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EBV Latszor hasabzott petit sor, vagy Annak helye egyszeri U-tatasnál ; 
15 krajczir; többszöri iktatásnál 10 krajczir. Bélyegdij knlSn minden . 

iktatás után 30 kr. 
HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: H a t t n . 

$!ein és Vogler WaUfischgasse Nr. 10, Mosse R. Seüerstatte Nr. a t , 
Oppelik A. Wollzeile Kr. 82. 

a haj 
S e m m i sem jobb 

íeütartására és 
mint az o ly i smere tes é s hires , 
orvosi t e k i n t é l y e k á l ta l m e g 
v izsgá l t , a l e g f é n y e s e b b • !• 

növésének 
előmozdítására 
b é r r e l k o s z o r ú z o t t , 6 c s . b i r . 
F e l s é g e a c s á s z á r á l t a l k i -

s á r . s z a b a d a l m a z o t t 

lil'ZNlil-pillliiritíí-pOllliíuC 
mely rendesen használva s h s j legkopanzabb helyein 
Is dús hajzatot növeszt; az ősz és vörös haj sötét 
sz int nyer; a hajialajt csodás módon megerősíti, 
néhány nap alatt tökéletesen megszünteti a korpa 
képződését , a haj kihullását a legrövidebb időn 
egeszén megakadályozza , a hajnak természetes 
fényt és 

hul lámos a lakot 
k ö l c s ö n ö z é s a l e g k é s ő b b k o r i g m e g v é d i a m e g o s z d -
l é s e l l e n . 
Fölötte kellemes fflatánál és diszes kiállításánál fogra ezenkívül a 

legfinomabb toüette-asztalnak is díszére válik. 
EJT ténelT ara használati ntasilással (lat nyelTei) 1 ttt50 &., 

postás Milye 1 irt 60 ü. 
Ismét eladók ülő leengedésben részesülnek. 

, G y á r é s központ i szétküldö-raktár 
n A T III W 1 n A l V ülatazer-gyarosnal Bécsben, v m . ker., Józsefváros, Piaristengasse 14, saját hazában, 
£ I f j J 1 J L M S ^ M U W U J T ^CV* m m a e n Írásbeli megrendelés intézendő, és a hol vidéki megrendelések az összeg 

beküldése vagy postai utánvétel mellett a leggyorsabban teljesíttetnek. 

Főraktár: Budapes ten egyedül TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, 
kirá ly -utcza 7. sz. a »Szent lé lekhez.* 2609—16 

A F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában Budapesten megjelent: 

A MMÉil®! K§lf¥¥: 
TcözdrclékzL oZvcLSTTtdnyolz, CL TET77TESZETTZZD.077TA.7ZJ/O7C 'kövéből. 

B E R N S T E I N A . n é m e t m ü v e u t á n . 
A • . , mely teljesei megjelent, húsz füzetből és egy pótfüzetből áll. — Ára egy-egy füzetnek 5 0 kr. 

A tudomány minden ágazatai között a természet-
tudományok azok, melyeknek terjesztése és ismertetés 
sere sok hiányban szenvedő tanrendszerünk a legkeve~ 
sebb gondot fordít.Felsőbb és alsóbb tanintézeteinkben 
egy iránt még ma is sokkal nagyobb súlyt fektetnek a 
Jwlt nyelvek tanítására, mint a mindent fönntartó, 
minden élet alapjöUételét képező természettudomá
nyok megismertetésére. És ha meggondoljuk, hogy az 
érettebb korú nemzedéknek még többet és kizárólago
sabban kellett foglalkoznia e „holt bölcseség"-gel, 
agy hiszszük, a t. olvasóközönség egyetért velünk 
abbanfhogy hézagot pótolunk szaktudományi művek
ben ugy sem fölötte gazdag irodalmunkban, midőn az 
e tekintetben csaknem páratlanul nagy német iroda
lomnak e kitűnő termékét anyanyelvünkre átültettük. 
Tettük pedig ezt annál is inkább, mivel komolyan meg 
vagyunk győződve, hogy a magyar faj, sajátságos, s 
nem fölötte előnyös helyzetében, csak ugy állhat meg 
sikerrel a népek nagy versenyében, ha a reáltudo
mányokban, melyekre van alapítva korunk egész 
irány a, szintén lépést tart a többi művelt nemzetekkel. 

A természet könyve, közérdekű olvasmányok a 

természettudományok köréből, az óriási lépésekkel 
előre haladó természettudományok körül tett leg
újabb, részben még ki sem merített fölfedezéseket 
tárgyalja. 

E tárgyalások az egész munkán keresztül a leg
könnyebben érthető népies nyelven vannak tartva. 

A népies, könnyen érthető modor fölöslegessé 
teszi megjegyeznünk, hogy e mű, mely a természet
tudományok Összes ágazataira kiterjeszkedik, nem 
száraz elméletből áü, de másfelől teljesen kimeríthető 
sem lehet. 

Nem is ez rendeltetése. 
E munka féladata az, hogy könnyűvé tegye az 

olvasó számára a további önképzést a természettudo
mányokban, kedvet ébreszszen erre nála, és megismer
tesse a közönséges élet számos oly jelenségeivel, me
lyeket csak a megszokottság folytán nem tartanak 
sokan csodának, de melynek magyarázatát adni épen 
nem képesek. 

A mű további ajánlatára nézve, hangzatos sza
vak helyett, ide jegyezzük a füzetek tartalmát főbb 
vonalaiban. 

TARTALOM. 1. füzet A gyorsasig. — 
A föld súlya,. — A fény és távolság. — 
Időjóslattan. — Virág és gyümölcs. — 
Tápszerek a nép számára. 

a. füzet. A táplálkozás. — Az állatok 
Ösztöne stb. 

3. füzet. A természet titkos erőiről, I . 
— Ha egy érzékünkkel több volna. —Ha 
egy érzékünkkel kevesebb volna. — A 
különböző vonzerők. — Mit értünk "pa
rány » alatt ? — A tömegek vonzereje. — 
A hold futása, összehasonlítva egy ágyú
golyó futárával. — A delej (ma^net) ereje. 
— A föld delejes ereje és hatása stb. 

4. füzet. A természet titkos erőiről. 
I I . — A galvanismua jelenségei. — Mit 
értünk galvani láncz alatt ? — A vülany-
Bzikra. — A galvani hö. — A villanyos 
lény gyakorlati alkalmazása. — A villa
nyos távírdák. — Siemens és Haltke táv-
irdái. — Az író távírda. — A Caaelli-féle 
távírda. — A villanydelejes órák.—Állati 
TÜlanvosság stb. 

ő.füzet. A természet titkos erőiről. 
I I I . — A vegyi titkos erők. — A titkos 
erök külőnfélfsége. — A vegyi hajlamok 
sorozata. — Mit nevezünk vegyi étvágy 
és erélynek. — A parányok és a hő. -*-
Mily rokonságban állanak egymássala 
vegytan és villanyosság ? stb. 

6. füzet. Valami a vegytanból. I. — A 
vegytan fontossága az életben. — Mit 
értünk az úgynevezett • vegyi Összekötte
tés* alatt. — Lélokzés és fűtés. — Kísér
letek egy gyufával. — Fontos fölfedezés 
az olcsó fűtés és világításra nézve. — 
Szén és gyémánt. — Apró kísérletek vagy 
következtetések. — Szervi vegytan stb. 

7.füzet. Valami a vegytanból. I I . -
Gazdasági vegytan. — A növények vegyi 
mühríye. — A föld trágyázása. — A bur
gonya átalakulása liszt és keményítővé. 
— A kénsav és maláta szolgálatai. 
Lehet-e fából ezukrot gyártani. — Méh-
SÖT, rum, bor és sör. — A fürdőkről és 
azok hatásáról stb. 

S.füzet. Valami a fold életéről. — Az 
úgynevezett élettelen természet élete. — 
A hegyek és tengerek keletkezése. — Egy 
vüágpnsztulás. — A fold forgásáról. _ 
A fény gyorsasága ttb. 

9. füzet. Az állati élet fejlődése. — A 
tojás és az élet. —Mi rejlik agy tojásban. 
— Ecy csirke-gyár. — A zsír haszna ÓS 
jetentősége az emberi testben stb. 

10. füzet. Az állatok és növények éle
téről. I . — Az élet különböző fajai. — 
Az úgynevezett • élő > és az úgynevezett 
• élettelen* természet. — Élet és halál. 
— Mit nevezünk szervesnek, és mi a szer
vezet. — Az egyes sejt. — Az élet rej
télye. —A virág csudája. —Egy névtelen 
rejtély. — Átmenet az állati világból a nö
vényvilágba.— Az állatok nővén/élete stb. 

11. füzet. Az állatok és növények éle
téről. II. Az élet köteléke. — A három 
idegrendszer összefüggése. — Tekintsük 
meg egy kissé az agyvelőt. — A nagy 
agyvelő tevékenysége. — Ml dolga van a 
kis agyvelőnek ? — Az alvás.— Elalvás és 
ébredés.— Az álmok. —Az ember beszéde. 
— Termérzet és a népek jelleme. — A 
szellem és a bölcsészek. — Az erély stb. 

IS. füzet. Az állatok és növények éle
téről. III . — Az emberek hajlamai. — 
Hajlam és szellem. — Az ember felelős
sége hajlamaiért.—Szellemi hajlamok. — 
Az erkölcs. — A művészet. — A vallás. 
— Test és szellem. — A halál rejtélye. 
— Mily régi egy új találmány. — A tüdő 
a mellkasban. — Mit lélekzünk be stb. 

13. füzet. Az állatok és növények éle
téről. IT. A vér nagy és kis keringése. — 
Némi mellékkörülmények a szív működé
sénél. — A budapesti vízvezeték és a test 
vérvezetéke. — Mily erős a sziv. — 
A szem és az úgynevezett • sötétkamra • 
(Camera obseura). — A szem előnyei. —A 
szemhéjjak. — Képesek volnánk-e látni 
szemek nélkül ? — Nehánv kísérlet stb. 

14.füzet, öyakorlati fűtés. L — Tu
domány és gyakorlat. — Elégés és mele
gítés. — A tüz és légvonat. — Kályha és 
kandalló. — A cserépkályhák. — Külön
böző tüzelőszerek. — A gyeptözeg. — A 
gyeptőzeg faértéke. — A koaks. — A koaks 
melegítő képessége. — A koaks tudomá
nyos és gazdasági tekintetben. — A kő
szén. — A barnaszén. — Fűtés és egész
ség. — Egyszeri fűtés. — A tulgyorsan 
hevülő kályha. — A vaskályhák. — A 
vaskályhák ártalmassága stb. 

15. füzet. Gyakorlati fűtés. II. — Mi
ként kell gyakorlatibbá tenni a gyeptöze-
get. — A légmentesen elzárt kályha-ajtók. 
— Főzés a kályhában. — A fűtés nagy
ban. — Világító (ráz mint íütöszer stb. 

Csak egy tolólámpa. — Az egyes 
részek. — Az olaj szabályozása. — A le
vegő nyomása. — Légvonat és elégés. — 
A lámpa-heneer. — A légvonat szabályo
zása stb.—A természet vándorlásai s át
alakulásai. — Miként vándorol és alakul 
át egy homokszem. — A vándorló ho
mokszem hatása. — Miként vándorol egy 
szikla. — Egy szikla nevezetes utazásai. 
— Az egyensúly helyreállítása. — A via 
vándorlása és átalakulásai. — A vándorló 
víz különféle képességei. — A befagyó 
vizek mozdulatai. — A vizek forradalmai 
a jégboriték alatt. — A vizek vándorlásá
nak jelentősébe 

16. füzet. Mozgás a naprendszerben 
stb. — Képzelmi utazása mindenség be. 
I. stb. 

17. füzet. Képzelmi utazás a minden-
ségbe. II. stb. — A földpálya nagyságá
ról stb. — Az égi tüneményekről stb. 

18. füzet. A nap és az elet L — As 
élet forrása. — Az erő-fentartás törvénye. 
— Az örökmozdony és emeltyű. — Az 
úgynevezett hőanyag. — A hő lénye. — 
Külső és belső mozgás. — Miként válto
zik át a mozgás bővé a világűrben. — A 
nap kihűlése. — Az álló csillagok színe. 
— A napfoltok és a zodiacus fénye. — A 
teljes napfogyatkozás július 18-án 1861). 
— Mit tanulhatunk a napfogyatkozások
ból stb. 

19. füzet A nap és az élet. II. — A 
sötét csillagok és a világűr ködfoltjai. — 
Az üstökösök. — Az aether. — Hogy 
lehet megmérni a fénysugarak vegyerejét. 
— A nap mint az élet előfeltétele rtb. 

20. füzet. A világegyetem bővebb is
merete rth. - A hulló csillagok és üs
tökösök rejtélye stb. 

21. füzet. A színképelemzés és az álló
csillagok világa. — Érzékeink, lelkünk 
és nyelvünk. — A végtelenség és a ter
mészettudomány. — A nap fekvése és 
rangja a több állócsillagok között. 

Ó t a n g o l v á s z o n k ö t e t b e k ö t v e á r a 1 3 f r t . 

Ferencz József keserűviz-forrás. 
Budai va lamint minden be l - és külföldi keserüv izek közül l egtarta lomdú-

sabbnak v a n e l i s m e r v e ; enyhe a l ig ke l l emet l en ize miatt p e d i g k ü l ö n ö s e n ajánlható 
mint l e g k e l l e m e s e b b , l e g l i a t ö . s o s a l > t > l t e s e i ' í i - v i z , 

mely hatás előidézésére az egyén keserímzeM szokásos adagolnál csal felét igényli, 
K a p h a t ó a füszerkereskedésekben, a l e g t ö b b g y ó g y t á r b a n és a 3051:3 

„Ferenez József forrásigazgatóságnál Budapesten, uj Lioyd-épuiet i. szám. 

J t * Háztartásoknak * * 
^ ^ ^ » v a jánl tat ik a l eg jobb porosz ^ r ^ k \ 

LOUISENGLÜCK SZALONSZÉNI 
5 0 k lgr . z sákokban pinczébe s z á l l í t v a á frt 1.05, e g é s z fuvarban á frt 1 , 

Gutmann testvérek kőszén-telepei. 
379 Z w e i g Lajos, mérleg-utcza 2. 

PILEPSIE 
(nehézkór) levél utján gyó-
ovíttatik dr. K I L L I S C H . 
különleges orvos által Neu 
stadtban. Drezda mellett I Szász
országban). 3fár SOOO-X'I 
többen sikerrel gyógyke-
Meltettek. mn 

TemesTáry Móricz 
ezipö-gyára Budapest, 

k e r e p e s i - ú t 2 . s z . 
(Bazár) I-s5 emelet. 

I l o l g y e k n ele: 
Füzö topán erösbörböl lakkorral és 

szögezett kettős talppal esős 
időre . . . . 2 frt 70 kr. 

Topán gummihuzóval g lakkorral 
finom bőrből, kettős talppal 
erős 2 frt 90 kr. 

Uraknak: 2701 
Topán borja- vagy bagariabőrböl, 

szögezve, csavarmnnka igen 
erős 3 frt 80 kr. 

Ugyanez orosz lakkból 4 frt 80 kr. 
Csizma vízhatlan kettős bagaria-

bőrből háromszorosan csavart 
kettős talppal . 8 frt 80 kr. 

Hegrendelések a pénz beküldése 
vagy postai utánvétele mellett a 
leggyorsabban teljesíttetnek. 

Árjegyzékek kívánatra ingyen. 

Gyönyörű szép 80551 

legkedvezőbben megszerezhetők 
H A M B U R G E R A D O L F - n á l , 

Budapest, koronalierczeg-utcza 8. sz. 
Minták LMiatra azonnal ingyen és lérieime lárnoTi Miiemet I 

M e g v é t e l r e 
k e r e s t e t i k egy nagyobb 

és egy kisebb 

birtok. 
í r á s b e l i ajánlatok „ S z . G y . " cz im a lat t e lapok 

kiadóhivata lához intézendök. 3001 

A J T r a n k l i n - T á r S T i l a t magyar irodalmi intézet kiadásában Budapesten (egye tem-
ntcza 4-ik szám) megje lent és minden könyvárusnál k a p h a t ó : 

DEÁK FERENCZ 
EMLÉKEZETE. 

CSENGERY ANTAL-tól. 
Elmondatott D e á k Ferencznek a m. tud . akadémia ál tal 1877. január 28-án 

tartott emlékünnepén . 

1 1 2 o l d a l n a g y 8 . r é t b o r í t é k b a f ű z v e . 

Ára bérmentes megküldéssel 1 frt o. é. 

BÍRÁLATOK. 
A magyar buntető-törvénykonyv tervezetéről. 

í r ták 

DAEDAISÁNDOB, KÖRÖSI SÁNDOR és SCHHIERER ALADÁR. 
Á r a f ű z v e 1 f o r i n t -

Előfizetési föltételek: VASAKNAPI UJSAG és 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt !;{ 

egész évre 
félévre.. .. 

12 írt Csupán a VASABNAPI TJJSÁG : { **" é ™ " " 8 W 

( félévre 4 • Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: ' ° * * " J i m " 
\ félévre .. . 

, 6 frt 

7. szám. -1877. Budapest, február 18. XXIV. évfolyam. 

KOSSUTH LAJOSNÁL. 

Á
MULT hó 23-án déli 12 óra felé jelent 

meg a czeglédi választók százas kül-
. döttsége Kossuth lakása előtt, hogy 

átadva neki a képviselői mandátumot, 
közelből, szemtől-szembe ismételje előtte 

a haza-hivó szózatot, nehogy a távolság, 
mely a hazát e nagy fiától elválasztja, el
vegyen annak varázserejéből. 

Magasztos volt a pillanat, mely az 
idegen magányba zárkózott remetét hazája 
fiainak ily tekintélyes számával, hosszú 
epesztő évtizedek óta először összehozta, 
magasztosak az érzelmek, melyek mind a 

két fél szivét dagasztották e pillanatban, s 
melyeknek a váltott szavak, minden meg
ható erejök daczára is inkább voltak csu
pán halvány sej tetői, mint hü tolmácsai; 
— de a hazahivó szózat varázsa megtö
rött a hazahivottnak lelkiismeretén, mely 
azt sugalja neki, hogy a legnagyobb áldo
zat : a legforróbb óhajtásáról, hazája vi-

C O L L E G N O (AL BARACCONE). — A CZEGLÉDI KÜLDÖTTSÉG KOSSUTHNÁL. 
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szontlátásáról való lemondás, a mai körül
mények között keserű kötelesség neki. 

A czeglédiek hosszú útját nem jutal
mazta az óhajtott siker. De azért a tény 
maga is a legemlékezetesebbek egyike, s 
igaza volt a nagy hazafinak, midőn a kül
döttség beszédére adott válaszában azt 
monda: „nem gondolom, hogy egy ily 
jelenet egy másik példájáról tudjon a 
történelem." 

Kossuth Lajos legjobb vigasztalói, leg
kedvesebb barátai a virágok. Ezek által 
környezve, virágháza ajtajában állva fo
gadta a küldöttséget, mely öt, a hazától 
idegen világba züllöttet hazahívni jött, s 
mely már távolról megpillantva az egykori 
kormányzó tiszteletre inditó alakját, csend
ben, elfogultan állott meg félkörben a lép
cső előtt. 

Ezt a jelenetet tünteti fel képünk, 
melynek vázlatát a hely szinén vétettük 
fel egy turini jeles művész által, s melyhez 
a nagyobb történeti büség kedveért a kül
döttség vezetőinek arczképeit idehaza ké
szíttettük el. 

Kossuth mellett a virágház ajtajában 
hü kiséröje, Ihász Dániel honvédezredes is 
megjelent és Tanárky Gyula Budapestről, 
ki mint távoli rokona és hü tisztelője majd 
minden évben meglátogatja Kossuthot. 

A félkörben sorakozott küldöttség kö
zepén a daliás termetű Cseh László bon
totta ki az 1848 9-ki czeglédi nemzetőri 
zászlóalj zászlóját, s előtte a küldöttség 
szónoka, Dobos János czeglédi ref. lelkész 
foglalt helyet, s daczára, hogy az agg hit
szónok betegen érkezett küldetése helyére, 
állva mondta el beszédét, mert úgymond 
Kossuthra mutatva: „veled szemben föl
emelkedik a lélek és parancsol a test gyön
geségének." — Mellette foglaltak állást 
Nyújtó Pál választási elnök, Bartha János 
polgármester, Szohár Péter s kissé távo
labb Simonyi Ernő képviselő; a zászló
tartó mellett Dobos Pál, Molnár András; 
másik oldalon Dobos János mérnök, ifj. 
Borka János s egészen szélről Tar József 
és Dávid János czeglédi polgárok. Körülöt-
tök pedig a 115 emberből álló küldöttség 
többi tagjai, a kikhez néhányan Nagy-
Kőrösről és Abonyból is csatlakoztak. 

A jelenet, melynek emléke mindenki 
előtt felejthetetlen marad, a ki tanuja volt, 
eléggé ismeretes olvasóink előtt. Meg
ható volt az s nemcsak az aggastyánok 
lágyultak el a túláradó érzelem hevétől, de 
az ifjak se fojthatták el a Kossuth beszéde 
alatt szemeikbe felszivárgó könyeket. 

Idő kellett hozzá, mig minden ember 
újra ura lett érzelmeinek, s az ünnepélyes 
pillanat után megkezdődhetett a szivélyes 
társalgás, s Kossuth Lajos a magyar házi 
gazda vendégszeretetével üdvözölhette há
zánál távolról jött honfiait, s megmuto
gatta házát, kertjét, kedvencz helyeit, 
ereklyéit és emlékeit, melyekről néhány 
rajzot ez alkalommal mi is bemutatunk 
olvasóinknak ugyancsak ama vázlatok nyo
mán , melyek a küldöttség fogadtatását 
feltüntető képünkkel egyidejűleg készültek. 

Kossuth Lajos házatája. 
Kossuth Turinban 1873-ig az Ardennes 

uteza egyik házábanlakott a harmadik emeleten 
a csak a mondott év márczius havában költözött 
át a Portó Eiva utczába egy második emeleti 
lakásra. Életrendjét okosan tudá beosztani s 
hosszú, egy-két órát, sőt többet is igénybe vevő 
sétákat tett Turin környékén, mintegy ellen

súlyozásául a könyvek és irás mellett ülve töl
tött időnek. 

Azelőtt Ihász Dániel is el szokta volt 
kisérni e sétáiban, a meddig birta; de néhány 
év óta fölmondta a szolgálatot, minthogy — 
noha jóval fiatalabb Kossuthnál — nem birt 
vele versenyt tartani. 

E sétái közben pillantá meg Kossuth azt a 
nyári lakot, melyben most lakik, s megtudván, 
hogy eladó, 1874-ben megvette előbbi tulajdo
nosától, Capuceia mérnöktől, valami 20—25,000 
frankért. 

E házBaraeconeban fekszik, melyCollegno 
községhez tartozik, valami 8 kilométernyire 
Turultól. Baraccone a Turintól Bivoliba vezető 
országút két oldalán épült 8—10 házból áll. De 
Turinnal két vasút is összeköti, a Francziaország 
felé vezető internaczionalis vasút, melynek Turin
tól első állomása Collegno, s melynek indóháza 
Baracconétól gyalog menve csak tiz percznyi 
távolságra esik, — és a Bivoliba vezető keskeny 
vágású vasút, melynek sinei, hasonlóan a mi köz
úti vaspályánkhoz, az országút mentében van
nak lerakva, s kis mozdonyokkal történik rajta 
a közlekedés. Ezelőtt két omnibusz közvetítette 
a forgalmat Turin és Bivoli között, mig most az 
óránként közlekedő vonatok is alig képesek, 
kivált nyáron, az utasokat elszállítani. E vona
tok közvetlenül a Kossuth kapuja előtt mennek el, 
s állomásuk alig van a háztól távolabb 200 lépés
nél. A másik vasút a ház mögött megy el. Mind 
a kettőn néhány perez alatt eljuthatni Turinba. 

A keskeny vágású vasút jobb oldalán az 
első telek vagy két hold kiterjedésű, magas 
kőfallal van körülkerítve, melyen belül szép 
kertecske terül, közepén egy emeletes villával. 

Ez a Kossuth Lajos háza. 
Mielőtt bele költözött volna, több változ

tatást és ujitást tétetett rajta. Nevezetesen a 
földszinti homlokzat egész hosszában üvegházat 
építtetett, melynek teteje terraszt képez, hová 
az első emeleti szobákból üveges ajtókon vezet 
kijárás. 

A föbejárás a házba épen e virágház köze
pén vezet keresztül, azon az ajtón, melynek 
lépcsőjén Kossuth a czeglédi küldöttséget fo
gadta. Ez ajtón át meglehetősen tágas csar
nokba jutunk, s ennek baloldalán van az ebédlő, 
jobb felén pedig a tekéző-szoba. Ebből egy ajtó 
egy kis szobába vezet, melyet Kossuth nyáron 
dolgozó szobának is használ, mert hűsebb, mint 
az emeleti. Innen nyilik Paolo, a hűséges olasz 
inas szobája. Az ebédlőből egy kijárás a kony
hába vezet. 

Az emiitett csarnok közepén van az alpesi 
gránitból faragott, s az emeletre fölvezető lépcső. 
Itt a baloldali sarokszoba a legnagyobb, s Kos
suthnak dolgozó és egyúttal elfogadó szobául is 
szolgál. Csínnal és Ízléssel, de egyszerűen van 
bútorozva. A terraszra nyíló két ablak között 
áll az íróasztal, ennek háta mögött a falnál a 
fiókos szekrény, mely Kossuth több ezer, több
nyire ritka példányra menő, növénygyűjtemé
nyét nemenként és osztályonként dobozokba 
rakva, tartalmazza. Ezeket mind ő maga gyűj
tögette, gonddal szárította, papírra ragasztotta 
s magyar és latin osztályozással és megneve
zéssel sajátkezüleg látta el. A mi már e szek
rénybe el nem fért, hasonló dobozokban egy
másra rakva a szekrény mellett áll. 

A szoba egyik szögletében van egy terra-
cotta mellszobor, mely Kossuthot magát ábrá
zolja. A szobor nem a legsikerültebb; Kossuth 
azt, mint egy olasz szobrász ajándékát, emlékül 
tartja szobájában. 

Az íróasztallal szemben van a kandalló, 
körötte karosszékek, mig a szoba falait gazdag 
könyvtárának egy része, szögleteit pedig kagyló-
és őslénytani gyűjteményei foglalják el. 

Ugyancsak itt vannak elhelyezve jobbadán 
amaz emlékek, melyeket különböző országok
ban tisztelőitől kapott, mint London polgárává 
neveztetésének diszokmánya keretben, a Shakes
peare házának mintájára készült könyvtartó fá
ból, 12,000 londoni munkás ajándéka, Washing
ton kardja, melylyel a nagy ember egy uno

kája ajándékozta meg, 
egy szép és gazdag ke
reszt, a Washington hí
res „szürke ezredének" 
nevét ma is viselő ame
rikai ezred ajándoka, 
Washington egy hajfül'-
tével, két nagy arany 
gyürü, melyet súlya 
miatt viselni nem lehet; 
egy ágyúgolyó az ameri
kai szabadságharcz első 
csatájából; mintegy 600 
fölirat, Anglia és Ame
rika városaitól, köztök 
némelyik 20—25, sőt 
30,000 aláírással, s hogy 
mártöbbet ne említsünk, 
az a diszkard, melynek 
rajzát ehelyütt közöljük. 

E kard kétszeres tör
téneti emlék. Egykor a 
Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelemé volt, melyet 
ez a török szultántól ka
pott. Kossuth az erdé
lyiektől kapta ajándékul 
s ez volt az oldalán, mi
dőn mint Magyarország 
kormányzója letette az 
esküt. A kard hüvelye 

ezüst domborművű, markolata elefántcsont s 
ugy ez, mint a hüvely, korálokkal van díszítve. 
A kardhoz tartozik egy ehhez hasonló Ízlésben 
készült tőr is, melynek rajzát szintén közöljük s 
melyet Kossuth a karddal ugyanazon tokban őriz. 

A dolgozó szobából kijárás vezet a terraszra, 
honnan szép kilátás nyilik a vidékre s a távolból 
kéklő hegyekre. A dolgozó szoba mögött van 
a hálószoba, melyből egy ajtó a fürdőszobába 
nyilik. A emelet közepén kijárással a ten-aszra 
egy kis zöld szalon van, innen a vendégszobába 
jutunk. E mellett van ifjabb Kossuth Lajos szo
bája, ki szombat esténként, heti teendőit végezve, 
mindig haza jön atyja látogatására. 

A villa középső része két emeletre van 
épitve. E második emeletben még egy tágas 
vendégszoba van, egy kisebb erkélylyel. 

A lakás elég kényelmes, s a mi még laká-
lyosabbá teszi, az a mindenütt jelentkező csin 
és rend. Az ablakokon szárnyas függönyök, a 
falakon olajfestmények, részint emlékbe kapott 
ajándékok, de nagyobbára Kossuth idősb fiának, 
Ferencznek művei, ki különösen a tájfestésben 
kiváló tehetséggel bír s egy képe a turini kiállí
táson is szerepelt, noha a festészetet csak mint 
műkedvelő gyakorolja. 

A kert, mely e villát környezi, egészen a 
Kossuth müve. Maga készité el torvet, maga 
jelölte ki helyét minden virágnak, minden bo
kornak, s ő maga ápolja és gondoskodik arról, 
hogy barátai, kegyenczei jól érezzék mago
kat, s fejlődésüket ne akadályozza semmi. 
A kert előrésze a háztól a kapuig gyönyörű 
válogatott virágokkal és ritka hoki-okkal van 
tele, mely utóbbiak száma mintegy százötven. 
A kert két oldalán, négy-öt ölnyire a faltól 
rózsasövény fut végig, mely eltakarja a közt 
a fal között tenyésző, szemre tán kevésbbé 
diszes, de hasznos veteményeket. A kert köze
pén van egy kis tó, vízi liliomokkal. E tavat az 
éjszaki Olaszországból paradicsomkertet terem-
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tett öntöző csatornahálózat táplálja, s szomba
tonként, — mikor az ég csatornái elmulasztották 
kötelességöket, — a tó vize el kezd bugyogni és 
növekedni, mig kicsap medenczéjéböl s víz 
borítja az egész kertet féllábnyira, s a kert nö
vényzetét ellátja a tápláló nedűvel. 

A villa két elülső sarka irányában van egy-
egy gömbölyű farács-lugas. A jobbo^ili ró
zsákkal van befuttatva. E lugas nyáron, mikor 
a rózsa javában virit, oly elragadó szép, hogy, 
mint Kossuthnak Lajos fia monda, „érdemes 
volna megtekintése végett külön vonatot ren
dezni." A másik, a balfelöli lugas illatos csok
rokban függő virágú lonicerával, convulvulussal 
(hajnalka) és jázminnal van befuttatva. 

A házat hátulról félkorben szőlő-lugas öleli 
körül, ennek baloldali végén van négy paulov-
nia-fa, mely buján tenyész, ugy hogy Kossuth 
íölemlité, hogy a Bakos befásitására talán nem 
volna elvesztegetett fáradság ilyen fával tenni 
kísérletet. 

A szőlő-lugas mögött, a fal melletti sze
gélynek folytatásaként, terül a veteményes kert-
A kerítés köröskörül finom fajta őszi baraczk-
csemetékkel van behálózva, melyek itt kitűnően 
tenyésznek, mig a magyar kajszinbaraczk elcse-
nevész s nem terem oly zamatos gyümölcsöt, 
mint hazájában. 

A telek balszegletében van egy kisebb mel
léképület, két ablakkal az országútra s négygyei 
a kertre. Ennek az emeletén lakik Ihász ezre
des, mig a földszintet Francesco, a kertész fog
lalja el. E kisebb épület mellett van egy rácsos 
ajtó, melyen át, a főkapun kívül, a Kossuth kert
jébe juthatni. 

A teleknek Turin felőli oldala rétre néz, 
mig az ellenkező oldalon egy más ház van s a 
mellett egy korcsma. Átellenben is van egy 
villa. Mindazonáltal a csak néhány házból álló 
telepről azt lehet mondani, hogy magányosan 
fekszik, s ott a hol a tömeges rabló-járatok nem 
ritkák, alig is van teljes biztonságban. Igaz, 
hogy van a háznak egy hűséges őre, a termetes 
fejér szőrű szelindek, mely első képünkön is 
látható. Brumnak hittak azelőtt, de Kossuth 
csak „Jószág"-nak nevezte, s ez a név aztán 
rajta is ragadt. Ez jelt adna, ha a házat veszély 
fenyegetné, bizonynyal. De a brigantik nem 
igen törődnének vele, ha már egyszer arra szán
nák magokat, hogy e csendes helyen látogatást 
tegyenek. Hogy tehát eszökbe ne jusson erre 
szánni magokat, annak Ihász, az öreg katona, 
ugy ejti módját, hogy ugy este felé rendesen 
kisütögeti a revolvereit. 

Erről aztán megtudhatják, hogy fegyver is 
van a háznál, a mit aztán a briganti is respektál. 

Ilyen a Kossuth Lajos házatája. 

Kossuth ós a természet. 
Turintól, az egykori fővárostól, mely oly 

sokáig volt gyülekező és műhelye mind annak, 
a mi az Itália unita-ért lelkesedett s az idegen 
zsarnokság iránt táplált gyűlöletben találkozott, 
e várostól kissé éjszaknyugotra fekszik Collegno 
s az éhez tartozó rész „Baraccone"; ez az utóbbi 
elnevezés értelem szerint meglehetősen talál a 
magyar „tanyá"-val. Az olasz és a magyar tanya 
között természetesen igen nagy a különbség, 
akkora, mint a két ország éghajlata között. Az 
azúr — igazabban ultramarin — kék égboltról 
melegebb sugarakat lövell a nap, erős kőépüle-
tek faláról verődik vissza fénye, cserépfedelekre 
bocsátja hevét, déli gyümölcsöket érlel, s más 
virágokat is fakaszt; ez mássá teszi az olasz 
tanyát. De a mi a baracconei pontot még 
mindenekelőtt emeli, az a kilátás a havasokra, 
a melyek épen kellő távolságra esnek, hogy 
magokra ölthessék azt a leírhatatlan és lefest-
hetetlen kék szint, mely kivált Olaszországban 
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oly pompás s oly elfelejthetetlen mindenkinek, 
a ki a havasontuli tájakat járta. 

És milyen félkör is az, a melyet az európai 
hegyóriások Collegno körül alkotnak! 

Észak felé a pennini vagy wallisi hegy-
láncz, avval a csúcssorral, melynek nyugoti szár
nyán a Mont-Blanc, a keletin a Monte-Bosa 
érintkezik a felhőkkel, mig a sor derekán a Szt. 
Bemard s a Matterhorn ágaskodnak; — e sor 
előtt, kissé nyugotra a szürke havasok a 
„paradicsom" csúcscsal, a Monté la Levanna-
val, a Mont Cenis-vel; — azután kissé délnyu
gatra a Cotti havasok a Pó forrásait őrző Monté 
Visóval; — azután egészen délnyugotra a ten
germelléki havasok (Alpes maritimes) sora csú
csaival és szorosaival, mely egy merész kanya
rulattal keletre fordul s vonalával a genuai ten
geröblöt szegélyezi. 

A hegyóriások soha sem teszik le ragyogó 
fehér hótakarójukat, mely oly felséges ellenté
tet alkot az ég és a távol kékjéhez, s mely főleg 
nyárban, a mikor az eperfa-berkek s azok a 
„baracconei" rózsák, a melyek Kossuth kerti 
lugasán virítanak, oly édes illattal töltik meg 
a légkört, annál az ellentétnél fogva, mely a 
virág és a hó közt megvan, valóban elragadó. 

Minden nemzet és kor költője, festésze, ki 
csak egyszer is látta e tájakat, „földi édennek" 
vallhatná azokat 

És mégis! „Tudják-e önök mi az, a mit 
honvágynak hivnak ? : . fáj szivem, lelkem, fáj 
minden tagom . . . velem jár magányos bolyon
gásaimban, velem viraszt az éjnek csöndében 
éjféli mécsem mellett; velem kél fel, hogy mel
lemen üljön a napnak foglalatosságai között és 
megkeserítse ételem szűk falatját, ürmöt vegyit-
sen italomba . . . Igen, én tudom, mi a hon
vágy! " 

így irt Kossuth a „földi éden" közepében ; 
és ez egy ép annyira megfejthetetlen, mint 
gyönyörű vonása az emberi kedély-életnek, 
hogy oly hiven ragaszkodik hazája földéhez, ha 
az a természettől még oly szerényen van is meg
áldva ugy szépség, mint gazdagság dolgában; 
s hogy e hűséget a világ minden szépsége, j 
kincse sem tántoríthatja el. 

Ez igy van; és mégis az idegen, messze j 
| szép tájaknak a közönségesen felülemelkedő j 
I szemlélése legalább enyhitő írját foglalja maga- | 
í ban a honvágy fájdalmának, annak a fájdalom- j 
' nak, melynek a pl. Parisba vetődött kis szavo- I 

járd fiu bizonyosan áldozatul esik: mert szel- j 
lemé alantjáró. 

Azok a szavak, a melyekkel Kossuth a hon
vágyról szól, mély bepillantást engednek kedély
életébe. Azokból is kihangzik egy tétel, melyhez 
hasonlót, vagy melynek megfelelőt Kossuthnak 
ujabb időkben irott majdnem minden levelében 
találunk, s ez: a tudománynyal, főleg a termé
szettel való társalgás említése. 

Az az ember, a ki egykoron államok sor
sára gyakorolt befolyást, a ki az Oczeánon 
innen és tul élőszóval, tollal hirdette a legma
gasztosabb eszméket, a ki egy óriási küzdelem 
szálait igazgatta, a midőn pedig eztrnegtette s 
elesett a közvetetlen akczió folytatásától: egy 
nagy fájdalommal keblében nem roskad össze, 
nem esik kétségbe, kezdi kutatni a csillagok 
járását, a virágok fejlődését, nyilasát, bennök 
azt az igazságot, mely egyedüli, örök, mert 
csalhatatlan törvényeken nyugvó igazság. És 
ez a legszebb szinben tünteti fel szellemét; de 
az egyetlen foglalkozás is, mely ily szellemhez 
méltó, s az egyedüli, mely a hánykódó léleknek 
némi megnyugvást szerezhet. 

Ez kulcsa a Kossuth virágszeretetének, a 
természeti tudományokkal való folytonos fog
lalkozásának. 

Mindnyájan, a kik nála megfordultak, ma

it!) 

gasztalják kertjét, csodálják gyűjteményeit; de 
kevesen tudják, mit érnek Kossuthnak e dolgok 
és miért érnek oly sokat. 

A ki levelei közül azokat ismeri, a melyek 
nem jutottak nyilvánosságra, főleg azokat, a 
melyeket nagyneha szakemberekhez intézett, 
azt e levelek tartalma bámulatra ragadja; mert 
ep oly könnyűséggel, mint alapossággá] érteke
zik bennök oly dolgokról is, a melyekkel vajmi 
kevés ember foglalkozik; s a mi a legcsodásabb: 
mindig egy általános tételhez jut, mely minden 
szavával bizonyítja, hogy az elfogulatlan szem
lélődés es tárgyilagos bírálat eredménye. Ilyen 
levelekből azt is láthatni, hogy Kossuthnál 
senki sem látja jobban a természeti tudományok 
fontosságát, intéző hatalmát a társadalom fej
lődésére, haladására. És a mikor ezekbe bemé
lyed, megtalálja azt a megnyugvást is, melyet 
egy meg kiadatlan levelében e szavakkal feje
zett ki: „Nekem csak azok nem vidortalan óráim, 

i melyekben a természettel foglalkozom. E fog
lalkozás ugy hat reám, mint a Nepentes felől 
regélik. Pillanatra elfelejteti velem mindazt, 
a mi bánt . . . ." 

Közmivelődési mozgalmaink közül egynek 
sem örvend jobban, mint annak a lendületnek, 
a melyet a természeti tudományok terén tapasz
talhatni ; mert világosan látja, hogy az e téren 
való sziliírd állásfoglalás oly hatalom, mely 
minden földi hatalom felett áll; mely békés 
utón, de ellenállhatatlan fegyverrel aratja a 
tartós gyözedelmeket, s minden ily győzedelem -
mel szabadabbá teszi az emberiséget. 

Ugy látszik, hogy főképen a havasi flóra 
iránt viseltetik előszeretettel, s hogy az alagut-
járól hires Mont-Cenis hegycsoport az, a melyet 
nagy kedvteléssel járt be, heteket töltött ott. Ez 
közel is esik lakhelyéhez s Susa felől könnyen 
érhető el. 

Azt az ingert, vonzó erőt, a melyet a ter
mészettel való foglalkozás a gondolkozó főre 
gyakorol, azt csak az érti, a ki szintén bejár 
abba a csillagos boltozatu templomba. Sokan 
azt hiszik, hogy a csend, a magány oly vonzó, 
és ebben van valami; de még más is van, a mit 
Kossuth nem csak érez, hanem már ki is feje
zett. A természeti tárgyak ismerete ugyanis 
leveszi a magányról azt a ridegséget, a melyet 
a közönséges értelem hozzátartozónak gondol 
vagy képzel. A kutató szem a tárgyakban, 
lényekben ismerősöket lát, érdeklődik állapotuk 
iránt, követi a fejlődést, az elváltozást, átalaku
lást : kapcsolatba teszi az okokkal, a melyekre 
a viszonyokból következtet; mind ez oly dolog, 
mely a szellem egész erejét kiszólítja s épen 
azért valódi élvezetet is nyújt. Es ez az élvezet 
oly helyzetben, a minőben Kossuth van, oly 
lelkiállapotban, a minő az övé, megbecsülhetet
len kincs. 

A diszkard átadása Abdul 
Kerimnek. 

Január tizenharmadika, konstantinápolyi 
időzésünk második napja, hives, borongós téli 
nap volt. A Bosporuson, a Márvány-tenger 
szürke síkján, az ázsiai láthatáron szétfolyó, 
hamuszín köd lebegett, s a pérai magaslatról, a 
párafátylon át, csak mjnt bizonytalan körvonalú 
kép látszott Stambul, régi házaival, számtalan 
minaretjével s az Aja Sophia, az Ahmedijeh s 
a Solimanijeh óriási kupoláival. Délfelé esősre 
vált az idő, s a Galata szeráj udvarának maka
dámján patakokban folyt a viz, midőn a szá
munkra föntartott nyolez diszes fogatba száll
tunk, hogy a szeraszkierátusba menjünk, a szer-
dár ekremnek a magyar diszkardot átnyújtani. 
Még oly ügyesen hajtva is, mint a mi „arabad-
zsi"-ink hajtottak, beletelt jó másfél órába, mig 
a grand rue de Pérán, Galatán, az Aranyszarv 
hidján és Stambul ódon utczáin át a szerasz-
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kier-palotához értünk. A mint kocsijaink az 
impozáns kapun berobogtak, a diszörség fegy
verrel tisztelgett, s a roppant közönség, mely a 
palota udvarát és lépcsőházat ellepte, dörgő 
„jasaszin madzsarlar" kiáltásokkal üdvözölt 
bennünket. A vestibuleben szintén fegyverbe 
lépett az őrség s a lépcsőn, melyen a küldöttség 
felhaladt, tisztek képeztek mindkét 
oldalon sort. Az előcsarnokban 
óriási katonai zenekar játszott török 
nemzeti darabokat. 

A nagy diszterem, melyben a 
szerdár ekrem bennünket fogadott, 
keleti fényű. Óriás ablakai a térre 
nyilnak, s befehérlik rajtok a sze-
raszkier-torony hószin márványa. 
Falait piros kárpit födi, arany virá
gokkal, arabeszkekkel átszőve, az 
ajtó mellett pedig áll két roppant 
mahagóni szekrény, melynek kar
min bársonyán régi fegyverek csil
lognak. A termet alacsony selyem-
kerevetek veszik körül; a persa 
szőnyegen, a középen, roppant 
bronz urnában áloé-forgácstól illa
tos parázs hamvadozott: a törö
kök kandallója. 

Abdul Kerim pasa, a szerdár 
ekrem, a terem jobb oldalán állt, 
(mint szokása) egy kis asztalhoz 
támaszkodva. Erőteljes, impozáns 
alak, melyen nem látszik' meg a 
közel nyolcz évtized súlya. Olaj
barna arczát galambősz szakái kö
ríti, bajusza és szemölde (melynek 
bozontos volta emlékeztet az „öreg 
ur"-éra) azonban még szénfekete. 
Szeme, melyről meglátszik, hogy 
villámokat is tud szórni, szeretet
tel, örömmel tekintett ránk, arcza 
azonban komoly maradt. Sem ekkor, 
sem más alkalommal nem láttam 
mosolyt rajta. Mi tizenhármán tág 
félkört képeztünk a szerdár ekrem 
előtt. A háttérben s Abdul Kerim 
mellett mintegy háromszáz leg
magasabb rangú katona és állam
hivatalnok állt. Midőn mindnyájan 
begyültek a terembe, Szűcs Gyula, 

kisértetve Milassin Károly budapesti küldött 
által, ki a diszkardot az Izsóné asszony mű
vészi vánkosán tartotta, kilépett a sorból, s egy 
hévvel, lelkesen elmondott magyar beszéd után 
a kardot Abdul Kerimnek, a djunisi győzőnek 
átadta. 

Hangtalan csend, mély meghatottság ural-

rő*U 

kodott a teremben; csak az oldalt álló fényes, 
arany török óra ütött harangján érzéketlenül 
egymásután tizet. * S midőn Abdul Kerim 
izmos, barna kezeivel először érintette a ma
gyar kardot, perczekig tartó „csók jasá"-zás 
riadalma töltötte be a szeraszkier-palota tereit 
s a zenekarok kürtjei, rézdobjai, csengői har

sányan zengtek bele a lelkesedés 
viharába. 

Mikor a hangok ez orkánja 
elült, előlépett Száva pasa, rumé-
liai beglerbey, (ma már a szigetek 
kormányzója), mellén a Medzsidi-

v jeh-rend nagyszalagjával, s a szer
dár ekrem nevében, egy papírlapról 
egy franczia beszédet olvasott föl-
Gyönyörűen volt irva, s az ékes
szólás minden erejével, hatásával 
előadva e beszéd. Utána ismét 
megdördült az ezrek kiáltása lenn 
a téren s a palotában: „Jasaszin 
madzsarlar!" A beszéd fölolvasása 
alatt Abdul Kerim pasa, Skender 
bey főszárnysegéde (a magyar 
Flitsch ezredes) segélyével föl
övezte a diszkardot, mire mind 
mi, mind a teremben levő összes 
notabilitások, hosszú sorban elha
ladva, háromszor üdvözöltük a dju
nisi győzőt, szerencsét, diadalt kí
vánva uj fegyverének. Megható és 
nagyszerű jelenet volt ez. A jelen
volt pasák mind megcsókolták a 
szerdár ekrem egyszerű tábornoki 
kabátja szegélyét. 

A tisztelgés után a szedirekre 
ültünk s egy sereg szolga apró asz
talokon fekete kávét, czigaretteket 
hozott számunkra. Kiszörpentve a 
tojáshéjnyi csészét s elsziva a pa-
pirszivarkát, elbúcsúztunk a szer
dár ekremtől. Mindnyájunkkal kezet 
szorított s érintette ajkát, homlo
kát. — Ugyanekkor a szeraszkierá-
tusban levő Eedif pasa hadügy
miniszternél is tisztelegtünk. A 
Galata szerájba hazatértünkkor 

COLLEGNO (AL BARACCONE). — IHÁSZ LAKÁSA. 
* A mi időszámításunk szerint dél

után három óra. 

A DISZKARD ÁTADÁSA ABDUL KERIMNEK. 
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kisütött a felhők közül a nap, s verőfényben 
úsztak a dzsámik, a minaretek, a márványpa
loták. Az Aranyszarv vize zöld, nyugodt volt 
s a távolban a Márvány-tenger fehér tükre 
csillogott. Még mintha a természet is azt 
akarta volna, hogy január tizenharmadika a 
tizenhárom magyar ifjú életének legszebb napja 
legyen. 

Tóth Béla. 

Mi a polgárosultság? 
Egy iskolás gyerektől egyszer azt kérdezte 

tanítója: Mi a polgárosodás? Hogy határozná 
meg a polgárosultság fogalmát? A gyermek, 
ijedtében-e, vagy öntudatosan s készakarva csu
pán e szót adta feleletül: Munka. És az egyszerű 
iskolás gyerek sokkal közelebb járt az igazság
hoz, mint maga sejthette volna; mert a polgá
rosultság csakugyan nem egyéb, mint a taka
rékpénztárak bizonyos neme, a melyben hosszas 
küzdelmek és nehezen kivívott győzelmek ered
ményei vannak fölhalmozva — oly győzelmeké 
melyeket részint a természeti erők, részint a 
legvastagabb tudatlanság, részint a magukat 
jól megfészkelt előítéletek s végre az emberi
ség babonái fölött vívott ki az előretörekvés 
szelleme. 

Mostani polgárosultságunkat és műveltsé
günket, mely maga sem egyéb, mint egy állomás 
az előhaladás nagy országútján, csakis a rég 
végzett munkák és kiállott fáradalmak fölhal
mozott gyümölcsei tehették lehetségessé. Dicsé
ret és dicsőség tehát ama régi úttörőknek, kik 
a napi fáradalmak súlyát s az idők viszontag
ságait érettünk viselték, s kik gyarló eszközök
kel, hiányos ismeretekkel és lelkesítő nagy múlt 
nélkül megvetették alapját ama folytonosan 
növekvő gyárépületnek, a melynek legfelsőbb 
emelete még csak ezután fog fényesen ragyogva 
kiépülni. Mi, többé-kevésbbé, azok fáradozásai
nak, erőfeszítésének és sikereinek élvezzük hasz
nait, a kik, hozzánk képest, csak a sötétben 
tapogatóztak. 

Hányan hiszik, hogy ma már meg sem 
élhetnénk az üveg nélkül — ama kemény, tiszta 
ós átlátszó tárgy nélkül, melyből iszunk s me
lyen át ablakailikból kinézünk; melyben borun
kat, befőttjeinket és orvosszereinket tartjuk; 
ós a melynek segélyével vizsgáljuk a csillagos 
égboltozatot, s a legyet és pókot akkora torzon
borz szörnyetegeknek látjuk. Egy olyan társa
ság, mely az üveget nélkülözni kénytelen, és a 
mely szaruból vagy cserépedényből szürcsölgeti 
italát s olajos papírból készült ablaktáblákon át 
nyer halvány világot ebédlőjébe, a melynek 
nincsenek palaezkjai, polmiai és lombikjai — 
minő idegenszerűnek tűnnék lel most előttünk! 
Pedig az üveg föltalálása, melynek jól ismert 
története különben is a legrégibb őskorija vezet 
vissza bennünket, csupán egy lánczszeru az 
értékes találmányok ama végtelen sorozatában, 
melyek polgárosultságunkat azzá tettek, a mi 
jelenleg. 

Az uralkodásnak bizonyos mertéke nélkül 
a körültünk létező tehetetlen anyag fölött, és a 
nélkül, hogy határozott felsőbbséget ne vívtunk 
légyen ki á vadállatok fölött, melyek egyelőre 
nem igen voltak hajlandók az embernek ama 
felsőbbséget elismerni, ugy a szellemi, mint az 
erkölcsi javulás számára igen kevés tér maradna 
fenn. Ama kevés, a mit a kőkorszak embereiről 
tudunk, nem nagyon hízelgő vagy irigylendő 
színben tünteti élénkbe a barlanglakókat. 
Erkölcseik a legdurvábbak, szokásaik állatiasak 
s öltönyeik szerfölött piszkosak lehettek. Ügyes 
és vakmerő vadászoknak kellett lenniök, ahogy 
ezt az általok leölt vadak fennmaradt csontjai
ból méltán következhetjük, minthogy azok közt 

a medve, barlangi oroszlán, farkas, sőt még a 
mammuth csontjai sem ritkák, továbbá szarvas-, 
jávor-, kőszáli zerge, bölény-, vad ló- és vadjuh 
csontok is gyakran fordulnak elő. De még több 
dicséretet érdemelnek abbeli ügyességükért, 
melylyel baltákat, tűket, kalapácsokat, nyil- és 
dárdahegyet, fúró és metsző szerszámokat tudtak 
előállítani éles kovadarabokból, és e gyarló kézi 
eszközökkel a fát, márványt, csontot, sőt ele
fántcsontot is fel tudták dolgozni czéljaikra. 

A legrégibb érczművesek az úgynevezett 
kőkorszak vége felé, természetesen csak oly 
érczeket dolgoztak föl, melyek könnyen a kezök 
ügyébe estek. És itt az a meglepő, hogy egy 
összetett érez, a czin és réz vegyüléke, a bronz, 
mely könnyű szerrel nyújtható, könnyen olvaszt
ható és munkálható, századokkal előbb volt 
ismeretes világszerte, mint a hogy az egyszerű 
és egynemű érezek használata elterjedett volna. 
Ámde a vasat, melyben a szükséges szilárdság 
és keménység leginkább megvan, ha vegyitetle-
nül használják, sokkal nehezebb földolgozni, 
holott ellenkezőleg a bronz kevesebb fáradság
gal idomítható bárminő alakúvá, s noha gyor
sabban elkopik, mégis keményebb magánál a 
vasnál is. 

A svájezi tó-lakások maradványaiból kiol
vasott érdekes krónika elég ékesszólással beszéli 
el nekünk, hogy egy kis termetű, esetlen alakú 
és ügyes ujjú törzs keletről, ellátva mindenféle 

| gabonafélékkel és hüvelyes veteményekkel, ga
bonát és gyümölcsöt termelve s lovait és szar-

! vasmarháit, kecskéit és juhait maga előtt hajtva, 
s már a házőrző ebet és baromfiakat is jól is-
merve, hogyan helyettesíti a kőkorszak kiveszett 
lakóit. 

Már a tavi lakók második nemzedéke jóval 
meghaladta elődeit ugy a béke, mint a háború 
mesterségeiben. Aranyból ós ezüstből készült 

I nyaklánczaik és karpereczeik előnyös ellentétet 
; képeztek a kőkorszak csont karékeivel és elefánt-
: csont gyűrűivel. Az első települök durva tengő-
i déséhez képest ők már kényelmes, jobb és fino

mabb életet folytattak és a régészek az érzelgő 
j sajnálkozás bizonyos nemével adják tudtunkra, 

hogy ez aránylag művelt népet valami durva 
\ betörő csorda űzte ki helyéből, melynek aezél 

kardjaival és vas dárdahegyével szemben az ö 
; bronz fegyverei oly gyarló védelmet nyújtottak, 

mint régebben a jégkorszak embereinek kova
kései. A vaskorszak beállott, s ugy látszik, hogy 
valamennyi érez között Tubal Cain műhelyében 
készült vas tudta elnyerni és megtartani az első
séget. Tubal Caint tartják a legrégibb, de már 
a történelmi korszakba eső népek a vas fölta-
lálójának. 

Roppant ür tátong amaz elvitázhatatlanul 
igaz beszédű évkönyvek között, melyek a svájezi 
tavak iszapja és vize alatt, vagy Közép- és 
Nyugot-Európa mészkőbarlangjaiban megirat-
lanul hevertek, és az egymástól szerfölött külön
böző szóhagyományok nagy tömege közt, melyet 
mi a legrégibb hajdankor történetének tartunk 
és nevezünk. Azonban mielőtt a történelmi kor
szak megkezdődött volna, sok hasznos fölfede
zést tettek; különböző fajú állatok ismerték el 
az embert uroknak; számtalan sok anyag és 
természeti erő kényszeríttetett arra, hogy az 
embernek szolgáljon. Azonban gyors és átalános 
előhaladásról mindaddig szó sem lehetett, mig 
a törzsrendszer önző elszigeteltsége arra kény
szeritette az embert, hogy ellenséges indulattal 
viseltessék mindazon idegenek iránt, kik vele 
rokonsági vagy baráti összeköttetésben nem 
állottak. A római korszakot megelőzött nagy 
birodalmak korai polgárosultságának egyik fő-
titka épen abban keresendő, hogy Szemiramis 
és a pharaók alatt a törzs és család kevesebbet, 

a nemzet maga pedig többet számított, a 
birodalom határain tul élő barbárok, művelet
len csordáinál. 

A polgárosultság, a szó legteljesebb, azaz 
ugy erkölcsi mint anyagi értelmében türelmet 
és rokonszenvet jelent azok irányában, kik ha
tárain kivül esnek, ámbár e türelem és rokon
szenv példáit csaknem hiába keressük a régi 
klasszikus történetírók műveinek lapjain. 
Athénnek volt dicsősége, hogy midőn a persa 
hódítás romboló árjának gátat vetett, jól tudta, 
hogy nagyban és egészben véve az egész Görög
ország szabadságát mentette meg, miről a többi 
görögöknek talán sejtelmök sem volt. Azonban 
Athén sem sokat törődött a Hellas vagy hellén 
gyarmatok határain tul eső világgal és szerfö
lött zavartalan közönynyel hallotta volna, hogy 
Xerxes például a gallokat legyőzte, s a nagy 
király ama távol eső britt szigeteken is meghor
dozta győzelmes lobogóit, a honnan Phoeniczia 
kereskedői az ólmot kapták. 

A kereskedés, közvetve a leghatalmasabb 
czivilizáló tényezőnek bizonyult be. A teljes 
értelmi tespedés csak oly államokban állhat 
elő, melyek, mint régebben Japán és Paraguay, 
szigorúan elszigetelték magukat a külvilággal 
való minden érintkezéstől. Egyetlen karaván 
sem küzdheti keresztül magát a sivatagon, s 
egyetlen hajó sem futhat be valamely kikötőbe 
a nélkül, hogy valami ujat ne vigyen magával, 
mi ott marad, hogy az ott lakó népesség elméjét 
— már jó avagy rósz irányban, egyelőre mint
egy — foglalkoztassa és fölelevenítse. 

Voltak törvényhozók, kik azon igyekeztek, 
hogy a polgárosultságra nézve bizonyos szigorú 
mértéket állapithassanak meg s az emberiséget, 
bölcsőjétől kezdve sírjáig, hogy ugy mondjuk, 
egy kaptafára húzhassák, Lykurgus az egész 
Spártát katonai laktanyává alakította át. Az 
Inkák Peru szorgalmas és munkás népét meg
mentették minden gondtól és egyéni vágyaktól. 
India hindu hóditói a társadalmat elkülönített 
kasztokká (osztályokká) tömörítették, mondhat
nók kövesitették, megtévén az embereket szü
letett papoknak, örökös csizmadiáknak, prae-
destinált szabóknak s más mindenféle foglalko
zású iparosoknak és szolgáknak, mely állapot 
öröklés utján firól fira szállott s a kiszabott 
működési vagy társadalmi körből kilépni nem 
volt szabad. Ámde az emberi természet már 
hajlamánál fogva olyan, hogy nem sokat törő
dik a pedáns tudósok és tudákosok által részére 
kiokoskodott, lenyűgöző korlátokkal. Athéné, 
Thebae és Macedónia népei egymásután verték 
le Spárta jól fegyelmezett s katonailag nevelt 
lakóit. Peru kártyavárként omlott össze a spa
nyol hódítók előtt. Indiában szintén hamar meg
változott a dolgok rendje. 

(Vége kovetk.) 

Adriai képek. 
Irta Herman Ottó. 

(Folytatás). 

Obrovazzóban. 
Az a víz, mely szállásom ajtaja előtt daga-

godozott, a Zermagna folyó volt, mely Obrovazzo 
mellett szakad a tengerbe; itt a városban már 
sós és lézengő, csak a midőn a tenger apad, 
indul a folyó vize is a tenger felé, ugy hogy 
folyása látható; tengerdagadáskor a folyó vize 
megáll, azután a betóduló tenger áradásra készti, 
mely áradás laposabb helyen meglehetős terje
delmű kiöntéseket képez. 

Elindultam egy hid felé. 
A szürke, ronda és szennyes házak épí

tési modora olaszos volt, s hogy az olasz elem 
itt is megvetette lábát, arról tanúskodott a 
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korcsma, a mely mellett elhaladtam, mert czime, 
mely egy zászlószerüen alkalmazott pléhtáblára 
íratott, „Osteria al agnello" volt. 

Benéztem én abba az agnello-bárányba is 
s megismerkedtem az első valóságos dalmát 
korcsmával, melynek állandó ismertetője a vég
hetetlen szurtosság és piszok. Minthogy a főző 
kályhácskából eredő füst és gőz keresheti magá
nak a kijáratot, ez pedig a füst, gőz és vendég 
számára csak egy, t. i. az ajtó, hát bizony a 
helyiség fala, s minden, ami rajta van, füstös is, 
kormos is. Egy otromba fogasfélén függ a bor
készlet, s ez a „felakgatott bor" azután min
denképen dalmát sajátságosság, sürü folyadék, 
mely szín szerint közelebb áll a feketéhez mint 
a vöröshez, nyúlós és hamis, és nem ismeri a 
hordót, mert az bizony sajátságos módon kiké
szített juhbőr tömlőben függ azon a fogason. 

Ezek a tömlők ugy készülnek, hogy az állat 
bőrét csak egy kis helyen hasítják fel, ugy hogy 
épen kiférjen a test, azután kikészítik a bőrt, 
lekötik a nyakát, a négy lábát s készen van a 
hordó. 

Az Osteria ajtaja előtt egy háztetőszerü 
nyereggel megrakott öszvér álldogált s pihen
tette hol az egyik, hol a másik lábát; a nyergen' 
üres szenes zsákok szennyeskedtek; az állat 
gazdája feleségestül benn ült, pihenőt tartott s 
az eladott szén árát nagy komolyan beiszogatta. 

A pár typikus volt: telivér morlák. A nő 
egy köpezös, nagy lábú teremtés, szönyegszerü, 
keresztbe csikós, rojtos kötővel, bocskorban, 
máskülönben csak egy szennyes ingben. Nyakán 
mindenféle szinü üveggyöngy, s minthogy vagy 
harmincz sor lehetett, elfedte a mellet is, 
épen a kötésig. A gyöngysorokon közben-közben 
pénzek, amulettek, keresztek függtek. A zsírtól 
fénylő haj két varkocsba fonva, keretét képezte 
a csúnya areznak, melynek durva vonásai s 
kiálló pofacsontjai szláv vért hirdettek. A mor
lák szálas, barna, szép arczu férfi volt, hatalmas 
bajuszszal, piszkos turbánnal, zsákbőségü kék 
nadrágban s bocskorban. Derekát egy hosszú 
vég durva, vörös posztó övezte s az igy támadt 
övből fenyegetőzött a handzsár, egy tokba dugott 
hosszú kés és két hosszú kovás pisztoly. Az igazi 
morlák ettől a fegyverzettől csak a fekvőhelyén 
— ágya nem igen van — válik meg, de akkor 
is kezeügyébe rakja. 

A mikor azután a gazda kiürítette kancsó-
ját, mialatt a felesége szerényen ott állott s a 
kötésbe dugott rokkáról kecskeszőrt fonogatott 
— felszedőzködtek s láthattam az első dalmát 
genreképet. 

A „ljubi" (kedves, férfi) felült az ösz
vérre, hosszú esibukból sürü fellegeket bocsát-
gatott; a „ljuba" (kedves, nő) egy nagy kosa
rat tett a fejére, egy kis tarisznyát akasztott 
a vállára, melyben a „ljubi" ur feles csibuk-
jai voltak elrakva, azután az öszvér orra elébe 
állott, elindult s az állat követte; az igy meg
rakott s egyszersmind megalázott nő egyszerre 
öszvért vezetett, kosarat vitt, fonott s ügyelt, 
vajon nem kiván-e a „ljubi" ott az öszvér hátán 
egy friss csibukot ? 

Addig mentem, mig ismét a sziklavilág 
meredezett felém; ott egy nagy kőre kapasz
kodtam, néztem nyugot felé, hol a tenger egy 
keskeny öblöt vájt magának ebbe a hitvány, 
kopár tájba. 

Azalatt a „ljubi"-k lekanyarodtak a pom
pás, csinált útról, s bementek a sziklák közé, 
haladtak ott oly utón, a melyet csak a dalmát 
ismer útnak s csak az öszvér járhat meg — no 
meg az a dalmát asszony, a ki már most még 
arra is ügyelhetett, hogy meg ne botoljék. Ezek 
azután messze mennek, mig elérik azokat a 
fensikokat, magaslatokat, a hol valami hit

vány fiivek tenyésznek, a melyeken a juhok és 
kecskék élősködnek. 

De ez egyszer nem vártam be a csillagokat; 
fáradt voltam istenigazában. 

Más napon ismét korán indultunk a szikla
tengerbe. 

A padrone, ki saját széles ágyát bocsátotta 
volt rendelkezésemre mindenestül, a mi rajta 
volt és repedéseiben élt, avval vigasztalt, hogy 
Obrovazzo ésSzmilchich között jó pihenőt talá
lunk a Carin kolo3torbeli barátoknál; hogy ott 
megközelítjük a tengert, s azontúl hamar kiérünk 
a sziklákból, sőt majd zöldet is látunk. Nem is 
hazudott. 

Az ut akár csak faragva lett volna, oly 
pompás volt; kanyargásai is ugy vezettek,hogy 
el-eltünedezett, s ez, meg a folyton nagyobbodó 
és zárkózó sziklák egy kis változatosságot is köl
csönöztek a vonalnak, a melyen tovahaladtunk. 

Az itallal is óvatosan bántunk és megtör
tént, hogy az első, rövid pihanön, melyet m ég 
a szürkületben tartottunk, senki sem ivott, sőt 
hogy bádog kulacsaink még jóformán tele vol
tak, a mikor a Carini zárdának misét jelző 
harangszava a kopár sziklák között tévedezve, 
egy fordulón ránk talált. 

Csakhamar meg is pillantottuk az ódon 
épületet, a mint sziklák között akár elfelejtve 
ott állott s uralkodott egy kicsiny tengeröblöcske 
felett, mely mintegy belopódzott e magányig. 

(Folyt, köv.) 

SERVADAC HECTOR 
KALAPOS VÁNDORLÁSA A NAPRENDSZEREN ÁT. 

VERNE GYULÁTÓL. 

HARMADIK FEJEZET. 

Vá r a t1 a n r oppanás. 

A tengerparti kunyhó, melyben Servadac 
Hector állomásozott, egyszerűen gerendákból 
volt összeróva, és zsúppal volt födve. Valamivel 
különb lakás, mint a beduinok sátrai, de sokkal 
alatta áll a cseréppel fedett kőháznak. 

Egyetlen szobából állván, nem is lett volna 
elegendő a táborkari tisztnek és legényének; de 
szerencsére egy régi fészer is volt közelében, a 
hova a lovakat be lehetett kötni, s mellettök 
Ben-Zouf, a kapitány legénye is elhálhatott. 
E fészer kőlábakon nyugvók, talán postaállo
mási istáló volt valaha, utóbb egy mérnökkari 
csapat vette birtokába, s egyik sarkában most 
is ott állt egy sereg ásó, kapa, csákány s más 
földvágó szerszám. 

Kényelem biz itt, mint már mondtuk is, 
mennél kevesebb volt; de végre is csak ideigle
nes szállás volt és sem a kapitány, sem a legé
nye nem voltak kényesek, sem a szállást, sem 
az élelmezést illetőleg. 

— Egy kevés philosophiával és jó gyomor
ra^ — szerette mondogatni Servadac Hector 
— mindenütt jól találja magát az ember. 

Már pedig a philosophiával ugy volt Ser-
vadac-unk, mint a gascogne-iak az apró pénz
zel, soha sem fogyott ki belőle; a mi pedig a 
gyomrot illeti, olyan gyomra volt, hogy akár az 
egész Garonne átment volna rajta, sem bírta 
volna elrontani. Ben-Zouf meg, ha a lélekván
dorlás nem mese, bizonyosan struez madár volt 
előbb, melynek gyomra — mint tudva van — 
a vaspatkót is megmészti. 

Egyébiránt tudni kell, hogy a tengerparti 
kunyhó lakói egy egész hónapra el voltak látva 
élelemmel, hogy lakásuk közelében elég iható 
fris viz-csorgó volt, hogy a fészer vagy istálló 

i padlása meg volt rakva szénával a lovak szá-
! mára, s azonfelül a Jenez és Mostaganem közötti 

lapos oly termékeny volt, hogy ritkította párját 

kövér füvének. Vad is akadt benne bőven s a 
táborkari tisztnek, ha dolgát végezte, maradt 
ideje meg vadászgatni is. 

Servadac Hector ez nap (az év utolsó napja 
volt, a mint emlékezhetünk) farkas étvágygyal 
tért vissza a gyors lovaglásból, B Ben-Zouf derék 
konyhamester volt, a ki ízletesen tudott főzni 
katonásan megsózta és borsolta az ételt s nem 
sok teketóriát csinált. 

Ebéd után, mig legénye a maradékot rakta 
el saját „gyomor-szekrényébe"— a mint tréfásan 
mondani szokta, — Servadac kiment a szabad 
levegőre, egyet sétálni, hatalmas bodor füstöket 
eregetve szivarából. Alkonyodni kezdett már. 
A nap eltűnt a láthatár mögött, melynek egye
nes vonala fölött nehéz fellegek sátoroztak. 
Egyre homályosabb lett az ég; de azon mérték
ben kezdett különös szinbe öltözni, a mi a lég-
tünemények bármely figyelmes vizsgálóját 
méltán meglephette volna. Ámbár oly setét 
volt már, hogy a szem egy fél kilométernyi tá
volon tul nem igen hatolhatott, az ég észak
táján pirosas fény kezdette besugárzani a föld 
színéig ereszkedett ködfelbők felső szegélyzetet. 
Fény-csikók, melyei egy központból indultak 
volna ki, nem valának láthatók, csak egyenlő 
halvány pirosság terjedezett az ég ama táján el. 
A tüneményt annál fogva nem is lehetett északi 
fénynek nézni, a mi különben ily délen eső 
vidéken nem is szokott mutatkozni. Bármily 
gyakorlott meteorolognak is gondot adott volna, 
meghatározni: mi lehet tulajdonkép az a fényes
ség, mely az év ez utolsó éjszakáján világított? 

Servadac kapitány azonban nem is volt me-
teorolog; mióta az iskolából kilépett, aligha 
nyitott ki egyetlen „légtüneménytant" is, külön
ben sem érzett, épen az este, kedvet magában, 
nagyobb figyelmet áldozni az égi tüneteknek. 
Csak lebzselt és szivarozott. Gondolt-e a hol
napi találkozásra, melyben Timaseff gróffal, 
fegyveres kézzel keílend sz< mben állnnia? 
Nem tudjuk; de ha igen, az nem volt haraggal 
és bosszúval, ellenfele s vetélytársa ellen. Ve
télytársak voltak, de azért nem gyűlölték egy
mást; mindössze egy oly helyzetet akartak 
megoldani, a melyben két férfi épen egygyel 
több, mint a mennyi kellene. Servadac Hector 
igen lovagias embernek tartotta Timaseff gró
fot, s a gróf ép oly kevéssé tagadhatta meg 
komoly becsülését a kapitánytól. 

Esti nyolez órakor Servadac ismét vissza
tért kunyhója egyetlen szobájába, melyben 
ágya, dolgozó asztala, ruhaszekrényei s szüksé
ges műszerei jól elfértek, ha nem is volt valami 
szerfelett tágas helyiség. Legénye még ott volt, 
— mert rendesen be szokta várni, mig urának 
a vétkezésnél segít, vagy mig ez engedelmet ad 
neki az eltávozásra. 

Servadac nem levén még álmos, asztalához 
ült, melyen mérnöki munkájához szükséges 
eszközei s szolgálati jegyzetei voltak. Gépiesen 
vette irónját, mely egyik végén vöröset, a má
sikon kéket fogott, s hol egyikkel, hol másikkal, 
hosszabb ós rövidebb sorokat kezdett irni egy 
tiszta papírlapra. A sorok, mint a zebra csíkjai, 
sarkán futottak végig a papíron, de egyátalában 
nem hasonlítottak valami mathematikai vagy 
topográfiai feladat megoldásához. 

Ben-Zouf, kit gazdája nem szólított fel a 
távozásra, egy sarokban guggolva ült valami 
ládán, s nem csekély meglepetéssel kisérte ura 
mozdulatait, a ki — miután irt — egyszerre 
felugrott s élénk taglejtésekkel kezdette sza
valni, a mit az imént irt. 

Mert ám nem is a táborkari tiszt, hanem 
a szerelmes költő dolgozott most Servadac 
Hectorban; a lovaglás közben megkezdett ver
set próbálta tökéletességre vinni, ha elsült 
volna valahogy. Rávetette fejét, hogy meg 



104 VASÁKNAPI ÚJSÁG. 7. BZAM. 1S77. xxrv. ÉVFOLYAM. 

csinálja azt a rondeaut , ahhoz a szép asszony
hoz, a kiért holnap megöletni is hagyná magát , 
a kinek pedig ennyi önfeláldozásról még talán 
sejtelme sem volt. A múzsa azonban szintoly 
kevéssé akar t tudni hősünkrő l , min t a szép 
özvegy, s ugyancsak kérette magát , mielőtt 
valami jelét adná, hogy meghallgatja. 

Servadac, hogy jobban sikerüljön neki a 
dal, nem csak szines rajzónját vette kezébe 
(mintha az valamit adha tna a r imek változa
tosságához és a szinezet élénkségéhez)—hanem 
még mérnöki körzőjét is (persze csak szórako
zásból) bal kezébe fogta, mintha azzal akarná 
egyenlőre mérni a sorokat, s szoros regulába 
szorítani az ellenszegülő verslábakat. Hiába! a 
vers nem akar t folyni. 

— Az ördögbe i s ! — kiálta fel bosszúsan 
— m i é r t is választottam a rondeau-alakot, mely
ben egy r imet kell mindig újra visszaidézni, mint 
a szökött katonákat visszahozzák mindannyi
szor i smét! Más formával könnyebben boldo
gul tam volna. 

Ben-Zouf csak nézte és dörmö- ' , 
got t magában. 

— Ugyan! mit mormoghat u r a m ? 
Egy szót sem értek belőle. Talán csak 
nem csinál verseket? Lelkemre mon
dom, aligha n e m ! 

Végre megtalálta Servadac a kere
sett eret s egy kék és egy vörös sor 
futott végig a papíron, rímelve a két 
előbbire. 

De abban a perczben, midőn már az 
utolsó szót i r ta le belőle (s azt már be 
sem végezhette) egyszerre borzasztó 
lökést érzett — s ő is, Ben-Zouf is, arcz-
czal vágódott a szoba-padolatra. 

Mi tör ténhete t t? 
Mi okozta, hogy épen e perczben, 

a tenger lá thatára oly csodálatosan és 
oly rögtönösen kimozdult helyéből, 
hogy a leggyakorlottabb tengerész sze
me sem bír ta volna fölismerni azt a 
körvonalat, melyben a tenger színe s 
a rá lehajló ég találkozik — ? 

Miért csapódott a tenger egész 
tömege egyszerre oly magasságba fel, 
a minőt azelőtt soha sem láttak, s a 
mit a tudósok eleve lehetetlennek állí
tot tak volna ? 

Miért ropogott és csikorgott a föld, 
mint ha derékon akarna ketté hasadni , 
vagy mintha tengelye, kibillenve eddigi 
állásából, feltűnően akarná változtatni 
i rányát? 

S honnan e ret tenetes dörej, mely 
az eget egyik sarkától a másikig megrázkód
t a t t a? és egyidejűleg vele az a roppant fény, mely 
villámként száguldottá át, kelettől nyugotig ? 

S miért, hogy a Földközi-tenger medre egy 
pil lanatra kiürülni látszott, hogy a következő 
perczben újra megteljék a belé visszazuduló 
vizektől? 

Miért látszott a hold tányéra egyszerre 
roppantul megnőni, min tha néhány másodpercz 
alat t , ötven ezer mérföldnyiről öt ezer mérföld
nyi közelbe jö t t volna a földhöz. 

S végre : micsoda uj spheroid, lángoló és 
lobogó meteor, eddig ismeretlen a csillagászok 
előtt, jelent meg egyszerre az égen, hogy a 
következő pil lanatban megint eltűnjék a felle
gek sürü kárpitjai mögött ? 

Mi csodálatos tünemény idézte elő e rette
netes rázkódást, mely eget, földet, tengert s az 
egész világegyetemet összedönteni látszék ? 

Ki tudná megmondani? S marad-e utána 
csak egy halandó is a földön, életben, hogy föl
tegye, vagy megfejtse a kérdéseket? 

(Folyt, követk.) 

Egyveleg. 
A villámhárító a régi korban. Ha hihetünk He-

rodotusnak, a „történetírás atyjának", a régiek jól 
tudták, hogyan kell a villámot hegyes vasrúd segít
ségével az égből, illetőleg a viharos felhőkből le
csalni. Herodot azt irja, hogy a thrákok az eget le 
tudták fegyverezni mennyköveitől, még pedig azáltal, 
hogy vasnyilvesszöket lövöldöztek a fellegek közé ; és 
a hyperboraeusok (az Ural tájékán lakó törpe nép
törzs) vashegyekkel ellátott végű dárdákat dobván 
a levegőbe, ugyanezt az eredményt érték el. Plinius 
szintén emlit valami készüléket, melynek segélyével 
Porsenna égbeli tüz által sújtatott agyon egy szörny
állatot, mely az ország egy részét pusztitgatá. Azt is 
emliti, hogy Numa Pompihus és Tullius Hostüius 
római királyok szintén értettek bizonyos titoksgerü 
fogáshoz, mely által tüzet csaltak le az égből. Hogy 
mi lehetett az a titokszerü fogás, nem érdemes 
kutatni; abból az egyszerű eseményből, hogy Tullius 
az előirt óvatosságot megtenni elmulasztván, őt 
magát ölte meg az égi szikra, eléggé kitűnik, hogy 
neki a Newton által később feltalált villanyfogó-féle 
készülékkel volt dolga. 

ÉLÉNK TAGLEJTÉSEKKEL SZAVALT. 

S E R V A D A C H E C T O R V Á N D O R L Á S A . 

A szemüveget vagy népszerűbb nevén pápaszemet' 
a XIV. század elején kezdették használni; egy 
florenczi nemesnek, Salvinus Armatusnak, ki 1317-
ben halt meg, sírkövén olvasható felirat szerint ő 
volt e hasznos eszköz feltalálója. Ámde annak áta-
lános használatát a pisai születésű Spina Sándor 
hozta legelőbb divatba. Ő véletlenül egy pápasze
met látott meg egy ismeretlen egyénnél, ki azonban 
Spinának vagy nem tudta vagy nem akarta megma
gyarázni e különös eszköz elméletét; azonban Spi
nának sikerült magának is egy ily szemüveget készí
teni, s annak készitésmódját'a rövidlátó emberiség 
javára azonnal közhirré tette. 

Khinai orvosok. Ehina orvosai az által, hogy a 
beteg karját három helyen megtapintják, s igy az 
érverés lassúságát, erősbödését vagy gyorsaságát 
kipuhatolják, a betegségnek okát, természetét, veszé
lyességeit s tartamát meg tudják ítélni. A nélkül, 
hogy a beteg valamit szólna, biztosan kitalálják, 
hogy a testnek melyik része van megtámadva. Ok 
nemcsak orvosok, hanem gyógyszerészek is, mert 
az általok rendelt orvosszereket maguk is készítik 
el. Akkor fizetik őket, ha a beteg felgyógyult; ha 
pedig szereiknek mi hatása sem volt, nem kapnak 
semmit. 

Azt a hires obeliszket, melyet Kleopátra tűjének 
szokás nevezni, s melyet az egyiptomi alkirály, az 
angoloknak ajándékozott, Angliába szállítják. 
Csakhogy mivel nincs akkora hajó, mely el ne sü-
lyedjen egy ily iszonyú kődarab terhe alatt, ugy 
eszközlik az átszállítást, hogy az obeszliket elcsoma
golják, s valóságos tengeri kígyóvá változtatják 
faburkolat által, s ugy vontatják el Angliába, mint 
egy tutajt. A Trafalgar-Squarevel szemben fogják 
felállítani. A szállítás költségeit a Royal-Society 
egy tagja, Mr. Erasmus Wilson vállalta magára 
egymaga. Ennek a „tű"-nek csak az elszállítása 
30—40,000 font sterlingbe kerül. 

Milyenek a háborúk okai. Darwin a világhírű 
természettudós irja a földkörüli utazásában a követ
kezőket : „A mivelődés terjedése a vad Uj-Seeland-
ban is megapasztotta a gyakori háborúkat. Csak a 
déli törzsek harczolnak még most is a hajdani elke
seredéssel s erre nézve egy jellemző adomát hallot
tam felőlük. Egy törzsfőnök háborúra készült. 
A csapat puskái ki voltak tisztítva, s a szükséges 
municzió fölös számmal, midőn egy missionarius 
vetődött közzéjük, a ki fölvilágosította őket a véres 
vállalat haszontalanságáról s bebizonyitá nekik, 

hogy semmi okuk szomszédaikat megtá
madni. A főnököt meghatották a kegyes 
ember érvei s már-már hajlandó volt a 
békére, mikor egyszerre eszébe jut, hogy 
egy hordó lőpor romlani kezd, s ha még 
tovább áll , teljesen hasznavehetetlenné 
válik. Ez döntött. Ennyi lőport nem lehe-
hetett veszni hagyni s a háborút csakugyan 
megindították." — Bizony pedig azok az 
okok, melyekért a czivilizált országok szok
ták megindítani háborúikat, sokszor még 
e vad oknál is vadabbak és kicsinyesebbek. 

Homár csatajeleneteire emlékeztető 
esetről értesitik a „Hamb. C - t " Cettinjé-
böl. A török és montenegróiak közt vivott 
utolsó csaták egyikében a cettinje-nyegufesi 
zászlóalj egy 20 éves közlegénye, Szpad-
jera Labud nevű, a Klobnk melletti utolsó 
ütközetben kivont yatagánnal rohant a 
törökökre, mitse törődve azzal, hogy tár
sai legalább is 200 lépésre maradtak el 
tőle. Ezek hiába kiabáltak utána, legyen 
esze, térjen vissza; nem hallgatott rajok, 
hanem ádáz dühvel rontott az ellenségre. 
Már három nizamnak hasította be a fejét, 
midőn egy óriási törököt látott szemben 
magával. Gondolkozás nélkül megrohanta 
ezt is, de az kiütötte a fegyvert kezéből. 
A montenegrói ekkor puszta kézzel vetette 
magát a koloszális emberre s torkon ra
gadta, hogy megfojtja. Az azonban erősebb 
volt nála s két hatalmas markával derekon 
kapva a montenegróit, fölemelte, mint egy 
kis gyereket s magasra tartotta feje fölött. 
Hiába rug-kapál az, nem használ semmi 
erőlködése. Az óriás csendesen hátra vonult 
vele, mint valami zászlóval a harczvonal 

mögé. Mindez néhány pillanat müve volt s az elő
rontott montenegróiak már nem voltak képesek 
vakmerő társukat megszabadítani. Labud Szpadje-
rot Moukhtár pasa elé vitték, s kivégezték. 

Száznégy éves asszony. Suffolkban, Lowestoft 
községben, közelebb halt meg Lady Smith, a Linné-
egylet egykori elnökének, sir James Smithnek özve
gye. Nagyon agg volt már : száznégy éves, mivel 
1772 május 11 -dikén született. Családneve Pleasence 
Reeve, nyolczvanegy év előtt ment férjhez s 1828-ban 
lett özvegygyé. Mikor születése századik napját 
ünnepelte, ebédet adott a környék agg szegényeinek, 
ő meg aznap a királynőtől kapott egy ajándokot: 
„Életünk a felföldön" czimü munkájának egy pél
dányát, melybe a királynő sajátkezüleg irta be e 
szavakat: „Viktória királynő, barátnője Lady Smith
nek, születése napján." 

Hajó-malmok statisztikája. Összeszámították, 
hogy Pestkiskunmegye területén a Duna 417 hajó-
malmot hord a hátán, a Tisza meg 17-et. Legtöbb 
malom van Bajánál (57), azontúl van Sziget-Újfa
lunál 40, Vácznál 35, Sziget-Szentmiklósnál 25, 
Tasnál 21, Csepelnél 19 stb. A Tiszán Ó- és Uj-
Kécskénél 10 hajómalom van. Az összes szám 434. 
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Midőn Bem maroknyi hadával visszahóditá 
^Erdélyt a 25,000-nyi osztrák és 20,000-nyi orosz 
sereg kezéből, melyet 100,000-nyi fölkelő nép 
támogatot t , a magyar kormány elhatározta, 
hogy a hős vezér e csodával határos sikerét oly 
-elismeréssel jutalmazza meg, minőben kivüle 
senkit nem részesített addig. 

Kossuth Lajos , mint az akkor alapított 
érdemrend nagymestere, a nemzet nevében meg
küldte neki az altábornagyi oklevelet és a rend 
csillagjelvényét, az egyetlent, mely szabadság-
harczunk alatt kiosztatott . 

A küldöttség, mely e kitüntetéseket vitte, 
1849 ápril elején indult el Debreczenből Er
délybe. Bem Szász-Sebesen fogadta a küldött
séget. Az ott levő honvédzászlóaljak, a szászse-
besi magistrátus, papság és nagy számú polgár-

.ság a piaczon foglalt helyet. Jelen volt az ünne
pélyen a 12. honvédzászlóalj tiszti k a r a , az 
erdélyi sereg számos törzstisztje és Petőfi Sándor. 
Harangok zúgása jelezte az ünnepély kezdetét, 
de az ágyulövések — nehogy a Gyulafehérvárt 
ostromló sereg zavarba hozassék — Bem ren
deletére elmaradtak. Boér Antal, az országos 
küldöttség vezetője, lelkes beszéddel tűzte fel 
Bem mellére az érdemrendet, mig az okmány 
hozója, Németh János ezredes igy szólt: „Én 
nem vagyok szónok, de ha az volnék, sem tud
nék most beszélni." S ezzel lehajlott és fölemel
vén Bemnek a csatában nem rég megcsonkult 
kezét, megcsókolta. Sírni kellett az embernek 
e jelenetnél, ezt irta erről Petőfi egy levelében. 

Ez érdemrendet magával vitte Bem Török
országba, s midőn 1850-ben Aleppoban meghalt, 
a török kormány Kossuthnak küldte vissza a 
drága ereklyét, ki azt a czeglédi küldöttségnek 
is megmutat ta s mostanáig őrizte. 

Az érdemrend, mely néhány napig Buda
pesten közszemlére volt kiállítva, — mint ké
pünkön is látható, — nyolcz hegyű csillag 
alakú, ezüst, apróra finomul kidolgozott munka. 
A közepéből, mely egyenes sima ezüst lap, és 
kettős, t. i. egy külső ezüst és «gy belső, arany 
babérkoszorú övei közt a hármas halmon kettős 
kereszttel van diszitve, — sugárszerü kifutások 
alakjában képződnek a csillag hegyei. Egy-egy 
csillaghegy igen domború sugárból áll, melyek 
mindegyike ismét külön van kimetszve, és csu
pán likacsolva, mi a csillagnak folytonos fényt 
kölcsönöz. A csinos munkát állítólag Laky, 
akkor debreczeni ezüstműves készítette. Kossuth 
egy kicsiny, négyszögű papirosra 17 apró sor
ban megírta a rendjel rövid magyarázatát, 
történetét és rendeltetését. A kis papirt a csil
lag középső lapjának hátához, melynek nagysá
gához képest mérte ki — maga helyezte és 

:\ tette az egészet az egyszerű fekete, 8 szögű, 

szintén fekete bársonynyal bélelt tokba. A so
rok, miket irt, igy hangzanak: 

„Az 1848—49-ki magyar katonai érdem
rend nagy keresztjének azon csillagjelvénye, 
melyet Bem tábornok Nagy-Szeben bevétele 
alkalmából kapott s holtiglan viselt. Ezt a hős 
tábornok halála után a török kormány alulírott
nak, mint a rend volt nagymesterének vissza-
küldötte, ki azt a Cserey Jánosné asszonyság 
által alapított „Háromszéki múzeumnak" aján
dékozza. Kossuth Lajos ni. p. Collegno (al Ba-
raccone) Olaszország. Január 27. 1877." 

A Kisfaludy-társaság köz
gyűlése. 

É hó 11-én tar tot ta 28-ik közgyűlését a 
Kisfaludy-társaság a tud. akadémia dísztermé
ben, mely egészen megtelt, de mégis látszott, 
hogy e napon sok minden vette igénybe a kö
zönség figyelmét: a politikai válság, a konstan
tinápolyi küldöttség visszaérkezése, a farsang 
utója. Áz emelvényt b. Kemény Zsigmondnak 
Barabás által festett arczképe díszítette, fölötte 
babérkoszorú, s mellette viruló növénybokrok. 
A társaság tagjai közt több akadémiai tag is meg
jelent (gr. Lónyay Menyhért elnök, Szilágyi 
Sándor) és képviselők is voltak. A közönség 
számára fentartott helyeken sok hölgyet lehe
tett látni, ezek közt Tisza Kálmánnét is. 

D. e. 10 órakor foglalták el helyöket az 
elnöki asztalnál a társaság tisztviselői, s Lukács 
Móricz elnök nyitotta meg az ülést szellemes és 
tar ta lmas beszéddel. 

A megnyitó beszéd utalt, hogy egy év előtt 
Deák halálának komoly hangulata alatt gyűlt össze 
a társaság, most pedig a politikai viszonyok nyo
masztó gondjai kisértenek. 

De habár nyugodt elszántsággal nézünk elébe 
a vészterhes jövőnek, — igy folytatta, — a válságos 
helyzet súlyát mégis mindnyájan érezzük, s nem 
csoda, ha ily komoly körülmények között az érdek
lődés tisztán irodai mi ós különösen szépirodalmi és 
széptani mozgalmak és ünnepélyek iránt csökken. 
Fegyverzörej és magasra fokozott politikai izgatott
ság, nem annyira a Múzsákat némítják el, de si
ketté teszik a hallgatóságot, elvonják figyelmét a 
Múzsák énekétől. Mind a mellett, sőt. épen azért, 
nekünk íróknak, irodalmi testületeknek elcsügged
nünk, munkásságunkban ellankadnunk nem szabad. 

Elbizakodásnak tetszhetik, hogy a veszélyben 
forgó nyelv és nemzetiség megmentésében az írói 
osztálynak, és különösen az irodalmi testületeknek, 
kiváló szerepet igényelek. Akadémia, irodalmi 
testület még soha és sehol nem teremtstt, nem is 
nevelt lángeszű költőt vagy korszakot alkotó 
tudóst; ez nem is feladata. A lángész magától terem, 
a természetnek szabad, de ritka ajándéka, meteor 
gyanánt hull közénk az égből. Az akadémiák fela
data ez irányban csak az lehet, hogy a lángelmét 
felismerjék, felkarolják, neki méltó polgári állást, 
gond nélküli munkásságra módot, alkalmat, eszkö
zöket nyújtsanak, öt megtisztelve magokat tisztel
jék meg. 

De egy lángész felkarolásával, kitüntetésével 
i még korán sincs kimerítve a tudományos testületek 

feladata; lángész vajmi ritka tünemény bármely 
nemzet életében ; az magának tör utat és nem szo
rul akadémiák támogatására. Ezeknek főfeladata a 
folytonos méh- és hangyaszerü munkásság, a min-

I dennapi szellemi kenyér keresése az emberiség vagy 
az illető nemzet számára, melyen táplálkozva ez 

! szellemileg mindinkább erősödjék, gyarapodjék, 
i haladjon a tökélyesbülés meredek utján. Ez missiója 
! a magyar Íróknak és irodalmi testületeknek. 

A magyar népnek sziklavára a nemzeti iroda-
I lom, melyet megvédve, melyre támaszkodva már 

többször visszaszerezte elvesztett jogait, szabadsá
gát, önállását; ha a szerencse megint ellenünk for
dulna, visszaszerezheti a jövőben is. 

pjH Ezt tekintette eddig, tekinti ma is feladatán ak 
a Kisfaludy-társaság. Ha nekünk és utódainknak 
sikerülne a magyar szépirodalmat annyira gazda
gítani, mind eredeti, mind a külföldről átültetett 
mestermüvekkel, (lépést tartva az európai közmű
veltség haladásával és tekintettel a külső forma csín
jára,) hogy a finnyásabb izlés is a magyar nyelv és 
irodalom keretén balől elégithasse ki szellemi szük
ségeit, akkor javában meglenne nyerve nyelvünk és 
nemzetiségünk ügye a beolvasztási kísérletekkel 
szemben. A feladat nagy és magas. 

Vé<nil megemlékezett az ujonan alakult Petőfi-
| társaságról is, mely egy nagy irói tehetség vezérlete 
I alatt, jobbára ifjú erők szövetkezéséből alakult, 
' ugyanazon czélra, mely felé annyi évek óta mi törek

szünk. Hadd induljon meg a verseny köztank, mely
ben vesztes egyikünk sem lehet: bármelyiknek sike

res törekvése és munkássága, közös nyeremény 
mindnyájunknak, mert közelebb visz a közös ezél-
hoz. Hiszen nem egymás elU», hanem egymás mei 
Utt küzdünk, nem vagyunk ellenségek, sem üzleti 
koukurrensek, hanem hazafias czélu versenytársak, 
de egyszersmind szövetségesek is. 

Hogy akár t i egyes hók, akár az irodalmi 
társulatok törekvése sikeres legyen, megkívántatik 
a közönségnek, a nemzetnek érdeklődése és részvéte 
is. E nemzet csak addig fog magyar maradni, mi;,' 
híven megfesi és tiszteletben tartja magyarságának 
palládiumát, a nemzeti irodalmat. A mely nép, mint 
nemzet, élni akar, annak lételeért küzdeni, tűrni, 
fáradni, áldozni kell: ha ezt tenni rest vagy közö 
nyös, ha maga elejti ügyét, zászlaját, ha; cserben 
hagyja szellemi munkásait, elöharczosait, nem mél 
tó arra, hogy megéljen. Nem csak reményem, de 
meggyőződésem, hogy a magyar a bűnbe esni, 
magához híítelen lenni, magától elpártolni nem 
fog soha. 

A hallgatóság hosszasan éljenezte az emel
kedett stylii beszédet, s aztán Greguss Ágost 
titkári jelentése következett. 

A lefolyt évet, monda Greguss, a társaság részé
ről a kegyelet évének nevezhetnénk, mert folyása 
alatt a társaság megünnepelte az érdemgazdag 
Fábián Gábor irói jubileumát, kitől már 1817-ben 
jelent meg irodalmi munkálat, s igy jelen korsza
kunk legrégibb magyar írója; sorakozik melléje 
Kovács Pál, a kedélyes elbeszélő, kinek első dolgo
zata 1827-ben jelent meg, s a Kisfaludy-társaságn:ik 
ez időszerint legrégibb tagja. A társaság továbbá a 
lefolyt évben határozta el, hogy Toldy Ferencz 
sírjára díszes emléket állit; megszerezte Kisfaludy 
Sándornak több száz ívre menő s eddig nagy rész
ben ismeretlen kéziratait; részt vett küldöttei által 
Berzsenyi születése napjának századik fordulója 
ünnepén Vasmegyében s a Dugonics-szobor leleple
zésén Szegeden, s a kegyeletes tények sorát a jelen
legi közülós fejezi be, melynek tárgyai közt legfőbb 
a Kemény Zsigmond emlékezete, ez „egyik legerő
sebb itéletü, legmélyebb érzelmű s igazi mivoltában 
legkevéebbé méltányolt írónké." A társaságnak a 
múltévben is voltak halottjai: a társaság 38 éves 
munkása, Székács József, s két fiatal harczos (csak 
tavaly választott tag) Tóth Ede és Dömötör János. 
Az óv folyamában 33 fólolvasás volt: 15 tagtól 
11 vendégtől. A társaság kiadta az „Evlapok" 11-ik 
kötetét s a hátralevő pártolói illetményeket, e na
pokban bocsátja forgalomba a hazai népköltési tár 
3 ik kötetét (román népdalokat fordítva); pár hó 
múlva kiadja Shakespeare utolsó (19-ik) kötetét, 
elbeszélő és lantos költeményekkel, Györy Vilmos és 
Szász Károly fordításában; Moliére-ból eddig hét 
kötet jelent meg tizenhét vígjátékkal s már a ki
sebbik fele van hátra: tizennégy szinmű. A múlt 
évben a társaság csak két alapító tagot nyert: báró 
Lipthay Bélát és Robicsek Adolfot; egy volt-alapító 
helyét pedig l>. Horvátbné Rohonczy iíona úrhölgy 
foglalta el. Végül a titkár a három uj tag: Agai 
Adolf, Kazár Emil és gr. Széesen Antal üdvözlésé
vel zárta be jelentését. 

A gyűlés főtárgya Szász Károly emlékbe
széde volt b. Kemény Zsigmond fölött. 

A beszéd elején a szónok, az ünnepelt 
iránti sokszoros háláját jelezve, adóssága egy 
részének lefizetéséül kívánta beszédét tekinteni. 

Kemény érdemét, átalánosságban igy 
jel lemezte: 

Kemény nevét ujabb politikai történelmünk 
legnagyobb mozzanatában, az alkotmány vissza
szerzésében, a Deáké mellett fogja emlegetni a tör 
ténelem, mig irodalmunk története, legragyogóbb 
nevei: Zrínyi, Vörösmarty, Petőfi, Eötvös és Arany 
János mellé fogja sorolni; egyik és másik téren, u 
Heine szavait idézve reá: „ha a legjobb neveket 
említik, őt sem mellőzhetik." Mint mély gondolko
dót, a magyar faj egyenjogúságának bármely nem
zettel bizonyságául idézhetjük ; a politikai bölcse-
ségnek s kitartó, sőt SZÍVÓS elvhűségnek, e részben a 
legritkább példája; mint történet- és korrajz-iró. 
mint publiczista, mindenek fölött pedig mint alkotó 
költő, a legragyogóbb tehetséget az igazság keresé
sének valódi szenvedélyével egyesitette ; 8 művei a 
mély buvárlásnak, a lángeszű felfogásnak egyaránt, 
remekei maradnak, a meddig csak az utolsó magyar 
könyvet az Európa szárazát elnyelő világtenger 
vagy a földrészünk arczát megváltoztató világese
mények el nem temetik. 

• S Első felléptéről az i rodalomban: „A mohá
csi veszedelem okairól" szóló tanulmánynyal s 
„Izabella királyné" czimü regény töredékeivel, 
igy szólt: 

Soha fiatal író, - mert még nem töltötte b:-
24-dik évét — nagyobb reményekre jogositólag, sót 
mondhatni: bámulatosabb készültséggel, nem lépett 
fel az irodalomban, mint Kemény ez első dolgoza
taival. A történelmi értekezésben mélyebb-e a lélek
tani felfogás, a bölcsészi tartalom s a költői alakítás, 
vagy a regénytöredókekben a történelem szelleme ? 
nehéz volna elhatározni. 

A történeti korszak, melyből Kemény mind 
értekezése, mind regénye tárgyát vette, a magyar 



106 VASÁRNAPI UJSAG. 7. SZÁM. 1877. xxrv. ÉVFOLYAM. 

történelem legnagyobb s egyszersmind legtragiku
sabb forduló pontja. Egy nagy dráma, a hol a tragi
kus hős, a ki saját bukását késziti előre, nem egyes 
egyén, hanem az egész nemzet maga; s a melynek 
katasztrófája három század múlva sem szűnt meg 
előre vetni árnyékát. A történeti okok és mozzana
tok a hazafit és politikust, a tragikaiak a költőt, 
egyaránt érdekelhették s ösztönözhették arra, hogy 
mélyökre hatolni igyekezzék. Az események nem 
száraz elbeszélésben, hanem mint okok és okozatok ; 
a jellemek, mint amazok előidézői a bábjátékai; az 
óriási nemzeti válság, mely a nemzet java részét an
nak karjai közé hajtja, a ki csak az előbb beleiben 
forgatta vala meg kardját: mind ez, midőn képzelö-
dését ingerelte, kihívta bonezoló eszét s foglalkoz
tatta jellemző és alakító tehetségét. S hogy mily mé
lyen és kitörülhetetlenül hatott reá mind ez : bizony
sága, hogy húsz év múlva ismét felveszi ugyanazt a 
tárgyat, s legnagyobb alkotásai egyikében : a „Zord 
idö"-ben ismét a mohácsi veszedelem okaival és kö
vetkezményeivel, ismét Izabella királynéval és Mar-
tiuuzzival foglalkozik; s a felfogás most is ugyan az : 
a történelmi szellem, mely a „Zord idő"-ben oly 
megragadó kifejezést nyert, lényegében alig módo
sult valamit, a húsz év előtti kísérletekhez képest. 

De a tárgy, a felfogás, a lényeg azonosságától 
eltekintve : mily roppant különbség van a „Zord 
idő", Kemény szellemének e talán legérettebb gyü
mölcse, s amaz első zsengék között! S ha amazokról 
mindjárt erre ugrom át, s a sziklapatak első felbugy-
gyanásától a kincses hajókat ringató hatalmas fo
lyóra fordítom tekintetemet s az önökét: azért teszem 
ezt, mert ez összeállítással Kemény irói pályájának 
egyik legnevezetesebb jellemvonását akarom feltárni. 
A formáról szólok. Rendkívül élénk formaérzés a 
mégis nehézkesség a formában, erős küzdelem a 
tökély elérése után : jellemzi Kemény irói pályáját, 
mint költőét és publiczistáét egyaránt. 

Pályája kezdetén, elsőbb müveiben, e küzdés — 
tanúsága annak, hogy érzi a forma szükségét s nem 
birj a megtalálni, — csaknem kínosan jelentkezik, 
legyőzhetetlen nehézségekre bukkan ahg kecsegtet 
sikerrel. Minél több eszméje van, a duzzadt tartalom 
annál kevésbbé bir a szoros műformákba simulni s 
iumál inkább érezteti a nehézséget, kínosan vele, 
fárasztóan az olvasóval. 

Miután első politikai műveit és első regé
nyeit jellemezte, s a „Férj ós nő" czimii társa
dalmi regényét különösen é3 behatóbban 
méltatta, történeti nagy regényeit következő
leg jellemzi: 

Kevés regényírót ismerünk, s a magunkéi közt 
egyet sem, a ki a történet szellemét s az abban sze
replők jellemét jobban felfogta volna, a ki az esemé
nyeket utolsó indokaikra, elemzőleg, inkább vissza 
birta volna vinni, a ki azon ezer meg ezer szálak 
között, melyekből ugy a nagy mint a kis események, 
a szivek és az országok katasztrófái szövődnek, biz
tosabb tájékozással birna, mint történeti regényeiben 
Kemény. S e téren oly sajátságos előnyökkel ren
delkezik, mint csak igen kevesen a világirodalomban. 
Ritka érzéke van a történeti korszakok színezetét 
eltalálni s a kort jellemzőleg tükröztetni vissza 
egyéneiben, ugy a történelemben szerepelt, mint a 
fiaját képzelete által teremtett alakokban. Bátran 
állithatjuk, hogy történeti személyeivel jobban meg-, 
ismerkedünk az ö regényeiből, mint történet
íróinkból. 

S talán a történeti személyek jellemzésénél is 
erősebb Kemény magának a kornak, az oly kisebb 
rendű alakok (bár a regénynek talán főszemélyei), 
által jellemzésében, a kiket a történelem vagy meg 
sem nevez, vagy ha meg is, de nem domborít ki 
c'éggé, hogy határozott egyénekként szerepeljenek 
komoly lapjain, a kiket tehát vagy egészen, vagy 
nagyobb részt a költőnek kell megteremtenie, hogy 
velők megalkossa vagy tovább szője cselek vény ét, 
szerepeltesse őket annak keretében s jellemezze 
általok a kort. Ez épen a mi Keménynek mindenek 
fölött s mondhatni mindig sikerül, ő többnyire a 
történelemből veszi személyeit, legalább neveiket, s 
ha egy jellemvonást talál rólok feljegyezve, elég neki 
arra, hogy egész egyénekké domborítsa ki őket, 
általok jellemezve a kort is. 

Az egyénekbe vinni át, bennök rajzolni a tör
ténelmi korszak küzdelmeit, szenvedéseit, megpró
báltatásait s egész tragikumát: ez a magas művé
szet, a melyhez Kemény mindenek fölött értett; ez, 
a mivel oly elevenné tette érdeklődésünket személyei 
iránt, kikben a kor nagy viharait tüntette fel, — s 
oly világossá tette magát a történelmet, midőn 
átalános nagy vonások, vagy az országos esemény 
széles kerete helyett az egyéni élet küzdelmeiben 
játszatta le azt, a igy hozta közelebb szivünkhöz, 
részvétünkhez. 

Azután hírlapírói működését, az alkotmány 
visszaszerzése körüli érdemeit, — Kisfaludy-tár-
sasági elnökségét, s azután betegségét s hanyat
lását ecsetelvén, igy végzi beszédét: 

0 nem szenvedett; mert a szenvedéshez öntu
dat s érző ideg kell. Benne ezek meghaltak, mielőtt 
testi életének pislogó mécse kialudt volna. S mi nem 
láttuk ez egykor ragyogó fáklyának utolsó, szomorú 

lobbadozásait, öntudatlan küzdelmét az elmúlással, 
a megsemmisüléssel. Csak a hir, melyet a távíró 
1875. karácson szombatján hozott meg a fővárosba, 
hogy Kemény Zsigmond deczember 22-kén, testvér 
öcscse karjai közt kiadta lelkét, csak e hir szakasztá 
fel keblünkből a nehéz, a rég elnyomott fájó sóhajt, 
utána ! Az ép oly pótolhatlan, mint visszahozhatat
lan után ! 

S ah! nekem oly jól esnék — s most mikor 
szelleme nagy műveit, s tölők nyert emelő benyo
másaimat, hacsak futólag és tökélytelenül is, vissza
idéztem lelkembe, most kétszeresen érzem e sóvár 
vágyat — elfordulni munkássága s nagysága szín
helyétől, s fölkeresni a pusztakamarási sírt, a két 
sudár fa árnyában, hol a legnemesebb sziv porla-
doz, s nem látva senkitől, ott hullatni hálakönyü-
met hantja virágaira; ott tűzni fel a szeretet és 
tisztelet emlékjelét egyszerű sírkövére, melyet ugy 
is nem a hálás haza, hanem a szerető testvér ke
gyelete állita oda! 

De mi az én könyüm ? Mi az én koszorúm ? 
Hadd végezzem saját szavaival, melyeket neki, 
Vörösmarty emlékénél csak a szerénység sugallha
tott, melyeket én — nem fejezhetvén ki szebben a 
mit érzek, — több joggal s igazabban mondhatok el 
nála : 

„A virág, melyet én nyújtok, hamar el fog her
vadni. Mit sem tesz! Hisz az emléknek ma
gába van disze, nem a ráaggatott apró ékítmények
ben, melyek a hozónak legfölebb csak szeretetét és 
hódolatát fejezik ki." 

Az élénk tetszéssel fegadott emlékbe
széd után két szépirodalmi mű fölolvasása 
következett. Szintén Szász Károly olvasta föl 
Szász Bélától „A szobor" czimű költeményt, 
mely a nemzet ujabb fejlődéséről szól, s mű
gonddal irt költemény. Beöthy Zsolt pedig, ki 
„Az uj család" czim alatt megható rajzot olvasta 
föl, mely Beöthy legjobb elbeszélései közé tar
tozik. Ugy a költeményt, mint az elbeszélést 
éljenzéssel fogadták. 

A felolvasások ezzel véget értek, s a hiva
talos jelentések következtek. Beöthy Zsolt má
sodtitkár olvasta föl a pályázatok meddőségéről 
a jelentést. A regény elméletének fejtegetésére 
száz arany volt ismételten kitűzve, de a két 
pályamű közül nem érdemelte egyik sem. A hu
moros költői beszélyre hirdetett 25 aranyért 31 
mű versenyzett, de e jutalmat sem adták ki. Öt 
költemény vált ki, köztük legjobb a „Selyem-
papucs", de tárgya és feldolgozási modora fri
vol; „A nőhöz ment férj", „Ramses kincse", 
„Sánta Csuba", „A dologkerülö" a többi föl
említettek czime. 

Ujabb pályázatokra kitüzettek: 1. A ma
gyar regény története. Jutalma 100 arany. 
Benyújtási határideje 1878. október 31-ke. — 
2. Humoros vagy komikai kisebb költői elbeszélés. 
Jutalma 25 arany. Benyújtási határideje 1877. 
évi deczember 31-ike. 

Lukács Mór elnök ezután néhány köszönő 
szóval bezárta a gyűlést; a hallgatók mentek 
szerte, a tagok pedig a „Hungáriában" gyűltek 
össze, hol jókedvű lakoma volt. Legelőször 
Lukács Mór elnök emelt poharat az uj tagokra 
s az ő elnöki utódaira, mely utóbbi felköszön
tését természetesen élénk ellenmondással fo
gadták. Ezen kivül pohárköszöntést mondott 
Győry Vilmos az elnökre, Greguss a gyűlésen 
is jelen volt Kemény János báróra s Szécseny 
Antal grófra stb. A kedélyes lakoma egész 4 
óráig tartott. 

A hideg hatása. 
Ha nálunk a hőmérő higanya 20 foknyira 

száll a fagypont alá, s hozzá még metsző hideg 
szél is kerekedik, rögtön készen állnak néme
lyek a sok panaszszal és ijedtséggel, hogy föld
gömbünknek sokat emlegetett kihűlése, vagy 
legalább is a koronként (de mekkora koronként!) 
visszatérő jégkorszak közeledik. „No már ilyen 
roppant hidegre még a legöregebb emberek sem 
emlékeznek" — mondják ilyenkor a szomszédok, 
dideregve húzván össze magukon a báránybőr 
bundát, vagy pedig a barátságos tűzhely köré 
telepedve. Mi pedig, ha nem is jártunk az északi 
vagy déli sark körül, de hallottuk, olvastuk és 
tudjuk bizonyosan, hogy milyen hideg szokott 
lenni ott, bátran igy szólhatnánk hozzájok : „Ti 
még nem is sejtitek, hogy milyen hatalmas ur 
a hideg ott, a hol egész erejével korlátlanul 
garázdálkodhatok. A mi nagy hidegünk valósá
gos tavasz hozzá képest." 

A leghidegebb nap, melyet az osztrák
magyar északsarki expediczió az általa fölfede
zett Ferencz-József-földön átélt, 1874. márczius 

14-e volt. E napon a borszeszhőmérő 40 és V» 
Réamur-foknyira szállt le]a fagypont alá. Payer 
hadnagy és társai, egy pár tiroli, a kik az emii
tett napon épen kiránduláson voltak, egy kevés 
rumot is vittek magukkal; térdepelve vette át 
abból kiki a maga részletét, mert ugy kellett 
azt torkukon leönteni, hogy az érezpohár az ivó 
ajkait ne érintse. A rum átalános ismert nagy 
erejének daczára is elvesztette minden folyé-
konyságát és maró tulajdonságát; ize a legár
tatlanabb tej izéhez hasonlított és oly sűrűvé 
lett, mint a halzsir. A kenyér oly keményre 
fagyott, mint a kő, s az embernek a szája vér
zett mikor harapta és ugyancsak ügyelnie kel
lett, hogy ki ne törjenek fogai a harapásban. 
Egy papirszivarka elszívását megkisérleni nem 
élvezet, hanem valóságos büntetés volt, mert a 
szakái és bajusz hosszú jégcsapjai a szivart 
rögtön eloltották, s valahányszor ilyenkor a 
szájból kivették, a mi nedvesség volt benne 
vagy rajta, menten jéggé fagyott az is. Még a 
legrövidebb szárú pipák is azonnal befagytak. 
Erczből készült szerszámokat érinteni sem lehe
tett : akár csak izzó vasat érintettek volna; ilyen 
volt az érintése a tiroliak mellén függő érmek
nek is. 

Ugy tartják, hogy a meleg égalj érzékivé s 
bátortalanná, ellenben a hideg égalj erényessé s 
bátorrá teszi az embert. Mások, s ezek közt a 
sarkvidéki utazók is épen ellenkezőleg ama nézet 
ben vannak, még pedig nem ok nélkül, hogy a 
hideg félemlitőleg hat az emberre és akaraterejét 
megbénítja. Voltaképen pedig a hideg, mikor 
igazán erős és hatalmas, nem egyéb, mint álnok 
és ravasz kisértő; a mily gyorsan fölizgatja és 
tettre készti az akaraterőt, épen olyan gyorsan 
következik be rá az átalános elzsibbadás és el
gyengülés is; csak eleinte izgat tevékenységre 
s azután mindjárt a nyugalmat teszi nagyon 
kívánatossá. Oly emberek, kik hosszabb ideig 
vannak e két ellentétes hatásnak kitéve, a .tá
molygó részegekhez lesznek hasonlókká. A 
folytonos reszketés és álluk merevsége követ
keztében csak nehezen és nagy erőlködéssel 
tudnak beszélni. Mozdulataikban bátortalansá
got, tétovázást, s gondolataikban és tetteikben 
oly különös eltompultságot árulnak el, mely a 
holdkórosokat szokta jellemezni. 

Az ember 28—30 foknyi saját melegével 
kénytelen kiállani az észak-amerikai vagy szi
bériai pusztaságok rettentő hidegét, melynek 
eddig észlelt legalacsonyabb fokait a következő 
táblázat tünteti elő, és a melynek borzasztósá-
gáról csak ugy nyerhetünk megközelítő fogal
mat, ha össze hasonlítjuk azt az európai havasi 
tájakon észlelt legalacsonyabb hőmérsékkel 
(—25 R. f.) 

Észlelő. Az észlelés Hőmérsék. 
ideje. helye. 

Back. . . . 1833 jan. 17. Reliance-erőd — íí UR-
Hayes. . . 1861 márcz. 17. Smith-csatorna — 443A°R. 
Newerow. . 1838 jan. 4 Jakacsk —47.3 ÜR. 
M. Clare . . 1853 január Északi Jeges-tenger —47 "R. 
Parry . . . 1821 Északi Jeges-tenger —38.6 °R. 

A mi az ily szerfölött alacsony hőmérsékek 
hatását illeti, erre nézve Payer a „Hideg"-ről 
irott értekezésében azt mondja, hogy a hó a 
felületén sziklakeménynyé fagy és a tört ezukor 
szemcsés alakját ölti magára; ott a hol tömeges 
hófuvatagok vannak, ezek hullámosak s szélei
ken élesre vannak horzsolva; ugy hallszik raj
tok a lépések hangja, mintha kongás vagy 
dobpergés lenne. A többi tárgyak is megsűrű
södnek vagy megkeményednek állagukban. A 
jég csengő keménynyé válik; a fa bámulatos 
tömörséget nyer, szótpattog s késsel oly nehéz 
faragni, mint a csontot; a vaj kőkeménynyé 
fagy, a húst fejszével kell vágni s a higanyt 
golyó gyanánt lehet kilőni, mint ezt Ross Jakab 
tette hüvelyknyi vastag deszkán keresztül; pe
dig a higany fagypontja — 32 R. foknál van. 

Ha a hideg hatalma ily hatást gyakorol az 
élettelen tárgyakra, mennyivel borzasztóbb le
het ez a hatás az élő szervezetekre ! Az érve
rés menetét meglassítja, az érzést eltompítja, 
a mozgási képességet csökkenti s a fáradalmak 
eltűrésére szükséges kitartást nagyban meg
gyöngíti. Minden érzék között az iz- és szagér
zék szenved legtöbbet a hideg által. A szemhé
jak még a szélcsendben is megjegesednek s 
hogy be ne záruljanak, mindegyre le kell szedni 
rólok a jeget. Csupán a szakái nincs annyira 
jéggel borítva, mint egyelőre hinnők, mert a 
kiözönlő lehellet azonnal hóvá tömörülve hull 
alá. Egyébiránt a szakái a sarkvidéki légkör 
különböző befolyásai alatt rendesen halvány-
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nyá vagy szürkévé lesz, s a roppant hideg 
csakhamar idegtompultságot, érzéktelenséget 
és álomkórt idéz elő, s ez az oka, hogy nagy 
hidegben az elalvást biztosan követi a meg
fagyás. 

Az egyetlen mesterséges védelem a tulszi-
goru hideg hatása ellen a gondos ruházkodásban 
és a nedvesség megsürüdésének, azaz megfagyá-
sának leküzdésében áll. Valamennyi ruhadarab 
oly merevvé válik a nagy hidegben, mint a bádog; 
a ki bundáját leveti s csak kevés időre is a föl
dön hagyja,föl nem öltheti azt többé; a gyapot-
kesztyűk a bőrkigőzölgés megsürüdése folytán 
hajlithatatlan pánczélkesztyükké merevülnek, 
melyeket a meleg kéz mindegyre fölolvaszt; 
ezért az ember a kesztyű ujjaiból szívesen ki
húzza ujjait és tenyeréhez nyomja. 

A megfagyás fenyegető veszélye folytonos 
ellenállásra kényszeríti az embert. A sarkvidéki 
utazónak különösen az orrával gyűl meg nagyon 
a baja. Alig tekintheti azt megmentettnek, már 
a kezek forognak veszélyben, vagy pedig a láb
ujjak, melyeket pedig csak az imént dörzsölt 
meg fris hóval. Orr, ajkak és kezek földagadnak 
s pergamenszerü bőrt kapnak, mely könnyen 
szétrepedezik. Elhanyagolás esetén az elfagyott 
kezek vagy orrok violaszinüvé változnak, s hiába
való minden kísérlet, hogy e szint elenyésztes-
sük. A fagybántalmak következményei többnyire 
az illető tagokon mutatkozó felhólyagzások és 
daganatok, s az ily elfagyást néha évekig meg
érzi az ember. Nagyobb mérvű fagyások esetén 
az elfagyott testrész amputácziója kikerülhetet
len. Mi a mi telünk az ily magas fokú hidegek
hez képest! 

Sárrá Lajos. 

A kozákok. 
Egy angol iró a „Fortnightly Review" 

egyik közelebbi számában érdekes ismertetést 
közöl a kozákokról, s minthogy közleményében 
több uj s ennélfogva kevésbbé ismert adatot 
találtunk, ezek közül a nevezetesebbeket már a 
tárgy korszerűségénél fogva is jónak látjuk 
olvasóinkkal megismertetni. Hajdanában, — 
irja angolunk — mikor még az oroszok kül- és 
"belellenségeikkel majdnem örökös harezban 
állottak, szükséges volt a birodalom déli hatá
rainál jókora számú rendetlen könnyű csapato
dat tartani, hogy ezek a letelepült lakókat a 
kóbor tatárok rabló támadásai ellen megvédjék. 
E csapatokat néha rendes utón ujonezozzák 
össze, néha meg a börtönök lakóit küldöttek a 
határokra és ez uj katonákat kozákoknak kezdet
ték nevezni. Azonban ezek nem ama kozákok 
valának, kiket a történetből és regényekből 
ismerünk. A tulajdonképeni „szabad kozákok" 
a birodalom határain tul tanyáztak s bizonyos 
katonai szervezetben éltek, mely nem csupán 
arra tette őket képesekké, hogy magukat a tatá
rok ellen védelmezzék, hanem arra is, hogy a 
tatárok területére átcsapjanak és visszafizessék 
ama kegyetlenségeket és pusztításokat, melye
ket a tatárok, az orosz birodalomban elkövettek. 
Minden folyó fölött, mely dél felé tart, milyenek 
a Dnieper, Don, Volga, Jaik vagy Ural egy-egy 
ilyen szabad kozák csapat uralkodott és terü
letükön az ö engedélyök nélkül senkinek sem 
volt szabad átutazni, sem orosznak, sem tatárnak. 
Hivatalosan oroszok, az orthodox vallás buzgó 
"bajnokai és a czárok hü alattvalói voltak, de a 
-valóságban egészen másképen állt a dolog. 
Bár eredetüknél, szokásaiknál, nyelvöknél és 
rokonszenveknél fogva csakugyan oroszok let
tek volna, mégis ama szokásuk, hogy rabló 
kirándulásaik alkalmával szivesen magukkal 
-vitték a tatár nőket, sok tatár vért vegyitett 
közéjök. S bár nyíltan mindig az orthodox hit 
"buzgó követőinek vallották magukat, mindaz
által bármely vallással édes keveset törődtek, 
s az egyházi hatóságok tekintélyét maguk fölött 
soha sem ismerték el. Politikai állapotukat szer
fölött nehéz meghatározni. A czárnak ugyan 
hűséget és engedelmességet fogadnak, de azért 
nem mindig tartják szükségesnek és hasznos
nak ebbeli fogadalmuk megtartását, legfeljebb 
akkor és addig, a mikor és a meddig az czél-
jaikkal és érdekeikkel összeegyeztethető. És a 
czár is, meg kell vallanunk, épen ily módon 
szokott eljárni velők szemben. Ha példának 
okáért ugy találta czólszerünek, akkor hü és 
engedelmes alattvalóinak nevezte őket; ha pe-
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dig panaszt emeltek nála ellenök, hogy béke 
idején a török területre gyakran átcsatangolnak 
és ott pusztítnak, olyankor a czár készséggel 
kijelenté, hogy hü kozákjai nyomorult rablók, 
futó betyárok és útonállók, s megérdemlik, hogy 
a szultán ugy büntesse őket, a hogy épen jónak 
látja, természetesen csak ugy, ha lehet. Mindaz
által ugyanakkor, mikor a czár tolvajoknak és 
rablóknak nevezte őket, Moszkvából rendesen 
kapták zsoldjukat és hadi Készleteiket, miként 
ez a nem régen közzé tett okmányokból eléggé 
kitűnik. 

E sajátságos katonai szervezetű félszabad 
községek közt legnevezetesebb volt a dnieperi 
és doni kozákoké, melyek azonban szervezetökre 
nézve sokban eltértek egymástól. Az előbiek-
nek a Dnieper egy szigetén megerősített állandó 
táboruk volt és a lakosság nagy része valósá
gos katona-életet élt, olyanformán, mint a hogy 
a keresztes háborúk korában keletkezett kato
nai lovagrendek élhettek. Minden küren-nek 
vagy századnak közös asztala és közös alvóhelye 
volt s az erődített táborból a nők szigorúan ki 
voltak tiltva. Az utóbbiaknak, t. i. doni kozá
koknak, nem voltak ilynemű állandó táborhe
lyeik, s csupán akkor gyűltek össze, mikor a 
körülmények ugy kívánták. Mindkét kozák nem
zetség demokratikus alapokon és elvek szerint 
volt szervezve és tisztjeiket maguk választották. 
Egyaránt készek voltak átcsapni a török terü
letre bármikor, akár volt rá ok, akár nem volt. 
Alkalmilag még apró hajókból és csónakokból 
álló hajóhadat is eresztettek a Fekete-tengerre, 
keresztül kasul czirkálták azt, elpusztították a 
partokat, néha városokat is bevettek ostrommal 
épen ugy, mint a hogy a normannok tették a 
IX. században Nyugot-Európa partjain. E kü
lönböző kozák szövetségeknek a sorsa és vége 
is különböző volt. A Dnieper-melléki kozákokat 
II. Katalin czárnő ugrasztotta szét erővel, s 
részben a Kubán északi partjára telepitette át 
őket, hol több nemzedék idején keresztül, mint 
Fekete-tenger-melléki kozákok, őrizték a határt 
és álltak örökös versengésben a Kaukázus za
vargó törzseivel. A Volga-melléki kozákok eltűn
tek nyomtalanul. A Don és Ural mellettieket 
lassanként rendetlen csapatokká alakították át 
s ezek ma is hűségesen végezik a czárok által 
nekiek szánt feladatot. 

S. L. 

Künn és benn. 
Karczolat. 

A válságos napoknak még ma sincsen vége. 
Tovább tartanak, mint a farsang s még szomo
rúbbak, mint voltak a farsangi napok, melyek 
alatt a bálozó fiatalságnak talán az orra vére 
folyt, mintha sejtené, hogy — vulkánon tánczol. 

Bizony azon. Ugy kavarog mindenfelé a 
világ, mint valami lávafolyam s nagy kérdés, 
el lehet-e majd fojtani kitörését azzal az isme
retes papírlappal, melyet a diplomáczia rakos
gat a kráter fölébe 

Most van ugyanis az ideje a mindenféle 
szinü könyveknek, melyek között az angol kék 
könyv követeli magának az első rangot. Tele 
van diplomacziai jegyzékkel, levélváltásokkal, a 
konstantinápolyi konferenczia eredményeinek 
kritikai méltatásával, szóval nagyon becses egy 
gyűjtemény , de praktikus eredménye aligha 
több, mint a mit a német ugy nevezne, hogy 
„blauer Dunst", ós pedig aligha nem — „berli
ner Blau". 

Mikor a német császár legújabban felkö
tötte a kardot legidősebb unokája derekára, azt 
az atyai tanácsot adta neki: „el ne feledd, hogy 
házunk Oroszországnak köszöni emelkedését". 
Azért hát „berliner Blau". 

Mikor Midhát pasát olyan szép alkotmá
nyos módon ellábalólitották, — csaknem egész 
Európa annak a hitének adott kifejezést, hogy 
a török hatalom lefejezte magát s befejezte 
napjait. A török birodalom újjászületésének 
Midhát volt a feje, s most nem csoda, ha azt 
hiszik a portáról, hogy elvesztette fejét. 
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Annyi bizonyos, hogy ez az alkotmányos 
lépés nagyon megcsökkentette a török sympá-
thiát, s csak azzal lenne visszaszerezhető, ha 
visszahívnák a volt nagyvezért, ki Törökország
nak egymaga három ármádia. 

Pedig most a töröknek ugyancsak szüksége 
lehet az ármádiákra. Szerbia ugyan nagyon 
békülékeny, mert hát azt mondja a diák, hogy 
„vana sine viribus ira", s a béketárgyalások 
folynak és sikerrel biztatnak, Montenegróval 
pedig egy pénteki távirat szerint, (melyet azon
ban a szombati még megezáfolhat), meg is köt
tetett volna a béke. 

Azonban mi ez a tenger sima tükréhez — 
vagyis a muszka lángoló béke-szeretetéhez ké
pest ! A Szerbia és Montenegró elleni hadvise
lés csak előőrsi csatározásnak tűnik fel ahhoz, 
a mivel a muszka készül meglepni a világot. 

Oroszországnak alig van már katonája 
mozgósittatlan, s a mennyi kozák lábon állni 
vagy lovon ülni képes, az mind megy a kise-
newi és kaukázusi hadsereghez. A czár egész 
népvándorlással készül elárasztani a Balkánt, 
oly tengerrel, hogy a török csak akkor vegye 
észre, mikor már belefúlt. 

Hogy tehát vezérczikk-stilusban fejezzük 
ki a szituácziót, azt mondhatjuk röviden, hogy 
nagyban folynak a békealkudozások, s parallel 
velők a — hadikészületek. 

* 
Mikor odakünn vihar háborog, az okos em

ber szépen a házi tűzhelyéhez vonul s onnan 
mosolyogja meg a külső dühöngést. 

Nekünk is ugy kellene most tennünk, de 
hát nem lehet. A tűzhelyünk körül is kitört a 
háború. 

A mi kedves jó szomszédunk, kinek irán
tunk való Bzives jó akaratát annyiszor volt 
alkalmunk tapasztalhatni, megzavarta a házi 
békét. 

Pár hét óta hol ö jön át a mi küszöbünkre 
veszekedni, hol minket czitál magához, s bor
zasztó mérges, hogy a tál lencséjeért nem akar
juk odaadni nekik, a mi kicsikénk az ősi örök
ségből még megmaradt. 

Tisza Kálmán, a ki mióta leköszönt, csak 
provizorius miniszter, jobbadán Bécsben lakik. 
Értekeznek, konferálnak, közös és egyéb minisz
terekkel s annyi idő óta nem birják belátni, 
hogy mindegyik más malomba őröl. 

Az osztrák atyafiak csak nevetik azt az 
erőlködést, melyet a magyar államférfiak elkö
vetnek, hogy mégis csak valami egyetértésre 
jussunk, mielőtt kívülről meggyuladna mind a 
kettőnk háza. Hja, mi nevethetünk, mondják a 
jó urak, mert kezükben a pénzes zacskó. Pedig 
nem ugy áll a dolog: sőt inkább ők vannak a 
nemzeti bank zacskójában fülig, s azért kénytele
nek annak a nótáját fütyülni. 

Nem lehetetlen, hogy a komédiának tragi
kusabb vége lesz, mint a hogy egyelőre gondol
ják, s Skéne urnák, a ki az osztrák-magyar kie
gyezést akarja kiküldeni kiállítási tárgynak a 
jövő évre Parisba, ha ugyan elkészül addig, — 
még szűk is lehet a liferált posztóirha, hanem 
még most ugy találja ö és társai, hogy van 
abban valami komikum, mikor egy királyi és 
egy császári koronának egy—krajezár parancsol. 

Élczelödnek a jó urak uton-utfélen, s nevet
nek neki nagyokat. Csak arra vigyázzanak, el 
ne jöjjön az az idő, a mikor szinte nevetni fog
nak, de — görögül. 

Irodalom és művészet. 
Szakfolyóiratok. Az „Egyetemes •philologiai Köz-

löny" czimű tudományos folyóiratból ez évben már 
két füzetet vettünk. Ez uj vállalat főleg a görög, 
latin, magyar, német és franczia phüologíának akar 
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ismertető és nyomozó segéde lenni, s munkatársai 
nak legnagyobb része a budapesti egyetem bölcsé
szeti karának tanárai közül való, kik a múlt év vé
gén kibocsátott előfizetési felhívást is aláirtak. A 
klasszikái philologia köréből érdekes közleményeket 
irtak: Télfy Iván, a legújabb olympiai és mykenei 
ásatások eredményeiről, és Bászel Aurél, Plató mun
káinak széptani oldaláról. Goldziher Ignácz a régi 
babyloniai irodalom "és mythológia kitűnő búváráról, 
Smith Györgyről tanulmányt irt. Heinrich Gusz
táv az akadémia birtokában levő legrégibb német 
Faustkönyvet (Spies-féle 1638-ból) s Hans Sachs 
I iánkban-tragédiáját terjedelmesen ismerteti; érde
kes tudnunk, hogy »a nürnbergi mester hazánk tör
ténetéből is dolgozott fel tárgyat, még pedig teljes 
rokonszenvvel a magyarok iránt, kikkel nemcsak a 
gazembert, hanem két izben a «komisz német ku
tyát" is állítja szembe." E füzetek hozták Ponori 
Thewrewk Emilnek jeles mondattani értekezését is 
a magyar nominativusról, mely az akadémiában 
olvastatott fel, s Hofer Károly útmutató czikkét a 
franczia philologia segédeszközeiről. Ezeken kivül 
költői dolgozatokat is találunk: Tamaskó István 
Berzsenyi „Fohászkodás"-ának latin, Barna Ignácz 
pedig Sulpicia és Persius szatíráinak jeles magyar 
fordítását közli. Mindenik füzetet számos könyvis
mertetés, bírálat és apróbb közlemény zárja be. 
— A „Természettudományi Kötlöny," a magyar 
természettudományi társulat folyóiratából a febru
ári füzet Szily Kálmán és Pethő Gyula szerkesztése 
mellett szokott érdekes tartalommal jelent meg, 
három nagyobb és számos apróbb közleménynyel. — 
Az Ambrozovics Béla és Xey Béla által szerkesztett 
szakfolyóirat: „A magyar mérnök- ét épitész-egylet 
közlönye" ez évi 1 -ső füzete szintén számos érdekes 
szakközleményt tartalmaz : a vasúti vas felszerke
zetekről, a Bába-szabályozó-társulat működéséről, 
a budapesti I I . kerületi főgyamasium uj épületéről 
(rajzokkal,) stb. — A „Századok," a magyar tórté-

_nelmi társulat közlönyének Szilágyi Sándor titkár 
által szerkesztett ez évi folyamának 2-ik füzete b. 
Kemény Gábortól (,,Emlékbeszéd gr. Mikó Imre 
felett,) Salamon Ferencztől (a magyar haditörténet-
hez a vezérek korában,) Lipp Vilmostól (a vasme
gyei régész-egyletről) ad nagyobb és számos történet-
búvárunktól kisebb közleményeket. — A „Figyelő," 
Abafi Lajos irodalomtörténeti közlönyének ez évi 
2-ik füzete, változatos tartalommal, szintén- meg
jelent. 

Oj lap. Baregmegyében, Bátyún „Reform" czini 
alatt „posta-közigazgatási és kezelésügyi figyelő, 
tanácsadó és ellenőr" fog megjelenni, melyet Pau-
lay J . Zs. szerkeszt, főmunkatársai pedig Scholcz 
Ferencz és Liszkay Gyula lesznek. Megjelenik 
márcziustól kezdve minden csütörtökön, s előfize
tési ára egy évre 6 frt, évnegyedre 1 frt 50 kr. 

Tankönyv. Larnpel Róbert kiadásában megje
lent: „Elemi vegytan kísérleti modorban." gymná-
ziumi tankönyv, dr. Dékán;/ Rafael fóreáltanodai 
igazgatótól, harmadik bjvitett kiadás, jól, világo
san irt könyv, a szövegbe nyomott 85 fametszettel, 
ára 1 ft 20 kr. 

Korszerű mű jelenik meg e napokban Dallos 
Gyulától „Török tolmács" czim alatt, mely rövid 
nyelvtant, beszélgetéseket és olvasmányokat tar
talmaz. 

Kecskeméthy Anrél fölkéri „Éjszak-Amerika 
1876-ban" czimü munkájának előfizetőit, hogy 
még néhány napig türelemmel várni szíveskedjenek. 
A késedelem oka az, hogy a munka a tervezettnél 
3—4 ivvel bővebb lesz. A műre 3 írtjával még elő
fizethetni posta utján a holdutcza 4. sz. alatt levő 
„Pesti réazvény-nyomdá"-ban. Bolti ára 4 frt 50 
kr. leend. 

A Kisfalndy-társaság le fogja festetni, ülésterme 
számára, elhunyt elnöke : Kemény Zsigmond arcz-
képét. Az, a melyik a közülés alkalmával volt 
látható, családi birtok, melyet b. Kemény János 
rendelt meg Barabás Miklósnál. 

Petői mellszobrára, Aradi Zsigmond márvány 
művére, melyet az erdélyi múzeumnak szántak, 
eddigelé négyszáz forint gyűlt be. Ára másfélezer 
forint, s igy még jelentékeny összeg kell. Az adako
zások Tors Kálmánhoz, a bizottság pénztárnokához 
küldendők, Budapest, az „Athaeneum" épületében. 

Hangverseny. Az irók és művészek társasága e 
hó 15-én a „Hungária" termében hangversenyt 
rendezett, melynek nagy vonzerőt adott Liszt köz
reműködése. A teremben mozdulni sem lehetett, oly 
sokan voltak. Liszt Ferenczet, ki háromszor ült a 
zongorához, nagy lelkesedéssel fogadták; minden 
száma után viharos taps zúgott végig a termen s az 
éljenzés perczekig tartott. Nagy tetszéssel működtek 
közre: Jókaim'; ki a „Holt költő szerelmét" sza
valta, régi hatalmával adva elő, Balázsné-Bognár 
Vilma, ki magyar dalokat énekelt ós Odry Lehel, 
török dalaival. 

Közintézetek, egyletek. 
A magyar tud. akadémia e hó 12-dikén tartott 

ülésén Télfi Iván az „Eranos,1 görög szó jelentését 
fejtegette. Az ,,Odysseá"-ban ugy fordul elő, mint 
oly lakoma, melyhez minden vendég elhozta a maga 
részét; később azobau pénzben hozták el részüket, 
s a fölösleg a társaságé lett. így végre oly társaság 
alakult, melybe rendesen fizették illetéküket az era-
nisták, s mely kölcsönöket is adott. — Utána Hun-
falnj Pál olvasta föl «Antropológia és nyelvtudo
mány* czimü értekezést. Mommsen után a német 
tudósok megállapították, hogy közép és északi Eu
rópában egy gyanithatólag csud (finn ugor) barna 
nép barangolt, mely kő- s csontszerekkel birt és a 
földmivelést nem ismerte. Kelet- Indiában ilyen 
barna nép szintén megelőzte az indogermán vagy 
szanszkrit néjitörzset. Bagehot szerint azonban a 

! későbbi indogermán törzsek hosszufejüek, kiket 
tehát az előbbiek legyőztek. Hunfalvy bővebben 
fejtegeti ezeket egy terjedelmes s nagybecsű művé
ben, melyből csak kivonatot mutatott be, és czáfolja 
Lagarde amaz állítását, hogy a magyarok az árjá
kat és sémitákat megelőző népréteghez tartoznak, s 
ennélfogva nagy koruk következtében nem képesek 
többé politikai szerepet játszani, s el fognak tűnni, 
mint a kelták. Hunfalvy kimutatja, hogy a finn
ugor, szamojéd, török-tatár nyelvek Európa és 
Ázsia legfiatalabb nyelveihez tartoznak. Támogatja 
állításait azzal is, hogy a történelem tanúsága szerint 
a finn-ugor népek igen későn léptek föl. Különben 
számtalan jellemző vonás elősorolása mellett kiter
jedt szerző a különféle tudósok, Rückert, Rask, 
Vírchow, Nilsen nézeteinek fejtegetéseire is, s végül 
kimondja, hogy ha a magyarok erőt kifejteni nem 
képesek, ez nem öregségükben, hanem igenis fiatal
ságukban nyeri magyarázatát. 

A természettudományi társulat népszerű estélyen 
Hermán Ottó e hó 9-én folytatta és bevégezte érde
kes előadását az állat-életről. Ezúttal az emlős 
állatokról szólott, s a madarak repüléséből kiindulva, 
fűzte egybe korábbi ismertetését. A közönséges bőre
gér repülése még közel jár a madarakéhoz, a forró
övi repülő-mókm repülő-hártyája már caak kisegítő, 
de nem képesiti egyébre, mint hogy a helyváltozta
tásban könnyebbséget szerezzen neki, mig a bőregér 
mint valóságos repülő-állat eme szerv segadelmével 
képes prédája — a rovar — elfogására. A repülő
halaknál ismét azt tapasztaljuk, hogy a melyeknek 
uszonyai erősebben ki vannak fejlődve, s repülésre 
is alkalmatosak, azok a vizben annál nehezebben 
mozognak, s üldöztetés esetében azután repülő-
képességöket veszik elő menekvésre. Az emlősök 
sorozatában a kenguru, az afrikai ugró-egér, az 
ausztráliai pikkelyes állat s egyebek szolgáltak a 
fejtegetések alapjául. Végül pedig a geológiai viszo
nyokra, az ásatag maradékokra tért át az előadó, 
hogy eme kihalt lények sorozatából kiindulva, a 
fejlődés elvének kifejtésére térjen. 

Egyház és iskola. 
Ötvenezer forintos alapítvány. Gróf Kun Kocsárd 

a szászvárosi ev. ref. tanoda érdemekben megőszült 
fógondnoka, ötvenezer forint úrbéri kötvényt adott 
át az intézet pénztárába, oly feltétellel, hogy annak 
kamataiból építtessék fel a már tervbe vett osztály
épület, azután pedig tőkésittessék mindaddig, mig 
oly összegre növi ki magát, hogy az intézet többi 
jövedelmeihez csatoltatván, elégséges lesz egy a kor 
kívánalmainak megfelelő teljes gymnázium fentar-
tására. Addig is, mig az úrbéri kötvények szelvényei 
esedékesek lennének, az építkezés megkezdhetése 
végett 1000 frt készpénzt előlegezett az intézetnek. 
Az intézet elöljárósága meghatott szavakban mon
dott köszönetet a nemes jótevőnek. 

Mi újság? 
A magyar közönség egy régi óhajtásának teszünk 

eleget, midőn a czeglédi küldöttség olaszországi 
útja alkalmából képekben és szövegben közöl
jük a Kossuthra vonatkozó azon adatokat, me
lyeket lapunk mai számában találnak olvasóink. 
1874-ben Szemere Miklós elbeszélése nyomán,, 
ki meglátogatta Kossuthot, volt már alkalmunk 
adni egy érdekes közleményt, melyben Kossuthot 
és környezetét illető számos adat található. Sze
mere már akkori látogatása alatt lerajzolta volt 
a Kossuth lakását, hogy azt emlékül haza hozza, 
de Kossuth egy megjegyzésére, mely akkor talán 
indokolt lehetett, nem akarta nyilvánosság elé 
hozni. Most azonban azok a gyöngédségi okok,, 
melyek e tartózkodást akkor talán indokolttá tehet
ték, azt hiszszük, nem léteznek. Most e lakás nem 
egyszerű magánlátogatás, hanem egy történetileg 
is feljegyzésre méltó tisztelgés színhelye lett, 
melynek napjaink krónikájában nyoma marad. A 
sajtó feladata e mozzanatot megőrizni. Nem mulaszt
hattuk el tehát, hogy a mennyire tehetségünkben 
áll, a magyar közönség jogosult várakozásának e 
részben eleget tenni ne igyekezzünk. A kivitelben 
szives segédkezet nyújtott nekünk Simonyi Ernő 
képviselő ur, ki a küldöttséggel kiutazott, és Meny-
nyey Ferencz Turinban lakó hazánkfia, ki előkelő 
állást foglal el egyik olasz vasuttársulatnál. 
Az ő közbenjárásukkal sikerült egy turini művészt 
megnyernünk, ki a lapunk mi i számában meg
jelent képekhez a vázlatokat készítette, melyek 
egyes apró hiányait olyanok útba igazítása mellett 
pótoltuk ki, a kik Kossuthot baracconei magányában 
sokszor meglátogatták, s a körülményeket pontosan 
ismerik. 

Bem hadi érdemjegye négy napig ki volt állít
va közszemlére az »Arany sas » egyik szobájában. 
A tíz krajczáros belépti dijak mellett számosan 
nézték, s jövedelmet hozott a honvédmenház javára. 

A toroczkóiak Jókai Mórnak szép szironyos, 
aranynyal kivarrott bőrtüszőt küldtek ajándékba, 
mintegy hálául, hogy vidéküket szerepelteti „Egy 
az isten" czimü regényének szinteréül. 

Kitüntetések a műtörténelmi kiállításért. Ő fel
sége megengedte, hogy gr. Zichy Ferenczné szül. 
Kornis Anna grófnőnek a magyarországi árvízká
rosultak javára múlt 1876. évi május és június 
hónapokban — kezdeményezése folytán — Buda
pesten rendezett müipari és történelmi emlékkiállí
tás létesítése és kivitele körül tanúsított fáradha
tatlan tevékenységeért, továbbá gr. Bethlen András
nak, Butiét Zsigmond apát és a pápai kamarásnak, 
gróf Festetics Vilmosnak, dr. Henszlinann Imre egye
temi tanárnak, gr. Khuen-Héderváry Károly orsz. 
képviselőnek, henger Károly vallás- és közoktatási 
miniszteri segédhivatali aligazgatónak, őrgróf Fal-
lavicmi Ede pénzügyminiszteri titkárnak, Perlaky 
Elek gr. Károlyi Alajos uradalmi ügyésze és pénz
tárnokának, Fulszky Ferencz múzeumi igazgatónak, 
báró Radoánszky Béla orsz. képviselőnek, dr. Rómer 
Flóris apát és múzeumi őrnek, Szalay Imre vallás
os közoktatásminiszteri titkárnak, Telepy Károly 
képzőművészeti társulati titkárnak és gróf Zichy 
Jenőnek ugyanazon kiállítás alkalmával tett jeles
szolgálataikért legfelsőbb elismerése nyilváníttassák. 

Az uj Szörénymegye czimere a tud. akadémia 
régészeti bizottságának közbenjöttével következőleg 
határoztatott meg: Kék mezőben ezüst vár (két 
tornyú); a két torony Magyarország koronás czi
mere ; a jobb torony fölött Herkules jelvényei 
(oroszlán-kaczagány, és fütykös) a mehadiai fürdőre 
való vonatkozással; a bal-torony fölött bányász
kalapács és csákány aranyból. E czimert eredetileg 
Pesty Frigyes állította össze, azonban a belügymi
niszter fölhívása folytán az eredeti szerkezeten 
Nagy Iván akadémiai megbízott némi változást 
tett, melyet azután a bizottság is elfogadott. 

A «Tanügyi Füzetek* czimü Pécsett megjelenő 
szaklap, melynek Dömötör J. halála okáról adott 
hírét múlt számunkban megróttuk, most nyil
vánítja, hogy ő azon hírt egy budapesti lapból, a 
Magyar Hírlapból vette át, s ő Dömötörnek tiszte
lője volt és nem rósz akaratból vette át a közle
ményt. Szívesen megemlítjük e helyreigazítást; 
de nem hagyhatjuk észrevétel nélkül. A „Tanügyi 
Füzetek" nemcsak forrást nem nevezett, de ugy 
adta ama közleményt mint eredetit. Az egri „Nép
iskola" és a „M. Állam" is tőle vette át. Pedig a kit 
tisztelünk, arról olyféle híreket, akár honnan ered-
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nek is, nem szoktunk átvenni. Legalább is könnyel
műség és szerkesztési rendetlenség ily közleménye
ket, ha nem saját értesülésből erednek, világgá 
bocsátani. Egyébiránt csak örülhetünk, hogy a 
„Tanügyi Füzetek" siet a felelősségét a keresztyén-
telén tettért elhárítani magáról. 

A Duna a nagy esőzések és hóolvadások miatt 
hatalmasan megnőtt. Bécs környékén több alantas 
fekvésű helyet elöntött, s az árvíz-bizottság megala
kult. Legelőször is a városon keresztül menő Duna
csatornát zárták el kővel terhelt és elsülyesztett 
hajó által, s a csatornában erre megszűnt az ára
dás. A Duna felső részéről még mindig áradást 
jelentenek, de az utóbbi napokban bekövetkezett 
fagyok után az apadást is biztosan lehet várni. 
Budapestnél 15 lábnyin felül van a viz, de veszély 
nem fenyeget. 

Ujfalvy Károly, párisi tanár és magyar akadé
miai tag régészeti tanulmányok végett Oroszországba 
utazott. Egyelőre Pétervárra ment, s ott az orosz 
nyelvben való előhaladás végett hosszabban időzött; 
azután a Ladoga és Onega tók partjára utazott, 
hogy az „éjszaki csud"-ok maradványait kutassa. 
Kirándulásának már is annyi eredménye van, hogy 
Oroszország ethnographiai térképén javításokat 
tehet. Rövid itt-tartózkodás után Moszkvába, majd 
Orenburgba tért, honnan február első felében Közép-
Ázsiába megy, hol a kokandi ex-kánt is megláto
gatja. Ujfalvy egy január 27-én kelt levelében irja, 
hogy megkapta már az engedélyt, mikép Turkes-
tanba bemehet és Taskendet meglátogathatja. 

Báró Sina örököseire a magyar korona terüle
tén fekvő birtokokért 306,841 frt 47 7> kr örökösö
désiadó van kivetve. E nagy összeget, a rendszabály 
szerint, egy hó alatt kell kifizetni. 

Két adoma egy volt minisztertől. Simonyi Lajos 
báró, a volt kereskedelmi miniszter, mikor a vám és 
bankügyben folytak a tárgyalások Bécsben, sok
szor éles megjegyzéseket tett. Még a tavasz elején 
történt, mikor a tárgyalások alatt Chlumeczky hosz-
szu beszédet tartott arról, hogy mily nagylelkű 
Ausztria Magyarország irányában. íme, Magyaror
szág — körülbelül igy szólt az osztrák miniszter — 
szabadon választhat, hogy: védvám kell-e neki,vagy 
a szabad kereskedés. Ausztria nem gátolja sem ezt, 
sem amazt: csak azt akarja, hogy saját érdekei 
biztosítva legyenek. A magyar urak nagyot néztek 
erre a bölcs beszédre. Végre b. Simonyi Lajos szó
lalt fel. „Az egyszeri czigány — úgymond — el
ment fiával lovat lopni. Két lovat kerítettek. Az 
egyik, a szürke, az pompás hátas ló volt; a másik, 
a sárga, talyigába való gebe. S az egyszeri czigány 
igy szólt fiához : No fiam, most válaszsz. Szabadon 
választhatsz a kettő közül; én csak azt mondom 
neked, hogy — a szürke az enyém !" — Az se volt 
rósz, mikor Bazant, a «szakértő» brünni doktor, 
azt magyarázta az értekezlet magyar tagjainak, 
hogy az angol szövetek igen egészségtelenek, a 
brünniek pedig az egészségre kedvezők, s igy a 
közegészség szempontjából is magas vámot kell 
vetni az angol szövetekre. B. Simonyi csak azt 
felelte: „Meglehet, hogy igaz ; de az bizonyos, 
hogy emlékeztet egyik bécsi lap mai hirdetésére, 
melyben az érczkoporsók azért is ajánltatnak, mert 
— nagyon egészségesek !" 

Viadal egy leopárd és oroszlán közt. A budapesti 
állatkertben az oroszlán pár és egy leopárd egymás 
melletti ketreczbe voltak zárva, melyeket egy fel
húzható rácsos ajtó választott el. A szolga tisztoga
tás ntán lefüggve hagyta az ajtó lánczát, melynél 
fogva azt föl lehetett húzni. A nő-oroszlán játszani 
kezdett a lánczczal, belekapaszkodott és teste súlya 
által felhúzta a csapó ajtót. E pillanatban a him 
oroszlán berohant a leopárd ketreczébe, mely rémül
ten pattant föl, s a nyíláson menekülni akarván, az 
oroszlán-ketreczbe ugrott. I t t a nőoroszlánnal volt 
együtt, mely eleresztvén a lánczot, a him-oroszlán a 
leopárd ketreczébe zárult. A nő-oroszlán megtá
madta a leopárdot, a him-oroszlán pedig borzasztó 
üvöltésben tört ki. E zajra érkeztek meg az állat
kerti őrök, de már későn. A nő-oroszlán több sebből 
vérzett, a leopárd pedig meg volt fojtva. Az állat
kertnek ismét egyik érdekes lakója pusztult el. 

l idhát pasa jelenleg Brindisiben időz. ; Azt 
mondják, azért késik, mert Konstantinápolyban 
visszahívására gondolnak, látva, hogy száműzetése 

mily visszahatást szült. E hír azonban valószínűt
len. Mikor a pasa megérkezettBrindisibe, ott ünne
pélyesen fogadták. Midhát száműzetése, mint 
Konstantinápolyból irják, durva módon történt. A 
mint a szultán hívására megjelent a palotában, 
kezeit bilincsekbe tették és ugy vitték a hajóra. Hír 
szerint bukásának egyik főoka az volt, hogy a szul
tán pazarlásai ellen hevesen kikelt, s ennélfogva 
meghagyta a pénzügyminiszternek, hogy a nyug
tákat ne fizesse ki addig, mig ő helyben nem hagyja. 
Több nyugtát aztán visszautasított, mert a szultán
nak úgyis van udvartartási költsége, tehát fizesse 
abból. A száműzetésben szerepet játszott a szultán 
fogfájása is, kit egy ily keserves és ideges pillanat
ban vettek rá, hogy a száműzetést elhatározza. 

A hamis őt forintosok, melyek az ország déli 
részén oly nagy számban vannak elterjedve, Bel
grádból hozatnak be. Onnan sejtik ezt, mert már 
több izben kiderült, hogy szerbek fizettek ily pénz
zel, s leginkább a határőrvidék tudatlan népét 
szedik rá. A hamisítványokért sok lábas jószágot 
szállítnak Szerbiába. 

Halálozások. 
BOÉE KÁLMÁN, Fogarasmegye főispánja, a köz

igazgatás egyik legerélyesebb férfia, ki e megye 
viszálykodásait is megszüntette, e hó 10-én elhunyt. 
A kolozsvári lapok rejtélyesen szólnak e haláleset 
felől, azt mondva, hogy részleteket nem közölhetnek 
felőle, mert vizsgálat tárgyát képezheti. 

A múlt országgyűlések két érdemesb tagja is 
elhunyta múlt héten. BÁNÓ MIKLÓS, Sárosmegye elő
kelő földbirtokosa, Bánó József képviselőházi alel
nök egyetlen fivére, Sárosmegye girálti kerületének 
két izben országgyűlési képviselője, f. hó 10-dikén 
59 éves korában szivszélhüdésben elhunyt. — 
GÁBBIEL ISTVÁN, Abaujmegye gönczi kerületének 
1847-től öt országgyűlésen képviselője, 63 éves 
Gibárton. 

Barsrnegyéből, Kis - Herestyénből özv. RAIN-
PBECHT IGNÁCZNÉ, szül. Ethei Anna 90 éves korá
ban történt haláláról tudósítanak. A tiszteletreméltó 
matróna — irják nekünk — a mi veit magyar nők 
igazi példánya volt. Nemcsak buzditója, lelkesítője 
volt környezetének, gyámolitója a szegényeknek, a 
nevelésügynek, hanem valódi nemzeti magyar jelle
ménél fogva a környék társadalmi köreire is tudott 
hatni, s a hazai irodalmat mindig meleg kebellel 
karolta fel. A Vasárnapi Újság is egyike volt 
kedvencz lapjainak. Temetése febr. 10-kén ment 
véghez a környék tömeges részvéte mellett, és meg
hatottan távozott mindenki a családi kápolnától, 
melyben örök nyugalomra helyezték. — Lapunk egy 
másik régi hívének haláláról tudósítanak Sárbo
gárdról, a hol Mészöly János, a bogárdi Mészöly
család legidősb tagja, 81 éves korában elhunyt. 

Elhunytak még: BÜJÁNOVICS RUDOLF, bihar
megyei Érsemjén, veszett eb marása következtében. 
— RUSZINKOVICS GYÖRGY, nyűg. gazdasági tiszt, 71 
éves korában Ungváron. — FERENCZY SÁNDOR ügy
véd Miskolczon, 54 éves korában. — REIZNER 
ANDRÁS, Szegedváros főjegyzőjének, Reizner János
nak édes atyja, a fővárosban. — GAÁL ISTVÁN, a 
h.-m.-vásárhelyi takarékpénztár könyvvezetője. — 
BALOGH JÁNOS, köztiszteletben álló polgár Keszt
helyen, 93 éves korában. — SZILÁGYI LÁSZLÓ, ügyvéd 
B.-Gyulán, hosszas szenvedés után, élete 30-dik 
évében. — KERKAPOLY BALÁZS, zalamegyei árvaszéki 
ülnök s 1848—49-ki honvédliadnagy, N.-Kanizsán, 
45 éves korában. — ANDRÁSFFY GYÜLÁNÉ szül. 
Beöthy Paulina, Beöthy Algernon képviselő testvére, 
ki több angol és franczia művet fordított le ma
gyarra. — MELCZER KÁLMÁNNÉ szül. Antalik Etelka 
B.-Csabán 29 éves korában. 

Szerkesztői mondanivaló. 
Többeknek. Néha ogy kijő a sora a rósz versek

nek, a melyeket még kritizálni sem érdemes, amelyekről 
nincs is mit mondani, hogy merő ismétlés volna egyen
ként visszautasitólag bánni el velők. Azért egyszerűen 
csak a nem közölhetők czime alá sorozzuk őket s külön 
csak olyanokról fogunk megemlékezni, a melyekben va
lami jó talajdont, legalább a tehetség némi szikráját 
fedezhetjük föl. íme most egyszerre egy egész koszorú 
ezekből a gyönyörűséges mákvirágokból, vagy ha ugy 
tetszik bogáncs-rózsákból. Csak a czimeiket adjuk: 
„A Iánysziv: talány." „Fényes harmat." — „Hajdan és 
most." — „Deák halálának évfordulóján." — „A magyar 
ifjakhoz." — „A tavaszhoz." — „A hazáért!" — „Ked
vesem esküvőjekor." — „Atyámhoz. Tehát ismét. . . " 
„Tudnék szeretni." 

Egy fokkal feljebb állanak a következők, de a 
közölhetés mértékét még sem ütik meg: „Barátnőm 
emlékezete" (gyakorlott tollra mutat, de tartalma nagyon 
vékonyi „Barátim, hajh !. . ." „A Rába szerelme." (Ez 
utóbbi elég csinos, de az eszme, Goethe és Gyulai után, 
már nem uj s jobb kidolgozást kívánna, valami nj fordu-

„Kórágyon," (több igyekezet, mint tehetség). 
„Csipkebokor;" „Kláris-szemek" (gyöngébbek a múlt
koriaknál). 

Mintha a seb már . . . Egy emlék. Meglehi 
bírja a dalformát, hangot; <le " csínon dalokban kevés 
az eszme, s az rrzés is laugyocska. 

A kia erdőben. Százszor elzengett érzehneket, s 
százszor kizsákmányolt helyzetet zeng, különben elég 
csinosan. 

boa. Nem csak refrainje (mely épen az), 
hanem az egésznek menete is, eszme, érzés, hangulat, 
minden nagyon emlékeztet Moore T. ismeretes versére: 
(ín wheregTőry waite thee . . . Igyekezzék önállóságra. 
A tehetség nem hiányzik önben: biztatásul 

Télen. A leiró elem meglehetősen széles és közön
séges vonásokból áll; vége felé u bölcsclnii elem jut túl
súlyra, de ismét a költészet és hangulat rovására. Tisz
tességes, de nem költői dolgozat 

Félegyháza. Az ily panaszokon nem segíthet a 
sajtó. Ezek az illető egyházi hatóság elé valók; mert 
csak vizsgálat állapíthatná meg: mi bennük igazi, mi 
nem ; s mennyiben van túllépés az illetőnek jog- és 
hatáskörén. 

V-bynek. Addig is, mig szép és nemeskeblii aján
latára tényleges feleletet adhatnánk, fogadja őszinte 
köszönetünket — nz irodalom nevében is. Rajta leszünk, 
hogy nemes szándéka valósulhasson, s közreműködését 
igénybe vehessük. 

SAKKJÁTÉK 
898-dik számú feladvány Minckvitz J-tól. 

Sitit. 

'Mér.!.8 ' g h 

Világos indul s az negyedik lépésre mattot mond. 

8 9 3 - d i k s z á m ú f e l a d v . m e g f e j t é s e . 
(Baycrsdor/er A.-töl.) 

Világot. Sötét. 
1. Ba5-bó Kd6—d5: iái 
2. Ff5—e4f Kd5—e4: 
.'!. Bbö—c5 : t. sz. 
i. Bcö—e-5 mat. 

(a) 
1. — — Fc2—d3: (b) 
•2. Bb5—b6f Kd6—dö: 
'.i. e2—e4f t. sz. 
4. Ff 5—e6 mat. 

(b) 
1. — — e6—fö: 
-1. Hd3—co . . . . Kd6—d5: 
:i. Hc5—e4f K t. sz. 
4, B v. H inat. 

Helyesen fejtettek meg : Veszprémben :• Fülöp 
József. Oelsén: Glesinger Zsigmond. Sárospatahon : 
Gérecz Károly. Debreczcnben: Zagyva Imre. Miskol
czon : Hartmann testvérek. Bogláron : Mayer K. Buda
pesten : K. J. és F. H. Kolosmonostoron : Brauner Gy. 
Marosvásárhelytt: Csipkés Árpád. A pesti sakk-kör. 

HETI-NA.PTAR. Ja.rtu.dr Hó. 

m Kstholikus és protestáns Forog orosz Izraelita 

is V(J I Simon, Flav.« 1 huwau't 
1!» H Mansvét püsp. Zsuzsanna 
20 K Eleather Eukáris 
-21 S Eleonor. Kánt. t Eleonóra 

l'éter székfoel. Üszög. Péter 
23 P Jézus sz.tövk.f Vilii 
2 t S Mátyás 4 Mátyás 

léid Tálteiátti. 3 Első negyed 21 

6 B Zsirk. v. 5 Jónat. 
7 Párthén p. ö Jóram 

! 8 Tivadar 7 B. M.b. 
9 Nieepbor 8 Esöün. 

10 Karalamp '. 9 .lozafat 
11 Báláz 10 
Iá Mellet 11 Sah. Kak 

-én ö éra 31 perczk. regg. 

T a r t a l o m : Kossuth Lajosnál (négy képpel). — 
A díszkard átadása Abdul Kerimnek (képpel). — Mi a polgáro-
snltság? — Adriai képek — Servadae Hector (képpel). — 
Egyveleg.— Melléklet: Bem érdemrendé (képpel). — A Kis-
faludy-Táreaság közgyűlése. — A hideg hatása. — A kozákok. 
— Künn és benn. — Irodalom és művészet. — Közintézetek, 
egyletek. — Mi újság ? — Halálozások. — Szerkesztői mon
danivaló. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: Wagy M i k l ó s . 
(L. Egyetem-tér 2. sz.) 
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Kgy hatazor haaabzott petit sor, Tasy annak helye egyszeri igtatáanál 
IS faajczar; többszöri igtatásnal 10 krajczár. Belyegdi] külön minden 

ilítatas után 80 kr. 

KiadA-hiTatalnnk ezámara hirdetményeket eltocad Bécsben: Hauta. 
stein é t Vogler WaUAsehgasse Kp. 10, Motsa R. Seilerstatte K r . , ̂  

Oppelik A WoUzeile Kr. 22. 

PILEPSIE 
ut ján gyó-

altal Neu' 

PURITAS 
haj-ifjító tej. 

CTTOFRAlíZfcCí: 

A . .Pari tás" nem hajfesték, 
hanem tejneroii folyadék. mely 

^ majdnem azon csodálatos hatással 
, ™ lir, hogy ösz hajakat meKifjít, " z " 

^ " ^ " ^ ^ lassankint, még pedie l e k é s ő b b 
tizennégy nap alntt ama színt 
visszaadja , melvlyel eredetileg 
birtak! 

A „Puritas" nem tartalmaz 
f»»íék-anyagot. A haj tetszés aze-
ri it vízzel mosafhatik, lehet fehér
re átvont vánkoson aludni és göz-
fii dókét használni, a festéknek 
ny jma sem vehető észre, mert a 

nzmr r -AJBa 
nem fest, hanem ifjítia. és pedig a 
leghosszabb é« legdúsabb nöi haj-
a itot és a férfi haját és szakállát 

kHaamrtíiiiOTJ 
Milch, 

Fför graue Haare 
zar 

S5iíírrllfra»ffBní 
ihrer 

ursprünglichen 
?íotutfarDf. 

fl. 9. A L K A L M A Z Á S A 
a világon a legegyszerűbb. A tejet kezünkbe öntve, a hajat addig 
dörzsöljük vele, mig egészen át nincs áztatva, s eat naponkint két
szer ismételjük. Ebből áll az egész. Ha a haj eredeti színét vissza
nyerte, mi rendesen tiz vagy tizenkét nap múlva szokott bekövet
kezni, akkor a további használat a tejnek hetenkinti egyszeri 

bedörzsölésére szoritkozhatik. 
Egy üveg „ P u r i t a s " ara 2 f r t (postai küldésnél 20 krral több) 

• készpénzen vagy utánvét mellett kapható Bécsben: 
F R A N Z O T T O - n á l , M a r i a h i l f e r s t r a s s e 3 8 . 

F"ör»fet&r: 23S0 
B u d a p e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, király-utoa 7. 

Raktárak Magyarország kővetkező gyógyszerészeinél 
Ro Arad: Rozsnyay Hatyás. 

B.-Csaba: Láng 6 . 
Drbreezen: Göltl Nándor. 
Enzék: Gobetzki József. 

. Dienes J. G. 
Gyöngyös: Vozáry Tamás. 

» Mersits Nándor. 
Cyör: Vollnhofer F. 6 . 
Karánsebea: Hüller F. J. 
Károly Tár: Csiky Kristóf. 
K A S S A : Hegedűs Lajos. 
Kesxthely: Wünsch Ferencz. 
Ko lozsvár : Valentini E A. 
K ő s z e g : Küttel István. 
Mi -ko lrz : Dr. Csátbr Szabó Ist. 
Xagy-Becskerek: Kokits A.F. 
K»gy-Enyed: Binder Ágost. 
Kngy-Kanizsa: Frager B. 
Nagy-Várad: Molnár József. 

Syttra: Roseufeld S 
„ Tombor Ko-nél. 

1'anrsnva: Graff V. H. 
P é r s : Goldschmiedt M. 
Pöatyén: ürgnn János. 
P o z s o n y : Soltz Hezsö. 
Il iIII»szombat: Liszka József. 
S.-A.-l'Jbely: Pintér Ferencz. 
Segesvár: Tentsch J. B. 
Szehrn : Gürtler Károly. 
Szeged : Meák Gyula. 

„ Barcsay K. 
„ Kovács Albert. 

Székesfehérvár: Dieballa Gy. 
Szigetvár: Salamon Gyula. 
Temesvár: Lechner B. 
Tokaj : Brezányi E. 
Versetz: Strach Se >. 
Zólyom : Srecli L.jos. 

(nehézkor) levél utján gyó-
gvittatik dr. KI L1 
különleges orvos I 
ttadtban. Drezda mellett (Szász, 
országban). Már SOOO-ttel 
Itőbben sikerrel gyogyko-
zeltettek. mo 

Hirsch P. 

A CHntía'l \U TÍPCIII I T m a ? - T irod. intézet kiadásában (Budapest, 
rnHimLin-IMnűULMI egyetem-nteza 4) megjelent és kapható: 

CONSUELO 
Francziául irta 

GEORGE SAH). 
Fordította 

M> &W 2 a 
Három kötetben. 

. r e . f i e 5 f o r i n t . 

Vallás és Tudomány. 
Ma: DUX ADOLF. 

^TARTALMA: A világ rejtély. — Szent Péter és a ter-J 
mészettudósok. — Az «isten» szó. — Vallás és tudó-Jc 
mány testvérek. — Párhuzam hit és tudomány közt.é 
— A fény mint szervező elv. — A heterogén nemzés, f 
Az ész kiválása. — A világ-mechanismus. 

<£ra fűzve 60 kr. 

i-it, 43. sx„ a 
kereDEsi-út sarlón. 

Ajánlja gazdagon fölszerelt 

lábbeli-raktárát 
az alább következő legolcsóbb 

árakon; 
1 oáréberla«ting, bársony vagy bör 

höl?y-topán, lakk-orral, czúgíral 
vagy füzesre. . 3 frt 60 

1 p4r chaerin-, fénytnízos vagy ba
garia-bőrös férfi-topán, kettős 
talpú . . . . I frt íO 

1 pár térd-vagy közönséges csizma, 
fénvmázos vagy bagaria-börböl, 
kettős Ulpú . . . 10 frt. 
Vidéki megrendelések utánvét 

vagy az összeg beküldése mellett 
pontosan teljesíttetnek. Árjegyzé
kek kívánatra díj nélkül küldetnek. 

Háztartásoknak 
aj in l tá t ik a legjobb porosz 

ILOÜISENGLÜCK SZALONSZÉN | 
50 klgr. zsákokban pinczébi szállítva i frt 1.05, egész fuvarban á frt 1, 

Gutmann testvérek kőszén-telepei. 
2379 Zweig Lajos, mérleg-utcza 2. 

Q sm/mmmi ni A AIU AM4 íraczia e's ̂  illatszerei és pipere-cziiM raktára 
n O S c I l T c l U H l O c r l Bécsben, I., B a u e r n m a r k t 2. 

G ü N T H E R K . F . 
c s . 1 Í . u d v . f o g o r v o s 

fofgtit+s.titi* szereinek 
f ő - r a k t í l r a . 

27U 

színét 
fürdők 

I0EN G0SNELL és TÁRSÁTÓL, Londonban. 
Kipróbált, legjobb hajfestö-szer, mely 8—10 napi használat után a meeóazült hajnak eredeti 

ét vis.vz -adja. A siker kimaradhatlan, használata könnyű. Az elért szín sem a kipárolgás, sem 
ők által nem szenved. Használati utasítás mellékelve van. — Egy üveggel 4 frt. 

AZIENDA ASSICURATRICE TRIESZTBEN. 
A t ez. felek, kik intézetünknél nyeremény-jutalékra biztositvák, ezennel értesíttetnek, miszerint az 

1876-ik évi nyeremény-jutalék 
az évi díj 513M °/o-át (több mint a felét) 

épezi, és alulírottak pénztáránál (nádor-uteza 9. sz.) a. felvehető. 
Budapesten, 1877. február hóban. 

A trieszti kir. szab. Azienda Assicuratrice magyarországi képviselősége 
Lichtenberger m. p. T h a l y m. p. 

3068 9 

Mell-, nyak-, gyomorbajoknál 
és általános testi gyöngeségeknél, valamint legjobbnak 
bizonyult e rős i tősze r gyanánt l á b b a d o z á s o k n á l hasz

nálható a legnagyobb gyógyerejü 

Hoff János-féle 
maláta-gyógytápszer, 

mely már oly sokszor kipróbáltatott , hogy a szenvedő 
közönség figyelmét »saját jóvoltábólc ezen gyógyszerre 
felhívjuk. 

Európa majdnem valamennyi uralkodója részéről 
történt kitüntetés, Európa leghíresebb orvosai kitű
nőségei részéről történt ajánlása és alkalmazása vala
mint naponként befolyó számtalan hálanyilatkozat a 
Hoff J á n o s - f é l e m a l á t a - g y ó g y t á p s z e r használata 
folytán tör tént szerencsés kigyógyulásokról, a legcsal-
hatlanabb bizonyitékai annak valódi értékéről. 

N a g y - L é t a . Készítményei felülmulhatlan hatású 
gyógyerejéről teljesen meggyőződve, betegem aluljegy-
zett czime a la t t kérek még 6 palaczknyi malátakivo-
natot küldeni. K r a l l H e r t u a n n , cs. k. tábori orvos. 

G r u b i s n o p o l i e . Betegemnél alkalmazott maláta
kivonat-egészségsör ki tűnő hatásáról meggyőződve, ké
rek minél előbb (egy ládányi) küldemény. M a l i c h 
József, cs. k. fö-s3bész. 

P o l a . (Távirat i tudósitás.) Küldjön nekünk rög
tön postával 12 palaczkkal az ön kitűnő maláta-ki
vonat-egészségsöréből. Katonatisztek és államhivatal
nokok fogyasztási egylete. A l b e r t i C. igazgató. 

D r . G ü r t l e r fő-orvos Ivánskán. Az ön maláta
kivonat-egészségsöre valamint maláta-egészség-csoko
ládéja ki tűnő hatásúak voltak, enyhítvén a köhögést, 
étvágyat és álmát idézvén elő. 3073 

Csak valódi Hoff János-féle maláta-készítmé
nyeket kérjünk, melyek a törvényesen bejegyzett véd
jegygyei (a föltaláld arczképével) ellátvák, mintán az 
utánzatok nem birnak gyógyerővel, s készítésmódjuk 
sem olyan, mint a Hoff lános-íéle készítményeké. 

Wm- Á R A K . "9Q 
Malátakivonat - egészség-sör palaczkja 60 kr. Láda és 
palaczkkal: 6 palaczk 3 fit 88 kr. — 13 palaczk 7 frt 
26 kr. 28 palaczk 14 frt 60 kr. 58 palaczk 29 frt 10 
kr. — Vt kilo maláta-csokoládé I 2 frt 40 kr, I I . 1 frt 
60 kr, III . 1 frt. (Nagyobb mennyiségnél árkedvez
ménynyel.) Malátaeznkorkák zacskója 60 kr. (Va'vagy Vt 
zacskóval is kapható). Gyermek-táp-malátaliszt 1 fr t , 
konezentrált malátakivonat 1 palaczk 1 fit., 60 krért is 

kapható. Egy kész maláta fiirdii 80 krba kerül. 
Magyarorssáf/i főüzlet: 

Budapesten, kalap-utcza 10. sz., 
bemenet a kapu alatt. 

R a k t á r : T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerrá 
rában király-utcza 7. sz. a. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT 
magyar irodalmi intézet Másában (Buiapest, egyetem-üteza 4-ilc szám) 

megjelent és liaáei könyvárusnál kaoMtii: 

EIS rauin MÚZEUM. 
i. 

2. 3. 

4. 

4. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 12. 

13. 
14. 

15. 16. 
17. 18. 

19. 
20. 
21. 
22. 

23. 24. 
25. 26. 

27-29. 

30. 31. 
32. 

33. 34. 

35. 36. 

37. 

<Am egy-egy kötetnek 50 kr. 
M a g y a r d a l n o k . A legszebb dalok, románezok, 
balladák, s egyéb szavalásra alkalmas költemé
nyek gyűjteménye. 
K i s f a l u d y K á r o l y v á l o g a t o t t m u n k á i . 2 kötet
ben. I. Versek és elbeszélések. I I . Színmüvek. 
Kegegyöngyök . Jósika Miklós legszebb beszé-
lyeiböl. A magyar nép és ifjúság számára. 
R o b i n s o n C m s o e é l e t e és k a l a n d j a i . Angol 
után átdolgozva 124 képpel. 
T ü n d é r m e s é k . A legkedveltebb gyűjtemények
ből összeállítva. 
B o l d o g h á z a . Buzdító és oktató történet. 23 
képpel. 
M a g y a r n é p d a l o k . 
M a g y a r h ő s k ö l t e m é n y e k . 
Abafi . Eegény irta Jósika Miklós. Két rész egy 
kötetben. 
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e a l e g r é g i b b idők
t ő l k o r u n k i g . 
K i s f a l u d ! S á n d o r v á l o g a t o t t m u n k á i . 
T ö r t é n e t i a d o m á k és j e l l e m r a j z o k . 
J ó k a i M é r v á l o g a t o t t beszé lye i . 
A szabadság hőse i és v é r t a n ú i . Lapok a ma-

f yar történetből Horváth M„ Kerékgyártó A„ 
zilágyi S. stb. nyomán irta Kulifay Ede. 

Kö lese i F e r e n c z v á l o g a t o t t m u n k á i . 
T ré f á s v e r s e k . 
Csokona i M i k á l y v á l o g a t o t t v e r s e i . 
M i g n e t , F r a n k l i n é l e t e . 
M a t h e w s . H o g y a n b o l d o g u l u n k ? Két kötet. 
F á y A n d r á s eredeti mesé i és a p h o r i s m á i . 
Két kötet. 
B o r o s M i h á l y v á l o g a t o t t k i s e b b m u n k á i . 
Három kötet. 
V é r t e s s v A r n o l d . Ujabb beszé lye i . Két kötet. 
S i m a n s T i v a d a r . A s ő s - r ó m a i i d ő k b ő l . Kor
rajzok ford. Bús Vitéz. 
K a n é a s a r k u t a z ó . A második Grinnell-expedi-
czió sarkutazása. Dr. Kané E. K. müve után. 
Bevezetéssel ellátva. 
É r i n t k e z é s a s e m b e r e k k e l . Irta B. Knigge Adolf. 
A tizenötödik javított kiadás után Nagy István. 
Két kötet. 
E r d é l y t ö r t é n e t e . Az ősidőktől korunkig. Egy-
beállitá Kuliffay Ede. 

Előfizetési föltételek : l ^ Z ^ Z l ^ —= { t " I % T | — • « — " • ™ - = ( tÜT-"-1 ? Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
I egé»i évre.. . 6 frt 
\ féléire 3 • 

8. szám. -1877. Budapest, február 25. XXIV. évfolyam. 

PESTALOZZI 
(1746—1827.) 

AMAGYAR tanítók a legközelebb múlt 
napokban, február hó 17-én — ünne-

. pet ültek. A néptanítók nagy mestere 
Pestalozzi halálának ötvenedik év fordu
lója volt ezen a napon. Az ötven év, mely 
Pestalozzi halála s a jelen közt lefolyt, 
részben a népnevelés ügyének diadalnapjai 
közé tartozik. Nincs ma már senki, ki ez 
ügy fontosságát el ne ismerné, konzerva
tív és szabadelvű, hivő és hitetlen egy
aránt versenyeznek a népnevelés felvirá
goztatása érdekében, s az államférfiak a 
népoktatásügyet legfontosabb feladataik 
közé sorozák. Harminczegy évvel ezelőtt 
1846-ban, midőn a szomszéd államokban 
e nagy férfiú születésének százados évfor
dulóját ünnepelték, nálunk csak a tanfér
fiak érdeklődtek iránta, ma nincs e hazá
ban egyetlen müveit egyén, ki ez idegen, 
de hazánk beléletére nézve oly jelentőség
teljes férfiú emlékének ne volna kész egy 
pár perczet áldozni. 

Pestalozzi élete viharos és viszontag
ságos volt. 1746-ban január 12-én szüle
tett Zürichben. Atyja elhalt, midőn a 
gyermek még csak hat éves volt. Anyja s 
egy hü cseléd nevelték fel. A gyöngéd női 
befolyás teremtette meg nála a szelid, 
fogékony kedélyt, de másrészt ez okozta 
azt is, hogy a férfias szilárdságot, a gya
korlati tapintatot nélkülöznie kellett. Eleté
nek első szakasza tisztán tapogatózások
ból állott. Theologiát tanult, de abban 
hagyta azt, mert már az első prediká-
cziónál megakadt; jogi tanulmányokra 
adta azután magát, de azokat csakhamar 
megunta. Egy nagy betegség következté
ben az orvosok a tanulmányoktól s átalá-
ban az erőltetett szellemi munkától tartóz
kodást ajánlottak neki, s az ifjú eldobta 
könyveit, elégette kéziratait, s falura vo
nult, hogy a mezőgazdasággal foglalkozzék. 
Rousseau eszményképe lebegett lelke előtt. 
Kerülni igyekezett a megromlott czivili-
zácziót, s az egyszerű természet ölébe me
nekült boldogságot keresni. De a boldog
ság nem adatott meg számára ily utón. 
Ábrándozó nemes lelke az emberi nem 

boldogitásának útját kereste. A gazdaság 
még kevésbbé elégítette ki, mint a theolo-
gia és jogtudomány. 1767-ben megnősül
vén, csakhamar merészebb tervekbe kez
dett. Saját költségén intézetet állított fel 
Neuhofban — a koldus gyermekek szá
mára. Az utczáról szedte fel őket, s az 
oktatás mellett nyáron mezei munkával, 

télen fonással és más kézimunkákkal fog
lalkoztatta. Hasztalan. (') maga nem tudott 
gazdálkodni s a jó szívű ember nem tudott 
a rakonczátlan gyermekeken uralkodni. 
Az intézet megszűnt s ezzel együtt Pes
talozzi magánvagyona is tönkrement. A lel
kes férfiú, ki minden csalódásai daczára 
teljesen fölismerte hivatását, nem csügge-

PESTALOZZI. 




