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** (.4 Margit-sziget) melletti kis városi szi
getet, mely a Duna szabályozás folytán a Mar
gitszigettel egyesittetik, Budaváros képviselő 
testülete legutóbbi ülésében József főherceegnek 
ajándékozta. A sziget szintén nyilvános mulató
hely lesz s a város igy akarta a maga részéről 
József főherczegnek a budapesti közönség irányá
ban tanúsított áldozatkészséget megköszönni. 

*• (A királyné,) ki most gyöngélkedik, a 
mint fölgyógyul, Gödöllőre teszi át udvarát, s ott 
tölti az egész őszt. 

** (Egy baleset,) mely e napokban történt, 
átalános részvétet keltett mind a kolozsvári társas 
körökben, mind pedig a pesti irodalmi körökben. 
Ugyanis Sámi László köztiszteletben élő kolozs
vári tanár nejét, ki „Amica" név alatt több lap
ban szokott magvas külföldi műveket ismertetni 
a lapunknak is munkatársa, Ludasra indultában 
kocsiját a lovak elragadván, f'eldönték, s a derék 
hölgy esés közben lábát törte. így szálliták vissza 
Kolozsvárra. A veszélyen azonban már tul van, 
s tisztelői megnyugtatására írhatjuk, hogy pár hét 
alatt teljes felüdülése várható. 

•* (Dr. Fejér Lajos,) a szegónygyermek-kór-
háznak több éven át buzgó és jeles első segédor
vosa, kiebbeli minőségében kiváló érdemeket szer
zett magának az intézet körül, e hó 20-tól kezdve 
Pest Józsefváros üllői-ut 13. sz. alá tette át ren
delő helyiségét. 

f {Halálozások.) A magyar tudományos vi
lágban jónevü Kubinyi Ágoston, a tud. akadémia 
igazgató tanácsának tagja, s a nemzeti múzeumnak 
századnegyednél tovább igazgatója, meghalt e hó 
19—20 közti éjjel Pesten, s 21-én temették el. A 
halottas beszédet Székács superintendens tartá, 
kiemelve az elhunyt érdemeit a tudományosság 
és egyházi ügyek körül. A holttestet a tápió-sz.-
mártoni családi sirboltban helyezték el örök nyu
galomra. Kubinyi működése már méltatva volt e 

lapokban; arczképe és életrajza a „V. U." 1857. 
évi 39-ik számában jelent meg. A múzeum gyara
podásának legfőbb korszaka az ő igazgatása alatti 
időre (1843—1869) esik. Hogy sok nagybecsű 
tárgy ez idí> alatt Bécsbe nem vándorolt, neki 
köszönhető. A történelem és régészet terén iro
dalmilag is foglalkozott, több czikket és értekezést 
irván. Született 1799-ben, s hosszasb betegeskedés 
után hunyt el. Folytonos gyöngélkedése miatt 
kellett a múzeumtól is megválnia, hol Pulszky 
lett utódja. — A még szept. 2-án Pozsonyban 
elhunyt Querlonde Nándor 1848—49-iki honvéd
ezredesről igen meleg sorokban emlékeznek meg 
a „Pozaonyvidéki Lapok", s habár elkésve is, az 
érdem iránti kötelességből néhány sorban mi is 
fólevenitjük a derék bajnok emlékét. 0 franczia 
eredetű volt, s mikor a magyar ezredek 1848-ban 
a magyar alkotmányra tették le az esküt, a Sán
dor czár nevű gyalog ezredben századosi rangot 
viselt. A szabadságharcz alatt tÖrhetlen hűséget 
tanusitott esküje iránt, s nem egy vitéz haditet
tet vitt véghez Budatinnél, Branyiszkónál, Gö-
nyőnél, Komárom alatt, stb. Fokozatosan nyerte 
el a katonai rangokat, s 1849-ben lett ezredes. A 
szabadságharcz leküzdése után halálra ítélték, de 
ez ítéletet 20 évi fogságra változtatták. Olmützben 
volt fogva 1856-ig, s rabtársa vala Szlávy jelen
legi miniszterelnöknek. Kiszabadulván, mint mér
nök foglalkozott a vasútépítéseknél, de mellbaja 
miatt 1872-ben munkaképtelen lett s azóta Po
zsonyban élt, nem minden nélkülözés nélkül. Ha
lála hírére Szlávy miniszter sajátkezüleg irt le-
Télben vigasztalta özvegyét s jelentékeny összeget 
küldött segélyére. Hasonlót tett Vetter altábornagy 
és Ivánka Imre képviselő is. Temetésén Dobay 
József m. kir. honvédezredes s kerületi parancs
nok a tisztikarral együtt megjelent. — Zmeskál 
Zoltán, Árvamegye alispánja, a mint községében 
eledelt és gyógyszereket osztott ki a betegek közt, 
a járvány áldozata lett e hó 13-án Lestinben. — 
Kosztolányi Antal, Aradmegye volt táblabírája, 
pécskai járásbiró, meghalt e hó 19-én 53 éves ko
rában. — Pozsonyból Morell Henrik akadémiai 

festesz óa rajztanár halálát jelenték. — Horváth 
Elek képviselő nővére: Mária, özv. Csendhelyi Ig-
náczné meghalt Csöngén 49 éves korában— Vul-
cán József román író s a „Família" szerkesztője 
elveszte anyját, Vtdcan Miklósné, szül. Irinyi 
Viktória asszonyt, (a néhai magyar iró Irinyi Jó
zsef nővére,) ki N.-Létán halt el 60 éves korában. 
— A külföldön közelebb elhunytak közül legne-
vezetesbek: Czertnák János lipcsei orvos-tanár, s a 
gégetükrészet tudományának előbbre vivője, ki 
az 50-es években a pesti egyetemen is tanár volt. 
— Nélaton, nagyhírű párisi orvos,, egykor I I I . 
Napóleon házi orvosa, ki Garibaldi meglőtt lábát 
is gyógyitotta. — Sidi Mahomed marokkói szultán, 
ki e hó közepén hunyt el 56 éves korában, s kinek 
halála utáp na és fivére polgárháborút indítottak 
a trón fölött. 

SAKKJÁTÉK. 
721-ik sz. f. P a p Dezső tő l 

(Miskolczon.) 
Sötét. 

Vi l . Sót . 
1. 
2. 
8. 
i. 

Va2—a3 . 
K h 8 - h 7 . 
Ba6—a8 . 
V mattot ad. 

• • 

. Vb6—b8f 

. V b 8 - b 6 (a) 

. tetszés szerint 

2 
3 K: V . . 

a) vt 
. tetszés szerint 

4. V mat. 
Helyesen fejtették m e g : Vetzprémben: Fülöp József. 

— Qeltén: G-lesinger Zsigmond. — Sároapalakon: Gérecz 
Káwly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko
vács Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A pesti 
sakk-kör. 

Spanyol játszma. 
(A bécsi nemzetközi sakktornából.) 

V i l á g o s 
(Anders) 

1. e2 —e4 
2. Hg l—f8 
9. F f l - b 5 
4. H f 3 - d 4 : 
5. d 2 - d 3 
6. Fb5—a4 
7. 0 - 0 
8. e4—dö: 
9. c 2 - c 3 

10. c3—d4: 
i i . g2—gá 
12. V d l - e 2 f 
13. f 2 - f 3 
14. Vez—f2 
15. H b l - c 3 
16 b2—c3: 
17. B f l—el 

S ö t é t 
(Bird) 
e7—e5 

Hb8- c6 
Hc6 - d-t 

e ö - d 4 : 
c7 —c6 

H g 8 - f 6 
d7 — dS 

H f 6 - d ó : 
F f 8 - d 6 
V d 8 - h 4 
Vh4—hi 
K e 8 - d « ! 
Bb8—e8 
Kc8~fö • 

Hd5—e3: 
Ff5—d3: 
Be8—el ' f 

V i l á g o s S ö t é t 
(Anders) (Bird) 

18. Vf2—el K d 8 - d 7 
19. d4—d5 Fd6—c5f? 
Sötét 19 Ba8—e8 által meg
nyerhette volna a játszmát 
20. Kg l - h l b 7 - b 5 
21. Fel—f4'. V h 3 - h 5 

•+' 22. d 5 - c 6 ' 
23. Fa4—dl 
24-. K h l - g 2 
25. a2—a4 
26. a t - b ö ' t ' 
27. F d l - c 2 ! 
28. c3—c4 
29. V e l - a 5 t 
30. F c 2 - e 4 f 

Kd7—oti: 
B a 8 - d 8 
V h 5 - d 5 

g 7 - g ő ? 
F d 3 - b 5 : 
K ( 6 - b 6 
V d ö - d7. 
K b 6 - b 7 
F a 5 - c 6 

a b e d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 716-ik számú feladvány megfejtése. 
(Lehner M.-tól Bécsben.) 

31. Vaö—a6f sötét föladja 

Nemzeti sziiiház. 
Péntek, szept. 19. „Egy szegény ifjú története.'1 Szín™* 

5 felv Irta Feuille* Octave; ford. Feleki és Hegedűs 
Stombat, szept. 20. Először: „Mignon." Regényes onera 

3 felv. Zenijét szerzetté Thomas Ambrus. (Hauk k. a f i 
léptéül.) 

Vasárnap, szept. 21. „Dobó Katicza." Történeti nén 
szinmü 3 felv. Irta Tóth Kálmán. p* 

Hétfő, szept. 22. „A légyott." Vígjáték 1 felv I r t . 
ifj. Ábrányi K. — „Az égben." Vígjáték 2 felv. Irta Balázs 
Sándor. 

Kedd, szept. 23. „Mignon." Regényes opera 3 feiv 
Zenéjét szerzetté Thomas A. 

Szerda, szept. 24. Először: „.4 betyár kendője." Nép-
szinmü 4 felv. Irta Abonyi Lajos. 

Csütörtök, szept. 25. „A bolygó hollandi."' Regényes 
opera 3 felv. Zenéjét szerzetté Wagner R. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Ábránd. De hogy a „ritkák ritkája!" dehogy. Sót 

inkább minden héten hatot kapunk e fajból, sőt még a rit-
kábbjából is. 

— Budapest. Z - y. A fölajánlott czikkről addig, mig 
nem olvastuk, nem mondhatunk véleményt. 

— d. I . A levél post festa érkezett. Különben már 
az illető távolléte miatt sem lett volna kivihető. 

— B. P . A „mutatványul" küldött két költemény nem 
teszen kíváncsivá az egész gyűjteményre. Nem közölhetők 

— „A bujdosó.'" (Dal a török időkből.) Egy régi 
schéma gyarló utánzása, lélek nélkül. 

— R. J. €ly. Árnyoldalai? Hisz az egész csupa árny
oldal. A tartalom, az eszme majdnem a semmivel egyenlő. 
S a műforma: abból áll, hogy minden rythmus nélküli 
sorok, hol több, hol kevesebb szótaggal, mert •vetslábakról 
szó sincs, közel egyforma hosszúságra vannak szabdalva, s 
ilyfajta rímekkel (?) sorsommal — seftoi; lehet — élet', aZaíí 
— áldozafof; ugyow — nyomoroan; szenvedjem — hiszem 
stb. Az Hyen vers nem vers; még annak sem válik be, a 
mit a németek „knittelverse"-nes neveznek. Higyje meg, 
jobb lesz, ha másnemű tanulmányokkoz fordul s felhagy 
ezzel a mesterséggel, melyhez ugy látszik még érsekkel 
sem bir. 

— Alevél,éle.kép. Az utolsó strófa, akár ott van, akár 
nincs, nem változtat a műfaj minőségén. Ennek meghatá
rozásába: genre-e vagy románcz, felesleges bocsátkozni. 
Vannak költemények, melyek egyik műfaj tankönyvi ke
retébe sem tartoznak s mégis remekek. Ki kérdezné: 
ballada-e pl. a Vörösmarty|Salamonja? vagy költői beszély? 
elég hogy remek. A mi a Levél-t illeti, abban van egy né
hány sikerült vonás, mely kedélyről tanúskodik s műgondot 
is árul el; de azt hiszszük a lány csalódásának s kétségbe
esésének a lélektani alapja hiányzik, s e hiány nem engedi, 
hogy az egész költemény, akár szivünkre, akár képzele
tünkre igaziban hasson. Kidolgozása is igen szélesre lapul 
ele; mindjárt kezdetén nagy fenék van neki kerítve, mely
nek a rárakott épület nem felel meg. — A kis népdal még 
kevésbbé sikerült. S igy mind a lap, mind az iró érdeke azt 
kívánja, hogy mindkettőt félre tegyük. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik éii október—deczemberi folyamára 

Szeptember hó végével az évnegyedes előfi
zetések ideje lejárván, tisztelettel folhivjuk előfi
zetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani 
szíveskedjenek, hogy a lap küldésében fennaka
dás ne történjék. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi TJJság és Poli t ikai Újdonságok 

együtt: 
Évnegyedre (október—deczomber) . 3 frt — kr. 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Évnegyedre (október—deezember) . 2 frt — kr. 

Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: 
Évnegyedre (október—deezember) . 1 frt 50 kr. 

ikrtff" Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
ványnyal eszközölhetők. 

Pest, szeptember-hó 1873. 
A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 

kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.) 

HETI NAPTAR. 
Hónapi-és! Katholtkns és protestáns 

Hetinap | naptár 
Sftrőg-orosz 1 Izraeliták N a p H o l d Hónapi-és! Katholtkns és protestáns 

Hetinap | naptár naptar naptára hosaza \ kél jnyoglj houia kél nyűg. 

Szeptemper ; Szept. (ó) j| Tisri jj c P. ó. p. ó. p. f. p. ó. p. ó. p. 
tH Vasár K I ] Veuczel E 1 5 Vencz. 10 G 10 Euphe. '7 B. arany 11185 22 ö 56 5 46 254 32 este 8 53 
29 Hétfő Mihály főangyal Mihály 17 Zsóü | 8 borjú im.«186 21 5 56 5 43 267 32 2 14 9 48 
80 Kedd j Hieronymus Jeromos i8 Eumenius 1 9 Abdiel j 187 20 ft 58 5 41 280 66 3 9 10 57 

1 Szerd Remigina i Aladár 19 Trofim 10 KOK. nap 188 19 5 59 5 10| 295 12 este rege-
2 Csőt. Theophil püsp. Theophil 20 Eustachius 11 189 18 6 0 5 37 308 56 4 26 0 16 
3 Pent. Kandid vértanú Fejér 21 Kodtát VI i 100 17 6 2 5 35 324 10 4 53 1 42 
4 Szóm Szeraf. Ferencz Aranka 22 Phokas 13 S. Habr. 191 16 6 4 5 33 338 24 5 15 3 9 . 

Hold változása ® Holdtölte 6-án 4 óra 47. 6 >erczkoi r«gg< 5l. ] 

T A R T A L O M . 
Egy észak sarkvidéki utazó (három képpel). — Sírom 

- A hét akol (folyt.). — Egy hajdani fejedelmi lak Mun; 

kacson (képpel). — Vöröskö vára (képpel). — A létérti 
harcz. - {Vázlatok a Havai-szigetekről. — Kazinczy Fe
rencz fogsági naplója (folyt.). — Néhány szó a gombákré-
(képpel). - Egyveleg. — Tárnál: Irodalom és művészet-
Köz intézetek, egyletek. — Egyház és iskola. - Mi újság? 

Nemzeti színház. — Szerkeaatői mondanivaló. — Sakk
játék. — Heti-naptár. 

Felelős szerkeszti: Nagy Miklós (L. magyar-ntcaa 21. •»• > 

Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 12 ft. — Félévre 6 ft. 
Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

JPV1 Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai ljdonHagokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnU 10 krajezarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnála s&k 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Rémbrn: Opprlik Alájön. Wollzeile Nr. 22. és Haaaenatein é» Vogler, Wallfisohgasse Nr. 10. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

Százezernél is több áldozatot r agad t 
el közülünk a pusztí tó já rvány , mi közülünk, 
a kik u g y is oly kevesen, oly szaporátlan 
nemzet vagyunk, hogy a „legnagyobb ma
g y a r " nem habozott kimondani, hogy még 
az apagyilkosnak is meg kellene kegyel
mezni, nehogy kiveszszen a magyar . Száz
ezernél több á ldozat ! Még egy háború sem 
visz el ennyit. Az e lhunytak után legalább 
félannyi árva maradt , ki most hiába sir ke
nyérér t , hiába esd száraz hajlék u tán , nincs 
a ki meghallgassa. 

De mégis! Az a szép keresztyéni mon
d á s , hogy ,,az á rvák mind
nyá junk gyermekei ," mindin
kább terjed az országban. Tá
madnak lelkes emberbarátok, 
k ik résztvevő szivére tapinta
nak ember társa inak s buzdit-
ják , hogy ne hagyják elpusz
tulni , a ki t kevés áldozattal 
megmenthetnének. Arvaházak-
ra tör tén ik gyűjtés ország
szerte. 

Azokat, kik embertársaik 
fájdalmát magukévá tenni leg
először siettek s be sem várva, 
mig a szomorú kényszer ez 
i rányban országos mozgalmat 
idéz elő, érző leikök jótétemé
nyét első sorban árasztot ták 
a szenvedésre s buzgóan töl
t ik be hivatásukat , min t em
berek , hazafiak és polgárok, 
mél tán nevezhetjük „derék em
bereknek," kiket megismer
nünk mindnyá junkra buzditó 
lesz. 

E g y ily „derék" ember t 
m u t a t u n k be mai számunkban 
olvasóinknak, ki nemcsak a 
humanitási , hanem a hazafiúi 
és polgári kötelességek hü tel-
jesitésének minden terén any-
nyi érdemet szerzett magának, 
hogy most m á r annyi tiszte
lője van, a hány ismerője. 

Dani Ferencz született Szegeden 1816-
ban nov. 25-én polgári szülőktől, kik élet
fe ladatukká tevék gyermekük neveltetését. 
Iskolái t Szegeden, később Pesten az egye
temen, majd Pozsonyban a jogi pá lyá t ki
tűnően végezte. A szép készültségü ifjú i t t 

D a n i F e r e n c z . 
gr. l i s z t e rházy Is tván és Anta l mellé neve
lőül hivatván meg , mint „országgyűlési 
ifjú" részt vet t az 1839-ki országgyűlésen is 
s jeles növendékeivel naponként ott lehetett 
öt lá tni minden országos és kerületi gyűlé
sen, hol a tör ténteket szorgalmasan jegyez-
geté és a napi kérdéseket derék tanítványai
val a napi társalgás tá rgyává tévé. 

Az ügyvédi vizsgák letétele u tán 1841-
ben szülővárosában ügyvédi irodát nyitott , 
hol csakhamar a vidék egyik legkeresettebb 
és legnépszerűbb ügyvéde s az akkori 
társas köröknek, — melyeknek a nagy 

DANI FERENCZ 

Klauzál vol t lelke, — egyik legkedvenczebb 
alakja lett. 

Az 1848-iki események Danit is a köz
szolgálat te rére hivták s a 48-iki tisztujitás 
a lkalmával egyhangúlag törvényszéki ta
nácsnokká választatot t ; majd az események 

rohamos fejlődésében, min t nemzetőr kapi
tány részt vett az alvidéki hadjáratban s ez 
alkalommal a lagendorfi csatában; mint 
népszónok tűnt föl ezután, s e tekintetben 
szerencsés szónoki tulajdonai ál tal egyike 
lett a legnépszerűbb embereknek; Szeged 
városa az ö indi tványára állított saját költ
ségén egy honvéd zászlóaljat. 

Dani a hareztérröl csakhamar ismét a 
zöld asztalhoz t é r t vissza, midőn Batthyány 
Kázmér, teljhatalmú kormányb iz tosa rend
kívüli viszonyok folytán Szegeden fölállított 
vésztörvényszék birájává nevezte ki ; min t 

i lyent érte öt a világosi ka
tasztrófa, mely után egy ideig 
Rinya- Szent -Királyon és Ma
gyar -Atádon testvérénél rej
tőzvén, elfogatott és közel hu-

. szonegy havi vizsgálati fogság 
u t á n , a forradalomban tevé
keny részvéteért kötél általi 
halálra s vagyona elvesztésére 
Ítéltetett. 

A jó sors, mely azon szo
morú napokban annyi igaz ha
zafi feje fölött észrevétlen őr
ködö t t , ugy hozta magával, 
hogy halálitélete kegyelem ut
j án 4 évi várfogságra változ-
tat tatot t . Ezt aztán ki is ü l te 
az aradi várban 1856. év de-
czemberének végéig. 

Az akkori viszonyok közt 
— kiszabadulása u tán — az 
ügyvédi jogosí tványt nem is 
remélhetvén, Külső - Szolnok
megyébe a félreeső Puszta-
Póóra vonult , hol földet bé
re l t s a mezőgazdaság te
rén kereste kenyerét; polgár
társa i bizalma azonban i t t is 
fölkereste, s a k.-szolnokme-
gyei gazdasági egylet igaz
ga tó tagjává választván, ismét 
a köztevékenység terére vo
natot t . 

1861-ik évben, az alkotmá
nyos fordulat beálltával, Hevesmegye és 
Szeged városa bizot tmányi tagjává , majd 
Szeged városa alsó kerüle tének országgyű
lési képviselőjévé választatott . A pünkösdi 
királyságszerü rövid alkotmányosság után 
azonban ismét visszatért ekéjéhez s ott ma-



radt egész addig, mig 1865-ben ismét a 
küzdtérre szólittatott, Szeged alsó kerülete 
újra egyhangúlag országgyűlési képviselő
jévé választván őt. 

1869. tavaszán visszatért Szegedre, a 
hosszú és változatos küzdelem után nyugal
mat keresvén; itt azonban még az év folytán 
a Deák-párt elnökévé választatván, a remélt 
nyugalmat a legbuzgóbb tevékenységgel cse
rélte föl. 1871-ik évben Szeged, Kecskemét és 
Arad, e derék három magyar város főispán
jává neveztevén ki, a törvényhatósági szer
vezkedés nagy munkáját oly gyorsasággal és 
erélylyel vitte keresztül, hogy Szeged város 
volt az országban az első, mely az uj törvény 
értelmében végleg szervezkedett, melyet 
csakhamar Arad és Kecskemét is követett. 

A kitűnő emberismerő, tudományosan 
mivelt és megnyerő modorú férfiúnak épen 
e jeles tulajdonságai voltak az ok, hogy e 
három város páratlanul ügyes szervezése 
után, — az alkotott rend kényelméből ismét 
kiszólittatott s Arad város összes közönsé
gének legmélyebb sajnálatára, az aradi fö-
ispánságot a nagyon is éles és ellentétes 
pártszinezetü újszülött szab. kir. város — 
Hód-Mezö-Vásárhely város föispánságával 
kellé fölcserélnie. 

Hogy Aradon töltött alig egy évnyi idő 
alatt mily átalános népszerűségre tett szert, 
azonkivül, hogy Aradváros díszpolgárává 
választotta, mutatja leginkább egyik kiváló 
ellenzéki szónok bucsu-nyilatkozata, ki 
nyiltan kijelenté, hogy bár pártja a városi 
főispáni méltóságnak soha sem volt, de nem 
is leend barátja, mégis őt, mit főispánt is 
elvesziteniök valóban fájdalmasan esik. 
S ez arra mutat, hogy Dani a pártok élessé
gének elsimitásában különösen szerencsés, 

Helyesen irja róla a „Pesti Napló" múlt 
évi folyamában egy jellemzője, hogy: „Dani
ban, ki eddig is sok jelét adta adminisztratív 
tehetségének, több szerencsés tulajdon egye
sül. Modora nyájas és lekötelező, meg tudja 
nyerni az ellenpárt embereit is, a nélkül, 
hogy elveiből valamit föláldozna. A jövő 
reményeinek, a fiatalságnak nagy barátja, 
vele lelkesül s azt haladásra buzditja, lelke-
siti. Nemesen érző szive van s embertársai
nak apró szerencsétlenségein ép oly kész
séggel iparkodik segiteni, mint a minő buz
galommal és szeretettel kötözgeti be a város 
nagy sebeit." Hogy e jellemzés csakugyan 
találó, tanúi Szegeden az ö működése foly
tán létre jött nagyszámú elemi iskolák, a 
most épülő monumentális fő-reáliskola, a 
szintén most épülő árvaház, melynek esz
méjét és fölállítását Kecskeméten is keresz
tül vitte, tisztán közadakozás és jótékonyság 
utján, mindig kitűnő példávals bőkezűséggel 
járva polgártársai előtt. Atalában öpolgári s 
hazafi kötelességét még hajlottabb korában 
is oly ifjú hévvel és erélylyel folytatja, a 
minővel azt pályája elején elkezdte. —a. 

A koldus. 
(Felolvastatott a Kisfaludy-társaságnak 1873 szept. 24-ki 

ülésében.) 

ö r e g koldus házról házra j á r , 
Ismerik jól a faluba m á r , 
A házi eb békén hagyja ő t , 
Bátran ál lhat az ajtó előtt. 

Dicsértessék! — mondja csendesen, 
És az áldás mindjárt megjelen! 
Liszt vagy kenyér , fillér vagy egyéb . . . 
J á r u l hozzá jó szó is elég. 

Szegény koldus, sokat veszthetet t , 
De megnyerte a jó sziveket; 
Királya ő a kis falunak, 
Adóz neki hiven kicsi , nagy. 

Dalmady Győző. 

A h é t a k o l . 
(Gömöri népmonda.) 

(Folytatás.) 

Isten csodája tehát mégis elég hatalmas 
volt Vas Adorján vas markából megmen
teni a királyt, ketté hasitván előtte a he
gyet, mely útját elállta, mint hajdan a ten
gert Izrael népe előtt. 

A hegy hasadék, melyen a király kis 
vezetőjével elmenekült, maiglan is megvan. 
Más gazdagabb országban külön vasutat 
épitenének hozzá a touristák számára, kik a 
természetben a fenségest, a rendkívülit, a 
megdöbbentő szépet keresik; itt minálunk 
a harmadik határ se tudja már, hogy a szom
szédban világcsodája rejtezik a kősziklák 
között s nagyokat bámul, ha tőle kérdezős
ködik az ember utána. Megszokta hideg kö
zönynyel nézni, ép ugy, mint a minden reg
gel fölhajnalodó napot, mely előtt porba 
fogna borulni bizonynyal, ha nem minden 
istenadta nap, de oly ritkán, oly hosszú idő
közökben tűnne föl az égen, mint egy-egy 
üstökös. Mi látni való van egy megrepedt 
hegyen ? 

Szürke kopár szikla, a hegy lábától 
egész tetejéig olyan, a minőt robbantó dyna-
mittel, vagy még a szorgalmas kalapácscsal 
is bármerre törhetnek mészhegy oldalába! 
Komor és egyhangú. Valami kőbánya, egyéb 
semmi; azzal a különbséggel, hogy titánok 
nyithatták, mert valamivel mégis nagyobb, 
mint a minőt a mi előhaladt műszaki segéd
szereinkkel nyitni tudunk. 

A völgyből tekintve egyszerű mélyedés
nek látszik, csak egy szürke falu óriási 
fülke, melynek hátfala van. A hátulsó szirt
fal eltitkolja, hogy a hegyrepedésnek foly
tatása van oldalt. Az az egyetlen kő-kolosz-
szus, melyből a hegyláncz egész hosszában 
áll, nem egyenes vonalban hasadt meg, 
hanem töredezett vonalban, mintha a hegyen 
vízszintes irányban valami,tizezerböl egy gye 
kovácsolt villám czikczakja nyilait volna 
keresztül, s meghasitotta vojjna a hegyet 
tövéig, ezer lábnyi mélységre és oly távol
ságra, hogy másfélóráig ugyan munkát ad, 
mig nyilasától a végéig érhetsz. 

A hegyrepedés megvan még ma is azon 
módon, mint volt abban az időben, mikorra 
a népmonda teszi a keletkeztet, s mint volt 
amaz ezer meg ezer év előtt, a mikor való
ban keletkezett. Egy mészhegy-hasadás, a 
melynek párja nincs sehol, s melyet nem 
vulkanikus kitörés, hanem a viz feszereje 
okozott. 

Az országúttól, mely a völgyön végig, 
két meredek hegyfalazat között elvezet, 
az egyik hegyfal repedése semmi rendki-
vülit nem mutat. A hegy oldalában látszik 
csak valami sziklaomlás, mintha kissé meg
csorbult volna. A szakadékból kristály-tiszta 
patak tör elő, két felé hasitván egy kicsi 
falucskát, melynek apró fehér házikóit el
nyeli az óriás diófák világos zöld rengetege. 
Alig látszik ki belőle valami, a nagy diófák 
alatt meglapul a kis ház, mint a madár
fészek. 

Görbe köves hegyi ut vezet a faluból a 
szakadék felé. Akkora kövek, mint egy 
templom, szegélyezik az utat; nyilván om
lósziklák, melyeket gömbölyűre köszörült a 
gördület a szédítő magasból. Az ut lépcső
zetesen vezet fölfelé egész a szakadék szá-
dáig, hol egy kis malom állja utadat. A he
gyi pataknak nem is kell zsilip, egyenesen 
a sziklaváluból zuhan a lejebb eső malom 
kerekére, mely lassú, méltóságos forgásra 
szánja magát a gyöngyöző teher alatt. Már 
benne vagy a hegyrepedésben s mégis azt 
hiszed, hogy a völgynek a malom hátterével 
vége szakad. Elöl jobbra és balra magas, 

függélyes sziklafal emelkedik, mely lehetet
lenné látszik tenni a tovább hatolást. A vi
lág itt be van kerítve. A háttért képező szé
dületes sziklafalon látszik csak a fenéktől 
egészen a tetőig fölvezető két párhuzamos 
vonal, mint valami keréknyom. Innen elöl-
rül menedékesnek látszik, holott közelről 
tekintve egészen függélyes a sziklafal, a hol 
a hosszú, szakadatlan keréknyom látható 
Azon a nyomon gördült végig az üldözött 
ördög szekere, a nyomot ma is Ördög-utjá. 
nak nevezik. A talajt a leomlott kövek lép. 
csözetesen emelkedő roppant tömege bo
rítja, miken a patak cseregve sikamlik 
végig ezer meg ezer apró zuhatagokat ké
pezve. 

A leomlott kövek szabálytalan lépcsőin 
fölhaladva, egy messziről észre sem vehető 
szorulathoz érhetni. A sziklák köze a patak 
medrével együtt alig tesz ki hat ölet. Itt 
kezdődik a czikk-czakkos sikátor, jobbról, 
balról egekbe nyúló sima sziklákkal, melyek 
elfogják tőle a napot s olyan szűkre szorít
ják, hogy a patak mellett elvezető gyalog 
ösvény alig talál helyet; néhol nemis talál: 
a patakon kezesztül döntött szálfa képez 
pallót, a min utadat tovább folytathatod. Az 
ily helyeken a patak is megreked, s mig a 
padló fölött sima, fenékig keresztül látszó 
tengerszemet képez, melyben meglátni a ke
resztül villanó pisztráng piros uszonyait, 
addig alól harsogva szakad a mélységbe, da
gadó pehely-párnákat dobálva vakitó fehérre 
tört hullámokból, a mint fejét a kemény 
sziklaágyba túrja. 

Tovább haladva, elébb apró cserjék, lágy 
ruganyos moha ragadnak meg a szikla pár
kányain, miket lassanként szép kifejlett, 
majd óriási évezredes szálfák követnek, be
leragadva gyökereikkel a földfukar szikla 
repedéseibe. Ember egy botot nem tudna 
ugy leszúrni oda, hogy megálljon, a honnan 
a fal oldalában egy-egy ösvilági fenyő mered 
a magasba. Majd ismét a vad folyondár 
boritjabe a sziklát fenekétől föl a legtetejéig 
sötétzöld szőnyegével, oly sűrűn és tömötten, 
hogy csak helylyel-közzel szürkélik elő a 
szirt-alap, egy-egy foltot tüntetve föl az 
óriási kárpiton. Minél tovább megyünk, an
nál szűkebb lesz a sikátor, utoljára kiter
jesztett kézzel csaknem elérni mind a két 
falat, mely egyenesen, mintha épitették 
volna, emelkedik fejed fölé. Ha föltekintesz, 
csak egy szűk kék szalagot látsz az égből, 
mintha oda fönn is egy másik patak folyna. 

Néhol még ez a patak is megszakad; a két 
sziklagerincz fái összeborulnak, sötét lomb
sátort vonva a völgy felé, kétszáz lábnyi 
magasban fejed fölött. Ebben az eleven 
alagútban végkép megsemmisül az ember, 
mintha azt várná, hogy a szűk völgy még 
szűkebbre szorul, és összelapitja, a ki közibe 
esett. Szinte jól esik az embernek, ha tovább 
menve, kissé tágulni látja a völgyet, s egy-
egy öblös, világos termet lát maga előtt, 
melynek magas, merész falai és hatalmas 
oszlopsorai fölött a ragyogó boltozat maga 
az ég. Az ily helyeken nagy, széles levelű 
vizi növények buja sikátora alatt tűnik el a 
patak, elrejtőzik egészen az eleven alagút
ban, s halk csörgésén kivül mi sem árulja el. 

Az efféle völgykatlanokban néhol mere
dek ut vezet a szikla oldalába, de nem ám 
tetejére. Ott a hegyoldalban barlangnvilá-
sok találhatók, melyek vadnak, embernek 
nem egyszer szolgálhattak menhelyül. Ezek 
között egy mély nyilast mutogatnak, mely 
alakulásában hasonlít a gabnavermekhez, 
felül szűk, beljebb mind tágasabb. Húsz 
ölnél is mélyebb s a beledobott égő szal
macsutak elalszik, mire fenekére ér. E nyí
lásba két év előtt bele esett a falucska taní
tójának kis leánya, és — nem veszett oda. Az 
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avar füvet és száraz gallyat esöviz, hegyi 
szél mind e nyílásba hordta évről évre, ott 
az annak a fenekén vastag magányos réte
get képezett; mikor a kis leány e rözse ha
lomra esett, a ruganyos réteg egy ölnyire 
visszadobta, mint a tűzoltók kaucsuk leple. 
A kik hosszú köteleken utána ereszkedtek, 
teljesen épnek és sérületlennek találták. 

Egy ily tágas amphitheatrum oldalában 
mered a magasba ama czukorsüveg alakú 
magános kőszálak egy kiváló példánya, me
lyekben a Kárpátok alabastrom-völgyi sza
kasza oly gazdag. Irtóztató magas köóriás, 
alól még keskenyebb, mint közepén s szé
dítő meredekül csucsorodva vége felé. Lá
bától körülbelül feléig összefügg a sziklafal
lal, a melytől .elvált, magasságban elérve 
amazt. Másik fele mint egy óriás agyar, fe
nyegeti az eget. Közepéig lehet csak eljutni, 
azontúl nincs ember, a ki megmászhassa. 
Pedig azt beszélik, hogy e magános szirt 
tetején kereszt állt valaha, s az öreg embe
rek meg is esküsznek rá, hogy ott látták. E 
szirt egyik oldala is tele van nőve azzal a 
csodálatos repkénynyel, mely megragad a 
sivár talajon s finom apró gyökereivel apró 
lyukakat fur, repeszt magának a kemény 
sziklafalba, — mintha szégyenlené s takar
gatná, hogy az a szikla olyan meztelen. Ez 
óriás kösüveget a nép turó-könek nevezi. 

Másutt ismét, mint egy templom oldal
fala, melynek boltozata középütt beszakadt, 
borul ijesztő haj lássál a völgy fölé s óriási 
sziklatömbök lógnak, mintegy a levegőben, 
az arra menő feje fölött, megrakva sürü 
cserjével, tarkázva veres fenyő, bükk és já
vor-fával. Némely kiálló mohos szikláról 
függöny lóg nehéz folyondárból le egészen 
a patak vizéig, melynek habjai örökös rez
gésben tartják a levegőben úszó kárpitot. 

A patakkal szembe haladva, mindig fel
jebb és feljebb jutunk s a völgy egyre ösz-
szébb szorul. Az ösvény végre a patakba 
vész s vizes égerfa áztatja nyálkás gyökerét 
a szikla tövében. Felül a tisza-fa terem, szép 
cziprus alakú leveleivel, és fájával, mely 
nehéz és kemény, mint csak a kő s piros és 
illatos, mint a czédrus. Ez az egy hely az 
még, az egész országban, a hol e csodafa va
don tenyész. 

Végül elfogy a völgy; egy komor me
redek szikla állja el utunkat. Innen már 
tovább menni csakugyan nem lehet. A pa
tak is csak szivárogni látszik, medre men
tében levén a rejtett források, a melyek vi
zét, minél lejebb rohan, annál nagyobbra 
növelik. Itt a szakadás végénél oldalt for
dul az ösvény, fölkigyózva a meredeken. 
Ez ösvényt követve, följ utunk a hegy ge-
rinczére, honnan letekintve, a mély hosszú 
völgy, mint valami bejárat az alvilágba, 
sötéten ásit lábaink alatt. 

A völgy egész növényzete elüt a környék 
növényzetétől; nincs ott fű, nincs virág, 
mely az e vidéken ismertek valamelyikéhez 
hasonlítana. E buja növényzet mását csak a 
havasok között találni. 

S a mi leginkább megdöbbent, az az a 
szabályosság, mely szerint e czikk-czakkos 
völgy minden egyes kiálló könyökének ha
sonló mélyedés felel meg az átelleni olda
lon. Az ember azt látva, önkénytelen is arra 
a gondolatra jut, hogy ha volna oly óriás 
erő, mely e két falat össze birná tolni: oly 
pontosan egymásba illenék, oly szépen 
össze lehetne zárni ezt a hegyet, hogy töké
letesen olyan lenne, a minő megrepedése 
előtt volt, soha se mondaná senki, hogy itt 
valaha repedés létezett 

„Itt, e völgyön át — mondja a nép
monda — szabadult meg a magyar király, 
— gonosz, kutyafejű tatár! a te véres szád 
elöl." 

A falucska neve ott azzal a regényes 
kis malommal máig ia SzádeW, a a termé
szet e nagyszerű csodáját képező heg}'repe
dés, a szádelöi völgy. 

(Folyt, követk.) 
Törs Kálmán. 

A tehetségek és hibák öröklése. 
Hogy az ember teeti éa lelki tehetségeit, va

lamint hibáit mennyiben nyeri szülőitől, — oz oly 
kérdés, mely igen sokat foglalkoztatja a tudósokat 
és nagyon sok érdekes adatot hozunk ugyan t'ül 
ebben a tárgyban, de azt még nem nullák kimu
tatni, hogy mimóclon és mily mértekben történik ez. 

A test. külső alakja és az sroskifejesés leg
inkább örökölhető. Ugy, bogy már a rómaiak a 
nagy orrú, vastag ajakú, nagy fej 11, itb. embe
reket ivadékról ivadékra ilyen melléknévvel illet
ték; innen nyerte nevét Scipio, Naso, Lab 
CapitOjü, két híres jogtudós is. Azt is megjegyez
ték, hogy a kinok nagy orra van: az hosszú életű 
lesz és sok gyerekkel tbg birni. Mig másfelől né
mely esalád igen rövid élotü. í g y a Turgot-család 
is, melyben az 59 évet senki sem haladta meg. 
Ugy , hogy mikor a hires miniszter Tttrgot elérte 
az 50 évet, megmondta, hogy már nem fog sokáig 
élni, és csakugyan (bár akkor jó orőben, egészség
ben volt) meghalt 53 éves korában. 

Egy angol tudós: Galton hosszas nyomozások 
után arra a meggyőződésre jutot t , hogy a hires 
boxirozók és csolnakversenyeknél győzd evezők 
családjában több ügyes boxirozó és evezőéit . A 
Vestris-családban pedig sok hires tánozoa volt. A 
fecsegő emberek gyereke is fecsegő lesz. Lucát 
doktor azt mondja, hogy egy szolgáló mindig fe
csegett, ha mással nem: állatokhoz, tárgyakhoz 
beszélt. El kellő bocsátni, ,,de kérem — monda 
urának — ezt én apámról örököltem, kinek ez • 
hibája kétségbeejtő anyámat és az ő apja is ilyen 
volt." 

A testi hibák is átmennek. Edward Lambert 
egész teste szarunemiivel volt benőve. Hat gye
reke volt és mindeniknél mutatkozott hat-hetüa 
korában. A Colburn-család több tagjának volt 
ivadékról ivadékra 6 ujja. Hogy a nyulszéj, az 
albinismus és más efféle hibák öröklődnek, azt a 
mindennapi tapasztalás is bizonyitja. Némely csa
lád bizonyos színeket nem tud egymástól megkü
lönböztetni. A hires chemikus Dalton és két 
testvére volt ebben a hibában, és azért róla dalto-
nismusnak nevezik ezt. Zimmerman azt mondja, 
hogy Skócziában egy ember omberhust szeretett 
enni; volt egy leánya és bár szülőitől elválasztot
ták, mert ezoket máglyára ítélték, — mikor a gye
rek még csak egy éves volt — mégis mutatkozott e 
hajlam rajta. 

Az őrültségi hajlam épen átmegy a szülőről 
a gyerekre. Esquirol ugy tapasztalta, hogy 1375 
őrült közül 337 örökölte baját. Moreau még na
gyobb arányt tar t lehetségesnek, különben az 
őrült szülőnek nemcsak őrült gyereke, de hyate-
rikus, idióta, hypokondra, nehéz kóros. Sőt a 
részeg állapotban nemzett gyerekeknek is nagy haj
landóságuk van e bajokra, sőt az őrültségre is% 

A rák, görvély, tüdő bajok, szélhűdés hason
lóan öröklődnek. De ezek és a fenébb emiitett 
öröklött bajok ellen is lehet hatni mérsékelt 
életmód, egészséges táplálkozás, testedzés, für
dők által. 

Azonban mind e szomorú dolgoknál örven-
detesebb az, hogy a szellemi, testi és erkölcsi elő
nyök is átszállnak. Galton szerint Porson, a hires 
hellenista családjában a nagy emlékező tehetség 
oly átalános volt, hogy közmondássá lőn a „Porson 
emlékező tehetség." A festészet tehetsége is örö
kölhető. Galton 42 hires olasz, spanyol és flamand 
festő közül 2 l - r e bizonyitá be, hogy hires festő 
apja volt. Az t mi is tudjuk, hogy Bellini, Kranacb, 
Teniers, Van Ostade, Míeris, Van der Volde, Vernét 
nem egy volt a hires festők közt. A Tit ian család
ban is sok jeles festőt lehet találni. De e tekin
tetben főleg a zenészek közt akadunk meglepő 
jelenségre. A Bach-család 1550-ben egy pozsonyi 
síitőben ( tehát hazánkfiában) tűnik föl először a 
zenevilágban és ta r t 1800-ig, vagyis háromszáz 
éven á t mindig volt egy-egy Bach nevű jeles 
zenész. Az 1550-ben élt Veit Bachnak volt két 
fia és ezek nemzetsége évszázadokon át ellátta 
zenészszel Thüringiát , Szászországot, Frankoniát . 
Mikor ugy elszaporodtak, hogy együtt nem élhet
tek, megegyeztek, hogy bizonyos napon minden 
évben összegyűlnek egyszer, hogy a patriarchális 
viszony ki ne haljon közülök. E szokás a 18-dik i 

század közepéig t a r to t t ; sokszor 120 lla'.'h is volt 
együtt . E csalidban 29 első rangú és 28 másod
rangú zenész volt. 

Mozart apja a salzburgi püspöki kápolna 
karmester.', Beethoven apja a kölni választó feje
delem kápolnájának tenoristája volt. Rossini 
szülői pedig a piaezokon zenéltek. 

A tudósok közt is egész családokat találunk. 
Ilyen tudós esalád: a Cassini, Jussieu, Bernouilli, 
Darwin, Sausaure, Geoffroy, Pintet ét Grotiua. 
Azt is tudjuk, hogy a két l'itt mily hires politi
kus volt, apa és tiu egyaránt. AMetternieli-esalád a 
diplotnatiéiban, a Rothschild a pénzügyökben ilyen. 
Byron, (iütho, Schiller ősei közt is találtak nagy 
tehetségű emberekre, 

ital- és kártyaszonvedélye is öröklődik. 
Gralton irja: „Egy nő, ki nagy vagyon fölött rendel
kezett, kártyázni aceretett ÓS Ogész éjeket töltött 
a kártya mellett, tiidövészben halt. el. Idősb fia 
tökéletesen hasonlított hozzá, osaknem ugyanazon 
korban és betegségbon halt meg, mint ö. Leánya 
ia örökölte szenvedélyét éa hasonlóan fiatalon halt 
e l " A lopás, gyilkosság és öngyilkosság iránti 
hajlandóság örökölhetőségét számtalan esetben 
bizonyiták be. 

Egy franczia orvos: Bemard Móniin, meg 
többet akar bebizonyitani. Ugyanis ö azt állítja, 
hogy a gyermekek szülőiknek élő fotográfiái;ezek 
gyermekeikre hagyják azon ízlést és tehetségeket, 
melyek bennök a nemzés idején legmagasabb 
mérvben voltak (öntudatosan bár vagy öntudat
lanul) kifejlődve. Kz merész állítás, nem is köve
tem a tudóst okoskodásaiban, de egy pár meglepő 
adatát fölhozom. Első Napóleon születése előtt 9 
lióval Korzika lázongásban volt. A hires Paoli 
volt egy polgársereg élén és ennek szárnysegéde 
és titkára Bonaparte Karoly, Napóleon atyja volt, 
ki nagy vitézséget, tanueitott. A fiatal tiszt mellett 
volt neje: Laetitia Etamolino, egy bátor nő, római 
szépség. Napóleon ;i tábori sátorban fogantatott, 
két lépésre az ellenség ütegeitől és a csata előtt. 

Robespierre 1768-ban, az éhínség, háború óa 
lázongás évében szülotett, mikor Parisban a Gréve-
téren Damienst, a királygyilkost, négybe vagdal
ták. Atyja ügyvéd volt és szenvedélyesen szerette 
olvasni Rousseau „Contrat social"-ját, melynek 
érveléseit fia oly gyakran használta. A kastiliai 
király: Kegyetlen Péter szülői nagyon roszul éltek 
együtt, örökös viszály volt köztük : a fin erköl
csileg éa testileg rút volt. Mig Rafael szülői na
gyon szerették egymást és mindketten szerették a 
festészetet. Anyja a csinos és kegyes tárgyuakat 
szerette, atyja erőteljes férfi volt. 

Mindebből a szülők lelki és testi állapotá
nak a gyermekek tehetségeire való befolyása kö
vetkezik. 

Azonban bármily figyelemre méltók a fenebbi 
adatok: még korántsem lehet föltétlenül elfogadni 
azt az állítást, hogy a gyermekek okvetetlen öröklik 
apjuk és anyjuk tehetségeit vagy hibáit. Mert 
gyakran az unokák ütnek a nagyszülőkre. Van
nak tudósok, kik csakis ezt állítják föl törvényül 
— ezt nevezik atanismusnak; de ez is egyoldalit 
állítás. 

Másfelől számtalan sok jeles embert lehet 
fülsorolni, kiknek semmi ősük nagy tehetségű 
nem volt: pl. Lamartine, Meyerbeer, Musset, 
Ingres, Deacartea, Newton, Leibnitz, Spinoza, 
Diderot, Hume, Kant, Cousin, Jouffroy. Hogy 
pedig a tudóa Cicerónak szamár fia volt ós ez több 
okos emberrel megtörtént, azt is csak mellékesen 
említem föl. De azért a szellemi és testi tehetsé
gek és bajok bizonyos mérvben örökölhetők, az 
kétségen kívül á l l ; mert különben nem fordulna 
annyi nevezetes eset elő, mint a fennebbiek is bi
zonyítják. Azonban a nevelés, egyéni igyekezet, 
erkölcsiség és életmód ép ily nevezetes befolyás
sal van a hibák kijavítására és a tehetségek kifej
tésére. Ezér t ebben ia tartunk Szt . -Pá l la l : „ A mi 
rósz azt elvessétek, a mi jó azt megtartsátok." 

Az is érdekes, hogy a koponya nagysága 
mily befolyással van az észbeli tehetségekre. 
Cromwellnek, Descartesnek, Voltairenak, Byron
nak, Goethének, Napóleonnak nagy koponyájuk 
volt. Cuvier agyveleje 1829 grammot nyomott, 
mig egy európai középszerű agyveleje csak 
1350—1400 grammot nyom. A külső átmérőre 
nézve pedig azt jegyzik meg a tudósok, hogy a 
kinek a koponyája 50 centiméter átmérővel sem 
bir, az okvetetlen középszerű tehetség éa a kié 
58 centimétert meghalad, az okvetetlenül tehetsé
ges ember. De ez adatok még nem csalhatatlanok, 
mert voltak és vannak kis koponyájú, de nagy 
eszű emberek is. De tudni ezt is j ó ! H. S. 



Sátoros czigány. 
„Furcsa egy nemzet az a magyar — monda a 

közkiállitási jury Budapestre lerándult tágjainak 
egyike — egy külön nemzet kell neki, hogy össze
tört cserépedényeit vasczérnával összefoltozza — 

a drótos tót, — és egy másik külön nemzetet tart 
a végből, hogy az neki muzsikáljon, — a czi-
gányt. 

Az igaz, hogy szent István koronájának va
kmennyi nemzetisége között ez az egy csak az, 
mely nem „táplál centrifugál aspiratiókat", nem 

„gravitál kifelé", nem követel magának se külön 
ország t, se külön törvényt, se privilégiumot, — 
ragaszkodik hozzánk hiven és föltétlenül, szeret 
minket, együtt érez velünk, s elkesergi bánatun
kat jobban, m nt a hogy mi magunk tudnók, el-
sirja fájdalmunkat azon a zokogó ssáraz fán olyan 

keservesen, hogy vagy megreped szived belé, 
vagy megkönnyebbül. 

Pedig ez az a nemzet épen, melylyel a ma
gyar valamennyi között a legmostohábban bánt. 

Félmeztelen hagyta testit-lelkét, s a mi czi-
vilizáczió imitt-amott reá ragadt, bizony annak se 

n mi vagyunk oka, hanem egyes egyedül e nép ter 
- m^szetes zsenije, mely figyelmes, tanulékony éi 
it leleményes, mint senki másé. 
L- Más országban nem hagynának egy egésj 
- jóravaló népet ily porban, tudatlanságban, falu-
a végén, szabad ég alatt, földönfutója lenni az or

szágnak, terhe a becsületes munka után élő kezek
nek, r mülete az igaz szerzeménynek, terjesztője 
a babonának és véteknek, a minő nálunk ma a 
czigány. Baolvasztaná lassanként a társadalom s 
alkotna belőle oly jóravaló hasznos elemet, a minő 
ritka van. Azt mondják rá tudós ethnographok, 

hogy ez nem lehet, czigánytermészet nem veszi 
be a czivilizácziót és rendes életet. Nem igaz. 
A zsidóra is azt mondták s mégis emanczipálták 
és nem is bánták meg. Igaz, hogy nemzedékről 
nemzedékre örökölt hajlamok, szokások, élet
mód annyira mogrögzenek, hogy azokat egy

szerre megváltoztatni nem lehet: de nemzedékről 
nemzedékre más hajlamokat, szokásokat, életmó
dot örököljenek s mindjárt megváltozik a lehe
tetlenség. 

így miveletlen állapotában is oly becses 
anyagnak bizonyult a czigány, hogy a külföldiek 

előtt, kik közelről jöttek megismerni bennünket, 
ő vele vallottunk legtöbb becsületet; mi lenne 
akkor, ha ösztöne ébredne és útja nyilnék a leg
magasabb mivoltség elsajátítására? 

Mai képünk egy üstfoltozó sátoros czigány-
családot ábrázol, a dádék ott ülnek az üllő előtt 

kovácsolni való vassal és kalapácscsal kezükben, 
mig a sok rajkó és purdé bámészan ül az anyja kö
rül és ölében. 

Majd ha • a czigányok emánczipácziójának 
eszméjéből, melyet II. József császár pendített 
meg először, — valóságos hus és vér lesz, — hisz-

szük, hogy akkor nemsokára az ilyen képek is 
anachronismussá s inkább történeti emlékké vál
nak, a melyet nehéz lesz elhinni. 

A dugaszkészités. 
Korunk ipartevékenységének sokoldalúsága 

és nagy terjedelme következtében a parafa oly 
nélkülözhetetlen anyaggá lett s annak sokszerü 
használhatósága oly átalánosan ismeretes, hogy 

A kéregdarabok osztályozása. A kéregdarabok égetése. 

Hántatlan dugaszcser. A kéregdarabok kifőzése. Készben meghántott dugaszcser. 

A kéregdarabok tisztogatása. 
Dugaszkészités Spanyolországban. 

A kéregrudacskák széleinek simára metszése. 



termelésének és készítési módjának rövid leírása 
bizonyára érdekelni fogja olvasóinkat. 

A parafa (dugaszfa) a dugaszcsernek (Quer-
eus Suber), egy mindig zöld és bőrszerü lovelü 
pompás nagy fának könnyű szív ácsos külső kérge, 
melyet a németek Pantoffelholz-nak neveznek azért, 
mert abból papucs- és csizmatalpokat is szoktak 
készíteni. A dugaszcser 15U—200 évig él s főleg 
.Spanyolország déli részében és Portugálban ho
nos, de déli Francziaországban, Szicziliában és 
Algierban is jól tenyészik. Azontan a dugaszta-
termelés törzshazája Spanyolország; megkisér-
lették ugyan, hogy más, hasonló égiuja tartomá
nyokban is meghonosíthassák, de még eddigelé 
minden siker nélkül. 

A parafát, melyet dugókká és más hasonló 
anyagú tárgyakká dolgoznak föl, csak a dugasz
cser 15 — 20 éves kora után szabad először lehán
tan i ; ezután a fát, annak minősége szerint, ó"—10 
évig ismét nyugalomban kell hagyni, mielőtt 
kéro-étől másodszor is megfosztanák s e hántást 
t>—10 évi idő közökben mindaddig lehet ismételni, 
a meddig a fa kibírja. Az első, s legtöbb esetben 
a második hántás terméke is, puha és nem igen 
ruganyos; csak a harmadik kéregfejtés ad oly 
parafát, melyből jó dugókat lehet metszeni. Xa-
gvon vén fák szintén rósz, kemény, törékeny és 
igy hasznavehetetlen kérget szolgáltatnak. A 
hántás következőleg tör tén ik : A kéregbe szabá
lyos kereszt- és hosszmetszéseket tesznek, miáltal 
egves darabok származnak, melyek a törzs olda
láról könnyen leválnak. Az 5-ik rajzon egy, rész
ben már lehántott dugaszcser látható. Ez a le-
hántás a fának legkevésbbé sem árt , csak épen 
arra kell ügyelni, hogy a kéreg alatt közvetlenül 
következő rostréteg a bemetszés által meg ne 
sérüljön, mert az vezeti a fába az élethoz szüksé
ges nedveket. Sőt az oly fák, melyeket soha sem 
hántanak, időnként önmaguktól is elhányják kér
güket és nem élnek el olyan sokáig, mint azok, 
melyeket a szükséges elővigyázat mellett az em
iitett időközökben szándékosan meghántanak. Az 
önmagától lehullt kéreg nagyon egyenlőtlen, tö
rékeny és nem sokat ér. A lehántás utján nyert 
kéregdarabokat mindenekelőtt gondosan megvizs
gálják s többé vagy kevésbbé jó minőségök sze
rint osztályozzák, miként ez az 1-ső képen látható. 
A gyarlóbb minőségű darabokat külön rakják s 
miután a rajtok levő kemény, külső, repedezett hé
ja t leéget ik , főleg halászhálókra és horgokra 
szükséges uszógömböket készítenek belőlök. 

A jó minőségű darabokat először is megfőzik 
(4-ik kép), azaz bizonyos ideig forró vizbon tartják, 

miáltal a kéreg puhábbá, finomabbá és laposan 
elnyujthatóvá leend; ezután a kérget gondosan le
vakarják, megtisztogatják (6-ik kép), a mely mű
téthez egy e czélra készített három szegletü éles 
kést használnak; végül a kéregdarabokat egyen
ként faszénből rakott lobogó-tüz fölé tartják (2-ik 
kép) , részint azért, hogy azok kissé megfeketed
jenek, részint meg azért, hogy felületök simább, 
finomabb külsőt nyerjen a arról a repedések el tűn
jenek. Hogy az egyes darabok még tetszetősebb 
külsőt kapjanak, széleiket éles késekkel simára 
metszik, a mint ez a 7-ik rajzon l á tha tó ; azonban 
ezt a csiszolást csakis a legjobb minőségüeknél 
tartják érdemesnek. Az ily módon elkészített da
rabok, vagy miként azokat nevezni szokták: para-
farudak átlagosan véve 3—4 láb hosszúak, egy láb 
szélesek és egy féltől egész 3—4 hüvelyknyi vas
tagok; elszállitáskor kenderzsinegekkel 100—120 
font sulyu csomagokká kötik össze. 

A legfontosabb iparág, melyre a parafát föl 
szokták használni, kétségtelenül az üvegdugók 
készítése. E czélra a kéregdarabokat a dugasz
gyárakban még egyszer gondosan osztályozzák s 
hosszabb ideig hatalmas gőzben tartják, miáltal 
megpuhul és könnyen metszhetővé válik. A du
gaszmetszés sok helytt ma is szabad kézzel törté
n ik ; de az észak-amerikai Egyesül t -Államokban, 
hol jelenleg 60 dugaszgyár-telep van, melyek éven
ként 5 millió forint ér tékű dugaszt allitnak elő, a 
dugaszvágáara már évtizedek óta külön gépeket 
használnak. O t t lehetetlen volna e munkára elég 
munkást találni, mert kiszámították, hogy csupán 
az Uj-York számára évenként szállíttatni szokott 
dugók előállítására is több mint 4000 ember volna 
szükséges. A dugaszok metszésére szolgáló gépek 
több lényegükben körfűrészekhez hasonló késekből 
állanak, melyek forgó mozgásba hozatnak és a 
gépbe tet t parafadarabokat sima és szabályos hen
gerekké faragják. S—S. 

A 1 é t é r t i h a r c z. 
(Darwin könyvéből. *) 

A szaporodás akadályainak természete. 

Azon tényezők, melyek a fajok természetes 
'szaporodási ha ; lamát illő határok között tartják, 
felettébb mélyen rejlenek. Ha a legéletképesebb 
fajokat tekintjük, azt tapasztaljuk, hogy mennél 
nagvobb lösz ezeknek száma, annálinkább erős
bödik hajlamuk is a még tovább terjedésre. A 
terjedés akadályait egyetlen esetben sem tudjuk 
pontosan k imuta tn i ; ez azonban korántsem lehet 
valami meglepő reánk nézve, kivált ha tudjuk, 
miszerint még az emberfajt illetőleg is mily ke
véssé vagyunk e tekintetben tájékozva, jóllehet 
ezt mar hasonlithatlanul jobban ismerjük, mint a 
többi állatokat. A szaporodás ezen akadályai már 
kitűnő szerzők által t á rgya l ta t tak , s nekem is 
szándékom egy ujabb munkában meglehetős ter
jedelemben megvitatni e tárgyat , különösen a dél
amerikai vad állatokra nézve; i t t csak néhány 
megjegyzést bocsátok előre, hogy a főpontokra 
felhívjam az olvasó figyelmét. 

Legnagyobb mértékben a peték, vagy a még 
igen gyenge sarjadékok látszanak szenvedni ez 
akadályok hatása alatt, — habár üem mindenikre 
nézve áll is ez eset. A növényekot illetőleg a mag
vak roppant pusztulásnak vannak kitéve, azonban 
az általam tet t vizsgálatok szerint a csemeték még 
többet szenvednek a miatt, hogy a már más növé
nyek által sürün benépesített talajon kénytelenek 
kicsirázni; sőt e csemeték aztán maguk is nagy 
mértékben pusztíttatnak különféle ellenségek által, 
igy pl. egy 3 láb hosszú és 2 láb széles darab 
földön, mely jól fölásva és kitisztítva levén, sommi 
más növény általi akadályoztatás kérdése nem 
jöhet szóba, megszámoltam a mi pázsitfüvünk 
egyenként előbuvó szálait, s a 357-ből nem keve
sebb mint 295 lett később a csigák és rovarok 
által elpusztítva. Ha oly réteken, melyeket hoaz-
szabb idő óta rendesen kaszálnak, vagy marhák 
által egészen lelegeltetnek, meghagyjuk nőni a 
füvet, az erőteljesebb növények lassanként kiölik 
a gyengébbeket, habár teljesen felnőttek is már 
azok; igy egy 3 láb széles és 4 láb hosszú lekaszált 
réten 20 fajból 9 kiveszett, mivel a többieket sza
badon fölhagyták nőni. 

Minden fajra nézve természetesen a táplálék 
mennyisége képezi azon legszélső határ t , a med
dig növekedése ter jedhet ; azonban igen sokszor 
nem a táplálék megszerzése, hanem az határoz a 
fajbeli egyének száma felett, hogy mily mértékben 
szolgálnak ezek maguk is más állatoknak táplá
lékul. Igy pl . al ig lehet kételkedni rajta, hogy 
nagyobb területeken a foglyok, fajdok és nyulak 
száma az apróbb ragadozók pusztításával áll 
arányban. Ha Angliában a legközelebbi 20 év 
alatt egyetlen vadat sem lőnének le, s ugyanazon 
idő alatt egyetlen ragadozó állatot sem pusztíta
nának el, valószínűleg kevesebb vad volna, mint 
van jelenleg, habár évenként százezrekre megy is 
az ejtett vadak száma. Másfelől azonban vannak 
esetek, midőn, mint az elefántnál például, egyet
len sem esik ragadozóknak áldozatul, mivel még 
az indiai t igris is csak r i tkán meri megtámadni az 
anyja által védelmezett fiatal elefántot. 

Az ugyanazon fajhoz tartozó egyének közép 
számának meghatározásában lényeges szerepet 
játszik az éghajlat is. A rendkívüli hideg és száraz 
évszakoknak koronként visszatérte, minden aka
dályok közt , a legnagyobb hatásúnak látszik 
lenni. Az 1854 —5-diki tél, a mennyire a tavasz-
szal nagy mérvben megfogyatkozott fészkek szá
mából következtethet tem, a kertemben levő 
madaraknak négy ötödét seramisitetto meg, — a 
mi, ha meggondoljuk, miszerint az embereknél 
járványos betegségek alkalmával 10°,0 már rend
kívüli nagy halandóság — iszonyú pusztulásnak 
tekinthető. A klima hatása első pillanatra egészen 
függetlennek látszik lenni a létérti küzdelemtől, a 
mennyiben azonban a klima a táplálék csökkenésére 
hat, az ugyanazon eledellel élő, s ugyanazon, vagy 
külön fajhoz tartozó egyének közt a legerősebb 
küzdelmet idézi elő. Sőt még azon esetben is, a 
midőn a klima, mint pl. rendkívüli hideg, közvet
lenül h a t : mindig a kevésbbé erőteljes egyének, 
vagy azok szenvednek leginkább alatta, melyek a 
tél előhaladtával a legkevésbbé képesek táplálék
hoz j u tn i . 

Ha délről északfelé, vagy ogy nedves terii-

*) A fajok eredete a természeti kiválás utján vagyis 
az előnyös válfajok fenmaradása a létérti küzdelemben. 
Irta Charles Darwin. Az eredeti hatodik bővített s javított 
kiadás után fordította Dapiy László. Budapest, 1873. 

létről a száraz felé haladunk, mindio- találunk 
fajokat, melyek fokonként ri tkábbak és ri tkábbakká 
lesznek, mig végre teljesen eltűnnek, és mivel a 
klima változása eléggé észrevehető, azonnal haj
landók vagyunk az egészet az éghajlat közvetlen 
hatásának tulajdonítani. Azonban ez téves véle
mény ; feledjük, hogy mindenik faj, még a hol 
legjobban el van is terjedve, folyvást óriás pusz
tulást szenved részint ellenségei, részint ugyan
azon hely vagy táplálékért küzdő vetélytársai 
á l t a l ; ós ha őzen ellenfelek vagy vetélytársak a 
klima valami csekély változása által , bármi cse
kély mértékben is, kedvezően érintetnél;, azok 
száma is növekedni fog; és mivel minden terület 
már teljesen be van töltve élő lényekkel, a más 
fajoknak kell e miatt pusztulni . H a délfelé uta
zunk, ós némely fajt számra nézve pusztulni lá
tunk, biztosak lehetünk, hogy ennok oka az, mert 
a klima a többi fajoknak kedvező, ennek az egy
nek pedig ár talmas. E p igy van ez, ha északfelé 
utazunk is, csakhogy már kissé csekélyebb mér
tékben, mivel északfelé minden faj, s igy a ve
télytársaké is apad számra nézve; igy északfolé 
utazva vagy hegyekon haladva föl, sokkal gyak
rabban találkozunk a klima közvetlen ártalmas 
hatásának következtében elnyomorodott alakok
kal, mint ha délfelé, vagy a hegyről lefelé me
gyünk. H a az északi sarkövhöz, a hófedte bér-
ezekhez vagy a sivatagokhoz érünk, i t t már a 
létérti küzdelem csaknem kizárólag az elemek 
ellen folyik. 

Hogy azonban a klima közvetve is hat az 
által, hogy kedvez egyes fajoknak, — azt világo
san látjuk azon növények óriás számából, melyek 
kérteinkben teljesen megszoknak a m i klímánkhoz, 
de azért soha sem honosulnak meg, mivol nem 
birnak versenyezni hazai növényeinkkel, sem ugy 
ellentállani hazai állatainknak. 

Ha egy faj felettébb kedvező viszonyok kö
vetkeztében rendkívül elszaporodik egy kis terü
leten : gyakran valamely já rvány ü t ki közötte ; 
legalább a mi vad ál latainknál ugy látszik, hogy 
rendesen ez tör ténik *) a ez a létérti küzdelemtől 
független, korlátozó akadályok egyike. Azonban 
ezen úgynevezett járványok némelyike, ugy látszik, 
élődi férgeknek tulajdonitaudó, a melyek valami 
körülmény, talán épen a nagyon is összeszorult ál
latokon tova terjedhetés könnyűsége által arányta
lanul segittetvén, most a létérti küzdelem egy neme 
fejlődik ki a parasiták és azoknak táplálói között. 

Másfelől az ugyanazon fajbeli egyéneknek, 
ellenségeik számához aránylag nagy tömege, több 
esetben, feltétlen szükségnek látszik a faj fennma
radására. Ez az oka pl. , hogy mezőinken oly nagy 
bőségben produkálhatunk búza- vagy répamag-
vakat, mivel o magvak azon madarakat , melyek 
belőlök táplálkoznak, számra nézve rendkivül túl
haladják; e madarak pedig, jóllehet az év ez egyik 
szakában bőviben vannak is a tápláléknak, nem 
szaporodhatnak a táplálék arányában, mivel télen 
akadályozva van szaporodásuk. De ha megpróbál
juk , tapasztalni fogjuk, hogy mily nehéz a búza 
vagy más ily növény magvait pl. kertekben meg
őrizni ; én ily esetekben minden egyes magvat 
elvesztettem. Mivel o szerint az ugyanazon fajbeli 
egyének nagy számára van szükség, hogy a faj 
fönmaradjon, ebből fejthetni meg a természetben 
előforduló azon sajátságos tényeket , miszerint 
néha az igen r i tka növények egyes helyeken, hol 
^zok előfordulnak, rendkívüli bőségben találhatók, 
és hogy némely társas növények elterjedési körük 
legszéléin is társasán vagyis nagy számban élnek 
e g y ü t t ; mert ily esetekben azt kell h innünk, hogy 
csak ott tenyésznek e növények, hol oly kedvező 
életfeltételek vannak reájok nézve, miszerint 
többen is élhetnek együt t , és igy megmenthetik a 
fajt a végkiveszéstől. Fölhozhatnék még azt is, 
hogy a keresztezés jó hatása, és a t iszta párosítás 
rósz befolyása ez esetek legtöbbjénél kétségkívül 
szinte szerepel ; — most azonban nem akarok o 
tárgy fejtegetésébe ereszkedni. (Vége követk.) 

Kazinczy Ferencz fogsági naplója. 
(Folytatás.) 

K u f s t e i n . 
Éjfél vala, midőn Kufsteinban érénk. Kapi 

tány Cservenka, egy 70 esztendős, sánta artille-
rista kapitány, vala Commendánsunk (a vár Com-

•) E tétel igazolására szolgál azon eset is, hogy a má-
gócsi uradalom roppantul elszaporodott nyulai között, a 
múltévben, a himlő-járvány pusztított; habár itt is meg 
kell jegyeznünk, hogy a valódi himlő könnyen összetéveszt
hető más bőrbetegségekkel, melyek a nyulféléknél bőrat
kák következtében származnak. 
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mendánsamás vala) s ez a városban lakott, mely 
épen alatta van az iszonyú hegynek. 

Aubort részegen mutata be. Das ist der Sul-
loszky; das ist der Kaszinszky ; das ist der S.'.lá-
verl, das ist der Szmethanovicserl-, etcetra. Recht 
brave, charmante Leute, ich versichere Sie. (Igen 
derék, kedves emberek , hitemre mondom.) — 
Cservenka pirult helyette. Akkor Aubert Cser-
venkánénak álla, kit talán Közember korában 
véve el az öreg; egy szörnyű testű, még szörnyűbb 
ábrázatú faragatlan, vad madonna. Aubertnek az 
mindegy volt. Neki ment az asszonynak, s hol a 
jobbját taszitá félre, hol a balját, s maga hol 
jobb, hol bal lába hegyére görbülve, tet te a vén 
kövér szatyornak a jolicoeur complimentjeit. Resz-
keténk, mint minden, a k i várbeli fogságra vitetik, 
de lehetetlen volt nem nevetnünk. H. Oborlíeutc-
nant, lásson Ihro Bagage auf die Festung hinauf-
tragen, monda Cservenka Aubertnek. — E i , w a s ? 
meine Bagage wird nicht hinaufgotragon. — Ei , 
Mord Christi Sakerment , felele Cservenka, so 
verstehen Sie doch, ich sage nicht Ihre Bagage, 
sondern die dieser Herren. — Nun das ist — otwas 
— anderes — (Főhadnagy ur, vitesse podgyászát 
fel a várba. — Ej , mi t ? az én podgyászomat nem 
kell fölvinni. — E jnye , isten teremtette, értso 
meg, ezeknek az uraknak a podgyászát. — No 
már az — megint — más) monda a részeg ember 
a neheztelés hangjával. 

A várba 452 grádics viszen, ha jól jegyzé 
meg Szulyovszky, s a status foglyai ott egy torony
ban tartatnak, mely 13 rekeszeket foglal magában. 

A Dachstuhl (oszlop, mely a fedél közepét 
tartja) oly vastag, hogy 3 ember öszvefogott 
kézzel n-hezen ölelhetné körül. E körül fut el a 
folyosó. Minden két szobának egy pitvara van. A 
szoba alacsony, az abla Í nagyocska s párkányát 
elérheti a térd. Az ablak falában nemcsak rud 
van, hanem drótból font rostély is. A szoba ajtaja, 
s a parányi kemencze egészen elfogják a négy fal 
egyikét (itt báró "Wesselényi Nro 7 lakott talán 
ötödfél esztendeig, ogy püspök és egy zsidó közt). 
Nro 13 Marét , Nro 12 Bacsányi; 1795-ben e kettő 
beszélgető egymással. A szoba ajtaja belülről vas-
pléhvel vala bevonva, sazon egy ablak-lyuk, de a 
melyet kívülről mindég zárva tar tot tak. Holmit 
ezen adának be, mert az ajtó csak szombaton 
nyi t ta tot t meg a kapitány jelenlétében, mig a 
borbély a szenvedőt megborotválá, s a gyomorszék 
kiürí t tetet t . 

Felérvén a folyosóra, barát im! mondám, me
lyikünket nyél el legelőbb a Cyclops barlangja? 
S azon szempillantásban kérdé Cservenka: W e r 
von Ihnen ist Kazinczy? (Melyik önök közül Ka
zinczy ?) Bevivének, mogveték ágyamat s levevék 
rólam a lánczot, i t t s ez nap utoljára. Wenn Sie 
sich nicht gut auő'ühren, monda Cservenka, so lasse 
ich Sie an diese steinerne grosse Kugel anschmie-
den. — Das habén Sie nicht nöthig Herr Haupt-
mann,,mondám, es sind fünf Jahre , dass ich leidé, 
meine Vorgesetzten habén noch nie Klage widor 
mich. (Ha nem viseli jól magát, éhez a nagy vas
golyóhoz vasaltatom. — Arra nem lösz szükség, 
kapitány ur, öt éve, hogy szenvedek, de elöljá
róimnak még nem volt rám panasza.) Ránk zárak 
az ajtót. 

Viradtakor kinézek ablakomon. Előttem mo-
redezett az egekig aKaiserberg , alat tam fekvék a 
külvároska s leláttam az ország útjára. Gyönyörű 
látás ! de szabadnak. s> 

A szobák igy osztatának k i : 
Nro l-o Sonki, mert a szoba setét. 
Nro 2-o én. 3. Szlávy János . 4. Szmetanovics 

Károly. 
Nro 5-o Báró Behmelburg, alhadnagy a Bre 

chanvill gyalog ezrednél. 

Nro 6. Hirgeist Ferencz. 7. Hajtzmann ad
jutáns ugyanott . 

Nro 8. Uza Pál . 9. Carl Foureau főhadnagy 
ugyanott. 

Nro 10. Baranyai Mihály. 11. Ujgyörgyi 
József. 

Nro 12 Laczkovics László. 13. Szulyovszky 
Menyhért. Do ő két hónap múlva levitetett a 
Grimmel Ignácz főprofósz szobájába. (Az alprofósz 
neve Müller József). 

Foureau, Behmelburg és Hajtzmann Mölken 
szállának meg a Benedektinusoknál. Vacsora né
kik szobájukban adatott, s az apát ogy barátot ren
dele mulattatásukra. Azok összeszólalkozának, 
hogy tréfából reá ijesztenek a papra, s azt mondák 
neki, hogy ők Olaszországba mennek Libertét s 
Egali tét prédikálni, s tiszteletlenül szólának a Csá
szár ellen, magasztalással a republikánusról (cse
lekedetek gondatlan tréfa volt, nem egyéb.) Ve-
szettebb embert mint Foureau gondolni sem lehet. 
Erkölcstelenségeit, marhaságait elhallgatván, me
lyekkel elborzasztá a dőrék Uzát , hogy többé vele 
szólani sem akara, csak azt emlitem, a mivel dicse
kedett , hogy Magyarországon hogy verte a vor-
spontosokat s hogy quietálta a miatyánkkal. 

A megbotránkozott Benedictinus elbeszélé 
az Apátnak a mi történt, 8 ez a papot Bécsbe 
küldé. Ki a novek? nem tudta. A regementhez 
küldetett kimutatni. A három tiszt processus nél
kül Kufsteinba küldetet t , esztendő múlva a rege-
ment tisztjei processust kívántak, ez őket meg

szabadította. 
Nyertünk azáltal, hogy Szulyovszky t 

Grimmelhez vivék; már utunk alatt meg-
mondá Szulyovszky, és az ő példájára 
mindenikünk, hogy Szlávynak semmi 
titkot nem mondanak; az rósz ember s 
oktalan; Szulyovszky tőlem kére tanácsot, 
mint közöljünk hireket egymással. Ko 
pogva, vagy ha az nem lehet, egy gom
bostővel lyukakat szúrván a nyomtatott 
könyvek lapjain keresztül, de egy lapra 
ne többet mint négyet. — Szulyovszky 
azt monda Grimmelnének, hogy ő mán-
gorlana, hogy mozgásba hozza vérét, de 
szerezzen 'ÜTnakit segitőül. De ki t? A 
franczia generális inasát. Az inast meg-
szólitá az asszony, ő nyert azzal, hogy 
nem kellé megtenni a munkát , s az inas 
akará látni, micsoda ember Szulyovszky? 

Generális Fiorella Antal közel rokona 
volt Bonaparténak, s oly tekintetű, hogy midőn 
1797-ben elfogadtatott s Gréczbe vitetett , Napóleon 
(akkor még Bonaparte) lovelet ira Alvinczynek, s 
oda küldé herczeg Hohenzollert, ennek helyébe 
Fiorellát 13 napi fogsága után kiadatni kívánta. 
Kiadatot t . De mivel ő vitte a hadat a pápa ellen, 
s ezzel, ámbár maga is olasz nyelvű, csak fran-
cziául beszéle, s éreztette vele, hogy a respublica 
több, mint egy uralkodó, midőn Turinban capitu-
lálván, magát feladta, Kufsteinba hozatott. Magá
nak nem vala szabad lejőni a várból, igen inasá
nak, 8 az olvasa újságokat, s a mit hallá, megvívó 
mind urának, mind Szulyovszkynak. Szulyovszky 
a hiroket nekem a tőlem vett könyvekbe beszur-
kálá, s ismét uj könyveket kére, én pedig mihelyt 
vettem, felírtam a betűket kőtáblácskámra, akkor 
uj lyukakat csináltam a könyv lapjaiban, elko
pogtam társaimnak, s a kőtáblát letörlöttem, hogy 
rajta ne veszítsek. 

Kufstein szomorú haza. Ugorkát Botzenből 
hozatánk, mert azt ez a föld nem terem. Egy nap 
halat főzetek, s nyers hagymát hozattam fel. 
Elkiáltani magamat, hagyma te az én honomban 
termettél I A kufsteini biró Bécsben vala, s meg-
látá, hogy alma nagyságú hagymát hozának fel 
Magyarországról egy hajón. Hét zsákkal meg-
veve. Még egyet hozattam; s ugy tartottam mint 
kincsemet. 

Budai és brünni fogságunknak legalább azaz 
öröme volt, hogy a mieink élete felől az által tud-
hatánk valamit, hogy tőlök pénzt, tokajit, ruha-
belit vet tünk Kufsteinban nem vevénk e vigasz
talást, már 10-ik hónap múlva is. 

Azonban 1800. május 22-kén estveli 7 óra
kor nyilik belső ajtóm fiókja s Grimmel beadja 
vacsorámat. Ezzel megfordul, s ismét előjővén az 
ajtó-fiókhoz, jobbjával egy contó-forma papirosát, 
baljával egy oly valamit, mintegy öszvehajtott, 
de még be nem kötött könyv, nekem ád be, min
den szó nélkül .Hála Istennek! valaha tehát roeg-
érkezett! kiáltám; azt hivén, hogy a nyaláb Bah-
rens munkája Über die Klassiker, melyet még 
szeptemberben kértem megszereztetni erszén vemre. 
Az igen kevés szavú Grimmel nem :tdti a nyalá

bot, hanem a Contót. Das schenke ich Ihnen, 
mondám, gebén Sie mir nur das liingst ervvartete 
Buch. (Azt önnek hagyom, adja csak a rég várt 
könyvet!) De Grimmel a nvalábot nem adta. Nein, 
nein, zuerst nur dies da! (Nem, nem; először csak 
ezt.) Hogy megszabaduljak tő le , ugy tettem, 
mintha meg akarnám tekinteni, tudom én mit ér 
a Contók bemutatása a foglyoknak, de mint lettem 
oda, midőn Contó helyett anyám levelét lát tam 
meg. Egyszerre rogytam térdre, s ég felé emelvén 
a papirost, mint a misemondó az ostyát. Grimmel 
megrázkódva hallá sikoltásomat, orditásoroat. 
Was machen Siedenn ? d i eGn . Mama lebt ja, be-
ruhigen Sie sich, das ist ihre Schrif t . (Mit csinál? 
Hisz nagyságos asszonyanyja él, legyen nyugodt, 
az ő írása.) 

A Contónak nézett papiros az anyám adresz 
nélkül, pecsét nélkül irt levele volt, a nyalábban 
nem Báhrens, hanem 6 fejér zsebkendő. 

A tokaji bor a Cerberust is megszeliditheti: 
De a kufsteini Cerberusok vadabb természetűek 
mint a Rhadamantuséi. Két butell iát magamnak 
tartot tam és társaimnak, a többit ezek ivák. 

Müller .e nincs panaszom, Grimmel pedig 
szeretett is. Soha sem evem meg a mit főzettem, 
s felét mindig azoknak küldém, a kiknek pénzek 
elfogyott. Grimmel ós Müller ezért engem e né
ven neveztek : Der gute Herr. De Cservenka vad 
ember vala, minden érzés nélkül. Minden mu
tatta, hogy von P ik auf szolgált, szolgai lélek 
testestől-lelkestől. 

Midőn egyszer beretválának, nálam ült s azt 
beszélé, hogy bálban volt. Da Kufstein klein sein 
soll — (a mölki klastrom folyosója hosszabb lineát 
teszen , mint a Kufstein diametere) — so stelle ich 
mir vor, die Bálle müssen hier t raurig sein. Unter -
dessen ist immer Freudé zwischen frohen Men-
schen zu sein. (Mivel Kufsteint szűknek képzelem, 
ugy hiszem, szomorú bálok esnek benne; egyéb
iránt víg emberek közt lenni mindig öröm) 
mondám. 

Nem képzelhetni nagyobb dühösséget, mint 
a melyben kipattant. Nem értettem. Ich habé Sie 
ja nicht beleidigt? (Hiszen nem sértettem meg?) 
A profósz monda, s magától , hogy én frohen 
Menschen-t mondottam, nem ezt rohe. *) 

Das ist etwas anderes, monda Cservenka. Ich 
war imBegriff, Sie an diese Kugel da anschliessen 
zu lassen. (Már az más; már a vasgolyóhoz akar
tam lánczoltatni.) 

Imádkozzék minden, hogy fogságot ne kell
jenszenvedni; ilyen emberek alatt az nem könnyű, 

Május utolsó napjaiban egy reggel dobverést 
és tábori muzsikát hallanak füleim. Letekintek, a 
egy tyrolisi insurrectioi csoportocska ballaga a 
város kapuja felé zászlóval. Kozöttök a maga 
skárlátszin köpenyegében a Chirurgus is. Félóra 
múlva egy második csoport is és még délig öt 
vagy hat. — Délben kérdem Grimmelt. mit akar 
ez a marsirozás? mert hallgatni bizalmatlanság 
lett volna. Most lesz esztendőnként tartatni szo
kott mustrájok. Ugy de június 1-én pünkösd lesz, 
mért nem halasztják a mustrát továbbra? A* 
innep a rendet meg nem szakaszthatja, úgymond 
Grimmel; a tyrolisi nép szoros rendhez szokott. 
Mi történt a tábornál, tudtam a Szulyovszky tói 
vett hírekből. 

Másnap s a harmadikon s negyediken ugyanez 
történt. A tyrolisiak nemzeti színe a zöld, ők va
dászok, polgárkatonáik kávéazin pokrócz posztót 
hordanak, zöld gallérral és hajtókával. Marsokat 
eltanulta fülem 

Ascéna komolyabb szint véve magára; kevés 
nap múlva 3 caoport magyar sereg jőve Kuf
steinba Inspruck felől. — Elértem, hogy Olasz
országból foltolatik seregünk. Egy káplár közel 
a város kapujához felkiált: Hová mégy ? Hová 
mégy? ilyen amolyan adta! és tovább kiparan
csolta. 

O süsse Stimme, vielwillkomm'nerTun 
Der Muttersprach' in einem fremden Lande! — 

Goethe* Iphigenie. 
(Oh drága hangok, oh bájos zene: 
Idegen földön az anyai nyelv!) 

Két szürke köpönyegü katona est ve sokáig 
néző fel ablakainkra. Ezek bizonyosan tudják, 
hogy itt magyarok kinzatnak,mondám. Akármi ér, 
reájok kiáltok. — Fö ld i ! Hé j ! Paj tás! NoJ Tót 
vala a legény, de azt is hazám nevelte. 

Néhány napig tárta a magyar seregek érke
zése. El nem tudánk állani az ablaktól. 

*) A szóhasonlat fiahe (víg) és rohe (durva) közt 
nem fordítható. — Közlő. 
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Egy nap délután két órakor egy szürke 
köpönyeges kék nadrágos legény és egy leány 
összeszólalkoznak s elválnak egymástól, a leány 
az insprucki utón indult el, a legény a kálvária 
felé. Azonban a réten öszveakadnak; a leány 
megvendéglé a magyar legényt, s az kaszához 
nyúl s vágja a rendeket. Az alprofósz Müller 
nyitja az ajtómat s sétálni hiv a gömbölyű folyó
sóra. Jöjjön az ur, mondám, lássa ama legényt, 
már kész ismeretsége. — Uram, úgymond, a vá
rosban egész rcvolutio van az asszonyok és leá
nyok közt; veszekednek a magyar legényeken. 

Június közepe táján seregeink Bavariaból, 
egymást taposva térének Inspruck felé. Mont a 
sok ágyú és az ágyu-szekerek. Magyar sereg, 
német sereg egymás hátán, de inkább sietve, 
mint jött. 

Június 29-kén d. u. ágyadurrogások, de 
távolról. GrimmeL'elhozá a vacsorámat. — Uram, 
esztendeje hét nap híján, hogy itt vagyok, még 
azt sem kérdem szombat van-e vagy vasárnap ? 
de most hadd kérdjem, mit jelent ez a mai ágyú
zás ? Die dummen Bürger habén ihren Kirchmess 
und feuern aus Morsen. — (Az ostoba polgá
roknak bucsujok van s mozsarakat sütögetnek 
mulatságból.) Egészségekre a szép Kirchmess mo
zsársütéseit, mondám magamban. 

(Folyt, küvetk.) 

Minta-istálló. 
Hogy a földmivelés 

és a vele együtt járó 
baromtenyésztés,az ér
telmileg fejlődni kezdő 
emberiség gyermekko
rinak e két első fog
lalkozása, a műveltség 
előhaladásával szintén 
hatalmasan igyekszik 
kezdetleges állapotá
ból kibontakozni, leg
inkább kitűnik ama 
körülményből, hogy az 
összes művelt világ 
iparánakföltüntetésére 
rendezett közkiállitá-
aokon mindegyre na
gyobb tért kezd elfog
lalni. Mit szólnának 
hozzá ősapáink, vagy 
pedig a földünk mive-
letlenebb részein máig 
is fél vadak módjára bo
lyongó nomád népek, 
ha látnák azokat a 
nagyszerű szántó-, ve
tő-, arató-, cséplő- és 
őrlő-gépeket, azokat a 
szebbnél szebb gazda
sági épületeket és tö
kéletesített, nemesitett 
állatfajokat, melyek a 
bécsi kiállítás gazdasági és földmivelési osztá
lyát oly érdekessé és meglepővé teszik ? Az em
beriség műveltsége folytonosan előre halad és 
ma már az a foglalkozás is, melyre az őskori 
embereket csupán a kényszerűség s az élet-
föntartás ösztöne bizta, és a melyet ők a kez
detlegesség legalsóbb színvonalánál fólebb nem 
tudtak emelni, oly nagyszerű, magas művészetté 
vált, mely a többi, ugy nevezett „nemesebb" ipar
ágak közt méltán helvét foglalhat. Hogy állitásunk 
nem túlzott, arról bárki meggyőződhetik, a ki a 
bécsi közkiállitás földmivelési és gazdasági épüle
teit és műszereit megtekinti. Az előbbiek közt 
nem utolsó helyet foglal el az a minta-istálló való
ban mintaszerű berendezésével, melyet Pittel báró 
állított ki, s melynek építési rendszere a gazdasági 
építkezés módnak uj irányt adni van hivatva. 

A kiállítási helyiségnek ama keleti részében, 
mely a Heustadel posványos vizén tul csöndes, alig 
látogatott vidéket képez, egy csinos épület emel
kedik, melyről alig tenné föl az ember, hogy nem 
emberek, hanem barmok számára épült. A. föld
szintes épület, melynek fedele távolról ugy csillog, 
mintha finom palarétegekkel volna bevonva, holott 
csak portland - czémentből készült cserepekkel 
Tan fedve, mészföveny-téglából 411, melynek 
anyagát közönséges homok szolgáltatta. A téglá
kat ott helyben Bécsben vetették tizennégy nap 
alatt a szászországi dr. Bernhardi E . módszere 
szerint s az épület elkészítése nem vett három 
hétnél többet igénybe-

Az istálló három osztályra van elkülönítve, 
t. i . : lovak, szarvasmarhák és sertések számára, s 
ezekből a nem hivatott gazda is első tekintésre 
át fogja látni a berendezésnek és a czément alkal
mazásának czélszerüségót. A portiandi czémenttel 
födött hidlás, a szép koczka-lapok a márvány-
czément, melylyel a falak borítva vannak, könnyű 
szerrel tisztán tarthatók, mi már magában is elég 
ajánlás arra nézve, hogy a gazdasági , s főleg 
istálló-épületekhez ily anyagot alkalmazzunk. A 
ló-és marha-jászlak szép, simára csiszolt márvány
darabokból készültek, sa mi alakjokat s készités-
módjokat illeti, póldányszerüek. Átalán véve az 
egész istálló a lehető legczélszerübben, legcsino-
sabban van berendezve s a szellőztetési szerkezet 
szintén sikerültnek mondható. Vajha honi nagyobb 
gazdászaink kellő figyelmökre méltatnák e ritka 
tökélyü gazdasági épületet, s igyekeznének azt itt 
Magyarországban is mielőbb meghonosítani! 

czia 

E g y v e l e g . 
*• (A franczia zászlók.) Most, mikor a fran-
zászlókérdés oly élénken foglalkoztatja az 

európai közvéleményt, érdekes föleleveníteni e 
zászló átalakulásainak történetét. I . Károly alatt 
a franczia zászló kék volt, három nyelvbe szakadt, 
s hat piros rózsa díszítette. A karolingi dynasztia 
után az említett kék zászlót vörheny piros vál
totta föl, melynek lángnyelv alakja volt, az ország 

Minta-istálló a bécsi kiállításon. 

főlobogóját képezte, mely mellett a „royalisták
nak világos és kékszínű zászlójuk volt, arany 
liliommal, mely alatt a 12, 13. és 14-ik században 
sok csatát nyertek és vesztettek. VII . Károly alatt 
a kék alapszín fehérré változott. A forradalom 
alatt kék és piros zászlót használtak, melyhez 
Lafayette indítványára a régi monarchiái fehér 
szin is hozzá vétetett, s igy származott a mai tri
kolor. De Lafayette tévedt, midőn a régi monar
chia színét fehérnek hitte, minthogy kék volt. 
Megjegyzendő, hogy a Bastillet tényleg royalis-
tikus zászló alatt vették be. 

** {Karólma Auguszta császárné és királyné 
végrendelete.) A nem régiben elhunyt császárné és 
néhai magyar királyné végrendeletét Londonban 
bontották föl, mert a bankban levő vagyont a 
végrendeleti egyetemes örökös: Károly Lajos 
főherczeg nevére akarták átíratni. A bank igaz
gatósága tehát a végrendelet eredetijének előter
jesztését és a hagyatéki tárgyalásnak Londonban 
eszközlését követelte. Az egyetemes örökösön: 
Károly Lajos főherczegen kivül örökösök még: 
Erzsébet császárné és királyné, Rudolf trónörökös, 
Gizella főherczegnő, mint unokák és ősunokák, a 
braziliai császár mint unoka, Sarolta császárné 
mint unokájának Miksa császárnak neje, és a svéd 
özvegy királyné. A bécsi császári kincstárnak 
hagyá azon szentelt rózsát, melyet 1819-ben ka
pott Rómában VII . Pius pápától, a müncheni 
kincstárnak pedig ama lánczot, melyet XI I . Leo 
pápa küldött neki 1827-ben, miután az a szent 

kapuk bezárására szolgált. A katonák leányai 
számára fennálló Karolina-alapitványnak hagyott 
összegre nézvo elrendelé, hogy annak adományo
zása körül semmiféle nemzetiség különös előnyben 
ne részesittessék, minthogy ő csak egy osztrák 
hadsereget ismer, azt, melynek férje halálos ágyán 
köszönetet mondott.TovábbáöOOOengesztelő misét 
rendelt meg a maga lelki nyugalmáért és e czélra 
5000 frtot hagyott. Egyetemes örökösének, Károly 
Lajos főhg. fiainak lelkükre köti, hogy nem gon
dolva a világ gúnyjával, szorgalmasan gyónjanak, 
megváltójuknak, inkább a kötelességnek mint a 
becsvágynak, vagy a haszon s a földi örömöknek 
éljenek és szülőiknek mindenkor örömet szerez
zenek. 

** {Egy német lap Andrássy Gryula grófnéról) 
A „Gartenlaube" a külügyminiszteri estólyt irván 
le, mely a német császárné tiszteletére adatott a 
következő módon jellemzi Andrássy Gyula gróf-
nét: „A grófné erdélyi. Külső megjelenésében a 
német szász vér (!) félreismerhetlen. Az északnéme
tek gyöngéd rózsás arczbőrével és hamuszőke 
hajával bír, a nagy, élénk, szellemdús szemek és 
a finom kecses alak azonban fogadott (!) hazája, Ma
gyarország produktumának látszanak. A német 
nyelvet, mint minden erdélyi nő, igen tisztán ejti, 
bár éles hangnyomatékkal, s egész lényébon, sza
vában, mosolyában, pillantásában, mozdulatainak 
puhaságában végtelen kedvesség rejlik, a valódi 
nőiség bájos kifejezése. Minden nő életkora azon 
érzelmek szerint mérendő, melyeket másokra 

áraszt, s ezek szerint 
a grófné az örök ifjú
ság meghatározhatlan 
stádiumában van. Ke
cses volta tiltja a gó-
thai almanachot meg
nézni. Ha egyszer öt
ven évos lesz, még 
mindig huszonöt éves
nek fogják tartani. E 
mellett a legboldogabb 
feleség, ki férjét imád
ja, gyermekeinek gyön
géd, gondos anyja, 
mely tulajdonságok 

azonban őt nem gátol
ják abban, hogy este 
szalonjában a legügye
sebb uri hölgy legyen." 

** (Angol szokás a 
X Vll-dik századból.) 
Kalapot emelni nekünk 
könnyű,mert megszok
tuk. A mi kalapunk 
arra való, hogy vegyük 
le, és olyan körülmé
nyek között, midőn 
őseink térdet hajtottak 
volna, mi csak kalapot 
emelünk. A kalaple-
vevéseel való tisztel
gés társadalmi hit-
czikkünk lett. De a 
XVII-ik században uj 

és föltűnő szokás volt. — A kalapot nem azért 
csinálták, hogy az ember a kezében tartsa, ha
nem hogy a fején hordja. A férfiak a kalapot 

háznál, templomban, utczán és átalában min-
nyilvános helyen a fejőkön tartották. Ott-
az ebédlőasztalnál és a színházban sem tet-

Egy angol író panaszolta: „nagyon meg-
a fejemet, mert ebéd alatt levettem 

Minden férfi fedett fővel étkezett, 
hogy az ő gyermekkorában 
mindig fedetlen fővel volt, 

alatt ő és a többi gyermekek 
A boltos feltett kalappal 

a pap feltett kalappal 

a 
den 
hon 
ték le. 
hűtöttem 
kalapomat.' 
Clarendon mondja, 
az idősebbek előtt 
de az ebéd ideje alatt 
is feltették kalapjokat. 
állott a pudli mellett 
ment a szószékbe, és ugy szónokolt. A templom
ban levő hallgatóság sem vette le kalapját, de 
isten nevének említésére mindnyájan megemelték. 
Il-ik Károly uralkodása alatt százféle idegen bo
lond szokás jött divatba; franczia szó, franczia 
öltözet, franczia divat után őrjöngtek. — A kalap 
emelését és levevósét elkorcsosult idegen divat 
megvetésreméltó majmolásának tartották, melyet 
külföldről vittek Angliába. Minden józan ember 
a fején tartotta kalapját; csak az élezeskedők, 
járdataposók és léha bolondok vették le. A quae-
kerek a királylyal is föltett kalappal bőszeitek. 
Cromwell hatalmas ember volt, de a puritánok 
kalap föltevése ellen ő sem mert szólni. A csatába 
viteté őket, meghaltak ha kellett — de kalapjokat 
nem vették le („EH.") 
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Irodalom és művészet. 
— (A Franklin-társulat naptárai.) A Frank

lin-társulat kiadta már naptárait az 1874-ik évre. 
E naptárak előbbi évfolyamait a Heckenast Gusz
táv kiadásából ismeri már a nagy közönség, s a 
maga körében mindenik népszerűségnek örvend. 
Átalánoseágban elég annyit mondanunk rólok, 
hogy nemcsak külsőleg, alak és berendezésre 
nézve folytatásai az előbbi évfolyamoknak, hanem 
ugyanazon irányban s szollemben vannak szer
kesztve is, mint amazok. Egyenként a következők: 

1. Nemzeti nagy képes naptár, a magasb igé
nyeknek is megfelelő évkönyv, mely a szokott 
naptári részen s a vásárok teljes jegyzékén kivül 
(melyek mindenik naptárral közösek) bő szépiro
dalmi és ismeretterjesztő tartalommal kínálkozik. 
A szépirodalmi részben Jókaitól és Tóvölgyitől 
beszélyekkel, Komócsytói, Kuliffay Edétől, L;iuka 
Gusztávtól, Tóth Kálmántól versekkel találko
zunk. A számos életrajz és arczkép közül meg
említjük a képviselőház három elnökét, Tóth 
Kálmánt, az ujabb minisztereket, ujabb főpapo
kat, az év nevezetesb halottjait (gr. Nádasdy Li
pót, Vukovich Sebő) stb. A bécsi világkiállítást, 
egészben és részletekben, számos kép és leírás 
ismerteti, többi közt a könyv nagy czimképe, 
mely a körcsarnok belsejét tünteti föl. Számos 
kisebb-nagyobb czikk, minők a persa sah körútja, 
Afrika titkaiból (Livingstone arczképével), a 
Gizella-albumból, A tisztaságról stb. stb. hasznos s 
amellett mulattató olvasmányt nyújtanak. Végre 
a könyv közhasznúságát emeli a tiszti névtár s a 
nagyszámú hirdetések. Ez évkönyv, melyet Áldor 
Imre szerkesztett, mintegy 20 negyedrét ivre terjed 
s ára 1 Irt. 

2. Protestáns képes naptár, az uj folyam máso
dik éve, a protestáns közönség előtt oly jól ismert 
beosztással és szerkesztéssel. A jelen évfolyam a 
kitűnő protestánsok közül a következők arczképeit 
adja: b. Vay Miklósét, kinek ötvenéves egyház
hivatali jubiláumát az idén ülte a protestáns 
egyház ; dr. Szeberényi Gusztáv ág. hitv. superin-
tendonsét; dr. Pólya Józsefét, ki nagy vagyonát 
a pesti ref. főiskolának hagyományozta; dr. Sala
mon Józsefét,Erdély, kitűnő hittudósa s tanférfiáét, 
és a derék tudós Hunfalvy Jánosét. A szépiroda
lom (beszély és vers) tartalom és vallásos irányú 
s jó tollakból eredt. Egyéb czikkek közül különösen 
kiemeljük „A népiskola és a felnőttek oktatása" 
czimü becses közlemény t; „A pogány és középkori 
vallásos érzelmekről" czimü tanulmányt. Még 
néhány csinos kép s loirás emeli a könyv becsét, 
melyet Dömötör János az idén is az eddigi gond
dal szerkesztett. Ára most is 50 kr. 

3. István bácsi naptára. Alapitá Mayer I., 
szerkeszti Kőhalmi K. J . Azon időben, midőn 
nálunk a naptárirodalom lendületet vett, Mayer 
István egyike volt e téren a legszerencsésebbek
nek, népszerű irálya és tapintatos szerkesztése 
által. A kiadó czég igyekszik annálfogva föntar-
tani az általa alapitott naptárt, mely most is 5 
ívnyi szöveggel jelent meg, számos vallásos, tör-
tónelmi,földrajzi értekezést, loirásokat.beszélyeket 
s néhány csinos képet tartalmazva. Ara 50 kr. 

4. A Falusi gazda naptára, a jeles gazdasági iró 
dr. Farkas Mihály szerkesztése alatt, most már 
X. évfolyamában jelenik meg. Maholnap egész 
gazdasági kis könyvtárrá növi ki magát, melybon 

T A R H Á Z. 
után. A mulattató rész is a tárgygyal összeillőleg 
van válogatva; versekből: Petőfi egypár bordalát, a 
Csokonai Csikóbőrös kulacsát 8 a Fóti dalt talál
juk; az adomák pedig Borkorcsolyák neve alá 
vannak sorolva. Bortermesztő közönségünknél e 
naptárnak is nagy olvasókört merünk jósolni. Ara 
ennek is 80 kr. 

6. A közhasznú naptárak közé sorolhatjuk a 
Magyar nők naptárát is, melyet K. Boniczky Irma 
már VI. évfolyamban nyújt a nő olvasóközönség
nek, s melyben házi és gazdasszonyaink most is 
egész csomó hasznos házi jegyzetet, a nővilágot 
érdeklő mulattató s ismeretterjesztő közleményt 
találhatnak. Ara 60 kr. 

7. A Határidő-naptár, az idén is az előbbi, 
czélszerü és csinos zsebkönyv alakban jelent meg, 
kemény kötésben, irónnal összefoglalva s a nap
tári részen, bélyeg 8 kamat-táblázaton kivül egy 
tiszta jegyzéklappal az év minden napjára. Ára 
1 frt 20 kr. 

8. Az Uj honvéd naptár most is Áldor Imre 
szerkesztése mellett jelent meg. A azöveg közt szá
mos érdekes kép, volt honvédtisztek, u. m. Gáspár 
Andráa, Báthori Schulcz Bódog, Driquet Péter, 
Kiss Ferencz, Vajda János, Szende Béla arczké-
pei, a menház, az aradi honvédszóbor, hadgya
korlatok s csaták rajzai. Czimlapja a bécsi köz
kiállitás honvédcsoportját ábrázolja. Ara 60 kr. 

Következik három politikai, pártszellemü 
naptár: 

9. Balpárti naptár, (szerkeszti Vasgyúró 
Tamás). 

10. Kossuth naptár, (szerkeszti Honfi Tiha
mér), és 

11. Népzászlója naptár, (szerkeszti Áldor 
Imre) mind bal-, részben szélső-bal tartalommal, 
a forradalmi és ujabbkori pártélet mozzanataiból s 
kiválóbb szereplő egyéniségeiből összeállítva, s 
számos arcz- s egyéb képpel diszitve. Az első ára 
50 kr., a két utóbbié 40—40 kr. 

12. A Lidércz-naptár már 13-ik évfolyamát 
járja. Tartalma'most is : rémtörténetek, kalandok, 
bűnösetek, tündérregék, csodás tünemények, s 
több efféle. Ára 60 kr. 

13. Nevessünk, humorisztikus (tulajdonkép 
adoma-)naptár, ismert és nem ismert, jó és nem jó 
adomák gyűjteménye; ára 40 kr. 

14. A Magyar nép naptára (szerkeszti Tatár 
Péter) az előbbi években az összes naptárak közt 
legnagyobb elterjedésnek örvendett, a mit olcsó 
ára is lehetővé tesz; a csinos kiállítású s több kép
pel érdekesitett naptár ára csak 25 kr. — Még 
olcsóbb: 

15. A Kis nemzeti naptár, a többieknél kisebb 
alakban és csekélyebb tartalommal, ára 20 kr. 
Végül: 16. a Fali naptár egy ivén, szintén 20 kr. 

** („Ajezsuiták Magyarországon és egyebütt".) 
Ily czimü, mintegy 30 ives terjedelmű műre hir
det előfizetést Toldy István (Pest, főút 5. sz.) 
példányonként 2 frtjával. A könyv ismertetni 
fogja a jezsuiták keletkezését, alkotmányát, szer
vezetét, történelmi szereplésüket a politikai téren, 
helyzetüket az egyház körében, viszályaikat a 
papsággal és pápasággal; működésüket Magyar
országon és erisölcsi, vallási s politikai elveiket 
és tanaikat 62 jezsuita iró munkája nyomán. 

— (Id. b. Wesselényi Miklós és neje Cserey 
Heléna arczképeire) hivja föl a képes lapok figyel 
mét Jakab Elek a „Hon"-bán közölt fölszólalásá 

a mezei, házi és kerti gazdaság minden ágára b a n > m i a t £ n e történeti emlékű arczképoket ujabb 
nézve részletes és szakértői utasítást talál a fa- ;,i6ben nem látta valahol megjelenve. A fölszólaló 
lusi gazdaközonsóg. A jelen évfolyam gazdag 
tartalmából elég lesz: A rétmivelés (a szerkesz
tőtől), Adalék a (növény- és állat-) honosítás 
kérdéséhez, Az édes eperfa, Az állattakarmány 
beosztása, A virág-kert, A kereskedelmi s ipari 
nö\éoyek tenyésztése stb. stb. becses czikkeket 
fölemlíteni. A közhasznú naptár ara 80 kr. 

Méltóan sorakozik ehhez a kiadó társulat uj 
vállalata: 5. a Borászati naptár, melyet a m. kir. 
földmivelési minisztérium megbízásából dr. Nyári 
Ferencz szerkeszt, s mely most jelenik meg I. év
folyamban. Mint illik, először is alapismereteket 
kezd közleni Természettudományi ré&s-ében, mely 
után a tulajdonképi szölőszeti rész rövid foglalat
ban nyújtja az egész termesztési elméletet, melyet 
a borászati rész követ. A jövő évfolyamok kétség
kívül részleteket fognak nyújtani az átalános alap 

ur ugy látszik nom igen kiséri figyelemmel a hír
lapirodalmat, mert különben tudhatná, hogy föl-
szóLdásával kissé elkésett. Id. b. Wesselényi 
Miklós és Cserey Heléna egykorú olajfestmények 
után kószitett arczképe ugyanis, terjedelmes élet
rajz kíséretében, a „Vasárnapi Újság" 1865. évi 
1-ső számában megjelent. 

•* (A magyar mérnök és épUész-egylet közlönyé
ből) a szeptemberi füzet pár nap előtt jolent meg. 
Tartalmának legérdekesb közleménye az, melyben 
Horváth Ignácz tanár a budapesti műegyetem 
erőmüszaki munkatermének műszereit és készülé
keit ismerteti. A füzet ára 2 frt 40 kr, előfizetési 
dija pedig egész évre 10 frt. 

— (Lapunk mai számával} veszik olva
sóink a „Képes Kiállítási Lapok" uj folya

mának 10-ik számát; e kiállítási heti közlöny 
a kiál l í tás bezártáig (október végéig) lesz a 
„Vasárnapi Újság" melléklete, azután pedig 
lapunkat más, ujabb mellékletekkel fogjuk 
bővíteni. 

Egyház és Iskola. 
** (A tud. egyetem tanévének megnyitási ünne

pélye) e hó 1-én volt, a tud. akadémia kisebb ter
mében, melyet az ifjúság egészen megtöltött. 
Legelőször a volt rektor: ft. Hatála Péter mondta 
bucsu - beszédét Tüzetesen ti 'ólt az egyetemi 
törvényjavaslatról, kiemelve annak előnyeit, vala
mint azon intézkedését is, hogy a hittudományi kart 
meghagyja, mert szükséges, hogy a kath. papság 
nemzeti szellemben neveltessék, mivel az alsóbb 
néprétegre nagy befolyást gyakorolnak. De a 
hittudományi karnál reformokra van szükség. 
Hozassék be a magyar tannyelv a latin helyett, s 
a theologia növendékei világi ismeretekben is 
nyerjenek oktatást. A reformokra nézve volt is 
törekvés, de azt sokan minden áron meghiúsítani 
igyekeztek. A növendékpapság egyrészét Inns
bruckba küldték, jelezve azzal, hogy az ultramon-
tánok ellene állnak a hittudományi kar reform
jának. De ha a kath. autonómia ugy szorveztetik, 
hogy az által az állam befolyást nyerhet a növen
dékpapságra, az ellenszegülés erejo megsemmisül. 
Ezek után ámult év statisztikai adatait terjesztette 
elő. Ezekből megemlitjük, hogy a lefolyt tanév bei' 
147 tanerő működött s a hallgatóság száma az első 
félévben 24finV a másodikban 22J0.volt. Hatala 
beszéde után az uj rektor: ár. Kaucz Gyula 
tartotta beköszöntő beszédét, a mely „az egye
tem föladata és befolyásáról" szólt. Bevezetésé
ben elősorolta az egyetem nagyszerű befolyását 
a tudományra, politikára, egyházi és gyakor
lati életre, s különösen a nemzetgazdászatra, 
állításait találó példákkal illusztrálta, s kie-
melte a XlX-ik századot, mint a felvilágoso
dás korát. Majd elősorolta azon előföltételeket, 
melyek által lehető csak az egyetem szervezése ; 
ezek közt első az egyetem hivatásához méltó szer
vezés, tehátnem szaktanodává vagy nevelő intézetté 
kell azt tenni, hanem a tudományok központjává. 
Ezért a tanszabadságon kivül különösen sürgeti a 
bölcsészeti fakultás nagyobb fölkarolását. Végül 
a tanulókhoz fordult, serkentve és buzdítva őket. 

** (A budapesti egyesitett középtanodai tanár-
képeede)ta,nári személyzeténekkineveztetését közli 
a hivatalos lap. A tanári kar a következő szakfér
fiakból áll : Stoczek József (igazgató,) Bartal Antal 
(anevelésoktatástani szakosztály elnöke,)Szepessy 
Imre (latin nyelv,) Télfy Iván (görög,) Greguss 
Ágost (magyar,) Heinrich Gusztáv (német philo-
logia,) Rákosy Sándor (franczia nyelv s irodalom,) 
Ribáry Feroncz (világtörténelem és régészet,) Sa
lamon Ferencz (magyar történelem.)YHunfalvy 
János (földrajz,) Vész Ármin, Hunyadi Jenő és 
König Gyula (mennyiségtan,) Fölser István 
(ábrázoló mértan,) b. Eötvös Lóránt (elméleti 
természettan,) Schuler Alajos (kísérleti természet
tan,) Szily Kálmán (mechanika,) Than Károly és 
Wartha Vincze (vegytan,) Szabó József (ásvány
os földtan,) Jurányi Lajos (növénytan,) Margó 
Tivadar (állattan) A bölcsészetet és neveléstant 
egyelőre az egyetemi előadásokon veszik a növen
dékek igénybe, a képezde különösen czéljuira 
irányzott paedagógiai módszertani előadásokat 
pedig dr. Kleinmann Mór tanártól. 

** (Árvaház Budán.) A budai tanács városi 
árvaház fölállítását határozta el, melybe egyelőre 
15 fi és nő árva vétetnék föl, kik 6, illetőleg 12 
éves koruktól 15 éves korukig az iskolai és házi 
tantárgyakban oktatást nyernének, azután pedig 
az intézeten kivül helyeztetnének el. Az intéz't 
egy igazgató vezetése és egy külön bizottság t'ol-
ügyelete alatt fog állni. 

Mi újság? 
0 (Október elseje) nagy nap! Javában folyik 

még a szürot a szőlőhegyeken, messze hangzik 
még a szedők danája s este a pattogó tűz körül 
javában foly még a mese az elátkozott király kis
asszonyról, még szájunkban van az édes szőlő ize, 



— s máris valami keserű vegyül bele, szép szó
rakoztató, tarka gondolatok ijedten rebbennek el 
agyunkból, egy szörnyű feketo holló csapott le 
közéjök, melytől elriadtak, egy rémgondolat — 
az, hogy az éhes szörny, mely az édes szabadsá
got, jó életet, mulatást tiz hónapra megint el
nyeli, az iskola ajtaja tárva van, keresvén, hogy 
kit nyeljen el. Az bizony, vége a devernának, 
kezdődik a diligentia. Az ifjú nemzedék ag
gódó arczokkal jár-kel, mint a ki borzasztó jövő
nek néz elé- Jó annak, a ki a bucsuzáson, hazul
ról elszakadáson már túlesett s tul van a beirat
kozáson is, — főkép ha jogásznak szülte végzete. 
Annak most kezdődik a szabadság igazán. Iskolai 
skutika, édes atyai szeretetteljes korbács nem 
feszélyezik semerre, nincs felügyelet sehol, ösz-
szo van tépve minden nyűg, — hajrá, legyünk 
férfiak! S kezdődnek a tekeasztal élményei, 
egy kis rejtett nasivasi, valami olyan helyen, 
a hová a rendőrség csak öt ujja között lát, s az 
azelőtt nem ismert, francziának keresztelt, kétka-
kas-utczai pezsgő rég sóvárgott élvezete stb. stb. 
vissza kell pótolni, a mit „az átkos tizenkét évi szen
vedés alatt", a meddig t. i. nem a Bach-korszak, 
hanem a négy norma és nyolcz gymnáziális osztály 
absolut uralom fegyelme tartott, viselni kény
szerültünk. Az utczák meghangzanak az éjjeli 
danától, s megnépesül a váczi - utcza és a 
korsó a sok ifjú néppel; a házak kapui meg
rakva „hónapos szobákkal," melyek között ázsiója 
van az olyannak, a melyik külön bejáratú. — Bi
zony szerencsésnek mondhatja magát az ifjú, a tűz ez 
első kitörésének korszakában az a fiatal ember, ki 
a pedellustól, professortól, édes anyától távol — 
kebelében hozta el magával a pedellust, profes-
sort és mindenek fölött az édes anyát, melynek 
emléke drága amulet olyankor, mikor az élet útja 
először válik sikossá előttünk. 

** (A királyné) e hó elsőjén Bécsből egyene
sen Gödöllőre érkezett, a itt tölti az őszt. E hó 
közepén néhány napra visszamegy Bécsbe, hogy a 
Vilmos német császár látogatásakor rendezendő 
udvari ünnepélyekben részt vegyen. A király az 
ünnepélyek után szintén közénk jő, több előkelő 
vendéggel, többi közt a királyné fivérével: Károly 
Lajos főherczeggel és ennek nejével. Megemlítjük 
itt, hogy ő felsége uralkodásának 25 éves évfordu
lóját (decz. 2-ika) Bécs városa fényes ünnepélyek
kel készül megülni. 

** {A budai királyi palotát) a tavaszszal szé
píteni kezdik. Legelőször a kert Duna felőli 
részét épitik ki, ugy hogy az ottani házak meg
vétetvén, ezek helyett diszes bazárt emelnek. 
Ennek költségére a király 360,000 frtot utalvá
nyozott az udvartartási költségekből. 

** (A városligeti artézi kutat) négy év óta 
fúrják. Jelenleg 160 ölnyire haladtak vele s a ki
túrt iszap 33 R. fok hőségű. Naponként átlag 
18—20 hüvelyknyi mélységet fúrnak ki. Az agyag
ban mint eddig, most is tetemes számban jönnek 
elő a foraminiferákhoz tartozó csigakövületek. 
Érdekesnek tartjuk azt is megemliteni, hogy a 
fúrás folytán kiemelt földet, iszapot nagy figye
lemmel ugyanazon rendben helyezik egymás mollé, 
s ekkép a tudományos megfigyelésnek Pest talajá
hoz igen becses rétegmutatványokat állitnak ösz-
sze. Hasonlón tesznek a Margit-szigeten fúrás 
alatt levő artézi kútnál is. 

** (Jótékony hagyomány.) Özvegy Beregszá-
szy Páínét a múlt vasárnap temették el Debre-
czenben, nagy részvét mellett. £ derék hölgy 
11,000 frtot hagyott alapítványban különböző 
jótékony czélokra, és pedig 8 leányiskolának 
egyenként 1000 frtot, a főiskolai tápintézetnek 
2000 frtot, a nőegyleti árvaháznak 1000 frtot ha
gyományozott. 

f (Halálozások.) Szathmáry-Király György, 
Borsodmegye egyik jeles fia, 54 éves korában a 
kholera áldozata lett Bécsben, hová a kiállítás 
megtekintésre utazott. — KoUárik Endre, a pozso
nyi káptalan tagja, meghalt 74 éves korában. — 

Vajda Sámuel, a h.-m.-vásárhelyi ref. egyháznak 
félszázadon át lelki pásztora, elhunyt 82 éves ko
rában H.-M.-Vásárhelyen. — Meghaltak továbbá: 
Nagy-Rőczén CsehLajos polgármester szept. 26-án. 
— M. Bikaion Rankovics György, közszeretetben 
állt férfi, egykor a szabadság harczosa, 61 éves 
korában. 

A külföldnek nevezetes halottjai vannak. 
Ezek közt először emiitjük Gueraezi-t, ki Manzoni 
elhunyta után az olaszok legünnepeltebb regény
írója volt. De nagy szerepet játszott ő, mint poli
tikus és publicista is, és szabadelvű, nyilt czikkei 
miatt több izbenszenvedett fogságot. Hazája hosz-
szas belküzdelmeiben az ő neve sokszor össze volt 
kötve nevezetes eseményekkel. Toskanában volt 
miniszter is, s midőn Lipót elhagyta országát, Gue-
razzit diktátornak választák. Nemsokára hosszas 
fogságra jutott. Legutóbbi időkben egészen az 
irodalomnak élt. — Spanyolország is elveszte 
egyik derék fiát. Olozaga, ki hazája politikai és 
diplomatiai eseményeiben jelentékeny részt vett, 
meghalt a múlt héten Parisban, hol spanyol nagy
követ volt. E méltóságot Izabella elüzetése után 
vállalta el. — A német szépirodalomnak két ne
vezetes halottja van : Benedix és Mülbach Lujza. 
Mindkét név ismeretes a magyar közönség előtt 
is, mert műveikből nem egy van leforditva nyel
vünkre. Benedix Roderich (szül. 1811-ben) jelen
ben a legjobb német vigjátékiró volt, s igen sok 
darabot irt, de ennek daczára is a nagy német 
nemzet irója meglehetős sanyarú körülmények 
közt halt meg Lipcsében, megelőzve az adako
zásra való fölhívásokat, melyek épen készen vol
tak. Temetése azonban nagyon pompás volt. Ma
gyar nyelvre lefordított vígjátékaiból legjobban 
tetszettek a „Fogház" és „Gyöngéd rokonok." — 
Mühlbach Lujza (családi hevén Müller Klára) 
Berlinben halt meg 59 éves korában. A regény
irodalmat számos kötettel szaporította, s műveit 
szerette a közönség, habár a kritika sokszor meg
támadta. Mühlbach eleintén társadalmi regénye
ket irt, ostorozva a ferdeségeket és kinövéseket, 
de ehhez nem volt elég erős tolla. Majd a törté
neti regényekhez kezdett s itt már szerette a kö
zönség. I r t egy 6 kötetes regényt a magyar törté
nelemből is ; czimo „Rákóczi fejedelem." 

Nemzeti színház. 
Péntek, szept. 26. „Lear király." Szomorújáték 5 felv. 

I r ta Shakespeare; ford. Vörösmarty. 
Szombat, szept. 27. „Mignon." Regényes opera 3 felv. 

Zenéjét szerzetté Thomas A. (ZTaufc k. a. föllépteül.) 
Vasárnap, szept. 28. „A betyár kendője." Népszínmű 

4 felv. I r ta Abonyi Lajos. 
Hétfő, szept. 29. „Brankovits György." Dráma 5 felv. 

I r ta Obernyik K. 
Kedd, szept. 30. „A tévedt nö." Opera 4 felv. Zenéjét 

szerzetté Verdi (Hauk k. a. föllépteül). 
Szerda, okt. 1. „A jó hazafiak.1' Vígjáték 4 felv. I r t a 

Toldy István. 
Csütörtök, okt. 2. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét szer

zetté Thomas A. (Hauk k. a. föllépteül). 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Ó-Becse. V. I . Ilyen elbeszélést még nem olvas

tunk; de olvasóink nem köszönnék meg, hogy ha volök is 
elolvastatnék. A vers nem jobb mint a próza. Egyik sem 
közölhető. 

Budapest . F. L. A Beranger - fordításban egyes 
részletek, hűség és forma tekintetében is, sikerültek; de az 
egész még nem. Nehéz; de igyekezzék. 

— B. S. „A tavaszhoz" stb. stb. Ismételve, s teljes 
meggyőződésből mondjuk, nem „lészen önből poéta'' de 
soha. Kérdi : mik verseinek fő hiányai? Minden hiányzik 
azokból. Száz meg száz sorában sehol egy árva eszme; a 
költői képzelódésnek, alakitásnak semmi nyoma; verselési 
technikáról szó sincs; s még a grammatikát is tanulnia kell. 
A Petőfi nyájas jó tanácsára utasitjuk, a ki azt mondja va
lahol: „Vágd a földhez silány dorombodat/1 

— Borús Vidor ujabban küldeményei sem jobbak az 
előbbieknél s ezekből sem vált közelhető egy sem. 

— Veszprém. A. B. Az „Egy lé t" czimü verset nem 
értjük: kit akar, mit akar fejteni? Azt hiszszük, olvasóink 
is ugy volnának vele, mint magunk. 

— Esztergom. F . K. Egyik sem üti meg a mi mérté
künket. A népies beszélyról csak beküldés után ízól-
hatnánk. 

SAKKJÁTÉK. 
722-ik sz. f. Az angol feladvány-tornábóL 

Sötét. 

Hónapi- és 
Hettnap 

HETI NAPTÁR. 
Katho l lkns és p ro te s t áns 

n a p t á r 
Görög-orosz 

n a p t á r 
Iz rae l i ták 

n a p t á r a 
N a p 

hossza | kél nyűg. 
H o l d 

Szeptemper 
5 Vasá r 1E18 Olvas . un. 
6 Hétfő Brúnó, emil 
7 Kedd Justina 
8 Szerd. Brigitta 
9 Csőt. Dénes, Földes 

10 i Pént. Borg. Ferencz 
11 Szóm Filomilla szűz 

hossza kél 

K U P e r e g r 
Emil 
Juszti 

! Felagia 
I Földes 
.Gedó 
I Burkhardus 

j Szept. (ó) 
2 3 6 1 7 János f. 

124 Thekla 
| 25 Euphrosina 
26 J á n o s 
27 Kaliszt 
28 Lariton 
29 Ciriacus 

Tisri 
14 Abdon 
15fi i tor .ün. 
16 S. On. 2 . 
17 
18 Abdenag • 

f. p. 
192 15 
193 15 
194 14 
195 18 
196 13 
197, 12 

2 0 5. Béres 198 11 

P-
6 
7 
8 

10 

m 
6 12 
6 14 

6. p. 
5 20 
5 29 
5 27 
5 24 
6 23 
5 21 ' 
5 17| 
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f. 
353 

9 
23 
38 
52 
66 
80 

ó. p. 
5 34 
5 53 
6 14 
6 39 
7 8 
7 45 
8 30 

o. p. 
4 36 
6 2 
7 28 
8 53 

10 16 
11 34 
este 
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Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 717-ik számú feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól Bécsben.) 

Vi l . Söt. 
1. d 2 - d 4 . . . . F b 2 - d 4 ( a ) 
2. H e 8 - f 6 . . . . Fd4—e5:(b) 
3. V g 7 - g l . . . . tetsz. szerint. 
4. Vgl—e3—h2 mat. 

a) 
l . 

Vgl—e3—h2 mat. 
a) 

. B h 8 - e 8 : 
2. B e 5 - e 8 : . . . , Fb2—d4: 
3. V g 7 - g 2 . . . . tetsz. szerint 
4. Vg2—f3 mat. 

b) 
2. K f i - e 5 : ( c ) 
3. V g 7 - e 7 f • • • . K f 4 - e 5 
4. Hf6—hö mat. 

c) 
2. h 6 - h 5 
3. B e 5 - e 4 f • • • . f 5 - e 4 : 
4. Vg7—g5 mat. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp József. 
— Gelsén: Glesinger Zsigmond . — Sárospatakon: G-érecz 
Károly. — . Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko-
vács Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A petti 
sakk-kör. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik éli október—deczemberi folyamára. 

Szeptember hó végével az évnegyedes előfi< 
zetések ideje lejárván, tisztelettel fölhivjuk előfi
zetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megujitani 
szíveskedjenek, hogy a lap küldésében fennaka
dás ne történjék. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 

együ t t : 
Évnegyedre (október—deczomber). 3 frt — kr« 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Évnegyedre (október—deczember) . 2 frt — kr. 

Csupán a Poli t ikai Újdonságok: 
Évnegyedre (október—deczember) 1 frt 50 kr. 

M F * Egyes előfizetések legczélszertibben postai utal
ványnyal eszközölhetők. 

Pest, szeptember-hó 1873. 
A Vasárnapi Újság ás P. Újdonságok 

kiadó-hivatala (Pest, egyetem-utcza 4. sz. a.) 

T A R T A L O M . 
Dani Ferencz (arczkép). — A koldus. — A M t akol 

(folyt.). — A tehetségek és hibák öröklése. — Sátoros czj-
gány (képpel). — A dugaszkészités (két képpel). — A lét
érti harcz. — Kazinczy Ferencz fogsági naplója (folyt.). 
— Minta-istálló (képpel). — Egyveleg. — T á r h á l : Iroda
lom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és 
iskola. — Mi újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték.— Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. magyar-Htcza 21. « • ) 

Huszadik évfolyam. 

előfizetési f ö l t é t e l e k : ^ a r n a p H l j * ^ TvfeTf t . 6 - ' Félévre 3 ft. 
tmr Csupán a Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ^ ^ p á ^ o U t i k a U ^ n s á g o k . Egész 

|fjaf~ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatáanál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnálosak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hansenstein és Vogler, Wallfischgasse Nr. 10.— 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

A horvát kiegyezés, mely ismét hóna
pok s hónapok óta függőben ta r to t ta az 
illető köröket, megtör tént . Reméljük s óhajt
juk , hogy utoljára s ezúttal á l landóan! Hogy 
magyar részről őszinte : az ujabb engedmé
nyeken kivül, melyeket ho rvá t testvéreink
nek megint te t tünk, bizonyitja az is, hogy 
a m a g y a r kormány a horvá t báni méltó
ságra a nemzeti pá r t soraiból vet te a jelöl
tet, s azt az egyént terjesztette a királyi 
kinevezés a lá , ki a szeptemberi manifes-
tumnak , ha nem is szerzője, de egyik alá-
irója s á ta lában a horvá t 
küzdelmekben mindig a 
tú lsó oldalon á l lo t t : Mazu-
ranics Iván t , az egykori 
horvát kanczellárt s köze
lebbről a nemzeti p á r t ál
t a l a horvá t országgyűlés 
elnöki székébe emelt tagját 
a jelenlegi többségnek. 

Mazuranics , k i t 1865 
végén az alkotmányos kor
szak felderülte fosztott volt 
meg magas h iva ta lá tó l , 
melyre az ideiglenessé
gek korszakában emelkede, 
most min t horvát bán Ma
gyarország zászlós u ra i 
közt foglalja el a legelső 
helyek egyikét. Nem épen 
nagy politikai tehetségek 
képesítették őt e magas ál
lásra : a horvátországi pár t 
viszonyok sajátlagos álla
pota s az ö helyzete e pár
tok közt. A nemzeti pá r t , 
mely öt soraiba számlálja, 
mél tán helyezett nevére 
különös súlyt, min t kiváló 
egyéniségre múlt jánál s vi
selt h ivata la inál fogva is, 
ki m in t tekintélyes horvá t 
költő s a mellett exczellen-
cziás ur, kétszeres n imbus-
sal bir . Másfelől a unionis-
t á k , kik a közép pá r tba 
szintén beléptek, a tú lsó 
pá r ton senkit sem tekint
het tek kevesebb bizalmat lansággal , miu tán 
t ud t ák róla, hogy a szélsők izgatásaitól 
már csak magasb miveltségénél fogva is 
undorodnia kell. Hozzávehetjük még, hogy 

M a z u r a n i c s I v á n . 
a közép pár t ki tűnőbb unionista elemei 
közül többen, megkinálva a báni méltó
ságga l , azt nem vélték elfogadhatónak, 
látva, hogy a közép pár t t a l való egyesülés 
daczára is, az országgyűlés többségének bi
zalmát nem birhatják annyira , mint ugyan
azon pár tnak nemzeti elemei. 

Mazuranics megkinál tatván, ugy látszik 
nem habozott a báni méltóságtól. Ő tisztá
ban volt mind magával, mind elvbarátaival , 
kik közül a túlzóbbaknak nem engedett be
folyást gyakorolni elhatározására, a mérsé-

MAZURANICS IVÁN. 

keltebbek pedig biztatták, hogy fogadja el 
az állást, melyet, min t a kiegyezési tá rgya
lások folyamában m á r a regnicolaris bizott
ság horvát részről való elnöke, úgyszólván 

előre készitett magának. — De lássuk né
hány vonásban élete s eddigi pályája főbb 
mozzanatait. 

Mazuranics Iván 1814. augusztus 11-kén 
született Növi tengerpar t i városban; gym-
náziumi tanulmányai t Fiúméban, a jogiakat 
pedig a zágrábi akadémián végezte. Kora 
ifjúságában m á r hivatást érzett magában a 
költészet i ránt s a Horvátországban akkori
ban fölébredt nemzetiségi, délszláv s i l lyr 
i r ányú mozgalmak az ö költészetét is ihlet
ték. Első hazafias dalai már tanuló korában 

magukra vonták a figyel
met. A hires és h i rhedt Gáj, 
az illyr agitátor, maga kö
rébe vonta öt s politikai 
lapja (a mai Narodne No-
vine — Nemzeti hir lap) 
szépirodalmi melléklapjá
ban a Dánicában (Hajnal
csillag) adta ki hazafias 
cyclusát,a „Viekovi illirije" 
( I l ly r i a századai) czimü 
költeményeket, melyek tör
téneti énekek, délszláv ha
zafias i ránynya l s megjele-
nésök átalános érdeket köl
töt t nemcsak Horvátország
ban, hanem a többi délszlá-
voknál is. Emelte hirnevét 
„Csengics aga" czimü nagy 
eposza, mely a montene-
gróiak, e maroknyi hegyi 
nép, tusáját festi a törökök 
— a délszláv népek ez el
nyomói ellen; a költő ter
mészetesen a gyöngébb fél 
részére áll, mely bátorság
gal s szabadságszeretettel 
toldja meg rövid kardját . 
Bár nem öfiálló mü, ta lán 
még növelte költői hirne-

^ ^ ^ ^ H vét az , hogy a kétszáz 
év előtt e lhal t hires hor
vát költő Gupdul ics Iván 
húsz énekes nagy nemzeti 
eposzának, Osman-nak el
veszett ké t énekét a 14. 
és 15-diket kipótolta, vagy 

is fután költötte, s ezzel a horvát iroda
lom e büszkeséget kiegészitette. — Iro
dalmi munkássága azonban nem szoritko-
"•"• csupán V költészetre. A jogtörténe-zott 




