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vonalon magánsürgönyök felvételére is fölhatal- ] 
maztatott. Ferdinánd-hegyen a határ őrvidéki illyr-
bánsági ezred területén korlátolt szolgálattal uj 
távirda-állomás nyittatott meg; egyszersmind pe
dig az azelőtt fönállott szomszédos ohaba-bistrai 
távirda-állomás megszüntettetett. 

Mi ujság ? 
— {Franklin-társulat.) Lapunk kiadójának, 

Heckenast Gusztávnak könyv- és hírlapkiadó válla
latát, nemkülönben jelentékeny nyomdáját azon 
díszes épülettel együtt, melyben a vállalat helyi
ségei vannak, egy irodalmi férfiakból és tőkepén
zesekből álló társulat vette meg. E társulat 
800,000 forintnyi alaptőkével alakult s czélul 
tűzte ki magának a magyar irodalom hathatós fej
lesztését közhasznú s tanulságos könyvek s egész
séges, józan irányn lapok kiadása altul. Az ame
rikai egyesült államok egykori nagynevű elnöke 
Frankin Benjámin után, ki, mint tudva van, fiatal 
korában nyomdász volt s később mint iró és politi
kus halhatatlan érdemeket szerzett magának, a tár
sulat „Franklin-társulat" czimét vette fel. Elnökké 
választatott Hunfalvy János; alelnökül Heckenast 
Gusztáv; igazgatósági tagokul: dr. Jurenák Ká
roly, Glatz Henrik, Kautz Gyula, Halász Imre, 
Trebitsch Ignácz, Immerdörfsr Ágost , Ballagi 
Mór, Eötvös Loránd b., Beck Miksa és Mandelló 
Hugó. A társulat ápril l-jével kezdi meg műkö
désót, s igazgatójául Jurány Vilmos van kijelölve, 
a ki már több mint húsz éve Heckenast Gusztáv 
könyvkiadó-hivatalának üzleti vezetője. 

** (A ferenczrendiek) a barátok-terén lévő 
kertjük területéből a pesti egyetemi könyvtári 
épület czóljaira 600 Q ölet ingyen engedtek át. 
E telek tulajdonjoga iránt a szerzet s az egyetem 
között hosszas per folyt, melyet előbbi minden 
fo rumon megnyert. 

** (Ajándék az akadémia réséére.) A Salz
burgban lakó Kántz Zsigmond nyűg. máramarosi 
bányászati és erdészeti tanácsostól, ki nagy buz
galommal gyüjté össze a linczi száműzetésben 
elhunyt Bacsányi irónk hátrahagyott iratait, mun
káit, leveleit és arczképeit, és azokat nagy csoma
gokban küldé be az akadémiának, a napokban 
érkezett meg az utolsó szállítmány. Kántz külde
ményei közt egy szép album is van, mely Bacsányi 
és neje, Baumberg Gabriela német költőnő arcz
képeit tartalmazza. A Kántz által már egyszer 
beküldött arczképről közölte lapunk is Bacsányiné 
arczképét („V. U." 1872. év f. 25. sz.) 

** (Kopernikus születésének négyszázados év
fordulóját) ünnepélyesen megtartották Lengyel
ország több várójában; Thom, Krakkó, Lemberg 
Varsó, stb. városok fényes emlékünnepélyt ren
deztek e napra. 

*• (Jókai Mór) febr. 29-én töltötte be 48-ik 
évét, s ez alkalommal Berlinből németországi 
tisztelői is küldtek hozzá üdvözlő sürgönyt. 

** (A kerepesi-uti boulevárd.) A fővárosi köz
munkatanács tanulmány tárgyává tette a kere-
pesi-ut rendezési tervét s a szabályozást minden 
részleteiben megállapitá. A kerepesi-ut 3 részre 
fog oszlani, u. m. az ország-uttól a nagy körútig, 
onnan a szövetség-utczáig, és innen a vámig. Az 
országúttal határos részben a közúti vaspálya 
e,;y vágányban a kerepesi-ut közepén fog egye
sülni és igy vonul el a nemzeti színház előtt, míg 
azontúl két részre oszlik és csaknem a nagy kör
útig két vágány vonul el. Az egész kerepesi-ut 
közepén gránit, oldalt trachyt, a járdákon pedig 
asfalttal fog burkoltatni. Az ut két oldalán fasor 
lesz, s e mellett lesznek a lámpatartók. A Kókus-
kórház és a Kaszalek-féle ház el fognak távolit-
tttni. A közmunkatanács fölhívta Pest - városát, 
hogy a kerepesi-ut szabályozására nézve itt elso
rolt terveket tanulmányozza, és ha azokat helye
seknek találva elfogadná, utasítsa mérnöki hiva
talát, hogy azok alapján a részletes terveket 
készitse el. 

* (Az „Athenaeum") megvette a jelenlegi 

házával szomszédos Podmaniczky-házat, s azt a 
jövő évben szedő-termekké és irodákká ala
kítja át. 

** (A Svábhegyen) egy társaság összevásá
rolta a br. Eötvös-, Emich-, Korcsák-féle villát 
és a Latinovics-birtok egy részét. E társaság 
rendes közlekedést (Rigi-féle vaspályát) akar a 
Svábhegyre létesiteni, vizvezetóket épiteni és 
egyéb kényelemről gondoskodni. Ha e tervet ki
viszik, a Sváb-hegy kétségkívül a leglátogatot
tabb helyek közé fog tartozni a főváros) vidékén. 

— (Jótékony czélu vigálmak.) A pesti nép
színház javára e hó 15-dikén, szombaton este tar
tott álarczos bál a farsang egyik legszebb mulat
sága volt a redout termeiben. Ha a magasabb 
körök nem látogatták is meg elég számosan : 
annál számosabban voltak a középosztály kép
viselői , s átalában Fest valódi magyar társasá
gának tagjai. Tultömött nem volt a bál, de azért 
sok jegy elkelt s a jövedelem, hir szerint, két ezer 
frt körül jár. Az eredmény a mulatókra és a ne
mes czélra nézve egyaránt kielégítő volt. — A 
nöképző egylet bálja pedig, mely Karolina-Auguszta 
császárné temetése napjáról elhalasztatott, hétfőn, 
e hó 17-dikén tartatott meg az Európa díszter
mében oly sikerrel, hogy az Európa zsúfolt ter
méből a redout nagytermeibe kívánkozott a rop
pant számú közönség. A jövedelem bizonyosan 
ismét jelentékeny összeget szolgáltat e nemes 
czélu egylet iskolájának. — A protestáns árvaház 
javára adott bál volt a díszes nyilvános bálok 
közt az utolsó a farsangban, mely szerdán, 19-én 
estve a kis redoutban tartatott s mind sikerülte, 
mind czélja által méltóan sorakozik a két előbbi 
mellé. 

** (A pesti vadász-egyletnek) id.gróf Károlyi 
István Uj-Pest és » káposztás-megyeri szőlők 
között tizenkét holdnyi területet ajándékozott va
dásztelep, istállók, agár- és kopóházak stb. épí
tésére. O Felségeik számára is külön dísztermet 
fognak ott fölállítani. 

** (Mérges ruhák.) Dr. Halász Géza pesti 
főorvos vidékről több panaszt kapott, hogy pesti 
kereskedésekből küldött almazöld tarlatánok 
hirtelen megbetegülést okoztak nem egy tán-
czosnőnek, kik ily ruhát viseltek. Ennélfogva a 
főorvos néhány divatkereskedésben lefoglalta az 
efféle kelméket, hojy vegyészeti vizsgálat alá 
foghassa. Tudvalevőleg, méreggel feBtett kelmék 
árulása szigorún tiltva van. 

t (Halálozások.) Chete Imre vámosi derék 
kath. lelkész az isteni tisztelet közben halt meg az 
oltár előtt. — Domahidy Pál, Szathmármegye 
egykori első alispánja, e hó 13-kán hunyt el 
72-ik évében. — Szigetközi Zsigmond, ki a vidéki 
jobb színészek közé tartozott, hosszabb betegség 
után közelebb elhunyt Pesten a Rókus-kórházban. 
— Liptay József, gr. Dessewffy Kálmán venczellői 
derék tiszttartója, e hó 4-én, s Boxiechevich János 
honvédezredes Kassán e hó 15-én meghaltak. — 
Aradmegyében Mattencloit Qotfned földbirtokos 
elhunyt, 33 éves korában, özvegyet, (szül. Berch-
told Henrietté grófnőt) s két kiskorú gyermeket 
hagyva hátra. — Debreczenben Tánczos István, 
a ref. felsőbb leánynövelde igazgatója, élete 39-ik 
évében elhunyt. — Zöldi Antal volt honvéd
századost nemrég kisérték örök nyugalomra Tolcs-
ván, hol utolsó napjait szükségben, elhagyatásban 
élte le. — Pozsonyban e napokban hunyt el a 66 
éves Karassay J. százados, ki már az asperni csa
tában vitézen harczolt és hadnagy le t t , 26 éves 
korában mint százados lépett nyugdíjba, s a sza-
badságharczban honvéd lőtt s Világosig folyvást 
részt vett a csatákban, mint alezredes. 

Nemzeti színház. 
Péntek, febr. 14. „Közönyt közönyny*l.lí Vígjáték 3 

felv. Irta Moreto; ford. György Vilmos. 
Szombat, febr. 15. ,,A hugenották.11 Opera 4 felv. Zené

jét Szerzetté Meyerbeer. 
Vasárnap, febr. 16. „Tündérlak Magyarhonban." Vig-

I játék 2 felv. Seribe után magyarosította Somolki. 

Hétfő, febr. 17. Moliére halálának kétszázados évfor
dulóján: „A tudós nSk." Vigjáték 5 felv. Irta Moliére; 
ford. Arany László. 

Kedd, febr. „Ernani." Opera 4 felv. Zenéjét szerzetté 
Verdi. 

Szerda, febr. 19. „A jó barátok.'1 Vigjáték 4 felv. Irta 
Sardou; ford. Szerdahelyi. (Szabó Ödön ur felléptéül:) 

Csütörtök, febr. 20. „Figaró lakodalma." Opera 4 felv. 
Zenéjét szerzetté Mozart. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Debreczen. M. B. L. A megemlékezést köszönet

tel vettük. Az igért küldeményt szívesen elfogadjuk, csak 
a közlés idejét nem tudjuk még pontosan meghatározni, 
hanem mindenesetre fölveszszük a sorrendbe. 

— Brassó. R. L. Örvendünk az uj találkozásnak; kö
zelebb adjuk s a többi ígérteket reméljük. 

— Eger. K. M. Visszaküldtük. 
— Tnra. H. F. A kérdezett egylet létezik; mihelyt 

többet tudunk róla, közzéteszszük. 
— „Kis kert ölén" és „Hejh hogyha én". Elég ügye

sen vannak írva, de ennyi mind az, a mit róla mondhatunk. 
A mint elolvassa az ember, el is feledi. 

— A „Vasárnapi Újság" régibb évfolyamai. El
adó : a „Vasárnapi Újság" eddig megjelent 19 kötete és a 
„Politikai Újdonság" 18 kötete. Tudakozódhatni Z. A-hoz 
Ipoly-Nyékre («. p. Balassa-Gyarmat) intézett levélben. 

SAKKJÁTÉK. 
691-ik az. f. — P a p D e z s ő t ő l 

(Miskolczon) 
Sötét. 

a b c d e f g 1 
Világos. 

Világos indul » az ötödik lépésre mattot mond. 

A 686-ik számú feladvány megfejtése. 
(Gérecz Károlytól Sárospatakon.) 

1. Fh7-g6 Ke5—f6 
2. Fg6 - f 5 K tetsz szer. 
3. Ff5-h7 K vissza 
4. Kd7-d6 Kf6- f7 
6. e4—e5 Kf7—e8 
6. Fh7—g6 mat. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig
mond. - Kecskeméten: Galambos László. Stuttgartban: 
Rombauer Emil. — Szatmárott: Vas János. — Újfalun: 
Farkas Ferencz. — A pesti sakk-kör. 

Versenyjátszma Bécs—London között 
V i l á g o s 

(London.) 
1. c2— c4 
2. Hbl—c3 
3 Hc3-d5 
4. d2-d4 
5. Fel—f4 
6 Hd5-e7: 
7. Vdl - d4: 
8. e2—e4 
9 . 0 - 0 - 0 

10. H g l - f 3 
11. Hf3-g5 

S 6 t ét 
(Bécs.) 

e7—e5 
Ff8—b4 
Fb4-e7 

e5-d4 
c7—c6 

Hg8-e7: 
0 - 0 

d7-dö 
Fc8 -e6 

Hb8—d7 
h7—Á6 

V i l á g o s 
(London.) 

12. e4-d5: 
13. Hg5—e4 
14 He4-c3 
15. Ff 4—e5 
16. Vd4—f4 
17. Vf4-e5: 
18. f2—f4 
19. c4—có 
20. Veö - d4 
21. Hc3-d5: 
22. Hd5-e3 

S O t é t 
(Bécs.) 
Fe6-f5 

c6—dö: 
Hd7—b6 
He7-c6 
Hc6-eö: 
Vd8-g5t 
Vg5-g6 
Hb6-d7 
Bf8-d8 
Kg8-f8 

H E T I - N A P T Á R 
Hónapi-és 

hetinap 
Katbolikus és protestáns 

•aptar 
Gőrög-orosE 

naptar 

Február l 
23 Vasár 
24 Hétfó 
25 Kedd 
26 Szerd 
27 Csőt. 
28 Fent. 
29, Szóm. 

E Farsangra! 
Mátyás | Mátyás 
Húshagyó kedd ÍGottnárd 
Hamvazó *. Sándor püsp 
Leánder j Leander 
József 5 sz. sebe Román 
Albin pk. Albin 

Febr. (ó) 
E Öt vonodv 11 Húshagyó 

ÍZ Vajasta. k. 
13 Martinián 
14 Auxentius 
15 Onesimus 
16 Pamphilius 
17 Elek 

Izraeliták 
naptára 

| Sebat R. 
26 Jónás 
27 

;28 
!29 Antonich 
:30 Roschod 
! 1 Adar R. 
i 2 S. Trum 

N a p H o l d 
hossza 1 kél Inyag. hossza kél 

f. P 
334 57 
335 57 
336 57 
337 58 
338 58 
339 58 
340 58 

nyűg. 

p. f. 
35 275 
36 290 
38 305 
40 320 
41 335 
42 352 
43 5 

Hold változásai. # Újhold 27. 4 óra 38. 4 perczkor reggel. 

*. p. 
1 4 43 
! 5 44 
1 6 24 
! 6 58 
1 7 26 
í 7 42 
regg. 

6. p. 
este 
1 42 
3 6 
4 34 
6 8 
7 33 
este 

T A R T A L O M . 
Kopernikus Miklós (arczkép). — A végszó. — Egy 

magyarországi próféta (vége). — Stanley utazása Living
stone fölkeresésére, II. (két képpel). — Az argyisi zárda 
és templom (képpel). — A leánygyermek nevelése (folyt.) 
— Petőfi családias költeményei, I. — Egyveleg. — Tár
ház: Irodalom és művészet. - Közintézetek, egyletek. — 
Egyház és iskola. — Közlekedés. —Mi újság? — Nem
zeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. —iSakkjáték. — 
Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő Nagy Miklós (L. magyar-nteza 21. sz.) 

Huszadik évfolyam. 

Buda-Pest, márczius 2-án 1873. 

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

{••T* 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-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben : Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasensteln éa Voglrr. Wollzeile Nr. 3. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

A kiegyezéskor 1867-ben kinevezett mi
nisztérium tagjai közül már egyetlen egy 
sincs régi helyén, sőt a belügyminiszterből 
ö Felsége személye melletti miniszterré lett 
b. Wenckheim Bélán kivül, egyetlen egysem 
tagja már a magyar kormánynak. A fonto-
sabb miniszteri tárczák pedig, az egy pénz
ügyi kivételével, már mind a harmadik kéz
ben vannak, sőt a belügyminiszteri terhes 
és diszes állás most töltetik be negyedszer, 
a nélkül, hogy teljes vagy tömeges bukás 
vagy lemondás csak egyszer is előfordult 
volna. A belügyminisztereknek különösen 
az egészség istennője nem ked
vez: báró Wenckheim Béla, 
Bajner Pál, és most Tóth Vil-

. mos, mindannyian megrongált 
egészségök helyreállítása vé
gett voltak kénytelenek a bel
ügyminiszteri gondok terhe 
alól fölmentetni magukat ö 
Felsége által. Pedig ez állás 
egyike azoknak, melyeknek el
foglalóitól — átalán véve min
denütt sok követeléseihez ké
pest is — nagyon sokat vár az 
ország közönsége. Közigazga
tásunk tökéletlenségei, kivált 
a múlt szeptember óta, annyi
szor voltak beszéd és vitatás 
tárgyai, hogy társalgásban és 
hírlapokban már csaknem ste-
reotyp kifejezéssé vált e három 
szó: „közigazgatásunk teljes 
hiánya." 

Az uj belügyminiszteri je
lölt, kinek kineveztetése alkal
masint e sorok megjelenésével 
egy időben fog hivatalosan kö
zöltetni, gróf Szapáry Gyula 
akkora igényekkel és várako
zásokkal fog találkozni, hogy 
átalánosan ismert őszinte jó I  
akaratán, becsületes törekvé
sein és szorgalmas munkássá
gán kivül még jókora adag 
szerencsére s a körülmények 
kedvező fejleményére is lesz szüksége, hogy 
azoknak megfelelhessen. 

Életéből, jellemzésére, a következő ada
tokat emeljük ki a jelen alkalommal. 1832-
ben született s családja régi híréhez, nevéhez 
méltó gondos neveltetésben részesült. Az 

G r ó f S z a p á r y G y u l a . 
1848/9-diki mozgalmakban és a nagyszerű 
küzdelemben még ifjúsága miatt nem vehe
tett részt; a függetlenségi harcz lezajlása 
után következő évek alatt pedig a közélet
ben, természetesen, sehol sem nyilt tér a 
tevékenységre. Csak a magánélet csendes, 
zajtalan, de hasznos és a közjóra is értéke
síthető munkálkodása állott előtte is s ettől 
nem is vonakodva, már 21 éves korában 
(1853-ban) elkezdte a gazdálkodást, szülei
nek egyik birtokát vévén át önálló keze
lése alá. 

Három évvel azután már a környék 

G R Ó F S Z A P Á R Y G Y U L A . 

életére is kezdett némi befolyást gyakorolni: 
megalakította 1856-ban a külső - szolnok
megyei gazdasági egyesületet, mely azon 
időben, midőn a közélet ez egyesületekben 
kezdett ismét ébredezni, a legelsők egyike 
volt az országban, a melyek megalakultak. 

Ezek az egyesületek abban az időben poli
tikával is foglalkoztak, ha csak távolról ke
rülgetve és irányaikban arra czélozgatva is 
s ezekben nyilvánult, a mennyire nyilvánul
hatott és nyilvánulni merhetett, a vidék 
közhangulata. Ez egyesület Szapáry Gyula 
grófot választotta elnökévé, ki ez állomást 
1867-ig megtartotta. 

1859-ben, már mint kipróbált, tapasztalt 
és gyakorlott gazda, átvette szülei összes 
birtokainak kezelését, a nehéz idők folytán 
elég terhes és zilált viszonyok közt s azokat 
öt-hat évi kezelés után annyira rendbe 

hozta, hogy neki és testvérei
nek egyaránt szép osztályrész 
jutott. 

E közben 1860/1-ben a 
szolnoki kerület országgyűlési 
képviselőjévé választatott, s 
ugyanakkor Heves- és Külső
szolnok vármegye első alis
pánjává; de a provizórium 
alatt ő is teljesen visszavonult 
gazdaságához s nem sokára 
(1864-ben) megházasodott, 
nőül vévén Festetics Karolina 
grófnőt, Festetics Ágoston 
gróf leányát. 

1865-ben ismét a szolnoki 
kerület képviselője lett az or
szággyűlésen, s e minőségében 
tagja volt azon hatvanhetes bi-
zettságnak, mely a kiegyezés 
alapfeltételeit megállapította, 
s a kiegyezés létre jötte után 
egyszersmind az első delegá-
cziónak is tagja volt. Ez idő
tájban a hírlapirodalomban is 
volt szerepe: az ellenzékhez 
áttérő Mocsáry Lajossal folyta-

M tott polémiát épen a kiegye
zés kérdése és módozata felett, 
a mi a pártban csak emelte 
nevének és szavának súlyát. 

1867-ben Hevesmegye fő
ispáni helytartójává nevezte
tett ki, s a képviselőházból a fő

rendi házba menvén át, annak üléseiben te
vékeny részt vett, ugy is mint jegyző, ugy 
is mint több bizottság, nevezetesen a pénz
ügyi bizottság tagja s az 1869-diki év elő
irányzatához terjedelmes véleményes jelen
tést szerkesztett. 



1869-ben, midőn Hevesmegyének a 
szélső baloldalhoz tartozó többsége azt a 
hires határozatát hozta, melylyel a törvény
hozás intézkedései ellen a legélesebben ki
fakadt: e határozat megsemmisítésére gróf 
Szapáry Gyula küldetett ki mint királyi 
biztos. 

E küldetése megszűnté vei egyszersmind 
főispáni helytartói állásáról is lemondván, 
a belügyminisztériumba lépett be minisz
teri tanácsosi minőségben s ott a megyei 
ügyeket kezelte. Innét azonban már a kö
vetkező évben a közlekedési minisztérium
hoz ment át, hova államtitkárrá neveztetett 
ki. Ugyancsak az 1870-dik év november ha
vában a nyitramegyei galgóczi kerület kép
viselőjévé választatott meg, s igy ismét a 
képviselőház tagjává lett, hol hajlamának 
és munkálkodási vágyainak megfelelőbb 
tért talált, mint a főrendek között; de azért 
a közlekedési minisztériumnál sem hagyta 
oda tevékenységi terét s az államtitkárság
ról csak 18íl-ben, május havában mondott 
le, midőn Tisza Lajos vette át a közleke
dési minisztérium tárczáját. Ettől kezdve 
csak mint képviselő szerepelt s a rault or
szággyűlés végén előadója volt a végig 
nem tárgyalt választási törvényjavaslatnak. 

Szapáry Gyula gróf neve, kivált az 
utóbbi évek alatt, több intézet- és egylettel 
volt összeköttetésben, minthogy nem egy 
helyen választatott meg részint elnöknek, 
részint igazgató tanácsosnak s e helyeken 
is buzgó tevékenységéről ismeretes. 

A múlt évi képviselőválasztások alkal
mával a közbizalom két helyen is jelöltté 
tette, az ország kétküfön vidékén, az alföl
dön és a felföldön, s a választás ugyanazon 
egy napon történvén a két helyen: mind 
Hevesmegye tiszaabádi kerületének, mind 
Nyitramegye vágujhelyi kerületének képvi
selőjévé gróf Szapáry Gyula választatott 
meg. Az utóbbiról lemondván, azt a kerüle
tet az ellenzék nyerte el, Szapáry gróf pedig 
jelenleg az abádi kerület megbizó levelével 
ül a törvényhozók sorában. 

Az országgyűlés megalakulásakor meg
választatott a vasúti bizottságba, s e bizott
ságban ismét jegyzővé; megválasztatott a de-
legáczióba s itt ismét mint a hadügyi bizott
ság tagja azon albizottságba küldetett ki, 
mely a hadsereg élelmezésének és felszere
lésének állását és költségeit vizsgálta át. 

Legutóbb mint a központi bizottság elő
adója a fővárosok rendezéséről szóló tör
vényjavaslatot védelmezte a házban. 

íme ez vázlatos rajza egy ifjú politiku
sunk inkább használni, mint fényleni vágyó, 
inkább folytonos, mint rohamos munkálko
dásának. Már több miniszterváltozás alkal
mával volt különböző tárczák jelöltje s 
Szláyy miniszterelnökké neveztetésekor is 
egy ideig az ő nevét emlegették a közleke
dési miniszterségre, de kineveztetése akkor 
elmaradt, hogy i m e most, alig pár hóval ké
sőbb, a nehezebben betölthető belügyi tár-
czát vegye át. 

Szapáry Gyula gróf még legszebb ko
rában van, s hogy jövendő pályája mily 
eredményű lesz saját magára és az országra 
nézve: azt tehetségei és a viszonyok ked
vező vagy kedvezőtlen volta fogja eldönteni. 
Annyi kétségtelen, hogy Sennyey b. szep
temberi beszéde óta a közigazgatási politika 
iránt nagy érdeklődés támadt s a kormány
tól oly hangosan követelik a jó közigazgatást, 
hogy az eddig hallott gyakorlati eszmék 
alapján bármely szervező talentum sem te
remthet a várakozást kielégitő közigazga
tást. De az is kétségtelen, hogy minden ez 
irányban tett munkát szíves elismeréssel 
veend az ország az uj belügyminisztertől. 

F. I. 

Hfibele Balázs.*) 
(A hös egyetemre jö.) 

Azonban, hol künn b u c k á k völgye-halmán, 
Vadászva a pusztákat , r é t eke t , 
Hol iskolában, a pálczák sugulmán, 
Lemorzsolá a gyermek-éveket; 
Végig taposva nyolcz osztálya malmán, 
Sok össze-vissza tankönyvet megvet t , 
S bár ez fejében mind egy rőzse-boglya: 
Kimondták, hogy megért, feljönni jogra. 

Boldog jogász-kor , ta rka szép mozaik! 
Mily quodlibet , mig e pár év lezajg: 
Kedv s ba j , ború s derű hogy össze válik, 
Könyv , ká r tya , bil l iard, ész-jog, csókos ajk, 
K a r d , kutyabőr, párbaj — d e nem halálig — j 
Szívseb, üres zseb — együt t egyre sajg — 
A hármas jelből ke t tő : szív s horog**) 
Mind ez, chao3zban hömpölyög, forog. 

Balázs há t Pestre jő és szubskribál, 
Az egyetembe néha föltekint, 
Do többször a folysók között p ipá l , 
A névsor-olvasásra lesve kint , 
Vagy benn padot faragcsál, szundikál , 
S tanár urakra nem sokat legyint , 
Nem mintha tétlenségre voln' születve, 
De oly tanulmányokra semmi kedve. 

Mi a jog ösvényén világot áraszt , 
Mi benne lélek és életteli: 
A bécsi rendszer, a német tanár azt 
Nehéz homályosságba göngyöli; 
Belőle eszmét, szellemet kiszáraszt, 
De szőre szálát száz felé szeli, — 
Balázs utálja a betű evést 
S kortársai közt keres kitüntetést. 

Kortársai közt , kik utat nem találva, 
Az élet ösvényén mentek vakon, 
Be volt előttök minden pálya zárva, 
S morő szokásból tengti k a jogon , 
Hogy majdan, a tanéveket lejárva, 
Honn, a hanyatló ősi birtokon 
Vonuljanak meg, míg van, inn i , enni, 
Búsulni a honért és mit se tenni. 

Nincs ugy-e most, ki helyét jól betöltse, 
Nem leltek, ugy-e , férfit e lege t , 
S becsmériitek, múltnak sok régi bölcse, 
A korcsosuló nemzedék jket ? 
H á t lesz-e a fának nemes gyümölcse, 
Mely elvadulva, f'ajzott, senyvedet t , 
— Ki t köny ha öntözött , keserv ha ér le l t : 
Hogy lenne czélnál, kit czól nem vezérelt . 

B. lázs , úszván az á r r a l , hirre v á g y a : 
Hogy „inni t u d , " „ k o z á k , " víg czimbora," 
S valóban kezd is teljesülni vágya , 
Folyvást növekszik e czimek sora; 
Elismerik, hogy van „jó ecze tágya" 
Dicsérik: „ torka pompás csutora ," 
Sok koczapipás majd megfúl , ugy tanul ja , 
H a füstöt n y e l , iszik rá* s ugy kifújja. 

É r t e t t e a kár tyá t és a bi l iárdot , 
Velők virasztott olykor hajnalig 
Biztosra vett ő dup lá t , t r i p l á t , quar to t , 
Süldő-jogász korában som bálik; 
H a társasága néha jól „bemár to t t , " 
Ö o t t ivott köröm-csordúlatig 
S kiállt akár melyikkel borra , schnapszra, 
Hogy köztük ezzel jusson névre , tapsra. 

De női körbe nem j á r t , sőt negédes 
Gar ra l gyalázt ' az asszony-állatot, 
S há a költőkben it t-ott holmi kétes 
Czélzást ta lál t , azon szörnyen kapot t ; 
H o g y : „méreg a n ö , ámbár íze édes , " 
Hogy: „gyi lkol , a mit áraszt i l la to t ," 
Hogy: „félig angyal , ám övön alól 
Mind pikkelyes h a l , sátán és pokol ." 

Olvasni nem volt épen ellenére, 
Kivál t köl tőket , főleg a b izar t ; 
Ha Heine , Byron juthatott kezére, 
Vagy más poéta , rosszabb, de hazárd, 
0 nyelte az t , s az volt nagyon ínyére, 
K i szitkokat meg g ú n y t bőven pazarl t , 
Kinek kezében,a költészet ostor, 
Petőfiből az „ Ö r ü l t " és „Apostol ." 

*) A Kisfaludy-társaság által pályakoszoruzott költe
ményből a névtelen szerző által lapunk számára küldött e 
toredék elkésve érkezett kezünkhöz. Itt közöljük s 
tiszteletdíját a szerző meghagyása szerint a magyar IUÍ 
segélyegylet számára szolgáltattuk át. Szerk 

**) Kereszt, horog, szív; hit, remény, szeretet. 
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Shakspearet is olykor s Bánkbánt szinte falván, 
Ha — mint szeg a zsákból — i t t -ot t kiáll t 
Egy-egy ledér so r : ő azt elszavalván 
Bor közt, ilyessel nagy hatást csinált ; 
Tréfával , élczczel — egy kicsit benyalván — 
Ily társaságban mindonütt k i -vá l t , 
S mint sok kapós anekdotát tudó , 
Pohár között ő volt a hang-adó. 

S bár néha e l te l ik , csömört is érez , 
Szeretne tenni tán „valami m á s t , " 
De vonja őt a tömjén, melyet élvez, 
S nem is nagyon keres más h iva tás t , 
S talán örökre hű marad köréhez, 
Folytat ja köztük a dicső ivás t , 
Ha egyszer a „v i lággal" össze nem vesz, 
És félre nem vonul, miként Achillesz. stb. 

A leánygyermek nevelése. 
— Janet Páltól. — 

(Vége.) 

Tagadhatatlan, hogy a csillogó és a külső 
i az ifjú leányok szeme előtt mindig tetszeni 
fog, és nem szükséges, hogy minden tárgy 
felett bölcsészetileg hozzanak ítéletet; de az 
már múlhatatlanul szükséges, hogy az ér
demet többre becsüljék a látszatnál, hogy 
óhajtsanak jók lenni, s a szeretetreméltósá
got se tartsák magukban megvetendőnek. 
Legfőbb kellék, hogy a könnyelmű léhaság
tól undorodjanak, a hazugságot és önzést 
kerüljék, mindentől, mi a szellemet kisebbiti, 
a szivet keményíti, kiszárítja, s a jellemet ala
csonyítja, borzadva forduljanak el. Habár 
valami nagy erények gyakorlatát még nem 
kívánhatjuk tölök, de azt követeljük, hogy 
az erények szí vökbe legyenek oltva, s becsét 
ismerjék. 

A női erények között van egy, mely 
leginkább ifjú leányokat illet meg, s oly 
sajátságos bájt kölcsönöz nekik, melyet az 
asszonyoknál már hiába keresünk; ez ko
rántsem azarcz üdesége,az ifjú kor kelleme, 
a szellem pattogása, vagy a tehetség fénye, 
mely tetszik és megbűvöl, hanem egy sok
kal bensőbb és gyöngédebb valami, egy 
titkos kellem, melyet nem annyira látni, 
mint sejteni és érezni lehet: az ártatlanság. 

Kétféle ártatlanság van : az az ártatlan
ság, mely nem tud semmit, és az, mely már 
ismeri magát; az első, a gyermekek sajátja, 
a második az asszonyoké. 

Az ifjú leány ártatlansága, mely az ön
tudatlan és az öntudatos ártatlanság átme
nete, e kettő között foglal helyet. Az ártat
lanságot gyakran hasonlították a virághoz, 
e hasonlatosság mindig uj, mert mindig 
igaz marad. A virág fejlődése, nyilasa és 
elhervadása között fokozat van. Az ifjú 
leány ártatlanságának is ez a története. Az 
ártatlanság tudatlansággal kezdődik, de nem 
elválhatatlan tőle. Az ártatlanság erény, a 
tudatlanság nem az, sőt az ártatlanság is 
csak akkor változik erénynyé, midőn a tudat
lanságból kibontakozik. Az ifjú leányok 
ártatlanságának megóvására mindent el kell 
követnünk. De két dolgot nem szabad elfe
lejteni: hogy a tudatlanság nem tar t örökké, 
és nem nagy bö'cseség, az ifjú leányt azon 
kellemetlenségnek kitenni, hogy a gyermek
kor édes álmából minden átmeneti előké
szület nélkül fölriaszszuk, és a borzasztó 
kiábrándulásokra ébreszszük; a másik pedig 
az: ne éljünk azon hiedelemben, hogy az a 
tudatlanság oly nagy volna, mint a milyen
nek képzeljük, mert a kíváncsiság vagy is 
tudni vágy mindig vele van; és ez a kíván
csiság igen természetes, mert igen helyes, 
h°gy egy eszes teremtés azt kérdezze ma
gától : hogy miért van ö teremtve, s a világ 
folyásában mi az ő sorsa, mi vár reá? és ha 
ezt a kíváncsiságot nem lehet eltagadni, 
sem elfojtani, nem helyesebb-e, ha lépésről 
lépésre fölvilágosítják, a nélkül hogy ez 

által a szemérmet megsértenök, mint hugy 
ifjú képzeletét a roszul szabályzóit nyug
talan találgatások és kutatásokba engedjük 
tévedni ? 

Részemről, mert Ízlésemet bátran ki
mondom, tehát én részemről-nem szeretem 
azt a buta együgyűséget, a mely még pirulni 
sem tud, és a melyet csak a nagy tudatlan
ság, a társaság és világtól való elzárás által 
lehet elérni: kitűnő rendszer, ha leányodat 
a klastromba szántad, de ha azt akarod, hogy 
feleség és anya legyen, akkor eljárásod igen 
helytelen, sőt hibás. 

Ki nem állhatom azt a feszes, szenvelgő 
ártatlanságot sem, azt a feszelgést, pöfFesz-
kedést, lesütött szemeket, mely mindenütt 
és mindent rosznak lát; az ember önkényte
lenül azon gondolatra jő , hogy belsőjük 
nincs olyan ártatlanul berendezve, mint a 
hogy kívül mutatják. 

A mit én szeretek az ifjú leányban, azaz 
a szép nyugodtság, mely tud ugyan vala
mit, nagyon keveset, de nem akar többet 
tudni, nyugodtan és mosolyogva várja, mig 
az élet és a sziv titkaikat előtte is föltárják. 

Tehát már most képzelhetik, hogy kinek 
a pártján lennék, ha a családanyák közt fo
lyó vitatkozásokban részt vehetnék. 

A vitatkozás e felett foly: 
Okos leczkék és komoly figyelmezteté

sek által elő kell-e a leányt azon szerepre 
készíteni, melyet később egy uj család kö
rében be kell töltenie? 

Vagy leendő hivatása fölött a rendsze
res hallgatás elvét kell követni, s előrelátó 
gondoskodással minden világosságot félre 
hárítani, s az ifjú leány természetes kíván
csiságát mindig el kell hallgattatni s a vá
laszba későbbi időkre halogatni? 

En nem hiszem, hogy az okosság volna, 
minden előkészítés nélkül bocsátani az ifjú 
leányt a házasság nagy megpróbáltatására; 
nem szabiid, hogy hamis álmokat teremtsen 
magának, s a házasság alatt olyan szabad
ságot képzeljen, a mi nem helyes, a valódi 
állapot, a nyugodt szerelem és az anyai 
nagy felelősség helyett eszményi szenvedé
lyekbe ringassa magát. 

Ezzel nem azt mondom, hogy a kiábrán
dításra, és az ilyszerü fölfedezésekre vezető 
utat okvetetlenül keresni kell, de azt hiszem, 
hogy kitérni előle — szükségtelen; azt hi
szem, hogy az anya szilárd, komoly és nyu
godt társalgása, az emberi indulatok és 
azok gyarlóságai fölött, a nehéz próbák, 
melyek ez életben reá várnak, a hibák, me
lyeket elkövethetnek, ezek olyan természetű 
tárgyak, melyek az ifjú képzelődést jobban 
megóvják, mint a regényolvasás eltiltása; az 
a legroszabb regény, melyet az ábrándozás 
magányos órájában maga teremt az ember. 

A női kötelességek előkészítéséhez, leg
alaposabb és jobb iskola a családi élet, a 
háztartás vezetésének gondja, az anyagi 
foglalatosságok, a munka, de nemcsak a 
könnyű és kellemes, hanem a hasznos. 
Semmi sem áll oly jól a leánynak, mint a 
munka. A szabatos tevékenység elfoglalja 
a szellemet, s nem engedi, hogy bizonytalan, 
határozatlan gondolatokba merüljön, me
lyek igen gyakran a veszélyes gondolatok 
szomszédságába tévelyithetnek. 

A nőknek legnagyobb ellensége az una
lom. Az unalom készti a lelket, hogy a kép-
zelődé>töl szórakozásokat kérjen, — szóra
kozásokat, melyek látszólag szelídek és ár
tatlanok, de lassanként a lélekbe hatnak, 
tevékenységi erejét megbénítják, s az ifjúság 
szenvedélyeinek martalékul vetik. 

A tevékenység, az aprólékos házi gon
dok, az eszmék és foglalatosságok változa-1 
tosságai. ime az óvszerek, — az egyedüli | 
orvosság. 

Különben is szükséges, hogy az ifjú le
ány a házi foglalatosság tudományaiból lecz-
kéket vegyen, mert később saját házi köré
ben kell azokat alkalmaznia. 

A legnagyobb szikla, hol a leány hajó
törést szenvedhet - a világ. Pedig nem 
távolithatják el egészen tőle. A világgal 
szemben a családnak kötelezettségei vannak, 
melyek alól még az ifjú sem vonhatja ki 
magát. Nem az-e a hivatása, hogy majd ö 
is a világban éljen? nem azért, hogy egész 
életét a világnak szentelje, ez veszedelmes 
volna, hanem hogy szabad idejének néhány 
óráját a világnak adja. 

Az emberek nem arra születtek, s nem 
az a rendeltetésűk, hogy mint az ellenségek 
egymástól elzárva éljenek: szeretik egy
mást fölkeresni, s az időt együtt eltölteni; 
ezért vannak a reuniók, körök, a társasá
gok, egy szóval a mit világnak neveznek, 
melyből mindenki kiveszi a részét, a meny
nyit vehet vagy venni akar; nincstörvénv, 
mely azt parancsolja, hogy a világból ki
vonjuk magunkat. 

Azt jól tudjuk, hogy a világnak meg
vannak a maga veszélyei; még pedig nem
csak az ifjú leányra, hanem az ifjú asz-
szonyra, sőt a család-anyára is; a férfiak 
sincsenek kivéve, még a b >lc3 sem, vagy a 
ki bölcsnek hiszi magát vagy annak tar- j 
tátik. 

Mit kell tehát tenni? a világot szétron-
tani ? — az lehetetlen; meg kell tanulnunk 
okosan élni benne, erre nézve pedig szüksé
ges, hogy ne váljunk meg tőle egészen: 
mert ha egészen visszavonjuk magunkat, 
az élvezési vágy majd későbben ves/i elég
tételt, még pedig igen gyakran az anyai 
kötelességek rovására. 

Azonban az ártatlanokra nem olyan na
gyon veszélyes a világ, mint a milyennek a 
korlátolt bölcseség el akarja hitetni. A bajt 
mindenütt mimagunk és megromlott kép-
zelödésünk látja; az ártatlauság nem ké
telkedik, az életet nyugodtan élvezi, tövi
seit és szirtéit nem látja, az öröm virágait 
leszakitja, élvezi, de a keserűséget és mér
get ott hagyja. 

Távol legyen tőlem, hogy az ifjú leá
nyok által oly élénken ohajrott élvezeteket 
rósz aknák vagy veszedelmeseknek tartanám, 
sőt, azt tartom, nagyon egészségesek és üd
vösek : mert a képzelődés kívánalmait illő 
mértékben kielégítik, és az ifjú lélekben 
fölébredő költői ösztönnek eleget tesznek; 
pedig azt hiszem, hogy ha ez indulatokat 
túlságosan visszafojtanák, az már igazán 
veszedelmes volna. 

De ha a világi szokásokat nem kárhozta
tom, a vele való visszaéléseket,vagy időelötti 
használatát teljes lelkemből hibáztatom. 
Napjainkban már gyermekbálokat is adnak; 
megvallom, hogy e bálok nagyon csinos és 
kellemetes látványt nyújtanak; de azért ezt 
mégis kártékony élvezetnek tartom. A SZÍ-
met kielégíti, de a szellemet nem. A bál 
nem gyermeknek való élvezet, csak az ifja
kat illeti meg. Az idő előtti vagy az időn 
túli báldüh igen szerencsétlen vagy nevet 
séges szenvedély. 

Ha az ifjú leánya világ örömeit nagyon 
korán vagy nagyon gyakran ízlelte, a ter
mészetes és egészséges örömöket, miket be
lőle merithet, hamar kimeríti és elhasználja; 
ekkor folyamodik aztán a rósz szenvedé
lyekből származó hamis élvezetekhez. Az 
ártatlan tetszvágy, melynek egyedüli fegy
vere a fejlődő kellem varázsa volt, szá
mító , hazug és csapodár tetszelgéssé 
változik ; a nemes törekvést, mely győ
zelmét csak a szeretetre méltóságban ke
resi, aljas vetélkedés követi, mely vesz
teségeit rágalmazással boszulja meg, és , 

győzelmében nem annyira saját ürömét 
mint a mások megszégyenítését keresi. 
A szem, az arczkifejezés, és az egész lényen 
elömlö nyájas kedélyesség helyét, mely az 
egészséges öröm és igazi boldogság csalha
tatlan jele, s az öregek szemét gyönyörköd
teti, a világtól visszavonult ember gondo. 
latait földeríti — erőltetett vígság, az a kül
világi hideg, száraz, szaggatott, szinpadias 
hahota követi, mely a jóizlésü ember idegeire 
oly kellemetlenül hat. 

A világgal való koronkénti érintkezés 
szép csendesen bontakoztatja ki az ifjú leányt. 
a gyermeki korból, s fokonként, majdnem 
észrevétlenül készíti el arra, hogy egy mü
veit, férfinak kedves élettársa legyen; de a 
világgal vabí visszaélés egészen kivetkőzi* 
a nőket természetességükből, divatkirály-
Qök lesznek, egv cso;iort hízelgő rabszolgától 
körülvéve, — de szépségük ideiglenes, me
lyet csak az előítélet és a hadicselek tarta
nak fenn. 

Nem tudom csalódom-e, de azt hiszem, 
hogy a föl világosuk és okosan megengedett 
szabadság a leghelyesebb elv az ifjú leányok 
nevelésében. 

A természetes őszinteségbe sokat kell 
bízni; őrködni kell felette, de visszafojtani 
nem .-zabád; miudeuteltávolítani előle a mi 
megbotránkoztathatná, tehát nem betiltani, 

I hanem eltávolítani, — mert a tiszta ártat
lanság megóvására soha sem tehetünk 
eleget. 

Elismerem, hogy a férfiak és nők neve
lése közt nagy különbség van; de azt 
hiszem, hogy az illő arány megtartása mel
lett mindkét nem nevelésénél ugyan azokat 
az elveket kell alkalmazni. A nőnek épen 
olyan szükséges mint a férfinak, hogy ön 
magán uralkodni tudjon, az az eszét helye
sen használja és cselekedeteit megfontolva 
tegye. Nem sok tiszteletet tanúsítanak a nők 
iránt, ha csak a szokás, a routine által veze
tik, midőn a férfiakat az okoskodás által 
igyekeznek nevelni. 

Az élet tudománya abban áll, hogy a jót 
a rosztól meg tudják különböztetni. 

Ez a megkülönböztetés pedig egyedül 
csak az észtől jő. A sziv nem mindig elfo
gadható bíró. „Az önfeláldozás, az érzelem 
és rokonszenv, az erkölcsnek támaszai és 
kiegészítő részei. A ki azt hiszi, hogy a 
lélekre ható benyomások mindig jók, az nagy 
veszélyeknek teszi ki magát: de nem igy 
van. A nők igen boldogok volnának — ha 
ez igy lehetne !'• 

Az ifjú leányokon áll megmutatni, hogy 
a nemes és komoly neveltetésre méltók s 
bebizonyítani, hogy nem okosság ugy bánni 
velük, mint gyermekekkel, vagy aranyos 
kalitkába zárt szép kis madarakkal. 

Ha feszes, majdnem kényszeritett tar
tózkodásból sokat megvonnak tőlük, saját 
okosságokkal kell azt helyre pótolniok. 

Ha szellemök müvelését megengedik, 
szerénységükkel kell azt kiérdemelni. 

Ha az élet és saját sorsok fölött fölvi
lágosítást nyernek, azért még nem helyes 
minden tárgy fölött vakmerőitéletet monda
ni, sőt ellenkezőleg véleményüket több meg
gondolással tartoznak nyilvánítani. Elvégre, 
soha se feledkezzenek meg arról, hogy va
lamint a szeméremnek is van tudománya, 
épen ugy a szabadságnak is megvan a maga 
szemérme, melyet még a legmegengedettebb 
dolgokban is szorosan meg kell tartaniok. 

Ha e morált az utolsó tanács daczár a 
nagyon engedékenynek találnák, bocsássák 
meg a filozófusnak, a ki dolgozó szobájából 
ritkán lép ki, s az emberi természet jóságát 
oly lángolóan óhajtja, hogy szívesen elh -
tetí magával, hogy az a valóságban is olj 
jó. Mennyi vei inkább megengedhető egy ilyen 
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illusio, midőn egy ifjú leány, a természet 
e kedves teremtménye forog kérdésben, hol 
a rósz iránt való természetes hajlam felté
telezése valóságos istentelenség volna. 

Azonban ez elvek mind terméketlenek 
és szerencsétlenek volnának, ha egy előre
látó, gondosan őrködő anyára nem volná
nak bizva, a ki leánya szivét a világ minden 
filozófusánál jobban ismeri, s e tudományát, 
melyet semmiféle leczke nem képes kipó
tolni, saját anyai szeretete isteni gyöngéd
ségéből meritette. Sámi Lászlőné. 

„A harmadik napon parancsot adtam a sátrak 
íolszedésére és az indulásra, vadászat- és vadhús-
kedvelő útitársaim nem csekély bosszúságára, kik 
nagyon sajnálták elhagyni e pompás vadászó 
helyet. Bombay-t, kit Zanzibárban fogadtam föl 
kalauzul, hozzám küldöttek, hogy vegyen rá az 
ott maradásra. Én e kivánság teljesítését ter
mészetesen kereken megtagadtam és Bombayt 
jól összeszidtam, hogy nem átallotta ilyen külde
tésre vállalkozni. Az elindulás hallgatagon, mo
gorván történt; a kalauz nem füttyentett, miként 
szokása, egyetlen dal, egyetlen hang sem volt 
hallható. Ea az utócsapatnál maradtam, hogy az 
egész karaván előttem induljon útnak. Alig egy 

Stanley utazása Li
vingstone fölkeresé

sére. 
ni. 

Azt az őszinte 
Örömöt, melyet Stan
ley és útitársai a 
Tanganika-tó láttára 
éreztek, mikor már 
tudták, hogy majd
nem tiz hónap óta 
tartó veszélyes bo
lyongásuk czéljától, 
Údzsidzsitől nincse
nek távol, igen ter
mészetesnek fogjuk 
találni, ha elgondol
juk , hogy mennyi 
félelmet, kényelmet
lenséget, nélkülözé
seket és fáradságot 
kellett útközben ki-
állniok. Még ha csu
pán az elemekkel, a 
benszülött vad né
pekkel és a külön
böző nemű betegsé
gekkel kellett volna 

küzködniök, csak 
megjárta volna, de 
gyakran megesett, 

hogy Stanley ellen 
saját emberei is föl
lázadtak, mikor az
tán egész erélyére s 
lélekjelenlétére volt 
szüksége, hogy a hely
zetnek ura maradhas
son. Egy ilyen láza
dást, mely a Gombé 
folyó partján akart 
kitörni ellene, a me
lyet azonban szin
tén sikerült még ide
jekorán elfojtania, 

igen érdekesen ir le 
Stanley. 

„Október 5-kén," 
— irja Stanley — 
„egy nagyszerű és 
pompás parkba érkez
tünk ; beláthatatlan 
terjedelmű zöld pá
zsit volt az, melyet 
itt-ott sötétebb szinü 
cserjések diszitettek 
s közülök egy-egy 
hatalmas és megle
pően szép fa emelé a 
magasba eleven zöld 
lombkoronáját. E dí
szes park mélyebb 
közepén a Gombé fo
lyam hömpölygeté ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lassú és a „maazika" miatt még nem egészen 
tiszta hullámait; a síkságot szegélyező apró hal
mok tetejéről hatalmas bivaly-, zebra-, zsiráf- és 
antüópe-nyájik aorjáztak lefelé, melyek láttára 
különben is heves vérem kétszerte hevesebbé lőn. 
E hely valóban a vadászok paradicsoma volt. A 
három nap alatt, míg ott tanyáztunk, két bivalyát, 
két vaddisznót, egy zebrát, három szarvast, három 
tuzokat, nyolcz gyöngytyúkot, egy gödényt (peli
kán) s két sast hoztak embereim a táborba, nem 
is említve a két silurust (hal), m e ly e t a Gombé
ban fogtunk. E sok szép vad legnagyobb részét 
azonnal megfüstöltük; most már daczolhattunk a 
sivatagabb vidékekkel, — volt ennivalónk elé°-." 

Stanley afrikai utazásából: Lázadás a Gombé folyó mellett. 

félóra múlhatott el s ime 
szerre csak megállott 

az én karavánom egy-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í £ málhákat ledobták s 

embereim dühösen lármázni és hadonázni kez
dettek. Erre aztán én is elkaptam Szelim arab 
szolgám kezéből a puskámat, erősen megtöltöttem 
golyóra, elővettem 16 lövetű revolveremet és 
egyenesen a lázongó csapat felé indultam. Embe
reim szintén előragadták fegyvereiket; kettő kö
zülök, a kik egy fejjel kilátszottak a nyüzsgő 
hangyabolyból, puskáját az útra, tehát feléin 
irányozta. Egyikök Asmani, a kalauz, kit Unya-
nyembében fogadtam föl — valóságos óriás ki 
saruk nélkül is volt hat láb magas, széles vállai 
rendkívüli erőt árultak el; a másik Mabruki 

Asmani testi lelki jó barátja. Menten czélba vet~ 
tem őket s parancsolám, hogy jöjjenek közelebb 
és adjanak számot lázongó magukviseletéről. As
mani oldalogva sompolygott felém, mosolyt tet
tetve, de láttam, hogy szemeiben gyilkos szándók 
tüze lobog. A másik hátam mögé lopózott s régi-
divatu muskétájának serpenyőjébe lőport öntött. 
Ekkor hirtelen hátra fordultam s fegyverem 
csövét alig két lábnyi távolságból homlokára 
szegeztem; ezután ismét Asmanira tekintve pa
rancsolám neki, hogy fegyverét azonnal tegye 
le s ujjamat fegyverem ravaszára illesztem. 
Soha ember ily közel még nem volt a halálhoz, 
mint Asmani e néhány perez alatt. Nem ohaj-

tám vérét ontani s 
meg akartam kiaér-

I leni mindent, hogy 
azt elkerülhessem, 

de ha most nem si
kerül megfékeznem 
e gazembert, oda lett 
volna minden tekin
télyem. Karjait föl
emelte, hogy czélba 
vegyen; — életének 
utolsó percze lett 

volna ez, ha Mabru
ki, Speke egykori 
hű szolgája, hirtelen 
ki nem csavarja ke
zéből a puskát, izga
tottan fölkiáltva: 

„ Nyomorult! hogy 
mered uradra fogni 
fegyveredet ?" Ekkor 
Mabruki lábamhoz 
vetve magát kérni 
kezdett, hogy kegyel
mezzek meg Asmani-
nak. „Minden jól van 
már," — monda — 

„szó sincs többé 
semmi zugolódásról; 
mindnyájan elmen
nek ők a Tanganika 
tavához minden szó 
nélkül, és Inshallah!" 

— tévé hozzá — „fel 
fogjuk találni az öreg 

Musungut(Livingsto-
net) Udzsidzsiban." 
— „Szóljatok embe
rek, ti szabad embe
rek, ugy-e el fogunk 
menni, egészen a Tan-
ganikáig zúgolódás 
nélkül?" — „Ay 

Wallah! Ay Wallah! 
Bana yango! Hamuna 
mannem myini!"—a 
mi szÓ8zerintforditva 
annyit jelent, hogy: 
„Isten bizony! isten 
bizony, uram! Nincs 
•egyéb szavunk!" — 
kiáltá mindenik. — 
„Kérj bocsánatot 

uradtól, ember, vagy 
pusztulj innen!" — 
monda ekkor Ma
bruki Asmaninak; — 
mit Asmani mindnyá 
junk megelégedésére 
meg is tett." 

Ha ez alkalommal 
Stanleyt rettenthe
tetlen bátorsága s lé
lekjelenléte csak egy 
pillanatra is cserben 
nagyja, nehezen látta 
volna meg valaha Li-
vingstonet és a czí-

vilizált világot. így azonban szerencsésen elérték 
a Tanganika tavát s a partszéli hegységek nyugoti 
lejtőjón aláereszkedve, csakhamar Üdzsidzsi város 
kikötője tárult ki előttök. „E nagyszerű pillanat
ban" — irja Stanley — „nem gondoltunk többé 
ama száz meg száz mérföldekre, melyeket fárad
ságos utazásunk alatt át kellett barangolnunk, 
ama száz meg száz hegyre és dombra, melyeken 
föl és le kellett mászkálnunk, ama rengeteg ős
erdőkre, a melyekben oly gyakran tévelyegtünk, a 
cserjésekre és bozótokra, melyek bőrünket és ru
háinkat megtépdesék, a kopár sós lapályokra, 
melyek lábainkat feltördelték, a forró napra, mely 
torkunkat és tüdőnket annyiszor eltikkasztí, szó-

A Northfleet elsülyedése. (1S72. január 22.) 
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val mind elfelejtettük a veszélyeket és akadályo
kat, melyeken immár szorencsésen túlestünk. 
Végre az epedve várt magasztos pillanat megér
kezett! — álmaink, reményeink, sejtelmeink közel 
álltak megvalósulásukhoz! Szhünk s érzelmeink 
előre rohantak fürkésző pillantásainkkal, midőn 

' szemeink behatoltak a pálmalombok közé, hogy 
fölkeresek azt a kis kunyhót vagy házat, mely
ben az őszszakálu fehér ember lakik, a kiről a 
Maiagara zi folyó partján a bennszülöttektől any-
nyit hallottunk." 

Mikor a város határába érkeztek, Stanley 
sorba állitá embereit s katonásan fölkiáltott: 
„Bontsátok ki a lobogókat s töltsétek meg fegy
vereiteket!" — „Ay Wallah, ay Wallah bana!" 
(Igen uram, igen!) — felelék gyorsan emberei. 
„Egy, kettő, három — tüzet adj!" Az ötven pus
kából adott sortűz egy ágyutelep üdvlövéséhez 
hasonlított a közelben emelkedő hegységek visz-
hangja miatt. Azonnal észre is vettük hatását az 
alattui.k elterülő békés kinézésű városkán. 

,,Most már kírangozi (kalauz)," — monda 
S. elim, ki Stanley után (ent.ek állítása szerint) az 
expediciió legkiválóbb tagja volt — „tartsd jó 
magasan a fhér ember lobogóját és hadd lengjen 
a zanzibári zászló is. És ti emberek,-tartsatok szo
rosan egymás mellett s puskáitokat is tartsátok 
készen a tÜ7elésre, mig a piaczon a fehér ember 
háza előtt megállunk. Nem egyszer mondottátok 
nekem, hogy szeretnétek megkóstolni a Tunga-
nika-tó halait — most már nem sokára jóllakhat
tok belőle. Van ott hal és sör elég s hosszú pi ho
nos vár reátok. Indulj !" 

Alig mehettek száz rőfnyire s máris tapasz
talhatták sortüzelésök óhajtott hatását. Udzsidzsi 
észrevette, hogy karaván közeledik feléje s az 
emberek százával özönlöttek az érkezők elébe. A 
lobogók puszta látásából is azonnal megtudták, 
hogy a karaván, melyet várnak, már ott van váro
suk alatt, de az amerikai zászló, melyet az óriás 
termetű Asmani lobogtatott, kines arozán e napon 
őszinte mosoly ömlött el, kissé megijesztette őket. 
Azonban a később érkezettek közül többen emlé
keztek még e lobogóra; többször látták azt Zanzi-
bárban az amerikai konzulság épületén s nem egy 
hajó főárboczán büszkén lengedezni s nemsokára 
felhangzott üdvözlő kiáltásuk: „Bindera Kis-
ungu!" (a fehér ember zászlója.) „Bindera Meri-
kani 1" (az amerikai zászló). 

Ekkor aztán körülvettek bennünket; a vad-
zsidzsik, vanyamvezik, vangvanák, varundik, va-
guhhák, vamanyuemák és arabok s majd megsü
ketültünk, a sok „Yambo, yambo bana!" (üdvöz
légy uram) kiáltásról! Engem és minden embere
met a legszivélyesebben üdvözöltek. 

A „Northfleet" elsülyedése. 
Mióta 1852-ben az ,, Amazon" gőzössel száz 

ember égett oda; mióta a Birkenhead nevű gőz
hajóval 438 utazó veszett ol a Jóreményfoka kö
rül : az angol tengerészeti évkönyvek nem mu
tattak még föl oly nagy mérvű szerencsétlen
séget, minő ez év január 22-én a Csatornán Dun-
genesa közelében a „Northfleet" nevű vitorlás 
hajóval történt, mely elsülyedvén, a rajta levő 377 
ember közül csak 85-öt tudtak megmenteni a 
legborzasztóbb haláltól. 

Eit. a vitorlás hajót valami húsz év előtt 
építettek Gravesendbon. Még igen jó karban volt 
B 940 tonna (18,800 mázsa) horderővel birt. Leg
közelebb kijavították s oly karba helyezték, hogy 
bizvást megindulhatott ausztráliai útjára. John 
Patton jun. és társa londoni és liverpooli keres
kedőház tulajdonát képezte s a Clark, Punehard 
(a társa czég, mely a tasmaniai vasút kiépítésére 
vállalkozott, bérelte ki ácséiból, hogy 350 vasúti 
munkást, részben nőstől, gyermekestől Hobar-
towi ba szállítson. Azonfelül 4500 mázsára menő 
vasúti készletet vitt födélzetén. Épen akkor, a 
mint a hajó elindulandó volt, kapitánya, Oatee, 
ki már öt év óta parancsnokolt felette, bírósági 
határozattal visszatartóztatott, miután a világhí
rűvé vált s közelebb újra megindult Tichborne-
pörben tanuként volt kihallgatandó. A tulaj
donosok tehát a parancsnokságot Knowlea Ed-
ward tengerésztisztré bízták, egy ép oly jeles, 
mint köt. lességét pontosan teljesítő kapitányra, 
kit fiatal, vele alig néhány hét előtt összekelt neje 
ia elkísérendő volt a nagy tengeri útra. 

Január 17-én hagyta el a Northfleet a ke
letindiai dock-ot Londonban, elvitorlázott Gra-
vesead mellett s a viharos időjárás következtében 
horgernt vetett North-Foreland előtt, majd is

mét, január 22-én este felé Dungeness mellett, 
mintegy két tengeri mértföldnyire a parttól. 

Tíz óra felé az egész hajó népessége nyuga
lomra szállt s mély éjjeli csend uralkodott kör-
nyöskörül; csak a hajóőraóg virrasztott a födélze
tén. A hajó órája épen felet ütött tiz után, midőn 
az őrség egy nagy, a sik tenger felől közelgő gő
zöst pillantott meg, mely teljes gőzerővel tartott 
egyenesen a vitorlás hajónak. Az őrség riadó jelt 
adott, hogy a gőzöst iránya megváltoztatására fi
gyelmeztesse. De az adott jeleket a gőzös vagy 
el nem értette, vagy elérteni nem akarta. Bor
zasztó erővel rohant a gőzös a vitorlás ,hajó olda
lának, azt középen találva orrával, oly annyira, 
hogy a vitorlás fedélzetének hatalmas keresztge
rendái nádvesszőkként roppantak össze s a hajó 
oldalán a viz fölszine alatt mély repedés támadt. 
A rettenetes lökés, mely kificzamitá a vitorlás 
hajó minden pántját, eresztékét, rögtön talpra ál
litá az álmából felriasztott összes hajónépet. A 
ki rajta volt, eszeveszetten rohant a födelzetre. 
Nagy mértékben föltűnő volt a szerencsétlenséget 
okozott gőzhajó magaviselete. A gőzös ugyanis, a 
mint a Northfleet oldalából kivergődhetett, egyet 
fordult és tovább evezett, sorsára hagyva a meg
sérült hajót s a rajta levő 400 emberéletet. A 
Northfleet fedélzetéről hiába kiáltottak segély 
után, — a gőzös ugy tett, mintha nem hallaná. 

Rövid időn beállott az előidézett szerencsét
lenség. A kik megmenekültek, vérfagyasztó dol
gokat tudnak beszélni felőle. Az utasok és a 
hajólogénysóg mind elvesztette fejét, keresztül
kasul rohantak egymáson, jajveszékelve, sírva, 
nők, gyermekekösszevi-sza, kétségbeesve keresvén 
kiki a maga hozzátartozóit. Az egyetlen, a ki 
hidegvérét és lélekjelenlétét egy pillanatra sem 
veszitó el, Knowles kapitány volt. Rögtön röp
pentyűket eresztetett a magasba 3 vészjeleket 
adatott. A vészlövés a hajónépség nagy szeren
csétlenségére nem akart elsülni. A mentő csolna-
kokat rögtön tengerre bocsátották; legelőbb ia a 
nőket és gyermekeket akarták rajtok megmenteni. 
De a férfiak nem hallgattak a kapitány parancs
szavára, mindenki csak a saját megmentésére gon
dolt. A kapitány revolverrel kezében akart pa
rancsainak engedelmességet kierőszakolni, s egy 
férfit, a ki nem hajtott szavára, lelőtt. A szivattyúk 
mit sem használtak; az ütött rés sokkal nagyobb 
volt, semhogy a rajta beözönlő vizet ki birták 
volna meríteni. A mentő csolnak, melyben több 
nő és férfi társaságában a kapitány neje is benne 
volt, már-már elsülyedt a tulterheltetés folytán, 
midőn a londoni City uszálygőzös megjelent s a 
menekvőket fólszedé. Mintegy háromnegyed órára 
az összeütközés után a „Northfleet" elmerült. A 
hullámok zúgva, kavarogva összecsaptak felette 
3 a hajó eltűnt a viz alá. Szívszaggató volt a nők 
és gyermekek halálsikoltását, a hullámokkal küzdő 
férfiak segélykiáltását hallani a sivatag éjben. Az 
elmerülök megragadtak minden legcsekélyebb 
tárgyat, a mi a viz fölött úszott, mig a hideg és a 
kimerültség ellankasztá, mogdermeazté izmaikat a 
elmerültek a habokban. A „City of London" 
uszályos gőzös caak harmincznógy személyt birt 
megmenteni, pedig reggelig ott czirkált a szeren-
caétlenség színhelyén; a „Mary" nevű kings-
towni bárka harmincz embert halászott ki a hul
lámokból, a harmadik számú londoni vizsgahajó 
a „doveri Princeaa", melyek a véazjelekre szintén 
előaiettek, még 21-ot mentettek meg, ezek között 
tiz olyat, a ki az elmerült hajóárboczaira kapasz
kodott. Sok hajó horgonyozott ott a közelben, a 
melyek még idejekorán oda érkezhettek volna; de 
ezek felreértették a „Northfleet" vészjeleit, a 
veazteg maradtak. A kapitány nincs a megmen
tettek között. A megmenekültek egyhangúlag 
beszélik, hogy bámulatos hősiességgel állotta meg 
helyét s utolsó pillanatáig a többiek megmenté
ről igyekezett gondoskodni. 

A szegény szerencsétlen hajótörtek keserű 
soraán honfitársaik nagy áldozatkézséggel igye
keznek enyhíteni. A királynő 200 font sterlinget 
irt alá ja\ukra 8 a kapitány ifjú özvegyének évi 
nyugdijt biztoaitott. A királynő példáját számosan 
követték tekintélyes összegű adakozásokkal, ugy 
hogy két hét alatt már 80,000 forint gyűlt össze-

Most már búvárok foglalkoznak az elmerült 
hajó körül, hogy a mi még fedélzetén megment
hető, fölhozzák. A hajó árboczhegyei árapálykor 
kilátszanak a tenger tükréből. A hullákból ed
digelé meg csak négyet vetett a tengsr a partra. 

A hajó fölött, mely e azerencaétlenaéget 
okozta, sok ideig teljes homály uralkodott. De 
alapos gyanú merült föl, hogy az nom más, mint 
a „MuriUo" nevű spanyol hajó. Ez a hajó egy ren
des közlekedési vonalon jár a Themae, Gibraltár 

Cadix és Sevilla között. A „Murillo" nem szenve
dett sérülést a megfoghatatlan, hogy kapitánya, 
Berrute Félix nevű spanyol, hogyan vehette lel
kére, hogy az ő hibája által megaérült hajót segély 
nélkül magára hagyjon, holott már be van bizo
nyítva, hogy, a „Northfleet" fedélzetén támadt 
zavart, kétségbeesést éa segélykiáltozást nagyon is 
jól észrevették a azerencaétlenaéget okozó hajón. 
Az öaazeütközéa oka a „Murillo" hajó roaz kor
mányzása volt, mert a gőzöaök utvonala egy mért-
földnyivel esik távolabb a parttól, mint az a pont 
melyen a Northfleet horgonyozott. A Murillo ez 
időszerint a cadixi kikötőben horgonyoz a az ál
lami angol konzul azt követeli, hogy a Murillo 
kapitánya, valamint a legény aég azon róaze, mely 
a jan. 22-iki éjjelen őrállomáson volt foglyokként 
egy hadihajóra 8zállittasaanak, a többiek pedig 
szigorú őrizet alá tétessenek. A gőzös tulajdono
sai ellen port indítottak az angol admiralitási tör
vényszék előtt; a kártalanítás fejében követelt 
összeg 14,000 font aterling. 

Petőfi családias költeményei. 
11. 

Petőfi, ki a multak emlékei között oly mé
lyen tudta érezni a családi kör becaét éa boldogitó 
hatáaát: megérte, hogy magának is lett család
élete, s ha rövid ideig tartott is, a meddig tartott 
boldog családi élet volt. S ha Petőfi költészete 
hű kifejezője valaminek: bizonyára leghűvebb 
kifejezője saját egyéni jellemének és életének, 
tehát még nagyon részletesen fölsorolt életrajzi 
adatokra sincs szükség, hogy műveiben a boldog 
férjet ós boldog apát megismerjük. Ez a voná9, a 
férj és apa toldogsága iránti fogékonyság már 
hamar visszatükröződött költeményeiben. Alig 
ismeri meg jövendőbolijét 8 alig irta számára az 
„Sz. J . kisasszony emlékkönyvebe" czimü kissé 
rajongóan szerelmes költeményét, már néhány 
lappal odább, néhány nagyon szép szerelmi dal 
sorában igy énekel azive választottjához Csekén: 

„Szeretlek ón oly igazán, 
Mint engem az édes anyám. 

„Nem óhajtok én egy tavaszt, 
Hogy véled átmulassam azt, 
Sem e<íy tavaszt, sem egy tele*', 
Hanem egész életemet! 

Azt várom én, azt az órát, 
Mikor igy szólhatok hozzád 
Ölelésem szent hevében: 
„Édes kedves feleségem!" 

Ettől kezdve hang ja már határozott; nem 
ábrándozik, nem sóhajt, hanem az igaz érzés fér
fias nyelvén szó), mely mélyebben zengő húrokat 
érint, semhogy kelletén tul sokszor szólhatna tul-
csigázott elragadtatással. Nejéhez irott egész 
hosszú sor költeménye annyira a meglett ember 
benső világát tárja tol, hogy alig veszünk észre 
valami különbséget ama költemények között, me
lyeket esküvő előtt, éa azok között, melyeket es
küvő után irt hozzá. 

Összes költeményei második kötetének vécé
től az Ujabb költemények 11-dik kötetéig folyvást 
hozzá szólnak szerelmi dalai s csak egy sincs, 
melyben Juliskáján kívül mást ünnepelne, de a 
családias hajlamok, tréfás és komoly, vidor v a j 
érzelmes, csendes vagy szenvedélyes hangjaiban 
csaknem egyaránt megérezhetők. A mint pedig 
a nőtlenségtől elbúcsúzik (U. k. I I . 43. 1.), azután 
mindenütt a szerető férj áll előttünk. Ezt Petőfi 
jellemzésénél szintén nagyon fontosnak tartjuk 
megemlíteni, mert előtte kevéssé volt szokott 
irodalmunkban, hogy a férj nejét én íkelje. A köl
tők irtak kedveseikhez és kedveseikről, de mintha 
a szerelem a házasság után erkölcsi, vagy költői 
érzékökkel ellentétben állott volna, a házasság 
után elhallgattak s nálunk és az idegon irodalmak
ban nem egy példa van rá, hogy a házas élet 
reális boldogságánál véget ért a költőnek szerel
mes, aőt néha á t Iában egész költői pályája. De 
Petőfinek épen nem lehetett ez a sorsa, mert hisz 
már egész ifjú korában is annyira szerette a va
lódi élet erkölcsi viszonyait tenni költeményei 
tárgyává, hogy a mikor az üresebb ábrándok 
azétfoazlottak is szeme előtt: ő abból, a mi köl
tészetének nemesebb tartalmát képezte, mit eem 
vesztett, caak attól szabadult meg, hogy a zava
ros köd miatt nem fogja többé a világot oly fel
fordult fonák képekben látni éa mutatni, mint :i 
hogy a „Felhők" czimü gyűjtemény legtöbb ver
sében történt vele. 
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Petőfinek valóban volt érzéke az életnek 
majdnem minden oldala iránt a házas életben ia. 
Feleségét imádja, de enyeleg ia vele; szereti, de 
boszantja ia; el is mereng vele múlton, jövőn, de 
a vidám kaczajt sem üzi el körükből; jól tudja, 
hogy az asszony, a szerető asszony mindig gyer
mek marad, kinek a férj szerelmén kivül az apa 
komolysága a a játazótárs enyelgéae is szükséges 
a boldogságra. Mind ez érzések gazdag váltó 1a-
tosaágban tárulnak föl előttünk Petőfi ujabb 
költeményeiben. 

Tisztán csak a szépség szempontja után in
dulva, bajos volna az idézetek végtelen áradatá
ban el nem veszni, de a lélektani szempont csak 
arra kötelez, hogy a költő jellemének valódi vo-
náeai tűnjenek föl és domboruljanak ki. 

A házas embernek azt a nyugalmát, a mit 
abban talál meg, hogy ő már czélt ért a nem kell 
az életben ide a tova vergődnie, mig egy pontot 
talál, a mely életének központ gyanánt Bzolgál-
haaaon, mily mesteri elevenségii képben állítja 
elénk az a költemény, melynek cume: „A mióta 
én megházasodtam." (U.K.II . 53 1.) Amióta meg
házasodott — ugy mond — valóaágoa fejedelem, 
s ülve szörnyű méltósággal elfogadja kegyelmesen, 
a kik jőnek audientiára, országának jobbágy
népeit. Jön először is egy leányka az Öröm 
rózsaszín ruhában a megfeddi, hogy' eddig mért 
kerülte. Jön azután egy hosszú száraz ember, a 
mély szemű éa sápadt arczu Gond s azt elkergeti, 
mert mindig olyan prózai históriákat mond, pedig 

„Balgatag, ki ily dicső napokban 
Kenyeret és ruhát emleget, 
Hordd el magad! bár rövid az élet, 
Beszélgethetünk még eleget." — 

Azután ismét igy folytatja: 
,,S te is itt vagy, te ia megjelentél, 
Dúlt arczoddal sötét Fájdalom!? 
Nem remeg kend örök ellenségem, 
Hogy ezennel fölakasztatom?" 

de mégis kegyelmesen megkegyelmez neki, mert 
ő a diadalmas ellenfél a a győzőnek dicsősége a 
nagylelkűség. S mindjárt ezután ott jön a hirea 
„Szeptember végén," (U. k. 11.56. 1.) melyet Pe
tőfinek csaknem minden olvasója ismer és csodál. 
„Az utolsó virágok" (U. k. I I . 62. 1.) egy szép 
őszi hang, mely oly átalános, hogy minden szív
ben visszhangra talál. Az ősz már ugy elpusztított 
mindent, hogy még a kertben is keresni kell már 
a virágokat. „De Juliskám — mond a költő — ÖBZ-
aze^zedte a maradék szálakat; jól tette, mert ha 
már halniok kell, haljanak el szerető szemek lát
tára, igy mégis csak könnyebben eaik halálok." 
Az „Egykor és moat" (U. k. II . 63 1.) szomorú 
múltját és boldog jelenét állítja felesége elé; a 
„Csend..B élet" (U. k. I I . 72.1.) azon álmélkodik, 
h°gy ő, ki egykor a világot bacsavarogta, mint 
egy garabonczáa diák, most itt ül felsége mellett 
egy csöndes kis faluban; holott egykor szűk volt 
neki a föld, ime most elég tág egy kicsiny szoba. 

„Ki tette volna fel felőlem, 
Hogy ilyen furcsán járok még? . . . . 
De mikor olyan furcsa, furc3a 
Portéka az a feleség!" 

Hát pajzán kedvének csintalan kitörésénél 
van-e valami jellemzetesebben magyar, mint a „Tiz 
pár csókot egy végbül" (U. k. II . 84. 1.) kez
detű versbeli enyelgéa. 

Az „Őszi é j" (U. k. I I . 108.1.) megint a zi-
\ vataros időről szól, mint az „Egykor éa most", 

midőn ők ketten kényelmes szobában a meleg 
kemencze közelében vannak, mig mások kint 
bolyongnak a fürteiket megczibálja a szél, a bár 
ablakokból itt-ott hivólag kandikál ki amécavilág, 

„De ők tovább mennek . . . csavargónak 
Ki nyitná ki háza ajtaját? 
Hej pedig ki tudja, hogy mi volt az 
Ilyen vagy mi lesz b°lőle még ? 
Hogy tovább ne menjünk: egykor én is, 
Én is ily földönfutó valék." 
S azután elmondja, hogy mig fáradt lábbal 

taposta az országút earát, lelke csüggedetlen 
szárnyon a mennyekben járt a azon ábrándozott, 
egykor minő kincset hagy a hazának. S a ki látta, 
mit gondolt felőle ? Legfölebb azt hitte, hogy tol
vaj ! Íme az élet nehéz küzdelmein átment férj 
igy tanítja az élet áldásainak becsére a csak jóban 
ólt, tapasztalatlan kis feleséget. De játszani is tud 
vele. vÁllj meg feleségem" — úgymond (U. k. 
I I . 116.1.) —mondok valamit, játazszuk el a multat, 
a leirja, hogyan játazották el a kemencze mellett 
azt a jelenetet, mikor először megvallottak egy-

egy 

máénak azerelmöket. Az egész költemény az egész
ségéé kedély gyermeteg tréfája, mely a boldog
ságnak nevéről sem szól, mégis minden szavából 
a boldogság levegője árad. „Feleségem nevenap
ján" (U. k. II. 135.1.) szintén tréfás, könnyű hu
moros alakban mondja el, hogy mentét, magyar 
nadrágot, bajuszpödrőt elő, hogy hadd csípje 
ki magát azon régi divat szerint, a melyben 
ha roszul öltöztek ia, de jót kívántak az embe
rek egymásnak. Válogat a jó kivánatok közt 
a utoljára is mind a kettejöknek együtt kíván 
hoaazu életet. — De ily nemű versei közt van egy 
kicsiny, caak két versazak, de a maga nemében 
nemcsak kifogástalan, hanem szinte felülmulhat-
lan vig dalocska, mely 1847. Szilveaztcrnipján 
kelt B egéazben igy szól: (ü . k. II . 156. 1.) 

„M^g csak egymagam valék 
Tavaly ilyen tájban, 
Az idén már kettecskén 
Vagyunk a azobában." 

„Furcsa lesz, ha már ez 
Darabig majd igy mén: 
Esztendőre hármacskán, 
Azután í.égyecskén." 

A férj szerelmének értékét és jogosultságát 
a „Feleségek felesége" (U. k. I I . 164. 1.) czimü 
vers ekképen hirdeti: 

„Nem is tudja a nőtelen, 
Mi az igazi szerelem; 
Hogy tudná az istenadta ?. 
Még caak akkor tanulgatja." 

De a hazaszeretet, mely a korábbi években 
csak ritkán volt szerelmével összefüggésben vagy 
épen összeolvad a, most mind gyakrabban jelenik 
meg szerelmi dalaiban, de oly meglepő művészi 
sikerrel vegyítve, hogy sem az egyiknek, sem a má
siknak nem szolgál hátrányára a két érzés közül. 
Sokszor már a helyzetek olyanok, hogy azokegybe-
kapcsolva hozzák magukkal a kedves.ós a haza ne
vét ; de némelykor csak a költő kedélyében merül 
föl a haza bús képe, talán mert — mint Tompa 
mondja — a ragyogó boldogság mellé koresnie 
kell a bánatos borongást, a fényhez enyhítő, jól
eső setéinek. „Elértem, a mit ember érhet el" — 
irja (U. k. I I . 58. 1.) Keble boldogsággal csordul
tig telve; van kedves ifjú feleaége, minőről annyit 
álmodott lelke. 

„Ölemben egy oly asszony, a kinok 
Tündérek adják a testvér nevet, 
Ölemben a legdrágább földi kincs. . . 
Oly boldog vagyok, hogy reményem sincs! 
Miért is volna nékem a remény? 
A nem továbbat már elértem én." 

S a boldogság e magaslatán k írdi és foly-
tatj 1: 

,.Mi volna könnyebb, mint lemondanom 
Mostan te rólad honfi-aggalorn, ' 
Te rólad kínos házi-szeretet, 
Ki mindörökké téped a szivet, 
S magamnak szedni, mit az óra ád, 
Istenre bízván más buját, baját.. ." 

Da nem. ha mindent feled is, a hazát nem 
feledi a annak szomorú állapotát leirja a maga 
boldogaágával azemben ; a honfi bú a azerelmi 
boldogság árnyalatául szolgál. 

Az ujabb költemények II . kötetének végén 
%zok a szerelmi dalok, melyekben búcsúzik ked
vesétől csaknem mind ily komplikált érzést fejez
nek ki, s valamennyi mind méltán sorakozik Petőfi 
legazebb költeményei közé. „Fia születésekor" 
(U. k. I I . 276.1.) is az apa és honfi egyesitett 
hangján azól, mert fi 1 nem övé lesz ; a hazának 
fogja fölnevelni. 

De ime vázlatosan végig U mentünk volna 
Petőfi összes családi költeményein, ha még egyet 
meg nem kellene említenünk a jellemzés teljesebb 
voltaért. 

Petőfi a maga életviszonyainak egyes mozza
natait tárgyilagos költeményekben is megörökítette 
s hogy többet ne említsünk, pl.: nagyon 8zerette 
magát olyan alakokban mutatni föl, minő a„"Ván-
dor legény" is. Igy tett a „Bolond IStók"-ban ia, 
melynek néhány utolaó lapját ép ugy tekinthet
jük saját boldog házassága rajzának, mint alanyi 
költeményeinek azon részeit, melyek az ipái tila
lomra vonatkoznak. A pusztai komor öreg ur, a 
jóbohó Bolond Istók, és az unokaleány, a házaa-
8ág, az öreg ur áldása éa a jövő évek rajza, — 
mindez, ha nem ia a teljes váló, de a „valónak égi 
mása", s hogy Petőfi leírhassa, csupán saját éle
tébe, saját lelkébs kellett tekintenie, a mihez a 

tanácsot senkitől aem várta soha. Mint Antaeus 
anyjától, a földtől, az ő költészete ÍB az élet való
diságától veszi erejét, s míg az elvont idealismua 
tulcsigázott finomsága hatástalan marad, az ő való
disága minden korlátot ledönt és hódit ellenáll-
hatlanul ma és mindenkor. Dömötör János. 

Egy magyar tengerész naplójából. 
v. 

Utóbbi levelemben*) leginkább az angol pil-
lotte-ok iametetésével foglalkoztam. — Moat — a 
azivea olvasó engedelmével — felveszem tárgyul 
azon nagyobb viharok egyikének leírását, melyek 
Nagy-Brit innia tengerein oly gyakoriak, a me
lyek a belföldi tengerész előtt e vidéket annyira 
rettegettó teszik. 

Ha még ismeretlen volna az olvasó előtt, pár 
szóban előre bocsátom, hogy valamint az olasz, 
ugy az osztrák-magyar kereskedelmi tengeré
szet vitorlás hajóinak nagyobb része csak rövi
debb tengeri utakra vállalkozik azon okból, mert 
a gőzösök — gyorsaságuknál fogva — hosszabb 
utakra sokkal czélszcrübbeknek bizonyultak be. 
Rövidebb utak közé tartoznak péld.: az angol 
partoktól a Fekete-tengerig s onnan vissza, mik 
leginkább szén- és gabonaszállítás czéljából tör
ténnek. Ez azonban igen nehézkes s a hajóra nézve 
káros neme a kereskedelmi közlekedésnek; a 
mennyiben Oroszországból rendesen oly szállít
mányt küldenek Angliába, mely még nincs eladva, 
s :•.hajó szerződésileg köteles mindaddig várakozni 
Falmouth-ban vagy Queenstownban,mig valamely 
kereskedő London piaczán az egész szállítmányt 
meg nem veszi, s még aztán ki tudja mennyi idő
vel járó utat kell tennie oda, hova, az illető ke
reskedő rendeli. 

Hajónk is ily körülmények között időzött 
két — három hétig a falmouth-i öbölben, mig 
végre egy rendelet folytán fek-árboczát^Glouces-
ter-nek kellé irányoznia. — Helyen lesz megje
gyezni, hogy akkor épen deczember hónapot irtunk, 
8 a téli idény alatt a viharok igen gyakoriak ló
vén, nem csekély feladat volt útra kelni, különösen 
egy — a tenger hullámai ellen majdnem egészen 
védtelen vitorlással. 

De mindannak daczára, hogy a vészt jelző 
fekete gömb, a vizsgálótorony fokán naponként 
látható volt: kapitányunk a készületeket elren-
delé. A legénység az emelő gép rudjaihoz állott s 
a horgonynak lassú, idővesztő fölvonatása meg
kezdetek; a hajó belsejébe vezető ajtók gondosan 
lezárattak, 8 a szivattyúk is figyelmes vizsga alá 
vétettek, vájjon megfelelnek-e czéljuknak ? — 
Midőn a horgony helyén állott, egy vontvtó gőzös 
segélyével hajónk megindult; a legénység már a 
vitorlákat készült kibontatni, mikor egv közbe
jött esemény további menetelünket — bizonyos 
időre — meggátlá. Ugyanis indulásunk előtt l 1

 2 
órával kezdetét vévé az apály s a pilotte ügyet
lenségéből oly helyre jutottunk, hol 6 hüvelyekkel 
csekélyebb viz volt, mint a mennyit hajónk igé
nyelt volna, e így természetosen fennakadtunk. 
Csak 7 órai hosszas várakozás után s:került a ha
jónak újra vizén lebegni, ós utunkat már most 
minden akadály nélkül tovább folytatni. 

Az Atlánti-Oczeánon télen át leginkább a 
dél-nyugati szél szokott uralkodni, mi logtöbbször 
ködös, es5s időt hoz; rendesen minden 3—4 nap
ban megerősödik éa borzasztó viharrá fejlődik. — 
H 1 az olvasó megtekinti Angolország térképét, 
látni fogja, hogy Cornwall egészen dél-nyugatnak 
néz; tehát a Falmouthbél kiinduló hajónak szél-
ellenes utat kellé tenni egészen a Lizard-fokig. E 
körülménynek tulajdonítható, hogy 8 órai erőlte
tett vitorlázás után, a habok éa szélrohamok által 
10 mérföldre vetteténk Lizard-tól keletnek. 

Éjfélkor az őrváltozás megtörténvén, pár 
órai nyugalom végett a hajó kabinjába vonultam; 
a kapitányt ott lelém,.a barométer azemlélésébe 
merülten, melynek mutatója uragánt (legmag isabb 
foka a viharnak) jelzett. Véleményét kérdezem az 
idő felől, mire ő caak fej-csóváláasal válaszolt. 

2 órakor léptek zaja éa kötél-csomagok ezét-
hányáaa zavarának fel álmomból; a kiabálásokból 
azt következtetem, hogy a vitorlák bezárásán dol
goznak. Gyorsan felöltözve a fódélzetre másztam, 
tengerésztársaim segélyére menendő. 

Borzasztó kép: a hegyekké dagasztott hullá
mok őrült dühvel kergetek egymást, korbácsolva 
a sikitó déli szél erejétől s mérgüket feh'ér tajték -
ban adva ki. A súlyos csapások alatt tántorgó 

*) Lásd a V. U. 1872. évi. 25-ik számát 
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hajó csaknem minden perczben viz alá merült, 
majd egyes szélrohamok egészen szél-alatti olda
lára düllesztek, ugy hogy az árboczok csúcsai a 
dühöngő tenger habjaiban fürödtek. Ehhez járult 
az uralgó nagy köd, áthatlan sötétség és az ag
gasztó körülmény, hogy a cormvalli partokhoz 
igen közel leheténk. 

Az összes legénység, a vizbe eshetés veszélye 
ellen, ellátá magát az ily esetben igen becses kö
tél-véggel, melynek másik része a közép árbocz 
derekához volt erősítve. A kormányhoz 4 ti-
moniere állott, s annak fogait lánczczal kellett 
megerősiteni, hogy a habrohamok csapásainak ne 
engedjen. 

Kapitányunk kijelenté, hogy az éj hátralevő 
részét sik tengeren kell töltenünk, miután a partra 
menekülés csakis nappal történhetik meg. így te
hát türelmesen ugyan, de folytonos vigyázattal, s 
időközönkénti csengetés és kürtölés mellett be
vártuk a reggelt. 

A láthatáron (mi az uralgó köd miatt igen 
csekély körre szorult) semmi tárgy: föld vagy 
vitorla sem volt kivehető; miután a hajó hol
léte jól-roszul meghatároztatott, észak-nyugati 
irányt vettünk. Tiz óra tájban — átalános öröm 
között — a hajó orrában levő őr felkiált: „un 
bastimento da prora"! („egy hajó szemközt" !) A 
kapitány, hadnagy távcsöveikkel a kijelölt töme
get vevék szemügyre s a hajó állásáról megálla-
piták, hogy az a trieszti stabilimento technicoból 
került ki; hangtávlatba érkezve, a mennyire a 
vihar moraja engedó, kölcsönösen néhány szó vál
tatott ; az egészből annyi volt érthető, hogy az il
lető hajó osztrák-magyar lobogót \i-
sel, hogy szerinte a ,.La manche" csa
tornában, Wight szigethez közel vol
nánk, s hogy ő jónak látná a sziget 
mögé menekülni. Hogy mennyire bi
zonytalan alapra voltak ez állitások 
fektetve, azt a következő óra bebizo-
nyitá. 

lanná lehet tenni s az utazókat a tengeri beteg
ségtől meg lehet óvni. E találmány abban állt, 
hogy a hajószobákban az iránytűjéhez hasonló 
lebegő helyzetben ismét apróbb hajószobákat ál
lított föl olyan formán, hogy azok a hajó ingado
zásait nem követik, hanem folytonosan ugyan 
azon vízszintes helyzetben maradnak. 

Bessemer, ki a vasnak ő róla elnevezett ke-
ményitési módját is föltalálta, legújabban azt 
javasolja, hogy oly hajókat építsenek, melyeknél 
az üst és a gépezet ne ott legyen elhelyezve, hol 

épület mozdulatlan súlypontja áll, tehát az az 
épület közepén, mint az eddigi hajóknál, hanem 
annak elő- vagy hátrészében. Eme most már sza
baddá lett súlypontban csigákra egy lebegő torem 
függesztendő fel, miáltal ez a hajó ingadozásai 
alatt is megtarthatja vízszintes állását. Hogy 
pedig a súlypontot a ki- és bejáró utazók se moz
díthassák ki helyéből, Bessemer egy hydraulikus 
készüléket állított össze, melyet egyetlen ember 
is könnyű szerrel kezelhet és ez a teremnek töké
letes nyugodt helyzetet biztosit. 

Bajos lenne még most biztosan megjósolni, 
hogy vájjon a Bessemer terve csakugyan meg 
fogja e szüntetni a hajók utazó szobáinak és ter
meinek ingadozását s azzal együtt a tengeri be
tegséget is, vagy pedig csak fokozatos kísérletnek 
marad, mely a czélt megközelíti ugyan, de el nem 
éri, de annyit mindenesetre bátran mondhatunk, 
hogy a terv igen életrevaló. Mint tudományos 
kísérlet, igen érdekes, és a gyakorlatban is re
ményt nyújt arra, hogy kitűzött czéljának jó nagy 
részét mindenesetre el fogja érni. E találmány 

A hajóterem nyugvó helyzetben. 

Dél körül a köd némileg tisztulni 
kezdett, de annál nagyobb fokra há
gott a vihar ereje; mindazáltal most 
már biztosabban haladhatánk előre, 
kis idő múlva világító torony s egy 
darab száraz tűnt szemeinkbe, mely
ben hosszabb észlelés után a Fal-
mouthtól keletre fekvő földnyelvre ismertünk. 
E mindenkitől örömmel fogatott újság uj életet 
öntött a matrózokba; egyedül kapitányunk lát
szott aggodalomtól eltelve, mivel ő tudta leg
jobban : mily veszélyes egy hajókkal telt, szik
lás fenekű öbölbe pilotte nélkül vitorlázni, külö
nösen vihar alkalmával. De hogy jó példával 
menjen előre, távcsövét kézbe vévé s a hajó orrára 
kötteté magát, hogy onnan biztosabban oszthassa 
parancsait. — Az egymást követő habok minden 
perczben vizzel boriták el s egy váratlanul érke
zett hullám kalapját is magával sodra, de a vihar
hoz szokott athleta mindezt föl sem látszott venni, 
hanem sas szemeivel a habok színét vizsgálá, 
miknek halványsága rendesen a viz sekélységéről 
tanúskodik, és csak az ő szilárdságának köszön
hettük, hogy több erélyes küzdés után, ugy saját 
és alattvalói élete, mint a hajó értékes terhe biztos 
kikötőbe vezéreltetett. Faragó Ödön. 

hernyója után kívánkozik. A levelészeket nem 
szereti, és ha emészt is föl valamit, azt nem teszi 
rendszeresen, mint a többi pintyfajok, nem ku
tatja át és át a leveleket, a bokrokat sor ról sorra, 
sokkal jobban hajlik a szembeötlő ós könnyen 
beszerezhető élelmi czikkek felé, milyenek hús
darabok, konyha-hulladékok, gabnaneműek, stb. 
Azon megfigyelés, hogy a verebek kiirtása után 
a rovarok valamely helyen elszaporodtak, nem 
tulajdonitható a verebek hiányának. Tudjuk, hogy 
vannak rovarévek, midőn a különféle rovarok és 
férgek óriási mennyiségben jelennek meg, s o te
kintetben az időjárás, az éghajlati viszonyok sok
kal hatalmasabb befolyást gyakorolnak, mint a 
madarak összes serege, az ember törekvéseit is 
hozzá számítva. S bár nem óhajtjuk vissza azon 
kort, szabad tért hagyván ez emberi akaratnak 
és törekvésnek, midőn a gazdáknak meghatáro
zott számú veréb - fejet kellett a hatóságnak 
átszolgáltatni; de a verebek kímélését sem helye
selhetjük. Régóta tudják azt már a gazdák és 
vadászok, kik az uralkodó divatos elmélet által 
nem hagyták magukat félrevezettetni. Tartsák bár 
sokan a kérdést még eldönthetetlennek, és vizs
gáljanak bár meg még néhány száz verébgyomrot. 
Grlaser azt ajánlja, hogy a kiköltés után különö
sen a sárga csőrü fiatalokra, melyekre kövérebb 
és izletesb húsuk végett érdemesebb is, mint a 
nyulakra vagy más állatokra, formális vadászato
kat kell inditani. — (Term. K.) 

** (Pest város népessége 1813-tól máig.) Kö
rösi József, a pest városi statisztikai hivatal igaz
gatója által közzétett adatok szerint Pestnek 

1813-ban 36,153 lakosa volt, 1823-ban 
46,637, 1830-ban 60,520, 1840-ben 
60,685, 1835-ben 79,777, 1848-ban 
94,955, 1855-ben 112,661, 1857-ben 
116,683 (a népszámlálás szerint), végre 
tudvalevőleg a legutóbbi népszámlálás 
szerint 1870-ben 200,476. Az utolsó 
félszázad óta csakis a görög vallásúak 

Bessemer uj találmánya hajóterme. 
Tndjuk, hogy a tengeren való utazást a tengeri 

betegség igen kellemetlenné, sőt néha életveszé
lyessé is teszi azokra nézve, kiknek még nem volt 
alkalmuk azt megszokni. Ama törekvés, hogy e 
bajon szabadon lebegő hajótermek által, melyek a 
hajó ide s tova ingadozását ellensnlyozzák, vala
mikép segitai lehessen, végre a Bessemer-féle uj 
találmányú hajószerkezettel meglehetősen meg
közelítette czélját. Különben már 1870-ben talált 
Fol Newell egy — szerinte csalhatatlan — módot, 
melynek segélyével a hajó ingadozásait hatásta-

A Bessemer féle hajóterem belső szerkezete. 

valószinüleg sok embert meg fog óvni a tengeri 
betegségtől, kik azt különben megkapták volna, 
de azt nem remélhetjük, hogy viharok alkalmával 
is annyira ellensúlyozhatná a hajó rázkódásait, 
hogy az érzékenyebb idegzetű utazók meg ne 
sinljék azt. 

Egyik rajzunk a hajótermet a hajó nyugodt 
menése alkalmával tünteti föl, a másik pedig ak
kor, mikor a hajó a hullámok által hányva-vetve 
ingadozik; végre a közbelső, legnagyobb kép az 
ügyes találmány belső szerkezetét mutatja. 

S.L. 

Egyveleg. 
,** ^ venbek kérdésekéé.) Ismertes, hogy egy 

idő óta a verebeket különös pártfogás alá vet
ték, néhány természetvizsgáló azon fölfedezései 
után, hogy a kártékony rovarok pusztítása által 
sokkal több hasznot hajtanak, mint a mennyi 
kart a vetésekben, a gyümölcsösökben és kertek
ben csipegetésök ós tolvajkodásuk által okoznak. 
Ausztráliába és Amerikába is bevitték őket és 
mar ez utóbbi helyen is annyira elszaporodtak, 
hogy New-York államban egy ház fedele alatt 
száz, sőt kétszáz fészek található. Dr. Glaser tett 
e tekintetben hosszabb tanulmányokat. Igaz, hogy 
a veréb a költés ideje alatt és az után is, midőn 
még fiai kicsinyek, jobbára rovarokkal táplálko-
Z . '„ a z o nhan e tekintetben is igen válogatós, a 
szőrös hernyókat, melyek pedig gyümölcsöseink 
legnagyobb ellenei, épen ki nem állhatja, kényes 
gyomra csak a csupasz merészek és más lepek 

A hajóterem viharban. 

azok, kiknek száma alig szaporodott, 
ma is csak egy ötöddel több élvén 
városunkban, mint 57 évvel ezelőtt. 
A katholikusok száma időközben meg-
n egyszeresedéit, az ágostaiakó meg-
tizenháromszorosodott. A zsidó lakos
ság ugyanezen idő alatttizennyolezszor 

annyira növekedett, mig a legnagyobb aránylagos 
szaporodást a helvét vallásúak mutatják, kik jelen
leg hu8zonhatszorta számosabbak, mint voltak 57 
évvel ezelőtt. — Az 1872-ik óv végével mily 
nagyságra tehetni városunk lakosságát, azt rend
szeres népszámlálás nélkül meghatározni nem 
igen lehet. De az egy évben előfordult esketések, 
szülések és halálozások adatainak alapján hozzá
vetőleg következtethetni, hogy Pestnek az 1872. 
évvégéig 230,000 lakosa volt. Buda ós Ó-Budával 
való egyesülése után tehát Magyarország főváro
sának népessége 300,000-re fog rúgni, a mivel 
az európai vagy városok közt még 1870-ben el
foglalt 23-ik helyéből a 17-ikre lépett elő, 8 
azóta hazánk leendő fővárosa, Róma, Hamburg, 
Varsó, Leeds éa Amsterdam városait túlszár
nyalta. 

** (Az Öldöklő fegyverek hatásáról.) Jouffret 
franczia tüzérkapitány érdekes kimutatásokat tett 
közzé az olasz, amerikai, dániai, csehországi ós a 
közelebbi franczia-német háborúk tapasztalatai 
után. E szerint az emiitett háborúk alatt kapott 
sebek 80 százaléka puska, 18 százaléka ágyú ós 
2 százaléka kard vagy szurony által okoztatott. A 
poroszok az osztrák háborúban legalább 2 millió 
töltényt lőttek el, hogy harczképtelenné tegyék a 
30,000 főnyi osztrák-szász sereget. A franczia-po-
rosz háborúban franczia részről szenvedett, 100,000 
főnyi vesztességből 70 százalékot puska, 25 szá
zalékot ágyú és 5 százalékot kard okozott. A 
gyalogság tehát a legártalmasabb az újkori had
viselésben, de egyszersmind ez szenved legtöbbet. 
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Irodalom és művészet. 
** (Uj könyvek.) A Ráth Mór által megindí

tott „Jutányos családi könyvtár"-ból ismét három 
kötet jelent meg: 1. „Kazinczy Ferencz uta
zásai." Uj lenyomat. 2. Göthe „Fausf'-jának for-
ditása Dóczi Lajostól. 3. Feuillet Oktáv két 
regénye: ,.rigy szegény ifjú története" és „A kis 
grófnő." Ara mindenik kötetnek egyenként 1 frt, 
kötve 1 frt 80 kr. — Kazinczy „utazásai"-ban a 
közelebb elhunyt Karolina Auguszta királynéra 
vonatkozólag is találunk egy érdekes adatot. Mi
dőn Kolozsvártt 1817. augusztusában a hódola-
tokat fogadták, — irja Kazinczy — a császárné 
megszólítására egy asszonyság késve felelt, s 
midőn a bematató ennek mentségére gyakorlatlan
ságát emlité a német nyelvben, egy harmadik, ki 
németül igen jól tudott, megszólala: „Mi gyalázat
nak tartanánk fejedelmünk nyelvét jól nem tudni"; 
s az elméje, nagy kimiveltetése, s szive kegyessége 
által ragyogó császárné ennek igy felelt: „Sőt 
inkább idegen nyelvet nem tudni, nem szógyen: a 
hazáét jól tudni kötelesség." — Gróf Kemény 
Sámuelné, szül. gróf Iktáry Bethlen Katalin ő 
exez. azon jelentéssel mutattatott be, hogy németül 
nem beszól, de számtalan jótétei és nemes tettei 
ő Felségöknek kegyelmeire méltóvá teszik; s az 
ilyek által királyian ragyogó felség ezt feleié: 
„Mi tehát szó nélkül értjük egymást." 

** („Pestváros lakosságának népesedési moz
galma.") Fővárosunk újonnan szervezett statisz
tikai hivatalának igazgatója, Körösi József, Pest
város lakosságának népesedési mozgalmáról a 
„Pestvárosi statisztikai évkönyv" első folyamá
ban hosszabb, igen érdekes tanulmányt tett közzé, 
melyet most külön lenyomatban a fönebbi czim 
alatt adott ki. Tartalma: Pestváros népességének 
évenkénti kimutatása 1813—1857-ig s kimeritő 
házassági statisztika; születési statisztika 1868— 
1870-ig; és halálozási statisztika ugyanazon évek
ből — mindez a szükséges táblázatokkal ellátva. 
A mű egyes részeit lapunk egy másik rovatja 
alatt ismertetjük. A füzet ára 1 frt. 

** (Dr. Grósz Lajostól) Pfeifer Ferdinándnál 
terjedelmes kötet jelent meg következő czimmel: 
,,A törvényszéki orvostudomány gyakorlati kézi 
könyve, különös tekintettel a legújabb szabály
rendeletekre. Orvosok, jogtudorok és tanulók szá
mára." (Ára 3 frt 60 kr.) E mű, habár közvetle
nül tankönyvnek is van irva, gyakori példái a 
mintagyüjteménye által a törvényszéki gyógyá
szattal foglalkozó orvosok és ügyvédeknek is 
hasznos kézikönyve lehet. A laikusok számára 
még egy rövid népszerű autonómia is van hozzá 
csatolva. Mint irodalmunkban hiányt pótló müvet 
ajánljuk az illetők figyelmébe. 

** (Egy kis irodalmi statisztika.) Tors Kál
mán, ki jelenleg egy külföldi vállalat számára 
Jókai Mór életrajzán dolgozik, a következő ér
dekes adatokat kapta Jókaitól: „Évről-évre je
gyezgetem egy kis jegyzőkönyvbe a saját magamat 
érdeklő adatokat, a melyek irodalmi működésem 
anyagi eredményét kitütetik. Egykor talán mint 
összehasonlító irodalmi statisztikai adatok is fog
nak azok valami értékkel bírni egy boldogabb kor 
előtt. Az általam 27 év alatt a magyar közönség
nek átadott müvek és időszaki iratok példány
száma megy a mai napig 652,100 kötetre. Ez 
irodalmi termékekért fizetett az olvasó közönség 
1.523,650 forintot. Ez összegből szellemi munká
ban résztvevő irótársaimnak fizettem 252,800 
forintot, a gyorsírókat is ideértve. Művészi mun
katársaimnak (rajzolók, metszők) 43,800 frtot. 
Állami közvetett adó fejében (bélyegdij és posta) 
231,900 frtot. Az „Üstökös"-ért bélyeg- és pos
tadíjban 72,200 ftot, a „Hon"-ért 146,000 frtot. 
A többit az Életképek, Délibáb, Remény, Igaz
mondó, stbiért. Magam kaptam irói tiszteletdíj 
fejében 246,200 frtot. A többi 748,950 frt felment 
a nyomdai munkásokra, papirosra, a kiadók és 
részletes elárusító könyvárusok osztalékaira." 

** (Liptómegye térképe.) Majláth Béla liptó-
megyei főjegyző Liptómegye térképét készítette 
el. E térkép a megye geológiai viszonyait és po
litikai beosztását tünteti föl. Azonfelül köröskö
rül statisztikai táblázatok, a megye természeti 
viszonyait ismertető összeállítások stb. foglaltat
nak. Ára 2 frt 40 kr. 

** (A „Természettudományi Közlöny") febr. 

T A R H A Z . 
füzete három nagyobb értekezést közöl: „A ter
mészettudományok fölvirágzásáról a XVII-dik 
század elején" König Gy.-tól, „A heterogenesis-
ről" Balogh Kálmántól, „Az északi sark és az 
északkeleti átjárat kérdéséről" Ternertől. Az ap
róbb közleményeken kivül táblázatos jelentést ad 
a m. k. központi intézetben Budapesten január 
hóban tett meteorológiai és földdelejességi föl-
jegyzésekről. 

** (A „Magyar Tanügy") ez évi második fü
zete jelent meg: Paedagogia, Közigazgatás, Iro
dalom, Tanügyi szemle czimü rovatai alatt vál
tozatos szaktartalommal. 

** (.á törvények kiadásából) Ráth Mórnál meg
jelent: „Az 1872-ik évi törvények gyűjteménye" 
( I—XXXVHI. t. ez.) hivatalos kiadás, nagy 
8-rétben, ára fűzve 1 ft 20 kr; bekötve 2 frt. 
Ugyanaz kis zsebkiadásban, ára fűzve 1 frt 20 kr., 
bekötve 2 frt. Az 1872. X X X V I . törvényezikk, 
Buda-Pest fővárosi törvényhatóság alapításáról és 
rendezéséről; ára 30 kr. — Továbbá: „A m. kir. 
honvédelmi minisztérium utasitása a véderőről 
szóló 1868. X L . törvényezikk végrehajtása tár
gyában." A polgári törvényhatóságok és községi 
közegek számára rendezett hivatalos kiadás; ára 
2 frt. 

** (Kassai Adolftól) „A közBég jegyzői szi
gorlat tárgyai" czimü könyv jelent meg, mely a 
községi érdekekre vonatkozó törvényeket és sza
bályokat röviden s könnyen érthető modorbans kér
dések ós feleletekben tárgyalja. A gyakorlati is
mereteket is tartalmazó kézikönyv egyszersmind 
a községi, közigazgatási eljárásban kalauzul 
használható. Ára a 14 ívből álló műnek 1 forint 
50 kr. Megrendelhető szerzőnél Alsó-Széchónkén 
Váczon át u. p. Romhány. 

** („A pártokról") czim alatt egy politikai 
röpirat jelent meg, mely Lukretius modorában — 
hexameterekben — tanköltemónyszerüen szól 
politikai viszonyainkról, s kivált a Lónyay-ügy-
ről. Aigner Lajosnál jelent meg s ára 80 kr. 

** (Fekete Bernát pesti könyvárusnál) két 
füzet jelent meg: 1. „A halálbüntetésről." Dr. 
John Ed. Richárd után Stern Miksa. Ára 50 kr. 
— 2. Akin Károlynak a magyar bank szerve
zéséről 1872. nov. 27-én a baloldali körben tartott 
beszéde. Ára 40 kr. 

** (A módszeres tornatanitásra) kézikönyvet 
dolgoztak ki Horváth Illés és Juhász György, a 
makói tornaintézet tanítói. E mű a népiskolai 
szükségletekre tekintettel 40 leczkére osztja föl 
tárgyát s három füzetben fog megjelenni a külön
böző fokú iskolák szükségletei szerint. Az első 
füzet márczius elsején jelenik meg, s ára 50 kr. 

** (Orbán Balázs) jelenti, hogy a „Székely
föld" czimü munkájából, melynek csak nyomdai 
kiállítása 12,000 frtba került, s sajátjából öt
ezerét fizetett rá, az utolsó kötetet sajtó alá adta 
s arra május végéig Tettei Nándor könyvkeres
kedésében lehet előfizetni; fűzött példány 2 frt 50 
kr., díszpéldány 3 frt 60 kr. 

Közintézetek, egyletek. 
** (Magyar tud. akadémia.) Február 24-én 

Csengery Antal elnöklete alatt összes ülés tarta
tott, melyet Biedl Szende emlékbeszéde nyitott 
meg, Grimm Jakab, nagyhírű német nyelvtudós 
fölött, a ki akadémiánknak is külső tagja volt. 
— Az emlékbeszéd után a folyó ügyek következ
tek. A bizottság, mely a végből küldetett ki, hogy 
alapítsa meg a magyar nyomdászat megülendő 
négyszázados emlékünnepének módozatait, beadta 
javaslatát, melyben indítványozza: 1) Toldy Fe
rencz kéressék föl a folyó évi közgyűlésen e ne
vezetes évfordulóról előadáat tartani. 2) Adjon 
ki az akadémia egy diszes és számos műmellék
lettel ellátott munkát, mely a könyvnyom
tatás magyarországi történetét tartalmazza, s 
melybe Toldy ünnepi előadásán kivül fölvétet
nének a magyarországi nyomdák chronologiai 
rendben összeállított jegyzéke s ezek kiválóbb 
nyomtatványai (1650-ig minden megjelent s 
jelenleg ismeretes könyv) és mellékletül a ré
gebbi nyomtatványok nevezetesebb czimlapjai-
nak, kezdőbetűinek, hangjegyeknek, czifrázatok-
nak stb. fac-similéi. E rósz megírására Szabó 
Károly kéretnék föl. Fölvétetnek továbbá a régi 

magyar papírgyárak és könyvárusok jegyzéke 
Toldy Ferencztől; a régi magyar könyvkötés is
mertetése, rajzokkal, Romer Flóristól; végre a 
mai magyar nyomdák statisztikai teljes ismerte
tése, szintén Toldy Ferencztől. — A javaslat 
minden pontjában elfogadtatott. Dr. Szontágh 
Miklós engedélyt kér, hogy néhány ritkább pie-
monti növényt mutathasson be, melyeket neki 
Kossuth Lajos küldött; e kérelemnek hely adat
ván, a harmadik osztály jövő ülésén Szontágh 
Miklós e növényeket be fogja mutatni. 

** (A Kisfaludy-társaság) febr. 26-án tar
tott havi ülésében Vadnay Károly „Fáy An
drás önéletirási vázlatát" olvasta föl. A fölolvasó 
a kézirat keletkezési történetét is elmondta. 
1840-ben Thaisz András temetésén Székács 
József, akkor még fiatal lelkész, oly megható be
szédet mondott, hogy a jelen volt Fáy András 
azonnal felkérte a szónokot: hogy az ő ravatalánál 
is beszéljen majdan. Székács tréfára vette s a do
log abban maradt. Másfél évtized múlva gr. Te
leki Józsefet, a „Hunyadiak korá"-nak Íróját tet
ték örök nyugalomra. Székács beszélt ott is s már 
ekkor Fáy sehogysem hagyta nyugton, mig meg 
nem igértotte vele régibb kérelme teljesítését. 
Fáy halála előtt öt évvel irta meg Székács szá
mára önéletrajzáról ama jegyzeteket, melyeket 
Székács a felette tartott gyász beszédben fölhasz
nált, s a melyek a mostani fölolvasás tárgyát ké
pezték. — Ezután Oreguss Ágost mutatta be az 
ó-csoh irodalom egyik maradványát, az úgyne
vezett zöldhegyi kéziratot, Szeberónyi Lajos for
dításában. — Ez ülésben a titkár két uj alapitó-
tagot jelentett be: Deutsch Mórt (200 frttal) és 
gr. Vay Ádámnét (100 frttal.) 

** (A „magyar irók és művészek társasága") 
a megyeház nagy termében vasárnap délután tar
totta tisztválasztó közgyűlését. Elnöknek köz-
fölkiáltással Szigligeti Edét választák meg, kit 
Jókai Mór üdvözölt, egyszersmind hosszú életet 
kivánvaa társaságnak, melynek létesítése az irói és 
művészi köröknek már régi közös óhajuk. Mep-
választák továbbá titkos szavazás utján alelnö
köknek : Hatala Pétert és Telepi Károlyt, titkár
nak Szana Tamást, pénztárnoknak Aigner Lajost. 
A körnek már eddig is 160 tagja van, s a nemzeti 
szinház mellett levő sarokházban fogadott szállást. 

** (Az erdélyi múzeum-egylet) febr. 20-ikán 
tartott közgyűlést, mely alkalommal Mikó Imre 
gr. elnöki megnyitó beszédében örvendve konsta
tálta az egylet működésének sikerét a lefolyt 13 
év alatt, s reményét fejeeé ki, hogy gyarapodás
ban ezentúl sem lesz meddő az intézet. A múzeum-
egylet gyűjteményei ma, nem is tekintve a tudo
mányos becséhez kötött képzeleti értékét az azok
ban levő tárgyaknak, pár százezerre becsülhetők; 
állattani, növény-, ásvány- és földtani gyűjtemé
nye az egyetemi tanezólok tekintetében is kitűnő; 
az éremtár, a darabok számát és minőségét te
kintve, bizton megállhat a hasonló nagy gyűjte
mények közt; és a régiség-gyűjtemény habár 
kicsiny, de kiterjedéséhez képest tudományos 
szempontból fontos ós nagybecsű tárgyakban 
gazdag; a könyvtár az egylet czéljait tekintve, a 
maga nemében kiváló becsű. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
Ji (Bécsi munkások Pesten.) A jövő hóban 

számos épitési munkás, nagyobbrészt kőműves, ki 
a világkiállítás tartama alatt Bécsben nem dol-
gozhatik, le fog jönni Pestre, hogy itt munkát 
keressen. Pesten, hol az idén sokat fognak épiteni, 
különösen a sugárúti építkezések körül nagy hasz
nukat fogják venni. 

f (A bécsi világkiállítás) idejére üzleti ügy
nökségek alakultak, melyek a hozzájok fordulók 
számára a leszállított áru vonatokon menetjegye
ket küldeni, Bécsben lakást szerezni, a podgyászok 
átvételéről, az iparosok hirdetéseiről gondoskodni, 
s más egyebekre ajánlkoznak. Egyik ily „világ
tárlati központi irodának" pesti főügynöksége az 
országúton 10. sz. a. van (a bécsi iroda: Liechten-
stein-Strasse 9. sz.) Hasonló czélt tűzött ki az 
„Átalános üzleti ügynökség" (Bécs, Schottenring 
6. sz.), mely Pesten a váczi-ntezai „Nádor" szál
loda 2-ik emeletén állitott fiók-osztályt. —- Az ily 
ügynökségek, ha méltányosan és pontosan járnak 
el, sok hasznot tehetnek. 
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Balesetek, elemi csapások. 
** (A farsang utolsó napján) Budán egy házi

bál alkalmával egy fiatal ember tánczközben egy
szerre összerogyott, e tánczosnőjét is magával rán
to t ta . Az ifjút szélhűdés ér te , s életéhez kevés a 
remény. A tánczvigalom e szomorú eset folytán 
természetesen félbe szakadt. 

** (A széngőz.) A ferenczvárosi nagyfő-utczá-
ban Obrovszky Ferencz hentesmesternól csütör
tökön este a szakácsné és szolgáló vasaltak s 
lefekvés előtt a kőszénnel melegített kályha csö
vét e lzár ták. Reggel a gazda mindkettőt eszmé
let len állapotban talál ta . . Rögtön orvosért kül
dött , ki a szolgálit (Köteles Terézt) életre hozta, 
de a szakácsné (Ungcr Johanna 26 éves, egy két 
éves leány anyja,) a fojtószéngőz áldozatául esett. 

>Ii njság? 
** (A képviselőházban) a közoktatásügyi bud-

get tárgyalása foly. Trefort miniszter beszéde óta 
többek közt Molnár A l a d á r , Schvarcz Gyula, 
Vócsey Tamás, Zichy Antal beszéltek tartalma
sabban, s mindenekfölött Csengery A n t a l , ki 
ismét egy olyan szakbeszédet mondott, a minők 
az angol parlament nevezetes szónokait szokták 
jellemezni. Az átalános vita febr. 27-dikén véget 
ért, s ez után a ház elfogadta I rányi Dániel ha
tározati javaslatát , mely a vallás szabad gyakor
lásáról o a polgári házasság behozataláról szóló 
törvényjavaslatok előterjesztésére kivánja a kor
mányt utasí t tatni . 61 szavazat volt az indítvány 
mellet t ; 39 ellene. A ház igy kimondta a polgári 
házasság megalkotásának szükségét. 

** (A színházi enquete) első ülésén febr. 24-én 
a meghívottak közül mindössze hatan jelentek 
m e g ; öten kiléptek a bizottságból, három tag gá
tolva volt a megjelenésben. A megjelentek elha
tározták, hogy miután a belügyminiszter lemon
dott, addig nem fognak hozzá a munkához, mig 
az uj miniszter is föl nem hívja erre őket. 

** (Apesti magyar dalszínház) ügyében a nem
zeti színház igazgatója által gr. Lónyay Meny
hér t volt miniszterelnökhöz tett előterjesztés 
nyomtatásban megjelent. Az igazgató, azon ismert 
érvek kifejtése után, melyek a dalműnek a d rá 
mától elválasztását követelik, az uj dalszínház 
helyéül eddig kiszemelt hat pontot sorolja el, 
úgymint a sugárút kezdete, a Huszár-féle ház 
helye, a régi szinház-tér, az ország-ut ós hatvani-
utcza, valamint az ujvilág-utcza sarka, a Wodia-
ner-féle ház a szomszéd házcsoporttal és a Károly-
laktanya hátsó része. Báró Orczy a két utóbbinak 
egyikét javasolja választani. 

** (Az uj nagy vámház) még az idei tavasz 
folytán elkészül annyira, hogy az épületbe az 
illető hivatalok már augusztus elején beköl
tözködhetnek. I t t lesznek ugyanis a m. kir. 
pesti pónzügyigazgatóság, az adóhivatal, a vám
hivatal stb. 

** (Hunfalvy Páli,) jeles nyelvbuvárunkat , a 
berlini tud. akadémia tagjává választá- I ly ki tün
tetés még nem ért magyar embert a berlini aka
démia részéről. 

** (Ajándék a király részére.) Bécsben az 
osztrák múzeumban igen csinos mintája van ki
állítva ama bárkának, melyet gróf Bat thyány 
Edmund Angliában a király számára építtetett . A 
bárka a Viktória királynő használatára épí te t t 
disz-hajó mintájára készült, s már csak azért is 
igen érdekes, mert egészen ugy van fölszerelve, 
mint ama iiientő-csolnakok, melyek Nagybri tánia 
part jain a hajótörést szenvedettek megmentésére 
szolgálnak. A bárkába viz nem képes behatolni , 
s arról is gondoskodva van, hogy zivatarok alkal
mával el ne merüljön, miután levegővel töl töt t 
osztályai vannak, melyek mindig a viz felszínére 
emelik. 

intézet 2 ötödöt, az árvaház, a létesítendő szere
tetház, s a reáliskola Ösztöndij alapja egy-egy 
ötödrészt kapnak. 300 forintot pedig Szepessy 
Ignácz egykori pécsi püspök emlékszobrára ha
gyott . 

** (Esküvő.) A pesti izraelita templom vasár
nap tömve volt dr. L ö w Tóbiás kir. főügyészi he
lyettes s Hürsch Emma k. a. esküvőjén. Az es-
ketést a vőlegény atyja : Löw Lipót szegedi fő
rabbi vég<-zé. 

•* (Eljegyzések.) Gr . Lónyay Menyhért fia, 
ifjabb gr . Lónyay Menyhért jegyet vál to t t F o r -
gách Kálmán leányával Forgách Margi t grófnővel. 
— Péter Pá l laczházi orvos e napokban jegyez te 
el Budaházi Izabella k. a.-t. Debreczenben. 

** (Gyöngyössyné Mátrai Laura asszony) 
e hó közepe táján Kassára megy vendégszere
pelni, hol a közönségnek mindig ki tüntetet t ked-
vencze volt. 

** (Reményi Ede) Kairóban az alkirály leá
nyának menyegzője alkalmával hangversenyt 
rendezett és ezért az alkirály — mint írják — 
„mesés honoráriumban" részesité. 

** (Katonai ügynökség.) Benedek Gyula szab. 
áll. honvéd főhadnagy egy m. k. honvéd katonai 
ügynökségnek Pesten felállítására engedélyt nyer
vén — irodáját Pesten ország-ut 8-ik szám alatt 
megnyitotta. Bécsnek már régóta van ilyen in té
zete, 8 itt sem lesz fölösleges. 

** (Bőzsa Sándor halálát) jelenté több 
vidéki lap. A hírhedt rablóvezér azonban él, még 
pedig azon reményben, hogy a király kegyelmé
ből még valaha élve hagyja el a börtönét. Hanem 
egy ugyancsak Rózsa Sándor nevű becsületes fu
varos halt meg Szegeden. 

t (Halálozások.) Kiss Ferencz, 184 8-ki hon
véd alezredes, az utóbbi években pedig hadtani 
tanár a pesti egyetemen, Meránban fobr. l - jén 
mellbajban elhunyt. — Serleghy Vilmos, 1848/49-
diki honvédorvos, utóbb járási orvos, közelebb 
hunyt el Kőrösmezőn. — Bonyhádi Perczel Imre 
nyugalmazott királyi tanácsos, Perczel Bélának, 
a képviselőház alelnökének testvére, febr. 25-én 
huny el 68 éves korában. — Petz Vilmos vegyész 
febr. 22-ón hunyt el 62 éves korában. — Fischer 
Ödön, köz- és váltó-ügyvéd, képzett fiatal ember, 
Pécsett 29 éves korában meghalt . 

— (Igazítás) Lapunk 7-ik számának „I ro
dalom" rovatában a magyar nyomdászat 400 éves 
jubilaeumáról szóló közleményben tévedésből volt 
Heltai nyomdája említve, Hess Andrásé helyett , 
miután ez utóbbi nyomdájában készült 1473-ban 
az első nyomtatott könyv Magyarországon : az 
úgynevezett „Chronicon Budense ." 

— („Az Anker") 1873-ik év jjanuár havi üzletkimuta-
I tasa. — E hóban a társulathoz benyujtatott összesen 724 
! bevallás 1.078,529 frt biztosítandó összeggel, és pedig: 
| 457 bevallás 762,860' frttal halálesetre, és 267 bevallás 

315,669 frttal életesetre. Kiállítva lón 457 kötvény 
j 353,992 frttal halálesetre, és 318 kötvény 624,305 frttal 

életesetre; összesen tehát 775 kötvény 978,565 frttal. A 
! havi bevétel volt 122,989 frt haláleseti díj, és 107,575 frt 
i betételekben, összesen: 230,565 frt. A társaság működése 
i kezdetétói fogva halálesetekért kifizetett 4 613,656 frt, és 
! az 1872-ik túlélési ^társulás (Associatio) eredménye 
i 605,146 frt volt, mely Összeg 732 tag közt aránylagosan 

felosztatott. 
Nemzeti színház. 

Péntek, febr. 21. „Báró és bankár." Eredeti szomorú
játék 3 felv. Irta Hugó Károly. 

Szombat, febr. 22. „Hunyadi László." Opera 4 felv. 
Zenéjét szerz. Erkel Ferencz. 

Vasárnap, febr. 23. „A stricke." Népszínmű 3 felv. 
írták Szigligeti és Balázs S. 

Hétfő, febr 24. „Rabagai." Színmű 5 felv. Irta Sar-
dou ; ford. Deák Farkas. 

Kedd, febr. 25. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szerz. 
Gounod. 

Szerda, febr. 26. „Szentiván-éjiálom." Színmű 5 felv. 
(Jótékony hagyományok.) Gründler E n d r e ; ^ t a - S h a k e s P B a r e ; f o r d- A r a n y J á n o s - Z e n é j é t " • " • 

pécsi ácsmester 50,000 frtnyi vagyonát jótékony-
czélokra hagyományozta. A pécsi beteg ápoló 

Mendelsohn F. 
Csütörtök, febr. 27. 
z. Verdi. 

„BigolMo." Opera 4 felv. Zenéjét 

H E T I - N A P T Á R . 
• Hoaapl-és 
i betinap j 

2 Vasár 
3 Hétfő 
4 Kedd 
5[Szerd. 
6; Csőt 
7jPént. 
81 Szóra. 

Kathollkos ét protestana 
Bnptar 

Górög-orosz 
naptar 

Márcz ius 
E 1 Simplícius í El Invocav. 
Kunegunda JGunda 
Kázmér i Kázmér 

: Adorján Kant b.! Ad. Jenő 
j Frigyes í Frigyes 
[Jézus tövis k. f Felicitás 
j Istenes János f Zoltán 

Hold valtorásal. 

j Márcz. (ó) 
;i8 G Zsirh. v. 
19 Vaja.sh. vég. 
20 Leo püspök 
21 Timoteus 
22 Eugénia 
23 Polikárp 
24 Zilemon 

Izraeliták 
naptara 

N f> p 
hossza kél nyűg. 

H o l d 
hossza kél 

Adar Ro. 
|3 Izruh 
Í4 Izrael 
15 Izsák 
6 
7 B. Mó. h. 
8 Eső ünn. 
9 S. Zabor 

"9 Első negyed 6-án reggeli 2 

6. p.;j 
5 45: 

«. p-

IÍ341 58 
'!S42 58 
1343 59 
ÍI344 59 
1345 59 
346 59 
347 59 
óra 41. 2 perczkor 

f. 
20 461 

6 32 
6 30 

46, 
48-
49 
51 
53 
54 

34 41 
48 17 
fii 
74 
86 
89 

o. p 
8 28 
8 44 
9 9 
9 37 
10 14 

34 10 59 
46 11 52 

27: 
7 

| nyug. 

ó. p. 
10 15 
11 32 
regg. 
0 49 
1 59 
3 1 
3 56 

Szerkesztői mondanivaló. 
— O. L. „Ne adj nekem" stb. Sajnáljuk, de ezekről 

sem lehet mást mondanunk. A mi szempontjaink mások 
mint az említett lapoké. 

— Pest. Z. Sem a fordítást, sem az eredetit nem 
használhatjuk. Az ígéretre nézve csak annyit, hogy addig 
ne küldjön többet, mig ilyen sorokat ír: „Tőle pedig hoz 
könygyöngyt." 

— Ipolyságh. F. J. A kérdezett jéggyártó gépek 
árulása helyéről nincs tudomásunk. 

— Eger K. B. A küldötteket fölhasználjuk. 
— B.-Fflred. B. G. Az „Egy gondolat" gondolatnak 

még csak megjárta, de versnek — már a más. 
— Szeged. S. A. Az igazítást megtettük. Az alkalmi 

szemponthoz mért történeti közleményt szívesen veszszük. 

SAKKJÁTÉK. 
692-ik sz. f. — G o e b t ó l 

(Strassburgban.) 
Sötét. 

e a b e d e 
Világos. 

Világos indul s a második lépésre mattot mond. 

A 687-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 
Vi l . 

1. Val—a8 . . 
2. Va8—e4f . . 
3. Fc3—el mat. 

Vil. a. Söt. 
1 Kd3—e3 (b) 
2. Bhl—h3 + Ke3-e2:-f2 
3. Va8—f3 mat. 

b. 
1 Kd3—c2(c) 
2. B h l - c l f Kc2— b3(d) 
3. He2—d4 mat. 

Söt. 
. Kd3-e2: (a) 

. . Ke2-f2 

VII. c. Sot. 
1 f7—f 6 - f5 
2. V a 8 - f 3 t Kd3-c2 
3. He2—d4 mat. 

d. 
2 Kc2-d3 
3. Va8—f3 mat. 

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczon: Czenthe József. — Qelsén: Glesinger Zsig
mond. — Szatmárott: Vas János. — Újfalun: Farkas Fe
rencz. — Sárospatakon: Gérecz Károly. — Kecskeméten: 
Galambos László. — A pesti sakk-kör. 

i\yilt-tér. 

Azienda Assicuratrice, 
Intézetünk t. ez. biztosított közönsége értesít

tetik, hogy az 1873. évre az évdij u tán 

29V|o nyeremenyosztalék 
esik, mely alólirt képviselőség pénztáránál (Pest, 
bálvány-uteza 8-ik szám, 1-ső emelet) mindenkor 
felvehető. 

Az Azienda Assicuratrice 
magyarországi képviselősége 

Iiichtenberger. Thaly . 

T A R T A L O M . 
Gróf Szapáry Gyula (arczkép). — Hübele Balázs. -

A leánygyermek nevelése (vége.) - Stanley utazása Living
stone fölkeresésére, III . (képpel). — A „Northfleet" el-
sülyedése (képpel). — Petőfi családias költeményei, II . — 
Egy magyar tengerész naplójából, V. — Bessemer uj ta
lálmányú hajóterme (három képpel). — Egyveleg. — Tár
ház: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — 
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Balesetek, elemi csapások. 
— Mi njság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondani
való. - Sakkjáték. — Nyílt-tér. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő Nagy Miklós (L. magyar-uteza 21. sz.) 

10-ik szám Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok egyült: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft. 
« ~ Csnpán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 ft. 50 kr. ~ * Q 

M.1. - V t F ^ i ^ ' t ' •" 7TéTPÍ VlSk* t 8 r . ° m Í k a Í V>don*Á*0,ínt U ,e t51e« : E«y °*a«« **>—* P«tit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnal 10 krajezarba; háromszori vag, 
tBblwon .gtatásnál csak 7 krajcárba szám.ttatak. - Kiadó-hivatalunk ssámára hirdetményeket elfogad Brchen: Oppelik Alajo,, Wollzeile Nr. 22. és llaa.,„»teln r . Vo.ler Wollzeile Nr 3 
Belyegdíj, külön minden igtatás után 30krajczir. " ' " u , , I e , l e " r- 3- — 

A spanyol köztársasági kormány elnöke. 
A három latin fajban megvan az a kö

zösség, mely őket a föld minden egyéb 
népétől megkülönbözteti, hogy bennük van 
a legtöbb élet, ők csinálják a legtöbb tör
ténetet. Más népek vagy egyátalán nem sze
retnek sokat gondolkozni, mint például 
jobbadán a keleti népek, vagy ha az elmélet 
iránt különös hajlammal birnak, nehézke
sekké teszi őket a tépelődés, mint egyebek 
közt az angolokat és németeket. Eleven, 
legsebesebb gondolkozási képesség és lázas 
cselekvésvágy a latin fajokban egyesül csu
pán, s egyiknek-egyiknek története annyi 
dolgot ad Kliónak egy évtized 
alatt, mint a tespedő, szenvte
len Ázsiáé egy ném ely félszázad 
alatt. 

Majdnem az a különbség 
köztük és a többi népek közt, 
mint a játszó szinészek és a 
néző, hallgató, helylyel-közzel 
tapsoló közönség közt, mely
nek egy-egy csoportja olykor 
aztán szintén megkívánja a 
világot jelképező deszkákon 
való szereplés dicsőségét, és 
föllép maga is nagy ritkán, 
mint műkedvelő. 

A hasonlatot tovább fűzve, 
ugy tetszik, mintha még a kü
lönböző szerepköröket is meg 
lehetne különböztetni a három 
fő szereplő egyénisége szerint. 
Az olasz a szerelmes, a spa
nyol a cselszövő, a franczia 
a hős. 

E szerfölötti lázas tevé
kenység századokon át, és még 
ki tudja meddig, legérdekesebb 
egyéniségekként tünteti föl a 
latin fajokat, s cselekvéseik 
még mindig irányadókul te
kinthetők a többi népekre, 
melyek az ő fölsöbbségüket 
önkéntelen elismerik. 

A mint egykor a művészet 
és tudományosság terén, ugy 
az utóbbi században a társadalmi és poli
tikai alakulás terén gyakorolják hatásukat, 
kezdeményezéseikkel. Mig a német és angol 
csak száraz elméleteket állitnak föl és köny
veket irnak a demokráczia, aristokráczia, 
monarchia és republikánismus előnyeiről 

és hátrányairól, addig ők azt azonnal tettleg 
meg is kísérlik. Elesnek meg fölkelnek, ku-
darezot, majd meg dicsőséget aratnak, de 
büszke önérzettel mondhatják, hogy buká
saikban is megvan a tanulság haszna, és 
voltaképen még a mi visszaesésnek látszik 
is, haladásnak vehető az emberiség, illetőleg 
világrészünk történelmében. 

Ezen szempontból tekintve a legújabb 
spanyol fordulatot is, akár tartós az ott be
állt változás, akár csak rövid átmenet, min
denesetre érdekes és fontos az reánk nézve. 
Eszünkbe jut az a hires vezér, a ki nem 

F I G U E R A S E S T A N I S L A O . 

csüggedt el a folytonos vereségek után sem, 
melyeket mindig egy és ugyanazon génialis 
ellenféltől szenvedett, és azzal vigasztalta 
magát, hogy az addig fogja őt verni, mig 
végre ő eltanulja tőle a győzelem titkát és 
aztán le fogja győzni. A minthogy aztán 

kitartása jutalmat arató„t és végre le is 
győzte azt. A köztársaságot majd itt, majd 
amott leveri Európában a régibb gyökerű 
monarchia, de a körülmény, hogy időnként 
ismét fölemeli fejét, és nem enged, azt engedi 
sejtenünk, hogy elvégre mégis ez uj esz
ményé ajövő, s addig harezol, nem törődve 
az időnkénti vereségekkel, mig a monarchia 
minden fegyverét elszedi, eltanulja a vele 
való vivást, és végre legyűri az elavult 
rendszert, leteríti az elaggott óriást. 

E küzdelemben szerencsés tényezőként 
szerepel ama vérrokonság, mely a három 

latin fajban az együttesség ér
zését mintegy önkéntelen föl
kelti. A mint az egyik a köz
társaság népszerű zászlóját 
kitűzi, a másik kettőben ösz
tönszerűleg föltámad a gon
dolat, hogy ebben neki is kö
vetni kellene. Ez a hajlam a köz
társasági kormányalak meg
alapítása iránt viszont a többi 
hatalmakat inti együttességre 
a három latin fajjal szemben, s 
ennek tudata csak nagyobbítja 
közöttük a szövetkezés termé
szetes szükségének érzetét. És 
ha Olaszország e perezben tűri 
a monarchiát, az csak onnan 
van, mert oly királya van, kit 
népe maga is köztársasági ér
zelműnek tart, s ki csak azért 
viseli a koronát, mert a nem
zeti egység megőrzésére ezt 
egyelőre szilárdabb kapocsnak 
tekinti, de különben a rendszer 
máris annyira a népuralomra 
van fektetve, hogy ugy szólván 
csak a czimben van a különb
ség. És már ez is nagy haladás, 
és akármit mondjanak is a 
latin fajoknak a köztársasági 
kormányalakkal nem egyező 
erkölcsi egyéniségéről, annyi 
tény, hogy a köztársaság min
denekelőtt az átalános mű

veltség egy bizonyos magas szinvonalat 
föltételezi, és a latin fajok azok, melyek e 
szinvonalat legelőbb elérték, annálfogva ha 
természetesnek látszhatik is, hogy a ke
gyelemdöfést majd a többi — német, angol 
s szláv — fajok adandják meg a monar-




