolgál; kőszén-
tüzzel fűtik, mikor aztán belőle az ammóniák 
gáz alakban mind elillan; 2) a süritő (Condensa-
tor), melyben a hűtőcsőben átvezetett gáz a víz
zel együtt ammoniakoldattá sürüdik ; 3) a figy-
laló teknő, melyet annyira konczentrált chlorcal-
cium-oldattal töltenek tele, hogy azt a létre
hozandó alacsony hőmérséknél (—15°C.) meg ne 
fagyhasson. 

A teknőbe ide s tova kígyózó csőkészülék 
van erősítve, melyben a sűrített ammóniák el
párolog. Ezáltal a környező chlorc dciumoldat 
meghűl s a bádog-szelenczékben belő bocsátott 
vizet tíz fontos jégtáblákká fagyasztj i. Az igy 
származott ammoniakgáz egy másik csőrendsze
ren ismét visszatér, s miután vizes ammonak-
oldattá lett, szivattyú segélyével az üstbe haj -
tátik vissza. Ezután a művelet ugyanoly rendb 'n 
újból megkezdődik, és igy a gép folytonosan mű
ködhetik s nagysága szerint nagyobb vagy ki
sebb mennyiségű vizet váltó tathat jéggé. Oly 
gép kezelésére, mely óránként 50 font jeget ké
szít, egy munkás teljesen elég, csak arról kell 
gondoskodni, hogy elegendő hideg viz legyen 
kéznél. 

Ily módon tehát roppant mennyiségű jeget 
lehet előállitani, de a mostanihoz hasonló évek
ben a világ valamennyi jéggyára sem lesz képes 
a szükségletet fedezni, s nagyon valószinü, hogy a 
norvég havasok és Alpok jégmezőit Közép-
Európa nagy mértékben igénybe fogja venni, 
hogy minden évvel növekvő jégfogyasztását ki
elégíthesse. S. L. 

Kossuth Lajos levele 
dr. Szontag Miklóshoz a „Természet" mun

katársához. 
(A „Természet" február 11-én kelt számából.) 

28. Via Bertholet. Turin, szept. 23. 1872. 
Tisztelt tr. ur 1 

Igen nagyon kellemes meglepetésben részesí
tett ön becses küldeményével. Elmerengek a hazai 
virány kedves képviselőinek szemlélgetése felett, 
melyek, a mint képzelheti ön — a száműzöttnek 
oly igen-igen sokat suttognak. 

Fogadja ön ezintoly nagyrabecsült, mint 
váratlan figyelmeért legszívesebb köszönetemet. 

A növény-példányokhoz mellékelt nyomtat
ványok nagyban növelték az elsők által felkeltett 
érdekeltséget. E nyomtatványok egyikét a „Tcr-
mészef'-ből már ismertem, de a „kárpáti képeket" 
nem; s hogy mennyire érdekeltek ezek, meg fogja 
ön Ítélhetni abból, hogy szokott lefekvési időm 
közeledtével vévén történetesen a nyomtatványt 
kezembe, csakis oly czélból, hogy egyelőre tartal
mával megismerkedjem, le sem tettem, mig végig 
nem olvastam, és éjfél után másfél órával kerül
tem ágyamba. 

Mosolyogva olvastam önnek és társának ta
lálékony modus procedendijét, amott a Kriván 
egyik sziklafalánál, mert hátén is ismerem azokat 
a mysticua ayrén hangokat, melyekkel az alpesek 
virányremetéi csalogatják az embert tovább, éa to
vább, fölebb és fölebb, a nélkül, hogy észrevenné az 
akadályokat, melyekkel az Ossát Pelionra halmo
zott földkéregkőmivesek megálljt kiáltanak az 
andalgó vándor elé. Hiszen — képzelje ön — 
rajtam is megtörtént még az idén is, hogy azok a 
ayrén hangok addig csalogatták 70 éves lábaimat, 
mig közel azon magasságban találtam magamat, 
a hol a Mont Blanc első tudományos megmászója 
Saussure ütötte fel 15 napra borzalmas kunyhó
ját, hogy ellesse a magasság titkait, mert hát 
feltettem magamban, hogy addig megyek, mig 
én is találok egy Androsaci bryoideat (Aretia 
hel ^etica Lin.), mint Saussure talált. 

Nálam — persze — ebben a megátalkodott-
aágban semmi érdem sincs — mert az első ösztön, 
mely engem a természettudományok temploma 
felé nógatott, mi tűrés-tagadás benne, csakis önzés 
volt. Nagyon sok szenvedés ért ez életben. Vi-
gasztalásra vala szükségem. Megemlékeztem 
Chateaubriand mondására: „boldogok, a kik 
szeretik a természetet, azt megtalálják s csak őt 
találják meg a szerencsétlenség napjaiban." Hát 
én ia ráadtam életfáradt öreg fejemet, hogy meg
találjam a vigasztalót. É* beszóltam hozzá a 
csillagvilágok végtelenségébe, beszóltam hozzá a 
eziklarétegek,jegeczek. kövületek műhelyébe; de 
azt meg kell vallanom, hogy ha nemleges vigaszta

list nyújtottak is, ugy a nebulák oda fein, mint a 
homokszem ide lenn; mert azt az egy pereznyi 
féreg-atómot, mit embernek neveznek, nevetsége
sen parányi arányokra szállítják le az önbecsérzet-
ben, minden örömeivel a fájdalmaival egyetemben; 
a hí jólesett is lelkemnek megismerni és imádni ta
nulni istent a természetben, melynek bámulatos 
törvényeiből a végtelen bölcsesség minduntalan 
felénk kiált: de örömet, positiv s örökkön meg
újult örömet a természettudomány egyik ága sem 
nyujto t annyit, mint a Botanika. 

ön becses adalékkal szaporította ez élveze
temet — annál becsesebbel, mert hazai, — köszö
net érte. Az igazság azt hozná magával, — hogy 
v is ̂ ónozzam szívességét. Hanem rögtön nem te
hetem. Mert igaz ugyan, hogy valamint az ön 
küldeményében van sok oly növény, mely az 
alpesi, apennini s piemonti virányra szorított 
gyűjtemény kémben elő nem fordult, ugy nekem is 
lehetnek oly példányaim, melyekkel viszont talán 
ön nem bir; annyi legalább bizonyos, hogy sok 
oly példányom van, melyek Hazslinszky kézi
könyvében elő nem fordulnak. Ilyenek például 
az Achillea ageratum, tomentosa, nana, Alche-
milla pentihylla, Androsace carnea, bryoides, Al-
lium boreale, Artemísia vallesiaca, Blismus com-
pressus, Chenopodium augustanum, Licopodium 
helvetikum, Myosotis nana (Eritrichium nanum 
Schrad.) Neottia latifolia, Pedicularis incirnata 
és tuberosa, Pitosporium exiocarpum, Ophris 
antropophera s a természet ama csodálatos sze-
szélyo az Ophris speculum, a az Orchisek főbb 
faja, például a galeata, aztán a Saururus cernuua, 
a Campanula cenisia, u Saxifraga hirsuta és sar-
mentosa, a Sempervivum arachnoideum, s még 
egy pár száz más; hanem a baj az, hogy a mint 
mondám, én csak saját magam lelki vigasztalá
sára, nem pedig ex professo szörpölgetvén a ter
mészettudomány billikomáb d, amit gyűjtögettem, 
fól is ragasztottuk Ihász barátom segítségével; a a 
kettős példányokra inkább boszankodtam, a azért 
többnyire el ia szórtam, mintsem hogy megtartot
tam volna. — De ha még élek egy tavaszt s nya
rat, majd másként teszek, s ha olyasmi jut sze
mem elé, 8 miről azt gondolhatom, hogy önnek 
talán még ninca, felszedem, összegyűjtöm, misze
rint szives figyelmét viszonozhassam. 

Addig ia köszönetem megújítása s nagyra
becsülésem kijelontése mellett van szerencsém önt 
barátságos indulattal üdvözölni. Kossuth s. k. 

Szent Péter és az Ur. 
(Mese.) 

Szent Péter egykor az Ur elébe lépett s igy 
szólott: 

— Engedd meg nekem, hogy egyszer a földre 
lemenjek, hogy ott barátaimmal mulassak s a ked
vetlenséget elűzzem magamtól. Ugy is épen far
sang van ott lent. 

Az Ur monda: 
— Egy heti időt engedek; mulass az embe

rekkel, de a kiszabott időre visszajöjj. 
Ezzel Péter alászállott a földre barátaihoz. 

Nagyon szívesen fogadták. Barátai borhoz, táncz-
hoz vezették s annyi örömben és gyönyörben 
részeltették, hogy a miatt az égről csaknem egé
szen megfeledkezett a csak egy hónap múlva, 
midőn már feje fájt a sok dinom-dánomban és 
dobzódásban, tért vissza az égbe. 

Az Ur elébe ment a igen barátságosan fo
gadta. 

— Miért jösz ily későn, Péter ? — kérdé. 
— Ah, Uram, — felele ez — nagyon vígan 

voltunk. Bor, gyümölcs, étel — minden bőven 
volt. Vidámság, zene, táncz, játék uralkodott a 
földön 8 csaknem elfeledtem, hogy a földi paradi
csomot el kell hagynom. 

Erre igy szólott az Ur: 
— Na, mondd meg már most nekem, hogy 

az emberek jóllétükben, a kezeimmel bőven ado
mányozott ételek és italok mellett megemlékez
tek-e rólam? 

— Uram, — viszonzá Péter — az egész or
szágban bizonynyal egyetlenegy ember aem gon
dolt rád, csupán egy öreg asszony, kinek háza és 
majorsága leégett, ő könyörgött hozzád, de min
denki csak nevetett rajta. 

— Na Péter, — monda az Ur, — menj most 
ismét az ég kapujához s őrizd azt szorgalmasan, 
mint eddig. 

A farsang iámét eljött. Péter az elmúlt évi 
vigalmakra gondolt a az Úrtól egy hónapi sza
badságidőt kért. 
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Az Ur engedett kérésének s kívánta, hogy 
épen oly jól mulasson, mint a múlt farsangon. 

Midőn Péter a földre szállott, igy gondolko
zott magában: most már nem megyek oly hamar 
vissza, most legalább is elmulatok egy pár hóna
pig barátaim közt. 

Lejött a földre, de mennyire egészen más
ként talált ott mindent. Bor, gyümölcs, gabona 
nem volt sehol; a szegény nép csaknem éhhalált 
halt; dögvész, háború dühöngött; rablás, gyil
kolás, tűzvész volt mindenfelé; senkisem mulatott, 
minden ember szomorúan ült házában s az időt 
sohajtozással és sirassál tölte. Péter három nap 
múlva dohogva és boezusan tért vissza az égbe. 

Az Ur nyájasan fogadta s monda: 
— E j , Péter, hát ily hamar visszajösz? 

Mondd csak, hogy van ez? A múlt évben nem 
jöttél meg ilyen hamar. 

Péter most elbeszélte, mennyire gyötörtetik 
a föld népe, mily nagy szomorúság és szükség 
uralkodik mindenfelé. — És az Ur kérdé: 

— Gondolnak-e most rám az emberek? 
Péter felele: 
— Uram, ifjú és vén reggeltől estig és esté

től reggelig szüntelen hozzád fohászkodik. Szün
tesd meg haragodat, hiszen ők oly kegyes és alá
zatos lélekkel esedeznek hozzád. 

Az Ur viszonzá: 
— Péter, figyelj csak. Ha én szelid kezemet 

felnyitom s a népnek bort, búzát, mindent bőven 
adok s ehhez még jó egészséget és békés napokat: 
akkor elfelejtkeznek rólam és jótéteményeimről 
az emberek. Azéit kell őket éhség, háború és 
halál által fenyegetnem, hogy bűnei
ket megbánják és hozzám térjenek. 

Péter erre visszatért az ég kapu
jához. 

* 
És ha most lejönne hozzánk far

sangolni : ugyan mit vinn* hirül rólunk 
az Urnák ?I Milesz Béla. 

| Egyveleg. 
0 (A Vezúv kitörése mint reklám.) Palmieri 

tanár, ki első tekintély a Vezúvot illetőleg, Ná
polyból a „Pungolo" czimü olasz hirlap szerk.-

| hez következő levelet intézett: „Szerkesztő ur! A 
! hírlapok apró Vezúv-kitörésekről irnak, melyek 
! pedig nem léteznek. Az ilyen tudósítások hasz-
í nálhatnak ugyan néhány embernek, mert ismét 
sok kiváncsi utazót csalogatnak Nápolyba, de 
annál többet ártanak vulkánunk történetének, 
mert nem hagyják, hogy nyugodtan tanulmányoz
hassuk ama természeti törvényeket, melyek szo-
rint e kitöréseknek történniök kell. Sokan engem 
tartottak e hirek terjesztőjének, miért is kényte
len vagyok határozottan kijelenteni, hogy mindaz, 
mi nem az én aláírásommal ellátva kerül a Vezuv-
ról nyilvánosságra, tévedés vagy ferdítés, melyért 
felelősséget nem vállalok. Őszinte tisztelettel — 
Palmieri.'1 

•/. (A rhodusi kolosszus.) A napistennek az ó 
világ hét csodájához számitott eme érczszobra 
Chares nevű híres görög szobrásztól, tudvalevő
leg ugy volt kifeszitett lábaival a kikötő bejárata 
fölé állítva, hogy a hajóknak alatta kellett elha
ladni. Dr. Lüders F . K. azonban ezt a mondát a 
történelmi-birálat bonczkése alá vévén, kideritó, 
mikóp az teljesen a későbbi koholmányok körébe 
tartozik, valamint az a föltevés is, hogy a kolosz-
8zus világító torony gyanánt szolgált. Az óriási 
szobrot már fölállítása után 56 évvel lerombolta 
egy földrengés; ezóta romokban hevert, míg az 
arab hadvezér Moawije az erezet, mely Scaliger 

A földfeletti vasut terve Uj-
Yorkban. 

A vállalkozó szellemű amerikaiak, 
nem elégedvén meg közúti vaspályáik
kal, melyek bár kényelmesek az azokon 
utazókra nézve, de annál alkalmatla
nabbak a magán fogatoknak és teher
hordó kocsiknak, és nem elégedvén meg 
a legnépesebb utczákon föl s alá ro
bogó közúti gőzkocsikkal, most már 
t'ejök felett a levegőt is föl akarják 
használni közlekedési czélokra. Nem 
léggömbök vagy más efféle légi jármü
vek segélyével — molyeknek gyakor
lati használhatóságát még mindig a 
titok leple födi, — hanem az utczák 
fölött oszlopokra épített vasutak segé
lyével, miként ezt a mellékelt rajz mutatja. E bi
zarr eszme nem egészen uj Európában, mert Lon
donban már évek előtt akartak egy ily légi vasutat 
építeni, melyen a könnyebb árukat nagy csomagok
ban és ládákban lehessen tova szállítani az óriási 
Metropolis fölött, a nélkül, hogy annak egyre 
növekvő forgalma ezáltal hátrányt szenvedne. 

A rajzunkon látható vasutat Bufus H. Hu
bert találta föl, ki a földfeletti légnyomatu vasút
nak is (Elevated Pneumatic Baihvav) föltalálója, 
és a társulatnak, melye tervet valósággá fogja 
átvarázsolni, alapszabályait nemrég szentesitette 
meg Uj-York állam törvényhozó testülete. A terv, 
mondja egy amerikai szaktekintély, az építészeti 
szépséggel és könnyedséggel nagy erőt és tartós
ságot is fog egyesíteni s ugy van szerkesztve, 
hogy az utazókat gőzerővel, az árukat pedig lég
nyomással szíllitandja rendeltetése helyére. A 
vasút az utcza közepe fölött 24 láb magasságban 
állana s iveken nyugodnék, melyeket a szeglet
kövek vonalának hosszában fölállított díszes osz- ' 
lopok tartanának, a gyalogjárdát és kocsi-utat 
természetesen a közforgalomnak hagyván fenn. A 
távirdasodronyokat az ivekhez, a gázvezető csö
veket az oszlopokhoz erősítenék. Az ivezet, mely 
a# vasutat hordaná, ugy lenne készítve, hogy a vi
lágosságot az utczától ne fogja el és egy különös 
szerkezetű készülék azt is megakadályozná, hogy 
a vonatok dübörgése túlságos zajt ne okozón. A 
vasutat a város keleti és nyugoti szélén állitnák 
föl, s az ágyuteleptől (B»ttery) Harlemig vagyis 
a Manhattan - sziget egész hosszában já rna , s 
remélhetőleg 700,000 dollárba kerülne mérföl
denként. 

Földfeletti vasut terve Uj-Yorkban. 

j szerint legalább 700,000 font sulylyal bírt, egy 
zsidónak adta el, ki azzal 900 tevét rakott meg. 

•/. {Báromezer éves tévedés.) Mint egy olasz 
tudós, dr. Barzilai G. Triesztben, a föntebbi czim 
alatt az 1868. óv folytán megjelent művében ki
mutatta, Józsua nem követé el azt a neki tulajdo
nított naivságot, mely szerint a napnak olyas 
valamit parancsolt volna, mit az már a nélkül is 
megtesz, hanem egy teljesen félreértett monda
tában (Józsua X. fejezet 12. vers) Izrael népének 
egyszerűen a napfogyatkozás bekövetkeztét hirdeté, 
hogy ez által azt a babonától és rémülettől meg
óvja, mivel ez a természeti tünemény az ó kor 
népeit, különösen háborús időkben fölizgatta 
volna. A „semes dom" héber-szavak ucryanis 
nem azt teszik: „nap, állj meg!" hanem:°„nap, 
némulj el!" azaz: szűnjél meg ragyogni! — Ugyan 
ez a tudós különben azt is kimutatá, hogy a só-
oszlop,meljljéLot felesége Sodorna és Gomorrha 
elsúlyedése után változott volna, mivel menekvés 
közben, a tilalom ellene visszanézett, — szintén 
nem egyéb, mint a képzelet szüleménye. 

• *lSTróJa r<mJai-) T rója ősváros nyomait az 
ujyorki Herald" 8 z e r i n t bizonyos Schliemann 
tanár föltalálta. Ott feküsznek szerte az óriás 
Ködarabok, a hatalmas falak maradványai, melyek 
t « éwg tartóztatták fel a görögöket. Van esr 
csonka torony is, mely hihetőleg az Ilion torony 
melyről Andromache Hektort szemeivel kisérte 
A tudós tanár a föld gyomrában is kutatott s 
ÓI—ÓS méter mélységben a romok között 17 
centiméter hosszú rézszögeket talált, melyek ta
lán a híres falóból valók, s melyek bizonyitiák 
hogy mar akkor a réz különböző czélra dolgoztai 

tott fel. Fegyvereket vagy mis érczeszközöket 
azonbannem talált, de ann*l több kovakő-fűrészt, 
cserépedény- darabokat és kézi malom-köveket. 

** (Európa 25 legnagyobb városa.) A leg-
ujabbi népességi adatok szerint Európa legné
pesebb városai igy következnek: London 3.800,000, 
Paris 1 850,000, Konstantinápoly 1.075,000, Bécs 
külvárosait is ideértve 900,000, Szent Pétervár 
670,000, Liverpool 520,000, Manchester Strat-
forddal 500,000, Glasgow 470,000, Nápoly 
440,000, Moszkva 400,000,,Birmingham 370,000, 
Lyon 324.000, Dublin 320,600, Madrid 318,000, 
Brüssel külvárosaival 318,000, Marseille 312,000, 
Buda-Pest 280,000, Amstordam 280,000, Leed 
260,000, Lissabon 260,000, Varsó 250,000, Ham
burg 226,000, Róma 226,000, Turin 210,000 la
kossal. 

** (írók szerzeménye Francziaországban.) Az 
irótoll mennyi vagyont képes összeszerzeni, arra a 
legszembeötlőbb példákat Francziaország nyújtja. 
E°-y angol lap ugyanis a következő érdekes sta
tisztikai kimutatást közli: Hugó Viktor eddigi irói 
munkásságával szerzett olyan vagyont, hogy da
czára s,tík jótékonyságának, s meglehetős kényel
mes életének, van most hat millió forint (nem 
frank) vagyona. Georg Saod, a hires regényíró, 
12 milliót irt össze. Girardin Emil hirlapirói 
tevékenysége után i?mert irónak nem kevesebb, 
mint 35 millió forint vagyona van. O szerzett össze 
tollával legtöbbet. Thiers, Francziaország jelen
legi köztársaságának elnöke, daczára, hogy több
ször volt miniszter, csak irói utón szerzett vagyo
nát tudta megtakarítani,azpedig 10 millió forintra 

rug. About Edmond fantastikua tár
sadalmi regények íróján k vagyona két 
és fél, a Karr Alfonsé, a legszellemdú-
sabb apróság irójáé egy, Jules Janin 
hírneves tárczaezíkkiróé 7'és fél millió. 
Laboubiye, a csak ujabb időben fel
merült jeles irö szerzeménye egy, Sar-
dou színműíró szerzeménye 5 millió. 
Gauthier mikor meghalt, 10 millió 
forintot hagyott maga után, Scribo és 
Ponsard özvegye' dúsgazdagságban él
nek. — Magyarországon nem igen van 
példa rá, hogy irodalmi munkálkodás
ból valaki: tetemesb vagyont szerezzen. 

** (Emlékoszlop nyomda-betűkből.) 
Észak-Amerikában a közelebb elhunyt 
Greely Horácznak, ki mint hírlapíró s 
legutóbb mint az Egyesült-Államok 
egyik elnökjelöltje lett nevezete.-sé, s a 
ki pályáját mint szedő a betüszekrény 
mellettkezdette, nyomda-betűkből fog
nak emléket állítani. A „Tribune" sze
dői egy közelebb tartott gyülf'sökben 
egyhangúlag elfogadták az indítványt, 
hogy Greely Horácz tiszteletére a gra-
wodi temetőben nyomda-érczből készült 
emléket fognak állítani, mely czélra az 
Egyesült-Államok minden nyomdája 
egy vagy több fontnyi régi betűt ad. 

Elhatározták továbbá, hogy február 3-án az Egye
sült-Államok mindenjnyomdásza ezer betűt fog 
szedni s az ezért járó összeget a new-yorki nyom-
dászati egylet elnökéhez küldi, hogy ekkép a szo-
bor fölállításának költségei fedezve legyenek. 

** (A persa shah előkészületei európai útjára.) 
Egy külföldi lap Teheránból a következő levelet 
közli: „A persa shah szüntelen e világrészben 
teendő útjáról beszél, melyen egész csodálattal 
csüng. Az előkészületeket maga vezeti s tanulmá
nyozza az utat, melyet tenni fog. Udvarnagyai 
felette kíváncsiak tudni, kik lesznek a boldogok, 
uralkodójukat kisérhetni. Utazásának benyomása 
a népességre rendkívüli. Habár a szabadelvűek ez 
utazás fölött örömükben kezeiket dörzsölik, azért 
nem kevesebb azok száma, kik ez utazásban az 
izlam vallás halálát látják. A kormány a netaláni 
zavarok csirájában leendő elfojtására szigorú elő-
intézkedéseket tesz. Mihelyt a shah utazásának 
hiro Európába elhatott, annak uralkodói részéről 
számos meghívás érkezett. Még nem tudni, ha 
mindegyiket elfogadja-e, de távollétének ideje 
igy is hat hónapra terjed. Még kevesebbet hallani 
a shah öltözetéről, melyet választani fog. Ha persiai 
viseletéhez alkalmazkodik, megjelenése fogalmat 
szerez ez ország uralkodójának rendkívüli pom
pájáról. A shah öltözete gyöngyökkel és gyémán
tokkal gazdagon díszített kaftán, s ép ugy díszí
tett fekete mellény, melynek öt gyémánt gombja 
80 ezer frankot ér, kardja s ennek markolatja dió-
nagyságu smaragd és rubintokkal van ékitve. A 
shah kísérete som marad hátra alkalmasint a fé
nyűzésben." 
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Irodalom és művészet. 
— (Petőfi szobrának vázlatát Izsótól,) mely a 

„V. U." ez évi első számában rajzban közölve és 
magyarázva volt, a „Pesti Napló" január 30. és 
február 6-ki lapjaiban Pasteiner Cryula bírálat alá 
veszi, de oly módon,hogy azta vázlat rajzának fa
metszetben való ismerése után epén nem lehet 
méltányosnak mondani. Pasteiner Gyulának s 
bárkinek is joga van Ítéletet mondani arról, a mi 
nyilvánosságra jutott, de nincs joga a szobrász 
gyanúsítására használni azt, mit netán a szöveg
író hibázott, ha hibázott. E helyen nem bocsát
kozhatunk P . Gy. hosszú czikkének czáfolatába, 
de miiidenesetre vissza kell utasítanunk azt az ábé-
czés tanitgatást, a mit egy külföldi útra küldött 
tanuló ifjú egy művészszél szemben soha sem hasz
nálhat illendően. Épen olyan ez, mint mikor 
Petőfit oktatgatták a verslábakra még önképző 
köröcskékbe járó kritikusai, holott ő már ak
kor a művészi alkotásban is mesternek bizonyí
totta magát. — A czikk a Csokonai-szoborról 
is megemlékszik s olyan formán végződik, hogy 
a debreczeni Csokonai tán már kifáradt a nagy 
barbiton alatt; van rajta zsineg is , azon Petőfi 
hátára lehetne akasztani, hadd lenne ott a lant 
is az iga mellé, mely ellen P . Gy. részéről til
takozik, hogy ő rajta a múltban olyan iga lett 
volna. — Megnyugtatjuk Pasteiner urat, hogy 
az iga, a jugum oly egyetemes symbolum, hogy 
minden európai miveltsógü ember egyaránt meg
érti. Ha ő tagadja, hogy a nemzet méltóságához 
illenék ez iga s tiltakozik ellene, arra nézve is 
megnyugtatjuk : őt nem ilyen iga nyomta, hanem 
a korlátoltság igája, mely nem engedi, hogy tan
könyvekből beszedett szabályokon kivül egyéb 
szempontot el tndjon fogadni, pedig főként a mű
vészre és műbirálóra áll Göthe mondása, hogy: 
„Ein Blick in's Buch, und zwoi in's Lében, Das 
musz die Form dem Geiste gebén." — Egyéb
ként megnyugszunk, megnyughatik Izsó is a bí
rálat miatt, mert a „P. N."-ban ugyanott Petőfi is 
kikapja a magáét. A Tóth Kálmán-ról ott közölt 
bírálatban egyéb, méltó dicséret mellett az is ott 
van, hogy a családi viszonyokat „kevesb szár
nyalással, kevesb röpkedéssel," hanem „átérzet-
tebb, megülepedettebb melegséggel" énekli T. K., 
mint Petőfi. — No a mely hasábon Petőfiről ilyet 
nyomat ki egy lap, azon nyomathat akármit Izsó 
Petőfi szobráról is, mert ugy sem akad okos 
ember, a ki elhigyje, széles Magyarországon. 

— (Aigner Lajos kiadásában) egy érdekes és 
értékes munka jelent meg ugyancsak Aigner La
jostól. „Ungarische Volksdichtungen" czim alatt 
száz és egynehány magyar népdalt s közel száz 
népballadát és románezot fordított le német 
nyelvre, legnagyobb részt az ujabb gyűjtemé
nyekből, melyeket eddig a német közönség épen 
nem ismert. Mindenesetre elismerést érdemlő 
munkálkodás, annál is inkább, mert Aigner nép
költészetünket és népünket inkább ismervén, mint 
az idegen forditók, hűbb tolmácsa lehet annak 
idegen nyelven is. A fordítás csakugyan lehetőleg 
hűnek is mondható s e mellett nem ritkán erő
teljes és jellemzetes is, s maguk a fordított költe
mények minden oldalról méltán fogják igazolni 
Aignernek népköltészetünkről, bevezetés gyanánt 
álló terjedelmes értekezésében kifejtett, jobbára 
helyesen jellemző ismertetését. Ára a X L lap ér
tekezést és 227 1. forditmányt tartalmazó csinos 
kötetnek 1 frt 80 kr. 

** {,yárchivum Bákóczianum.") I I . Rákóczi 
Ferencz levéltára, bel-és külföldi levéltárakból 
bővítve. Kiadja a m. tudományos akadémia törté
nelmi bizottsága. Első osztály: had- és belügy. 
Szerkeszti Thaly Kálmán. Pesten Eggenberger 
Ferdinánd akad. könyvárusnál. — E történelmi 
vállalat első kötete I I . Rákóczi Ferencz hadi és 
politikai levéltárának lajstromait, az 1703—4. kö
zötti hadjárataira vonatkozó leveleket és levélki
vonatokat, továbbá a fejedelem had- és belügyi 
leveleskönyveit 1705—6-ból tartalmazza. 

** („Magyar színvilág") czimmel jelent meg 
Benkö Kálmán, a nemzeti színház könyvtárnoki
nak szerkesztése mellett és kiadásában egy tör
téneti és statisztikai almanach első kötete a szin-
müvészet köréből. A 204 lapra terjedő kötet 
tartalma: Egy szini engedély 1692-ből. Folya
modványok 1790—92-ből. Eredeti drámairóink 

T A R H A Z . 
1565-től. Drámák, színdarabok 1560 tói. Színé
szeink névsora 1790-től. összes színpadi zene
szerzőink 1790-től. Operák és operettek 1795 tői. 
Színésznők névsora 1790-től. A nemzeti színház 
első szinlapja. A nemzeti színház hivatalos sze
mélyzete 1837-től. — A csinosan kiállított mű ára 
1 frt 50 kr. 

** (Dumas Sándor)%,lj& Femme du Claude" 
czimü uj színmüvének előadhatási jogát Ausztriá
ban s Magyarországon a bécsi Carl színházra 
ruházta, oly kikötéssel, hogy Magyarországból be
folyó tiszteletdija valamely magyarországi jótékony 
czélra fordittassók. Mint irja, „ezzel csakis ki
fejezést akar adni amaz őszinte rokonszenvnek, 
melvlyel a magyarok iránt viseltetik." 

** (Erödi Béla) „Hafiz dalainak" második 
kötetére hirdet előfizetést. E második kötet Hafiz 
apróbb dalain kivül tartalmazni fogja a „Dalnok 
könyve" czimü hosszabb költeményt. A munka 12 
ivre fog terjedni és ápril elején jelenik meg. Elő
fizetési ára fűzött példánynak 1 frt, diszkötésben 
2 frt. Az előfizetési pénzek szerző lakására (Pest, 
uri-utcza 2-ik sz. I I I . emelet 35-ik ajtó) külden
dők márczius közepéig. Ugyancsak Erőditől, ki 
több évig élt Törökországban s a török nyelvet 
alaposan érti, közelebb gyakorlati török nyelvtan 
is fog megjelenni. 

** („Kis dalnok") czimü énektani gyakorló 8 
dalkönyv jelent meg, népiskolák számára Goll 
Jánostól, Aigner Lajos kiadásában. Ára 50 kr. A 
kis könyv -czérja, hogy kis gyermekeknél hallás 
után betanított alkalmas dalokból, a hangjegyekre 
tett dal előtt levő egy-egy sornyi „gyakorlat" se
gélyével, a taktus és hangjegymérték iránt érzé
ket felébreszsze s fejleszsze, idővel pedig a hang
jegy hangoztatásának elsajátítását is eszközölje. 

** („Hasznos mulattató") czimmel Dolinay 
Gyula febr. hó végén megjelenő gyermek- ós nép
olvasmányokat tartalmazó képes könvyre hirdet 
előfizetést. A „Hasznos Mulattató" 68 lapra fog 
terjedni, s egy példány tömeges megrendelés 
mellett igen kevésbe került, pl. 20 példány ára 
3 frt 90 kr, 50 példány 9 frt, stb. (Kiadóhivatala 
a kerepesi-uton 65. sz. a. van.) 

— Sz. J. (Hírlapirodalmunk 1873-ban.) A 
„V. U." 4-dik számában közölt kimutatásunkat 
mai napig következőkkel egészithetjük ki : 

202. Szabad Sőmüvesi Figyelő. A Magyarországi sza
bad kómivesek közlönye. Szerk. és kiadó-tulajd. Hollós 
László. Nyomatik a Pesti könyvnyomda-részvénytársaság
nál. Megjelenik minden hó 1. és lő-én 4-drét egy és fél 
ivén. Ára 5 frt. (Keletkezett jan. 15-én.) 

208. Lámpát. Polititkos gúnyos hetilap. Szerk. és 
kiadó-tulajd. Szini Károly. Nyomatik Reach Zsigmondnál-
Megjelenik hetenként 4-drét negyediven. Ára 6 frt. (Uj-
életre kelt mint V. évfolyam 1. szám. jan. 18-án.) 

204. Vasmegyei Figyelő. Vegyes tartalmú hetilap. 
(Szombathely.) Szerk. Rusa Kálmán; kiadó-tulajdonosok: 
Roder Adolf, Stirling József és Rusa Kálmán. Nyomatik 
Seiler Henriknél. Megjelenik minden vasárnap ívrét egy 
ivén. (Keletkezett jan. 26-án.) 

205. Erdélyi Nevelésügyi ÉrtaitS. (Kolozsvár.) A 
kolozs-dobokamegyei néptanítók egyletének s több az 
erdélyi részekben múködó néptanító-egyleteknek közlönye. 
Kiadja a kolozs-dobokamegyei néptanítók egylete. Meg
jelenik aug. és szept. hónapokat kivéve minden hóban 
egyszer, 8-drét egy, néha másfél ivén. Ára 1 frt. (Keletke
zett jan. végén.) 

206. Ipoly. Politikai, közgazd., társadalmi és szépiro
dalmi hetilap. (Balassa-Gyarmat.) Szerk. Horváth Danó. 
IL évfolyamban jár. iséi 

Változások : 
Magyar Nyelvőr. Megjelenik minden hó 15-én, tehát 

évenként 12-szer, három ives füzetekben. Ára 5 frt. 
Egri Népújság. Hetilappá változott. 
A Színlap szerkesztését febr. 1-től Papp Károly 

vette át. 
Erdélyi Gazda. Hetilappá alakult át. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémiában) hétfőn a 

nyelvtudományi osztály tartott ülést, melyen 
először Budenz értekezett „az észt nyelvbeli hang
zó-erősödésről." Utána Török Emil olvasta fol 
Brossai Sámuel értekezését: „A mit nem mond
tak, s a mit roszul mondtak a kommentátorok 
Virgílius I l - ik könyvére" czim alatt. Értekező 
Virgil magyarázóinak egyes jegyzeteit bírálja, 
bővíti, czáfolja, igazgatja. Végül Fogarasi János 
mutatta be Bálinth Gábornak egy ujabb levelét, 
melyet január 18-án ir Pétervarról s jelenti, hogy 
februárban már útra indul Mongolországba. — 
Megemlítjük, hogy a Gorove-féle pályakérdésre 

(az egyéni szabadság föltételei és korlátai) 
két mű érkezett; a Vitéz-féle egyik kérdésre 
(Bonfinius életének jellemzése) egy munka; a má
sikra pedig (Erdély polgári alkotmánya) egy sem. 

*• (A Kisfaludy-társaság 24-dik közgyűlése) 
február 9-én, mint Kisfaludy Károly születése 
évfordulójának vasárnapján, d. e 10 órakor fog 
megtartatni a magyar tud. akadémia dísztermé
ben. A közgyűlés programját már múlt számunk
ban ismertettük. — A társaság a magyar szépiro
dalom minden barátját szívesen Iája. Jegyek nem 
adatnak ki. Az első karzatok most is, mint más 
években, a hölgy közönség részére tartatnak fón. 

** (A nemzeti kaszinó évi közgyűlése) gr. Mi
kes János elnöklete alatt múlt vasárnap délben 
volt. Igazgatóknak a régieket választák meg: gr. 
Károlyi Györgyöt, gróf Szapáry Antalt és báró 
Wenckheim Bélát. A könyvtárnokságról Urházy 
György lemondván betegeskedése miatt, helyére 
Menyhard urat választák meg. Élénk vitát idézett 
elő gr. Koglevich Béla amaz indítványa, hogy 
ezentúl a társalgó termekben is lehessen szeszes 
italokat inni. Keglevich indítványát különösen a 
fiatalok pártolták, az öregebbek gr. Szapáry el
lenvetésének adtak igazat. Végre az eddigi szokás 
győzött. A költségvetésben az idei bevétel és ki
adás egy iránt 80,536 ftban van megállapítva. A 
kártyapénz-jövedelem hat ezer forintra van téve. 

** (Eötvös-emlékünnepélyt) rendezett a múlt 
héton az „Unió" nevű pesti kereskedelmi egylet. 
Körösi J . elnök megnyitó-beszéde után Névy 
László tanár emlékbeszédet tartott, elsorolva 
Eötvös munkálkodásának főbb mozzanatait. Vé
gül Strausz egyleti tag szavalá el Eötvös „Bú-
csú"-ját. 

Egyház és iskola. 
** (A pesti egyetemhez) dr. Bakody Tivadar a 

hasonszenvi különös kór- és gyógytan rendkívüli 
tanárának, dr. Bókay János pedig a gyermekgyó
gyászat rendes tanárának neveztettek ki. 

** (Pestváros tanügyi bizottsága) azt javaslá 
a tanácsnak, hogy a város hat éven át esztendőn
ként ezer forinttal járuljon a Zichy Antal által 
kezdeményezett „budapesti tanítók segélyegylete" 
alaptőkéjéhez. 

** (Ipolyi Arnold) püspök a szegényebb 
sorsú káplánok fizetésének javítására ezer forintot 
utalványozott. 

** (A kassai férfi-tanitóképezde,) mely már 
közel 100 éve áll fon, az idén 5—6 ívnyi kimerítő 
programmot fog közzétenni, melyre 1 írtjával 
előfizetést hirdet. Az előfizetési pénzek Dölle Ödön 
igazgatóhoz küldendők. A tiszta jövedelem az 
intézet segélyegylete javára fordittatik. E pro-
gramm kiadási költségeire a kassai püspök 80 frtot 
adományozott. 

— (Iskolai értesítés.) A pesti reform, főgym-
náziumban az 1872/3-ik iskolai év első felének 
végén tartatni szokott szigorlatok és magán vizs
gák e következő rendben fognak megtartatni: 
Febr. 17-től 22-ig az osztályok szigorlatai; febr. 
22-ón d. u. 2 —6-ig az éretségre menendő ifjúk 
előleges magán vizsgája; febr: 24 és 25-én írás
beli érettségi vizsga; febr- 26-án szóbeli érettségi 
vizsga; febr. 27 én d. e. 8—12-ig V. VI. VII . 
VIII oszt. d. u. 2 - 6 - i g I. I I . I I I . IV osztály
beli magántanulók vizsgája. — Pesten, 1873. 
febr. 3. Vámossy Mihály, igazgató tanár. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
f (JégszáUitás.) A rendkívüli lágy tél 

megakadályoztató eddig az élelmezési és egyéb 
czélokra annyira szükséges jég beszerzését, és 
minthogy az idő már meglehetősen előhaladt, felső 
Magyarország hegyes vidékeiről, hol egyes ta
vakban hirszerint 1 láb vastagságú tiszta jég 
található, akarnak Pestre szállitani. A magy. kir. 
államvasutak és a kassa-oderbergi vasút igazgató
ságai a jég szállításának könnyebbitése czéljából 
elhatározták, hogy a nagyobb jégszállitmányok 
vitelbérét tetemesen lejebb szállitják, s szállítá
sáról leggyorsabban gondoskodnak. 

# (A budai gőzsikló igazgatója,) Pongrácz, 
Odessába megy, honnan igen előnyös meghívást 
kapott az ottani közúti vasút s a Monté castellora 
vezetendő hegyipálya építésének vezetésére. 
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Mi ujság ? 
** (A képviselőház) a hé t elején megkezdette 

a költségvetés részletes tá rgyalásá t , s a miniszter
elnökség , a király személye körüli és a horvát-
szlavón minisztérium költségvetésének tárgya
lása rövid idő a l a t t , kevés vitával megtör tént , 
ezután a belügyminisztérium költségvetése került 
napirendre, a mely már több időt igényel; a csütör
töki ülésben a közegészségi ügyekig haladtak, s 
ez alkalommal a „doktor" képviselők: dr. Oláh 
Gyula , dr . Pa t rubány és dr. Cseh Károly tüzes 
beszédeket tar tot tak. 

** (A hivatalos irály) czikornyás és ér thetet
len voltának megszüntetése czéljából Trefor t 
miniszter utasítást intézett minisztériuma hiva
talnokaihoz, melyben egyebek közt igy szól: 
„Legyen az általam vagy nevemben kiadott mi
niszteri rendelet, válasz stb. olyan, mely tiszta, 
egyszerű, határozott és félreértésekre vagy ujabb 
kérdezősködésre alkalmul nem szolgáló voltánál 
fogva mindenki által azonnal megér the tő ; legyen 
mindennemű,e minisztérium kebeléből, akárkihez, 
akármely fontos ügyben intézett rendelet vagy 
irás, belszerkezetére, logikájára s i rá lyára nézve 
olyan, hogy, ha szükséges, azt akármely perczben 
felmutatni, sőt nyomtatásban legott közzé is tenni 
lehessen; legyen végre mindennemű irat olyan, 
mely mivel okmányul szolgál, minden kétértel
műséget vagy tetszés szerinti interpretatiót ki
zárjon." 

** (Deák Ferenczről) azt a hirt hirí közié a 
„ H o n , " hogy miután orvosai egézségére ártal
masnak mondták a folytonos lépcsőjárást, az ,,An-
LOI k i rá lynő" szállod-i második emeletén levő 
lakásáról, hol évek ho9szu sora óta lakik, a föld
szintre akart költözni, hanem a szálloda bérlője 
500 frttal többet kért, mire az öreg ur azt felelte : 
, ,Hála istennek, hogy niucs házbérre való ötszáz 
forinttal többem, mint a mennyit most fize
tek; legalább nem kell megválnom megszokott 
szobámtól " — „Ez már eddig is eléggé jellemző 
tiirt-net — jegyzé meg a „Hon" — mer t nem csak 
nálunk, a kapzsi gazdagodás hazájában, de más 
országban is páratlan ritkaság az, hogy az ország 
legbefolyásosabb s bizonyára egyik legnagyobb 
emberénél 500 frt tiltó numerus t tegyen akkor, 
mikor egészsége megóvásáról van szó ." — Deák 
Ferencz most Jókaihoz irt levelében alaptalannak 
nyilvánítja e tudósitást, s azt irja, hogy neki soha 
sem volt eszébe tizennyolcz év óta megszokott 
ntásodemeleti szállását fölcserélni; Schalek bérlő 
pedig folytonos figyelmet és szives előzékenységet 
tanúsít iránta. — J ó k a i a levélre megjegyzi, hogy a 
közlő megbízható forrásból hallotta, és azért nem 
vonakodott közzétenni , mer t nagyban Deák F e 
rencz nemes jellemével összeillett. 

** (Vukovics Sebőért) Temesvár t t a szerb 
püspöki egyházban febr. l - jén tartot ták meg a 
gvászisteni t iszteletet . A város, megye, állami hi
vatalok s a különböző testületek küldöttei nagy 
számmal je lentek meg, s Zwetits püspöki helyet
tes nagyszámú és fényes segédlettel végezte az 
egyházi szer ta r tás t melyben az elhunyt családja 

• mély gyászba borulva vett részt. 
** (A képviselőház elnöke:) Bittó Is tván és 

neje február és márczius minden szerdáján estélyt 
adnak az országúti Luby-házban levő lakásukon, 

_ m e l y e k r e a képviselőház összes tagjait meghívták. 
** (Házasság.) Táncsics Mihály leányát, Esz -

\ t é r t e hó 1-én vezette oltárhoz Csorba Géza állam-
1 ügyészi hivatalnok. Násznagyok a vőlegény ré-
j széről Kozma főállamügyész, a menyasszony 
I részéről Ghyczy Kálmán voltak. 
U" ** (Az izraelita nőegylet álarczos báljának) 

.övedelme múlt vasárnap negyedfél ezer forintra 
ment ; Józse f őherczeg ez alkaíommal ötven forin
tot küjde az egyletnek. 

** (A postai nyomtatványok) gr. Zichy k eres-
kedelmi miniszter intézkedése folytán, — m i n t a 
„Posta-Közlöny"-ben olvassuk, — ezentúl csupán 

magyar szövegüek lesznek. A német szöveg azok
ról egészen elmarad. 

f (Halálozás.) Kerkapoly Károly pénzügy
minisztert ujabb családi szerencsétlenség érte. 
Unokahuga Doby Ágnes január 30-án pár heti 
szenvedés után alig 18 éves korában Köves-Kál-
lán (Zalamegyében) meghalt . — Id. Székely Elek, 
a tordai uni tár ius középtanoda felügyelő gond
noka, !s Torda Tarosának közbecs ülésben állott pol
gára, a ki számos éven át a megyénél is viselt 
közhivatalt, élte 66 ik évében elhunyt. —-Kolosz-
várt Körösi Kálmán, az ottani nemzeti szinház 
tehetséges tagja, meghalt. — Dr. Friczek Máté, 
Körmöczbánya városa nyűg. főorvosa, életének 
72-dik évében meghalt. Ifjabb éveiben Somsai eh 
Pálnak nevelője volt. — Budán m. hó 29-én 
elhunyt Markovics József nyűg. pénzügyi Taná
csos, 70 éves korában. — Id. Mándy Péter, Szat-
már egykori érdemes alispánja s nyűg. törvény
széki tanácsos, ehó 2-án elhunyt, 90 éves korában. 
Fiatal éveiben Kazinczy Ferenczczel, rokonával 
Kölcsey Ferenczczel ós tanulótársával Fáy András
sal közelebbi viszonyban állott , s már akkor buzgón 
működött irodalmi éa közügyekben; a magyar 
nyelvészettel aggkorában is szenvedélyesen fog
lalkozott. Az érdemes férfinak arczképét és élet
rajzát lapunk 1866. évi 29-dik számában közölte. 
— Sárváry Elek hír lapíró közelebb atyját, most 
pedig nejét veszté el : szül. Slézinger Etelka asz-
szonyt, ki 24 éves korában hunyt el. 

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

(Sárospatakon) 
(A pesti sakk-körnek ajánlva ) 

Sötét. 

Nemzeti szinház. 
Péntek, jan. 31. „Júlia." Dráma 3 felv. Irta Feuillet ; 

ford. Paulay. — „Nöi könyek." Vigj. 1 felv. írtak Siraudin 
és Thibaut. 

Szombat, febr. 1. „Fidelio." Opera 2 felv. Zenéjét 
szerz. Beethoven. 

Vasárnap, febr. 2. „Szökött katona." Népszínmű 3 felv. 
Irta Szigligeti. 

Hétfő, febr. 3. „Az utolsó levél." Vígjáték 3 felv. Irta 
Sardoa ; ford. Szerdahelyi. (Halmi F. ur utolsó fölléptetil.) 

Kedd, febr- 4. „Norma." Opera 2 felv. Zenéjét szerz. 
Bellini. 

Szerda, febr. 5. „Egy nö, ki az ablakon kiugrik." 
Vígjáték 2 felv. Seribe után magyar szinre alkalmazta 
Somolki. 

Csütörtök, febr. 6. „Fidelio." Opera 2 felv. Zenéjét szerz. 
Beethoven. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— A májusi menyasszony, felvidéki népszokás. 

Maga a népszokás, feltéve, hogy igy van gyakorlatban, a 
mint elbeszélve, nem volna érdektelen. De az előadás néma 
tárgyhoz való. Ilyesmit természetes, gyermeteg, keresetlen 
— szóval népies modorban kell elbeszélni, mire elég pél
dát találhat ön, avagy csak a „Vasárnapi Ujság'-ban is. 
Hírlap- s novellairói (rósz) stylnak az effélénél semmi 
helye. A czikket azért most félre teszszük, s ha egyszer 
időnk lesz rá — átdolgozzuk. 

— K. J. A svéd regedal csinos s adni is fogjuk; 
majd hgzzá keressük Göthe egy hasonló tárgyú kedélyes 
dalát, a kettő együtt annál kedvesebb lesz. 

— Hajnik. G. I. A költemény itt van. Azt az adatot 
majd megírja az életrajzíró. A J. P. forditásából közlendő 
mutatványról látatlanban s előre nem szólhatunk. A 
„B. P. Sz."-be szánt küldemény megérkezett. 

— S.-A.-Ujhely. Az illető helyen még nem tudtuk 
megkapni a választ; mihelyt megkapjuk: rögtön küldjük. 

— Debreczen. F. G. Nem megfeledkezés; minket is 
ezer baj gátolt. Az ujabb kívánatnak mindenképen igye
kezünk megfelelni. 

— Vatya. S. D. A kérdezett lakása: Kerepesi-ut 
65. szám. 

— Tóbik. fi. A. A hirdetés megjelent s ennek vége, 
Hanem egy olyan jókedvű és kedvetelt agarász valami vi
dám agarászati leírást is küldhetné ám ! 

— Stuttgart. I. I. Az emiitett tárgyak érdekesebbek 
volnának s inkább lapunk keretébe illenének, mint a kül
dött czikk. 

— Hanva. S. M. Eddig már vette kiadóhivatalunk 
tudósítását. A tévedés helyre van igazítva.1 — Részünkről: 
hozta isten ! 

— Pr. Cy. Mindig jó elemek, jó hang, s mindiga 
befejezés az, a mi még nem akar sikerülni. Őszintén mél
tányoljuk szép törekvéseit. 

— D. V. A kérdezett a pesti e. h. takarékpénztár épü
letében lakik. A—r Pesten van. 

c d e f 
Vi lágos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond 

A 684-ik számú feladvány megfej tétje-
(Makovszky Károlytól Prágában.) 

Vil. Sot. 
1. Fe6-d7 Ke5—f6(a) 
2. H d 4 - f 5 t K£6-g6 v.f7 
3. Vc3 —g7 matt. 

(a) 
1 1. Keö—d6(b) 
2.Hd4—főt2. Ktetsz.szer. 
3. Vc3 -c8 -d4 matt. 

S6t. (b) -Vil. 
1 1. Ke5-e4(c) 
2. Hd4—f3 2. tetsz. szer. 
3.VcS—d3—d4matt. 

(c) 
1 1. Ke5-d5 
2. Hd4 —e2 2. tetsz. szer. 
3. V. mattot ad. 

Helyesen fejtettek meg: Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolcion: Gzenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig-

| mond. — Kecskeméten: Galambos László. - Sárospata
kon: Gérecz Károly.— Gyepesen: Kún Róza. — Szatmárotl: 
Vas János. — A pesti sakk-kör. 

Rövid értesítések. Pest: Sz. B. A beküldött négyes 
már két lépésben megfejthető 1. Kfl —e2 által. Azonkívül 
egy négy lépéses mellékfejtéssel bír. 1. Hd3—e5t által. 

Hibaigazítás. Amultszámi 688. sz.f.-ban fl-re világos 
I futár helyett a vil. király teendő. A közlött Bécs—London 
i közötti játszmában pedig a 13-dik húzás a 12-dik helyébe 
| teendő és viszont-

H E T I - N A F T A 
Honapi-es I 

faetinap i 
Kalholikas et protestáns | Görög-orosz 

naptar naptár 

Február 
9 Vasár 

10 Hétfő 
I l i Kedd 
12ÍSsserd 
131 Csőt. 
14 Pént. 
15>Szóm. 

Jan. (ó) 
I E Apollónia sz. IE Hetven. 88 G Friod 
ISkolasztikaszúz'Skolasztika 29 Ipoly 

k. 

Dezsér, Eufr. 
Eulália 
Agáb, Barna 
Bálint 
Fauszt.. Jovit. 

Árpád 30 Nagy V 
Eulália szűz 31 Czirus János 
Barnika 1 Febrnárias 
Bálint | 2 Kriszt, bem. 
Fausztin ii 3 Simon Anna 

Izraeliták ! N a p 
naptara hossza I kél nyűg. 

H o l d 
hossza 

Sebat R. 
12 Enók 
13 Jakab 
14 
15 Örömm. 
16 Jáfet 
17 
8 S. Jethre 

í. p. 
320 50 
321 50 
322 51 
323 51 
324 52 
325 53 
326 53 

LüíLl nyűg. 

13 101 

Hold változásai. ® Holdtölte 12. 49. 2 <perczkorldélután 12]óra kor 

113 
!l25 
138 
149 
101 
173 

P-
50 
46 
39 
12 
30 
38 
ll! 

4. p. 
1 59 
2 58 
4 2 
5 Ú 
6 15 
7 21 
8 27 

ó. p 
5 57 
6 39 
7 12 
7 38 
7 59 
8 10 
8,36 

Előfizetési fölhívás 

VASÁENAPI IIJSÁG 
éa 

Politikai ijdonságok 
1873-ilt éri folyamára. 

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

letekkel bővítve.) 

Előfizetési föltételek: 
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva. 

A. Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok 
együtt: 

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

Csupán a Yasárnapl Újság: 
Egész évre (január—deczember) 6 ft-
Félévre (január-június) 3 » 

Csupán a Politikai Újdonságok: 
Egész évre (január—deczember) . . . . 5 ft. — kr 
Félévre jjanuár —június) 2 » 50 » 

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

£M^~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgálunk. 

í Vasárnapi Újság és P. Ujdonságo*-
kladó-hlvatala (Pest, egyewsm-utcza 4. sz.e.í 

T A R T A L O M . 
Driquet Péter (arczkép). — Az ősökről. — A had-

nagyné tyúkja (vége). — A lánygyermek nevelése. — 
Beszterczevidéki oláhok (képpel). — A jég között (képpel)-
Bombaytól Bagdadig, III . — Jégkészités mesterséges utón. 
— Kossuth Lajos levele. — Szent Péter és sz Ur. — A. 
földfeletti vasút terve Üj-Yorkban (képpel). — Egyveleg 
— Tárház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egy
letek. — Egyház és isknla. — Ipar, gazdaság, kereskedés. 
— Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondani
való. — Sakkjáték. — Heti-naptar. 

Felelős szerkesztő Nagy Miklós(L. magysr-utezs 21. sz) 

7-ik s z á m . Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: « Vasárnapi U.j-ág és Politikai üjdonsanok esyütt. Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft 
W Csnpan Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft Fél évre 9. ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 60 kr. 

• T Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hss&bsott petit sor, vagy annak helve eevszeri i*tatA»nil in kr»i,,i,i, kt 
többszöri igtatásna, csak 7 krajezarba számíttatik. - Kiadó-hiv.taiunk szagra birdefnényefcet eifogaY Béesh™ : „ , £ « . A . ^ V o l I Í s U . £ 2 2 ^ ™ ^ ^ ^ ZZ 
Belyegdy, kulon minden igtatás után 30 krajezár. " » S " T . wonzeue ar. Ö. — 

A nők társadalmi egyenjogositásának 
kérdése végelemzésben e két kérdésen sar-
kallik : nem gátolja-e a nőt természeti alkata, 
hogy a férfival a munkában, s van-e 
elégséges értelmi képessége, hogy a férfival 
a szellemi téren egyenjoguvá lehessen ? mert 
e két pont az, melyen a nőt a férfinál ren
desen gyöngébbnek szokás tartani, s e két 
gyönge oldalról támadják meg társadalmi 
egyenjogúságra való törekvéseit. 

Sem ideje, sem helye most és itt e kér
dések eldöntésébe, avagy csak vitatásába 
is bocsátkoznunk. De nem 
nyomhattuk el magunkban a 
kérdés fölmerülését egy oly 
nő arczképe előtt, ki azon a 
téren, hol a nők gyöngébbik 
oldalát rendesen keresni szokta 
a büszke és uralkodó férfi-nem, 
— az értelmi tehetségek te
rén, a férfiak határtalanul leg
többjét messze fölül multa, s 
egy-két legmagasabb szellem 
kivételével, a legjelesb értelmi 
tehetségű s tudományú fér
fiakkal bizonyára egy rangban 
állott. 

Somerville Mary ez, a múlt 
évi nov. 9-én, 92 éves korában 
elhunyt angol tudós asszony. 

Egy tudós asszony! de a 
szó valódi s legmagasabb ér
telmében. Mert nincs utálato
sabb s nevetségesebb valami 
a tudákos asszonynál, ámbár 
biz' a tudákos férfi sem sokkal 
kedvesebb. De miután társa
dalmi rendünk és szokásaink 
szerint a férfiak bizonyos osz
tályainak tiszte a tanulás, a 
könyvek és a toll forgatása s 
mindennapi kenyere a tudo
mány: megbocsáthatóbb, ha 
ez osztályokban valódi tudósok 
helyett olykor a tudósságot 
csak negélyző, azzal hivalkodó 
áltudósokat, tudákosokat is találunk. A nőt 
azonban semmi társadalmi rend nem kény
szeríti, sem hogy tudós legyen, sem hogy an
nak látszassák; s ha nem az, és mégis annak 
akar látszani, méltán válik nevetségessé. 

Távol legyen tőlünk mindazáltal, hogy 

S o m e r v i l l e M a r y . 
(1780—1872.) 

a Somerville Mary példájából szabályt al
kossunk s ugy mutassunk reá: hogy ime, 
egy valódi tudós asszony, kinek tudománya 
a férfiak között is ritkítja párját, tehát ilyen 
lehet minden asszony, és igy a tudományos 
pályákat egyaránt nyitva kell tartani férfiak 
és asszonyok előtt. Sőt hajlandóbbak- va
gyunk Somerville Maryt valóságos kivétel
nek tartani s példájából csak annyira vonni 
következtetést, a mennyi csakugyan a leg
szorosabb logikával is következik: hogy t. i. 
nem lehetetlen a nöi szellemnek is az értel-

S O M E R V I L L E M A R Y . 

miség s a tudomány legmagasb fokára 
emelkedni, s igy a megvetés, melylyel sok 
férfi a nők értelmiségéről átalában s kivétel 
nélkül beszélni szeret, legalább is jogo
sulatlan. 

Somerville Maryt mindenesetre kivételes 

nőnek, a női nem legritkább s legszebb pél
dányának tartjuk. Mert bár korunkban a 
tudományos kutatások eredményei megle
hetősen hozzájárulhatókká lettek minden
kinek, mégis a legritkább eset, hogy nők, 
szigorún matheraatikai tanulmányokra for
dítsák figyelmöket s maguknak a meny-
nyiségtani felsőbb elemzés módszereiben 
gyakorlottságot és teljes beavatottságot 
szerezzenek, mint a nő, kiről szólunk. Pedig 
ö nemcsak a számtannak szentelte magát; 
a természettudományokban is ritka fokú 

képzettséget szerzett, az ó és 
újkor klasszikus irodalmaiban 
egyenlőn jártas, ügyes rajzoló 
és festő volt, s a legkésőbb 
életkorig (mert ebben is kivé
teles volt, hogy a kilenczven 
évet csaknem minden öregségi 
gyöngeség nélkül érte meg!) 
nagy érdeklődéssel viseltetett 
minden tudományos és iro
dalmi mozgalom iránt. S mind 
ezek mellett kitűnő jó feleség 
és anya tudott lenni, s a tár
salgásban oly igénytelen és 
szeretetreméltó volt, hogy az 
idegen nem is sejtette volna 
benne azon asszonyt, kinek 
tudományos hirneve rég túl
szárnyalta hazája határait. S 
igy példája, bármily kivételes 
is, bizonság arra, hogy a nő, a 
tudományosság mellett is, be
töltheti nöi kötelességeit s 
megőrizheti nőies báját és ked
vességét: oly igazság, melyet 
sokan kétségbe vonnak. 

Somerville asszony, szüle
tett Fairfax Mary, sir William 
Fairfax tengernagy (admiral) 
leánya, 1780-ban, karácson má
sodnapján született Jedburgh-
ban a lelkészi lakon, hol anyja, 
unokatestvérénél dr. Somer
ville Tamás lelkésznél látoga

tóban volt. Neveltetését a kis MaryEdinburg 
mellett Musselburgban, egy magánnöveldé-
ben nyerte. Nem szándékosan képezték tu-« 
dósnak, mert csak annyira tanították, mint 
más középrendü vagy előkelő angol vagy skót 
kisasszonykákat. De ö, saját választásából, 




