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3 2 r é s z l e t b e n 3 0 f o r i n t j á v a l . 

1860-ki 500 ftos egész sorsjegyek és 1860-ki ötödrész-sorsjegyek 
kihúzot t seriesekkel , mely u tóbbiak a május hó l-jén tör ténendő számhuzásban feltétlenül nyereménynyel 

( f ő n y e r e m é n y 3 0 0 , 0 0 0 f o r i n t ) fognak kihúzatni, 
áruba bocsátok havonkénti részletfizetés mellett s pedig: 

A) 1 egész 1860-ki 500 ftos sorsjegy és 
%0 egész 1860-ki kihúzott sorsjegy 

Kamatok a részletfizetések tartama alatt 65 ft. - Hogy ha az 1860-ki sorsjegy seriessel húzatnék ki, a tulajdonosnak szabadakara. 
tában álland, azt nekem 1800 ftért átengedni, mely által 800 ft. biztos nyeremény éretik el, azon nyereményen kivul, mely a kihúzott 1860-ki 
sorsjegyre egész bizonyossággal esni fog, első augusztusban fizettetik ki. 

B) 1 ötödrész 1860-ki sorsjegy és / ,_ « . , . , , , . 
u, m vvvuiw. ^ j 0 j . 1 4 r e 8 z | e t b e n | 5 f o r i n t j á v a l . 

1!
20 ötödrész 1860-ki kihúzott sorsjegy \ 

Kamatok a részletfizetések tartama alatt 6 f t . - Hogy haaz ötödrészes 1860-ki sorsjegy seriessel húzatnék ki, a tulajdonosnak szabad-
akaratában álland, azt nekem 450 ftért átengedni, mely által 250 ft. biztos nyeremény éretik el, azon nyereményen kivül.mely a kihúzott 1860-ki 
sorsiearvre eeész bizonyossággal esni fog. , • • , onn , . . , , 

Ezen összeállitások tehát mint látható, csakis nyereménynyel vannak összekapcsolva, - eltérve attól, hogy az 1860-ki sorsjegy olcsó 
árfolyama, még egy jelentékeny árfokozatra képes. 1 2 3 8 (2~2) 

C) R é S Z l e g e S - j e g y e k k ihuZOtt 1 8 6 0 - k i S O r S J e g y e k , h o z á s m á j a s l - jén , f ő n y e r e m é n y 3 0 0 , 0 0 0 ft. 

Nto egész 1860. sorsjegy 100 ft., lU ötödrész 1860. sorsjegy 25 ft., minden további ntánnzetésnéiküi. 
A sorsjegyekre esendő nyeremények, melyek biztosak, a számhuzás utáni 3 hónapra készpénzben fognak kifizettetni. 

A D L E R L . , pénzváltó irodája Pesten, Dorottya-utcza 14. sz. 

WtT' Figyelmeztetés 

a szülőknek! 
Ezzel a t. ez. szülőknek figyel

mében ajánlom az általam évek 
óta készített éa sikerrel használt 

„Giliszta-csokoládét," 
mely nemcsak biztos hatása által 
minden ily nemű találmányt fö
lülmúl, de egyszersmind a gyer
mekeknek kellemes izénél fogva 
igen könnyen beadható; lehet szá
razon, tejben vagy vizben felol
vasztva más étel közé keverve 
beadni, a nélkül, hogy azáltal 
legkevesbbé is vesztene hatásából, 

fl^" 1 db. ára 20 kr., postán 
küldve 10 krral több. 

1144 ( 2 3 - 2 6 ) | 

Sipöez István, 
g y ó g y s z e r é s z P é c s e t t . 

Kapható Pesten: Sctaopf és Bre-
zsányi uraknál, Mária Valeria-utcza. 

A legjutányosb, világhírű és czélszerii szerkezetű 

VIDATS-féle ekék 
különfélekép alkalmazható j á r g á n y n y a l , s z e c s k a v á g ó - g é p e k , r é p a v á g ó k , k n k o r i c z a -

m o r z s o l ó k . v á g ó - és í ö l d t n r ó - e k é k s vető-gépek folyvás jutányosán kaphatók 

a Vidats-féle gépgyárban Pesten, 
két nyul-uteza 8. siám. 1234(2-3) 

0UUFETSH 
kitűnő mesterművek másolatai, olcsó áron eladatnak, 

Pesten, király-uteza 78. sz. alatt, 
boldogult G r i m m V i n c z e , őrnagy lakásán. 

gW Megszemlélhetek naponként délelőtt 10-től délután 3 óráig. 

Szepes-kárpát i 

növény-kivonat 
Dr. Fáykiss K.-t.íl Késmárkon. 

tüdő- és mellbetegek számára. 
A szepesi Kárpáthegység Flórájából a 

leggondosabban gyűjtött és kitűnőn alkal
mas növényekből készítve, mint jeles hatású 
és a legjobb eredményektől kisért szer kö
högés, rekedtség, a nyelő- és légzó-szerek 
könnyebb hurntos ingereinél, görcsös, ideges, 
fullasztó köhögési rohamoknál, szúkmellü-
ség, oldalnyilalás, időszaki tüdő-hurutnál, 
a tüdő-betegek gyöngítő izzadásainál; sőt a 
táp-müködés nedveinek halmozódása által 
előidézett betegségekben, trgyszintén gyo
mor- és a test átalános elgyengülésénél is. 

Hasonló hatással bírnak a dr. Fáy kiss-féle 
kárpát i növény-thea és a szepes-kárpáti nö-
vény-czukorkák.Árak: 1 üveg ki vonat 75 kr.; 
1 csomag thea 25 kr.; 1 doboz ezukorka 35 kr. 

£ czikkek megrendelhetők magánál a ké
szítőnél F á y k i s s Jézsef gyógyszerésznél 
Késmárkon (Felső-Magyarország). Pesten: 
Török Józse f gyógyszertárában, király-
-utoza 7. sz., Tbal lmayer A. és társánál és 
KoehDif i s ter F r igyesné l . 1229 ( 5 - 1 0 ) 

Titkos betegségeket és tehetetlenséget 
(elgyengült férfierőt) 

gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett 

Handler Mór, 
orvos- és sebesztudor, szülési és szemész. 

3*T Rendel naponkint délelőtt II órá tól l-ig és délután "9fá 
3 órától 5-ig. 

Lakik Pesten, Lipót-város, Mdor-utcza 13-ik szám, 1-ső 
emelet, 14-ik szám. ne* (is -20) 

Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik. 

H e c k e n a s t Gusztáv könyvkiadó-hivatala 
ban (Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.) meg
jelentek és minden hiteles könyvkereskedés 

ben kapható: 

COELIBÁTÜS 
és 

POLGÁRI HÁZASSÁG. 
TARTALMA: 

1. A gazdaasszony. Egyház-történeti 
tanulmány. II. Egynémely főtiszt, ét 
nagyságos agy velőnek sajnos aberrátiói 
a polgári házasság dolgában. 

Irta 
Papramorgó a Barátfalek szerzője 

166 lap, 8-rét. Ara fűzve 1 ft. o. é. 

1248 Gyümölcs-fák (1 -3) 

nemesitett fajokban, valamint többféle egyéb növények néhai Klauzál 
Gábor kis-tétényi kertjéből jutányos áron megrendelhetők Pesten, 
három korona-utcza 4-ik szám alatt Liedemann J. S.F. nagykereskedő; 
és a kert alulirt intézőjénél Pesten, Rudolf-rakpart 11-ik szám alatt. 

9 V " Bérmentes felszólításra a katalógus azonnal megküldetik. 
Dr. Kovács János . 

Mellbetegeket 
értesítem arról, 

miszerint mell-betegségek, kü
lönösen mellfájás, rekedtség, 
köhögés, nehéz lélegzés, egy 
igen szakértő és gyakorolt ha-
sonszenTi orvos által sikeresen 

gyógyíttatnak. 

Rendelvényi órák: 
délután 2-tól 4-ig. 

Báltaiv-uteza 6. szám, 2. emelet 
(ezelőtt váezi-nt 24-ik szám.) 

ERNST L., 
homáopath-orvos és szülész. I 

Kiadó-tulajdouos Heckenast ( insztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt). 

_ Előfizetési föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
8mr Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. - » Q 

S P ^ - Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatisnil 10 krajezarba; háromszori vagy 
tobbszon igtatásnál csak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brrshtn: Oppelik Alajos, WoUzeile Nr. 22. és Haasensteln és Vogler, Wollzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatas után 30 krajezár. 

Kolozsvár városa a legközelebb múlt 
napokban kisérte örök nyugalomra azon 
férfit, kit pár évvel ezelőtt a pesti ország
gyűlésre küldött képviselőjéül. A veszteség 
nem csekély, mert épen ott talált, hol leg
gyengébbek vagyunk, valódi tudományos 
és alapos miveltségü férfiaink sorában. Dr. 
Szabó József azon mindinkább ritkuló em
berek közé tartozott, kik a klasszikus mi-
veltséget, a hazánkban korábban divatozott 
tanítási rendszer fényoldalait párositák az 
amattól emanczipált ujabb tudományos ha
ladással, mi kivált exakt tudo
mányokban egyedül képes 
megóvni az egyoldalúságtól, 
egyedül képes megadni a szak
férfiúnak azt az átalános mi-
veltségi alapot, melyen más 
szakok férfiaival találkozha-
tik, melyen ezekkel karöltve 
hathat, munkálhat, és melynek 
épen a szaktudományok jó
tékony visszahatása alatti 
terjedését, szélesbedését leg
biztosabb jeléül tekinthetjük 
valamely nemzet mivelődési 
fokának. Élete a tudományok 
szolgálatában, a művelődés 
érdekében folyt szüntelen; a 
tudomány szolgálatától — 
mint nálunk annyiakat — 
sem a társadalom, sem a köz
élet el nem vonta. 

m Dr. Szabó József 1807-ben 
Csikszék Csik-Szereda nevű 
városában született; szárma
zásra nézve székely volt, s az 
is maradt mindvégig, valódi 
typusa azon fajnak, mely Er
dély havasai közé beékelve, 
nemzeti sajátságait, az ősi 
tulajdonságokat oly hiven 
megőrzé. Székely volt tető
től talpig —' egyszerűségé
ben, őszinteségében, gondol
kozás-módjában, egész ere
detiségében; megtartotta e jelleget min
den körülmény közt, ott és akkor is, mi
kor e tulajdonságok nem igen szolgál
tak ar ra , hogy valakit grata personává 
tegyenek. 

Gymnáziumi tanulmányait Sz'ékely-Ud-

Dr. S z a b ó J ó z s e f . 
(1807—1872.) 

varhelytt végzé s a gyulafehérvári papnö
veldében a bölcsészeti és hittani folyamokat 
hallgatá. Az orvosi tanulmányokat előbb Pes
ten, majd Bécsben végzé, és itt 1834-bentudori 
rangot is nyert. Ezzel nem elégedett meg, 
mint — kivált azon időkben — ifjaink leg
többje. Külföldre utazott a tudomány nagy 
koripheusainak közvetlen hatása alá, kik
nek tevékenysége, különösen az orvosi se
géd- és előkészítő tudományokban tett óriási 
haladások és vívmányok alapján, az orvosi 
tudományok történetében uj korszakot al-

Dr. S Z A B Ó J Ó Z S E F . 

kotott. Göttingában, Berlinben, Parisban 
ismeretséget kötött kora legnevesebb tu
dósaival, velők, mellettük tanult, dolgo
zott és magával hozta azt a szellemet, mely 
csak a közvetlen kutatásból, az önálló 
tanulmányból meríthető, mely egyedül ne

vezhető a szó teljes értelmében tudomá
nyosnak. 

Kolozsvárra visszatérve, a fiatal orvos 
a legjobb kilátások közt kezdé meg pá
lyáját , első felléptével ismertté lön neve, 
biztosítva jövője. De ő nem akart csupán 
gyakorlati orvoá maradni, ez nem elégit-
heté ki tanulásszomját, előszeretetét a tu
dománynak, mint-cmczélnak, mivelése iránt. 
Tanár lett. 1838-baiTaj újonnan szervezett 
kolozsvári orvos-sebész •• tanintézetben a 
boneztan és szülészet, 1858-ban a különös 

kór <& gyógytan tanárává ne
veztetett lei, és e tanszéknek, a 
remélhetőleg nemsoká meg-
riyiífcandó kolozsvári egyetem
nél is biipnynyal díszére, hasz
nára iá i t voLpa. A kolozsvári 
orvos-sebész ̂ tanintézet rend
kívül sokat köszönhet dr. Sza
bónak, ki 1860. év óta e tan
intézetben szerzett érdemei 
jutalmául annak igazgatójává 
is kineveztetett. És ez érdemek 
nem voltak csekélyek, mert 
ez intézetet a czéljainak és 
rendeltetésének megfelelőleg 
lehető legmagasb színvonalra 
emelé. Alig van Erdélynek 
megyéje, városa, mely e tanin
tézetben végzett jeles sebészt 
és gyakorló orvost ne mutat
hatna fól, mig az intézet szék
helyén nem egy kiterjedt gya
korlattal s a közönség különös 
bizalmával bíró sebész adhat 
tanúbizonyságot azon tudo
mányos szellem jótékony ha
tásairól, melynek átültetője, 
gondos ápolója dr. Szabó 
volt. Az ő vezetése alatti in
tézetben működtek a pesti 
egyetem jeles tanárai közül 
is többen: Jendrassik, Len-
hossek, Balogh Kálmán, Mar
gó stb. 

A kolozsvári országos kórháznak 1858 
óta igazgatója volt, s e körüli érdemei nem 
csekélyebbek. I t t nyerték a gyakorlat pró
báját a fiatal orvosok, kik a tanintézetből 
kikerültek, itt tanultak az elmélet vívmá
nyait a tapasztalati élet szükségleteihez al-
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kalmazni, itt is, mint ott — dr. Szabónak 
őrködő szeme tanuságteljes vezetése alatt. 
De mint intézet is, szervezetében, berende
zésében méltó helyet foglal el e kórház 
társai között és a tudomány és gyakorlat leg
újabb vívmányai tekintet bevételének érde
méből az igazgatót oroszlánrész illeti meg. 

Emlitsük-e még, hogy nincs jótékony 
egylet, tudományos czélu intézet Erdély
ben, melynek alapitói, fötámaszai közt dr. 
Szabó nevével ne találkoznánk. Nevezzük-e 
a szt. Erzsébetről czimzett aggházat. mely 
rendezését neki köszöni; az erdélyi muze
umot, a magyar természetvizsgálók gyű
lését, a budapesti orvosok egyletét, és annyi 
más tudományos és közmivelödési egyletet?! 
Az ö neve ott volt mindeniknél, az ő emlé
kében mindeniknek része van. — De nem
csak a tudományoknak és jótékony czélokra 
áldozott és fáradozott, ép oly hő barátja 
volt a művészetnek is ; a legkisebb mozza
nat ez irányban benne buzgó pártfogóját leié 
s háza folytonosan gyiilhelye volt a tudo
mány és művészet férfiainak. 

Érdemei már életében elismerésben ré
szesültek; királyi tanácsossá neveztetett, a 
természetvizsgálók M.-Vásárhelyen tartott 
vándorgyűlése elnökévé, az erdélyi orsz. 
múzeum-egylet 1861-ben alelnökévé vá-
lasztá. De mindennél még többet nyert ér
demei jutalmául, megnyerte a polgár leg
szebbjutalmát: polgártársainak becsülését, 
bizalmát. Számos alkalommal nyilatkozott 
ez iránta előbb is, kivált községi és egyházi 
ügyek intézésénél; végre polgártársai a 
jelen országgyűlésen leendő képviselteté-
sükkel kínálták meg, és ö e hívásnak eleget 
tenni polgári kötelességének tartá. Oda 
hagyta nagy orvosi gyakorlatát, szép és 
nagyszámú családja körét, megszokott ké
nyelmét és feljött Pestre, hol országgyűlé
sünknek mindvégig — roskadozó egészsége 
daczára — kitartó, buzgó tagja volt. A 
rajta már - már erőt vevő mellbetegség le-
hetlenné tévé, hogy a vitákban nagyobb 
részt vegyen; de azért szüntelen fáradott, 
munkált hazája és a tudomány érdekében, 
leginkább ott , hol a kettőnek együtt , egy
szerre tehetett szolgálatot: a kolozsvári tu
dományos egyetem felállítása körül. 

Ha Kolozsvárott egyetemünk lesz, ha eb
ből a tudományosságnak jótevő forrása fog 
fakadni, ha a nemes verseny hazai mivelö-
désünk hatalmas előmozdítására, uj nemze
dékeknek tudományos gyarapodására szol-
gáland, ha ki fog kelni a mag, mely most 
vettetett, s az utód hálával fog emlékezni 
a férfiakról, kik a tudományok e szentélyét 
építek, ezek nevei közt első helyen fog ál
lani dr. Szabó Józsefé is. T. L. 

Ruthén népdalok 
a bereg i h a v a s o k al járól . 

Sem szőke, sem barna 
Az én szép kedvesem, 
Nélküle az i 
De szomorú nekem! 

Az este. -zoiuoru 
S éjjel nehéz á lmom, 
Hogyha nem lá tha t lak , 
Barna szemű lyányom! 

Ne járj te mifelénk, 
Ke nézz udvarunkba , 
Nincsenek kedvesid 
A mi bús házunkba' . 

N iá, ne vágd 
A zöldelő tö lgye t . . . 
Ne csókolj, ne ölelj, 
H e j , mert en gyűlöllek . . . 

Kedvesem, kedvesein, 
Sokra ne gondolj t e , 
Hei csak arra gondol j , 
Mikor jövünk össze. 

Elmentein csapszékbe, 
Ot t állt a kedvesem, 
Hogy krajczárom sem volt , 
Oh be szégyenlettem. 

Itju csaplárosné, 
E g y itcze bort kölcsön, 
Hadd vendégeljem meg 
Az én drága gyöngyöm! 

Falu szélén hár#í';i, 
Bársonynyal bevonva, 
Hej be sokszor voltam 
Miattad megbántva. 

Hiába bán to t t ak , 
Eu azt elszenvedtem, 
Mert én kedvesemet 
Igazán szerettem! 

Fekete szemeim, 
Mennyi baj veletek, 
Elhagyatva éjjel 
El nem szenderedtek . . 

Sirjatok szemeim, 
Halkan könyezzetek, 
E l kell hagynotok az t , 
A kit szerettetek. 

Sir tam én tegnap is , 
Sirok én majd ma i s , 
Oh mire vitt engem 
Az a nagy szerelem! 

Fájóbb a mély sebnél 
A gyötrő szerelem: 
Az megszün valaha, 
De szerelmem soha . , . 

Zöldelő havason 
Szór a vész levelet . . . 
Égető fájdalom 
Gyötr i a szivemet! 

Lehoczky Tivadar. 

H a m u p i p ő k e . 
(Folytatás.) 

III. Az erdei lak. 
Kanyargós hegyi örvényen haladtunk, a 

mig egy erdööbölb'e értünk. Széltől védett, 
csendes helyen volt ez, északról zord szikla 
tövében, honnan ötven ölnyi magasságból 
üde patak rohant alá A déli nap megara
nyozta akis völgyet, melynek közepe táján 
kiterjedt gyümölcsös terült el, piruló al
mákkal s eredni épen akkor kezdő szilvák
kal dúsan megrakott fáival. A háttérben 
alacsony, karámszerü épületek fedelei lát
szottak, miknek kürtőiből vigan kanyar
gott fölfelé a kékes füstgomoly. A gyümöl
csösön áthaladva tágas veteményes kertben 
találtuk magunkat, melyben a konyha zöld
ség csodanagyságu példányai tenyésztek. 

Az aprólékos kerti és házi eszközökkel 
gazdagon megrakott kerti udvar mögött állt 
a lak ház, szépen egymás fölé rakott vakolat
lan fenyőszálfákból, miknek hézagait üdén 
zöldelő mohapárnák tölték be kleven vakolat. 
Az erdei lak minden építkezési anyagát maga 
az erdő szolgáltatta. Jobbra a nagy, balra 
az aprómarháuak szolgáló ólak álltak. Tel
jesen berendezett mező gazdaság, eke és 
szántóföldek nélkül. Valóságos Robinson 
sziget az erdei óczeánban. 

A ház mögül messzecsengő, üde tiszta 
női hang hallatszott: 

Látod rózsám amott azt a nagy hegyet? 
Ha az elfogy, akkor leszek a tied. 
Azt a hegyet a kötőmben elhordom; 
Csak ne hagyj el, édes, kedves galambom. 

,,kika"; csak öreg 
a kiknek már me-

Menyecskéket még 

— Hallja, uram ? — szólt öreg vezetőm 
— az az én Anka leányom hangja. Hej, sok 
aggodalmat hajtott ősz fejemre kicsiny korá
ban. No de a jóisten mindent jóra fordított. 
Nem is zúgolódom már miatta, mert gond-
jaimért meg is kaptam a jutalmat. Szép 
história ez, uram, ilyet nem igen olvasnak 
a kalendáriumban. 

Az öreg nem igen látszott szívelni sem
mit, a mi könyv. Rövid ismeretségünk alatt 
már másodszor zsémbelt ellene. Ha sejtette 
volna, hogy én ezt a históriát még valaha 
leirom! 

- - Anyjuk, lelkem öregem — kiáltott 
be az ajtón harsány hangon — vendég van 
a háznál. Ezt az urat meg kell tisztelnünk, 
nem veti meg a szegény embert. Együtt 
égettünk szenet egész délelőtt. 

Mig azon töprenkedtem, hogy jutottam 
be egyszerre e veszedelmes carbonari-tár-
saságba (carbonari = szénégető): egy nyá 
jas arczu öreg asszony tűnt elő az ajtó sötét 
hátteréből, fején hátul a konty helyén csip
kés fehér ruhával borított lapátszerű al
kotmánynyal. Ezt a fejéket ugy hívja a 
felvidéki nép, hogy 
matrónáknak dukál, 
nyecske leányuk van. 
nem illet. 

Az öreg asszony szíves előzékenységgel 
mondta a ,,hozta Istent", s az alacsony ajtót 
benyitva, a nagy szobába vezetett. 

A szoba padozata keményre vert földdel 
volt deszkázva s négy kis ablakon keresztül 
nyerte világosságát. A fal hosszában két 
oldalt padok nyúltak el, összeszögelésük-
nél a két ablak között festett almáriomba 
végződve, melynek fekete mezejére nagy 
vörös betűkkel fel volt irva: „ANNO," — 
azonban az évszámot hiába kerestem. A fal 
egyik részét egész a padlásig dagadó két 
ágy foglalta el egymás végiben, mig az aj
tótól balra állt a kenyérsütő kemencze, 
sokféle bútor egy személyben: belül ke
nyérsütő, szilva- és susinka-aszaló, a szá
jánál tűzhely, a hol ebéd készül, vacsora 
fő, azonfelül kályha és lámpa, mely meleg
gel és világossággal árasztja el a szobát, 
felül pedig ágy, mely jó meleg fekhelylyel 
szolgál annak, a ki beteg. A keresztgeren-
dáról négy erős kenderzsinegen kis, vászon
nal borított tekenö lógott. Ez az uj nem
zedéknek szól, ez a bölcső. 

Az egyik szögletben alacsony tálalaku 
kerek asztal állott, faragó szerszámokkal s 
félig kész fakanalakkal megrakva. A skulp-
tura, bölcsejében. 

Az öreg asszony kötényével törülte meg 
a padot az almáriom alatt, s egyszerű szí
vességgel odaeröszakolt. Ez nagy megtisz
teltetés a vendégnek, mert e hely rendesen 
a családfő helye, mit ritkán enged át vala
kinek. Valóságos trónus, még támlája is, a 
magas almáriom. olyan trónus formájú. 

Piros sávolyos fehér kendőt teritettek 
az asztalra, mire aztán gyenge, rezgő 
fris gomolyát, nagy barna kenyeret, gyü
mölcsöt és vizes kancsót raktak. A jó em 
berek alig tudtak kifogyni a sok kinálko-
zásban. 

Jellemző a természet ez egyszerű gyer" 
mekeiben az a bizalom, melylyel az idegen 
iránt viseltetnek. Őket a nagy világnak 
nem igen van alkalma csalódásokkal kese-
riteni, s azért minden embert jó embernek 
tartanak s ugy tekintik, mintha régi isme
rős volna. Ellenkezőleg hegyeik elzárkózó 
természetével nyiltak, s elég az embernek 
némi érdekeltséget mutatni irántuk, hogy 
rögtön elősorolják apró-cseprő házi dolgai
kat, beavassák családi titkaikba, elpana
szolják kicsinyen bajaikat, a mik őket any-
nyira tudják keseríteni. 

íil 

Az öreg asszony sem sokáig várt, hogy 
egész szivét kiöntse, 3 rövid egy óra alatt 
megtudtam töle egész életmódjukat, hogy 
két három hétben egyszer lemennek a vá
rosba gyümölcscsel s hoznak onnan lisztet, 
zsiradékot, s a mi egyéb szükséges a ház 
körül; zöldséget nem adnak el, mert az a 
vidéken mindenkinek van, de eladnak lent 
és mákot, mely sehol ily szépen meg nem 
terem. Az egyik fiu, a ki már bacsó, beláto
gat gyakran hozzájok s ellátja őket gödö
lyével, túróval, zsendiczével. Van két tehén
kéjük is, mely hatalmasan tejel. Azonfelül a 
szomszéd falvakból is sokan hajtják fel hozzá
juk a tehenet, javulni. Azt kiverik a vágásra, 
hol az édes, zamatos fü két hét alatt ugy 
helyre hozza a legsilányabb állatot is, hogy 
szinte megcsattan s tölgye hat akkorára duz
zad. A fehérneműt, azt mind otthon szövik, 
d*J a szövőszék oda át van a kamrában, 
niert itt port verne. És ezt mind az öreg 
asszony gondozza, termeszt, ipart üz és 
cserekereskedést folytat, az öreg, a fiugye-
rekek, — a legidősebb már közeinegyven esz
tendős — szenet égetnek, s ez a mesterség, 
hit az ember jól megmarkolja a fejsze nye
lét, nem a legutolsó módon pénzel. 

— De odakünn mintha asszonyi hangot 
is hallottam volna — bátorkodtam megje
gyezni. 

— Jaj, uram, az a leányunk, az Anka. 
Az férjnél van, most csak látogatóba jött 
öreg szüleihez. Bizony, uram, nem azért 
hogy leányom, de helyre egy menyecske. Ez 
a kis poronty az övé itt a bölcsőben. Most 
alszik, de ha fölébred, olyan lármát csinál, 
mint hat más gyerek. 

Az öreg embernek minden tekintélyét 
össze kellett szedni, hogy ki ne vegye az 
alvó gyermeket a bölcsöböl. Nagyon sze
rette volna megmutatni. 

E pillanatban kinyílt az ajtó s azon egy 
m°8olygó képű, gyönyörű fiatal asszony lé
pett be, hóna alatt egy nagy csomó kitilolt 
selyemszál u lennel. A piros kendőnek nagy 
erőfeszítésébe került, hogy az alóla előto
lakodó hollóhajat visszatarthassa, s magas, 
sugártermete, gömbölyű karjai a legkénye
sebb szakértőt ís bámulatba ejtették volna. 

A menyecske, idegen embert látva a szo
bában, fülig elpirult. Nem volt rá elké
szülve, alig tudta elmondani, hogy „isten 
hozta nálunk" s rá fogta az ártatlan lenre, 
hogy most már nem tudja, hova tegye? 

— No ez az anyja, — igy mutatá be az 
öreg asszony — szekerén jött ide, hogy ma
gával vigyen. Csak képzelje az u r , itt vol
tunk gyermekek, itt Öregedtünk meg ezen a 
helyen, és most menjünk hozzá lakni. Hát 
látott ilyen kívánságot valaha valaki? 

— De igaz is — felelt a menyecske — 
éJ^s apámék már öregek, jól esnék egy kis 
pihenés, hiába tagadják. Aztán azt nálam 
megtalálják. Én ápolom majd, gondozom, j 
mint jó leányhoz illik- Nem szívelhetem, 
hogy szüleim minden télen itt legyenek be
temetve s ugy kelljen kiásni minden ta
vasszal , a hóból, mint a sírból- Otthon el
lennénk m i szépen együtt; már be is ren
deztem két kamrát édes apám meg édes 
anyámnak; ott jól fogják magukat érezni. 
Mert az uram nagyon jó ember, szereti ki
gyelmeteket, aztán meg ugy megbecsüli, 
mint tulajdon édes fiuk-

— No már, édes leányom — szólt közbe 
zl> Öreg, — az bizony igaz, hogy az ember 
vénül, napról napra. Én se bírom már ugy 
a munkát , mint tíz-tizenkét esztendő előtt. 
Anyádnak is sok már a vesződség egy ki
csit. De azért, hál-istennek, fris egészségben 
vagyunk, erőnk is van mennyi annyi; meg 
a^án itt a segítség, a sok kamasz gyerek 
roajd elvégzi, a mit mi nem bírunk. Azért 

édes leányom tudom én azt, hogy nálad jó 
dolgunk lenne, — de látod, még se volnánk 
mi ott egészen otthon. Itt nincs egy almafa, 
mit ne a magam kezével ültettem volna. 
Ezt a házat ugy*hordtam fel, saját szemeim
mel láttam a nagy diófát kicsinynek, ki
rálya vagyok mindennek, a mit magam 
körül látok. Nehéz lenne nekem innen 
megválnom, nagyon nehéz, édes tiam. 

A leány sirva fakadt a beszédre. Ugy 
látszott, nem először verték vissza már os
tromát. Érzékenyen emelte kötényét sze
meihez s zokogva monda: 

— Nem is szeretnek engem apámék iga
zán. Nem hiába, hogy kicsiny koromban 
élzüllöttem hazulról, nem láttak felnöve
kedni, megszokták, hogy nincs leányuk 1 
most már nem is néznek ugy, mint a ma
gukét. Még a diófa is kedvesebb kigyelme-
teknek, mint én vagyok. Tudom én azt, s 
ez az, a mi ugy fáj belül. 

Erre aztán az öregek szemei is könybe 
lábbadtak. Az öreg asszony nem tudta el
fojtani zokogását. Az apa pedig felállt, 
gyöngéden körülfogta leányát s vigasztalni 
kezdte: 

— No no, te bohó, ne vedd ugy szivedre 
a dolgot. Dehogy nem szeretünk, a manóba 
is, már hogy ne szeretnénk. Jó leányunk, 
édes gyermekünk voltál te nekünk a távol
ban is. Szegény édes anyád hej mennyi ke
serves könyet hullatott utánad! Magam
nak is sokszor egészen elfacsarodott a szi
vem, s azt hittem, a torkomat fojtogatja 
valaki. Háládatlan volnál, ha azt hinnéd, 
hogy nem szeretünk. De lásd, fiam, öreg 
embereknek nehéz már uj életbe szokni bele. 
Az csak olyan, mintha ezt a nagy diófát 
akarnád innen átültetni a kertedbe. Nem 
foganna az meg, hidd el , hiába öntöz-
getnéd gyökerét este reggel. Elszáradna 
utóvégre is. 

A zokogás még erösebb lett. 
— No hanem egyet megígérek neked. 

Elmegyünk hozzád látogatóba, mihelyt a 
millék kiégnek s a szenet, a mivel a vasol
vasztóba tartozom, elszállítottam. Aztán 
ott leszünk nálatok, egy — no nem: két — 
azaz: három hétig. Azalatt testvéreid majd 
ellátjá'c a házat. Bizony no elmegyünk, s ott 
töltünk nálad — ne sírj hát gyermekem — 
négy hetet, négy egész hetet. Hát mégis 
sirsz ? 

A leány az anyja ölébe borult. Mintha 
bizony azt a sírást ugy meg lehetne egy
szerre szakítani, mint a lenfonalat akárhol. 
De nagyon megkönnyebbültnek látszott s 
csakhamar föl Í3 emelte fejét. 

— Jól van hát, nem bánom, — szólt 
mosolyogva — az is jobb a semminél. Leg
alább meglátják kigyelmetek, hogy nálunk 
is otthon lesznek, még otthonabb mint itt 
a farkasok között. Hej csak kaphassam egy
szer kigyelmeteket magamhoz, tudom iste
nem, nem kívánkoznak el tőlem többé még 
a paradicsomba se. 

— Ohó, az majd megválik — felelt az 
Öreg nevetve, s én ugy örültem, hogy az ér
zékeny családi jelenet ily kedélyes befeje
zésre jutott. 

A menyecske arcza mindinkább ragyo
góvá lett. Biztosnak látszott diadalában. 
Nem is állhatta meg, hogy benső örömét ne 
közölje mindenkivel, azért bizony hiába 
mondta az öreg, hogy jó a gyermeknek, ha 
alszik, mert akkor nő: ö előszedte az erőtel
jes, kipirult arczu fiúcskát onnan a függő 
bölcsőből, s mikor jól kicsókolta az álmot 
szemeiből, átadta anyjának. Ugy járt kézről
kézre az aj világpolgár, egyik a másiktól 
alig várta, hogy átvehesse, s ugy tudtak 
örülni neki, mikor nagyapja fehér hajfona
dékába belekapaszkodott, s a világért el nem 

• > 1 na. Egj piros szilváért rl-
íitete mégis. 
Elbúcsúztam a szíves háziaktól, a kik 

kikötötték, hogy miután ugy sem vagyok 
messze tőlük, látogassam meg máskor is, 
szívesen látnak akár mindennap. Az öreg 
pedig fölvette kalapját, hogy majd elkísér 
ő engem rövidebb utón a tanyáru. Sot 
felejtem el a jó ttregöek ezt a szívességet. 
Nélküle, ha ugyan utk>/.bcn ki nem töröm 
a nyakamat, osafe késő éjjel értem volna 
társaimhoz. Itt aztán igyekeztem vissza
adni sjives vendéglátását, s ö hatalmasan 
hozzá is látott a tarisznyák kiürítéséin/.. 
Már erősen alkonyodott, mikor nyugodal
mas jó éjszakát kívánt 

Én pedig leheveredtem a tűz mellé, s 
r é g i g g o n d o l t a m a n a p é l m é n y e i t . A z o k b a n 
pedig a zord vidék nagyszerű szépségein 

4 kivül nem volt semmi rendkívüli. Egys 
dolog volt mind, a mit tapasztaltam, rom
latlan tiszta lelkű emberek, a kikkel talál
koztam; ily dolgokról talán nem is érdemes 
irni. De az egyszerű emberek, tanulatlan 
természetességükben, s az a sok helyütt, 
mindennap előforduló jelenet, mely szivvi-
lá^ukba oly tiszta bepillantást engedett, 
mégis oly élénk benyomást tettek rám, a 
milyet aligha tett volna a regényekben 
leíratni szokott borzalmas jelenetek bár
melyike is, ha megeieventtlve liitom. Aztán 
volt e visszaemlékezésben valami jótékony 
érzés, a mi oly megnyugtatólag hat a ke
délyre. 

Észre sem vettem, hogy nincs alattam 
ruganyos lomb-ágy, mint a múlt éjjel. A 
fáradságtól, a megelőző éjjeli álmatlanság
tól s a látottaktól, mik érdekeltek, a nél
kül hogy felizgattak volna, édesdeden 
elszunnyadtam. Soha életembon nem alud
tam még ilyen jól. Csak reggel vettem észre, 
hogy a lejtős parton álmomban fejjel for
dultam lefelé, hogy oldalam alatt ökölnyi 
kövek vannak, s hogy éjjel esett az eső. 

(Folyt, követk.) 

Hauser Gáspár. 
A vas-álarczos ember rejtélyes történetén 

kivid alig volt még eset, mely annyira megra
gadta volna a társas körök osztatlan figyelmét, 
mint a Hauser Gáspáré. „Európa gyermekének" 
hittak, és méltán, mert alig van a kontinensen ál-
liin, melyből származását ne sejtették volna, a 
nélkül, hogy valaha megtudták volna egész bi
zonyossággal a valót. Bölcsőjét majd nyugat-, 
majd kelet Németországban, majd a Rajnánál, majd 
a Nekkárnál , majd a Dunánál keresték. Sokan 
fejedelmi ivadéknak, mások előkelő nemesi csa
lád elsikkasztott sarjának, sőt némelyek magyar 
mágnásnak tartották, s a sejtések és hozzá vetések 
legtarkább ser-ge fűződött nevéhez. Sokan Napó
leon fiának hitték, kit a Bourbonok sikkasztottak el, 
mások, a kiknek száma tán sok millióra megy, í a 
kik közt koronás fejedelmek is találtattak, azthitték, 
hogy Hauser a bádeni trónörökös. A bajor királyi 
pár, a kob irg-gottai herczeg, III. Frigyes Vilmos 
neje és számtalan magas urak meglátogatták s 
bemutattat ták őt maguknak Feukrbach emlékira
tot nyújtott át a bajor királynőnek, a hol bebizo
nyítani igyekezett, hogy Hauser csakugyan a 
bádeni trónörökös, s az az ember, a ki fogva tar
totta, t i tokban életét mentette meg. Tizenkét na
pos korában cserélték ki, 3 ugy ju to t t a bádeni 
trón a mostani ágra. E hit a legújabb időkig fenn
tar to t ta magát, s még közelebb is egy könyv jelent 
meg e tárgyban franczia nyelven. Ebben nyíltan 
állí t tatik a fentebbi sikkasztás ; tovább i az, hogy 
miután a dolog mégis napvilágra fenyegetődzött 
jönni, — Hennenhofer bajor ő r ingy Hausert 
meggyilkolta. Egész irodalom támadt belőle, mely 
azonban Hauser Gáspárnak csak nevét, de nem 
származását, kilétét, jellemét tette ismertebbé. 

Ujabban dr . Meyer, bajor kerületi törvény
széki ülnök, egy egész könyvet adott ki, azon hiva
talos okiratok alapján, melyek a Haaser-ügyben 
fölvétettek, a miknek kőzz kiig politikai 
é a J m m m a l i s tekintetekből meg volt tiltva. így 
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történt, hogy Hauser Gáspár már-már feledésbe 
ment emléke újra előtérbe nyomult s most újra 
foglalkoznak vele a lapok. 

Érdekesnek tartjuk az uj műből vett adatok 
alapján megismertetni az érdekfeszítő, rejtélyes 
történetet olvasóinkkal. 
t* 1828. máj 28-án, épen pünkösd hétfőjén egy 
16—18 éves ifjú jelent meg Nürnbergben. Ugy 
látszott, sem beszélni nem tud, sem tiszta fogal
mai nincsenek a külvilágról. Egy leve
let találtak nála, mely „a hatodik lovas-
század kapitányjának" szólt. Legelő
ször is egy csizmadiával — Weihmannal 
— jutott érintkezésbe, ki kalauzának 
ajánlkozott. Az idegen ifjú rejtélyes 
állapota okozta, hogy a rendőrséghez 
vitetett s származása iránt vizsgálat 
indíttatott. Az ifjút később elnevezték 
Hauser Gáspárnak s egy rajta végbe
vitt gyilkossági kisérlet folytán 1829-
ben a nürnbergi törvényszék nyomozást 
inditott: 1) erőszakos letartóztatása: 2) 
mint gyámoltalan személynek kitétele 
és 3) a rajta elkövetett gyilkossági 
kisérlet iránt. Innen az akták. 

A csizmadia vallomása szerint Hau
ser Gáspárt a mondott napon szilárd 
léptekkel látta közeledni a barleinhuti 
hegy felől. Közelebb érve, igy kiáltott: 
„Hé fiu, az uj kapu-utcza!" A csizma
dia elkisérte oda az ifjút, ki útközben 
egy pecsétes levelet húzott ki kabátja 
zsebéből, melyre a fentebb érintett czim 
volt írva. Miután nem tudott neki föl-
világositást adni, elvitte az őrházhoz. 
Útközben a fiu ezeket monda: „uj kapu 
— bizonyosan csak most építették?" 
mire a csizmadia azt felelte, hogy az 
csak az utcza neve. Kérdi tovább, hogy 
honnan jön? „Regensburgból" lőn a 
felelet, de arra, hogy mi hir van Jött? 
már nem tudott felelni. Azt monda 
továbbá, hogy Nürnbergben most van 
először. Az őrházhoz érve, átadatott a 
tizedesnek, ki két emberével az őrszobában állott. 

Hauser egyik kezével levette kalapját, mig a 
másikkal előhúzta levelét. Erre megmutatták neki 
az átelleni házat, ott lakott Wessenig, a 6-ik lovas 
század kapitánya. Hauser maga ment a házig s 

TJttrcBÖngötert. A kapitány nem volt otthon, csak 
Merk nevű inasa. Ez beereszté az idegent, ki e 
szavakkal nyujtá át neki a levelet: „Olyan lovas 
akarok lenni, mint apám volt." Az inas kordé: 
honnan jön ? kinek szól 
a levél? stb., de más 
feleletet nem tudott 
nyerni, mint: „Nem 
tudom." Az ifjú na
gyon el volt fáradva, 

mintha nagy útról 
jöntíe 8 jelekkel adá 
tudtára a szolgának, 
hogy lábai fájnak. A 
szolga bevezeté az istál
lóba, hol az azonnal a 
szalmára feküdt. Adott 
neki kenyeret és vizet, 
mik után mohón ka
pott, de a húst és sört 
undorral taszitá el ma
gától. 

Nyolcz óra tájban 
a kapitány haza érke
zett Scheurl rendőrbiz
tos kíséretében. Miu
tán megmondták neki, 
hogy egy idegen vár 
reá levéllel, felkölteté 
a még mindig alvó 
Hausert s maga elé ve-
zetteté. Ez igen meg
örült a százados egyen
ruhájának s felkiáltott: 
„Olyan szeretnék len
ni !" A kapitány meg-
kérdé tőle, hogy hívják? 
mire azt felelte, hogy nevelő apja mást nem mon
dott neki, mint hogy vegye le kalapját s mondja 
azt: „Nem tudom, uram," — s csakugyan le is vette 
a kalapot. Ekközben az inas átadta urának a leve
let. Ebben ez állott: „ I t t küldök önnek egy fiút, 
a ki a királynak hűven szolgálna, s kit 1812. okt. 
7-én ugy „tettek le" nálam. Szegény napszámos 
vagyok, magamnak is tiz gyermekem van. Anyját 
nem tudhattam ki s a törvényszéknek se tettem 
jelentést. Egyébiránt én ezt az embert saját fiam

nak tekintettem s keresztyén módra neveltem. De 
ő 1812 óta egy lépést sem tett ki a házból s nem 
is tudja a helyet, és nem fogja megmondhatni, 
bármennyire kérdezősködjék is tőle. Én csak Neu-
markig vezettem el, onnan egyedül kellett mennie 
Nürnbergig. Nevemet nem teszem ki, mert meg
büntethetnének." E levélhez egy latin betűkkel 
teleirt czédula volt mellékelve, a melyben egy 
meg nem nevezett szegény leány állítja, hogy ő 

Hauser Gáspár. 

az anyja a kitett Gáspárnak. Nem birta fölnevelni 
a gyermeket. Atyja a vértesek hatodik századánál 
szolgált, de már nem él. Ehhez az ezredhez kül
dendő a fiu, mihelyt 17 éves lesz stb. — A levél 
helyes irása és irálya nagyon hibás. A pecsét mes
teremberé lehetett, a rajta levő betűk le voltak 
vakarva, hogy fel ne ismerjék. Mind a két levél 
vonásai igen hasonlítottak egymáshoz s ugyan
azzal a tintával volt irva mind a kettő, ugy hogy 

Víziló-vadászat a felső Níluson. 

lehetetlenség elképzelni, hogy az utóbbi 17 évvel 
később kelt volna az előbbinél. 

A kapitány a fiút a városi rendőrséghez vi
tette az istállóból, mit a fiu csak nehéz szívvel 
hagyott el. Még egyszer örömmel szemlélte meg 
a lovakat s azt mondta: „paripa." A rendőrségre 
csak nehezen bírt már elvánszorogni s az őrszobá
ban alig állt a lábán. Félig vad embernek látszott, 
a ki minden kérdésre „nem tudom"-mal felel. 
Csak arra a kérdésre, min hált eddig: feleié: 

„Sz. Jakab tollúján," (igy hívják Ó-Bajorország
ban a szalmát). A pénzről volt ugyan fogalma, de 
az egyes darabokat roszul nevezte meg. A gyér-
tyavilág nem hatott szemeire roszul s egész kül
seje inkább arra mutatott, hogy sokat volt szabad 
levegőn, mint arra, hogy hosszú ideig el lett volna 
zárva. Felszólittatva, hogy irja le nevét, megra
gadta a tollat, egész rendesen fogta meg ujjaival 
s leirta nevét, nem szójfen, de igen olvashatólag. 

De miután származási helyét nem irta 
le, még egyszer megkérdezték tőle, mire 
érthető hangon, igy felelt: „azt nem 
szabad megmondanom." A „miért"-re 
újra ,yhem tudom"-mal válaszolt A 
kikérdezés utáu aztán elzárták. It t volt 
egéjfe jul. 1 s - ° ; £ 

Í
Ez időszak alatt a-kövotkczó' ésg. 

kleteket totték «tjta> itt is csak ke
nyéren és vizén élt, minden más ételt 
visszautasított, sőt még a kenyeret is, 
ha köménynyel, ánissal stb. volt meg
hintve. A fekete száraz kenyeret leg
inkább szerette. Arra a kérdésre: „ki
től jösz?" igy felelt: „attól, a kinél 
mindig voltam s ki a nagy faluba uta
sított." Semmit megnevezni nem tu
dott s leggyakrabban e szavakat is-
métlé: „azt nem tudom," „oda menni, 
a hol voltam," „olyan lovas akarok 
lenni, mint apám volt." Minden em
bert, lett legyen az öreg, fiatal, asz-
szony, férfi, „fiúnak," minden állatot 
„paripának" nevezett. Legjobban sze
retett a börtönfelügyelő gyermekeivel 
játszani. Különben szép értelmi tehet
séget árult el, könnyen tanult s nehe-

I zen felejtett, még zongorázni is tanult 
s három tanóra után már egy kis da
rabot játszott. Lehetetlen volt rajta 

' tettetést, vagy hamisságot észrevenni. 
Ha kimentek vele a szabadba, egy tár
gyat sem nézett meg, mereven tekintett 
a földre. jAigyertyavilág már ekkor 

WflgsteSr' látszott szemét, mert mikor 
meggyujták, pislogott. 

A börtönőr Hauserben csak egy, nevelés te
kintetében rútul elhanyagolt közönséges fiút látott; 
nem ugy Feuerbach, a hires kriminalista, ki aleg-
rendkivülibb tüneményt ismerte fel benne: „nem 
tudni — igy ir — valami csoda által idegen pla
nétából a földre csöppent teremtést, vagy Plató 
amaz emberét lássuk-e benfae, ki a föld alatt szü
letvén és növekedvén, csak jérett korában jut a 

felvilágra s csak akkor 
látja meg a nap vilá
gosságát." — Másutt 
pedig igy: „A haran
gok hangjára Hauser 
arc^a átszellemül s a 
haiig elhaltával egész 
lénye merev ámulatba 
merül, mintha lelke 
ugy feledte volna itt a 
testet, hogy az elhaló 
hangok után röpül
jön." 
••^-^N'ürnDerg városa 
még az évben közhírré 
itette a „rendkívüli, s a 
maga nemében hallat
lan esetet, mely meg

érdemli nemcsak a 
rendőr-, igazságügyi-, 
polgári- és katonai ha
tóságok, hanem min
den érző ember figyel
mét és részvétééi?.—*=—• 
^ m ^ n l r r e t é t e l kö
vetkeztében tömérdek 
följelentés történi, me
lyek mind oly gyer
mekekre vonatkoztak, 
kik titkos- utón tűntek 
el, s kiket itaost Hauser 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Gáspárral akartak azo
nosítani. Számos tekin

télyes, kivált főnemesi családot kevertek a do
logba, 8 a társas körök egész Európában a rej
télyes fiúról beszéltek, kiről bizonyosan hitték, 
hogy legközelebb királyfinak, herczegnek, vagy 
legalább is mágnásnak fog bebizonyulni. 

A sok kihallgatás, vizsgálat stb. kiegészíté
séül kihallgattatott maga a fiu is. 1829. nov. 6 án 
' rül-belüL-ft kö»othoi.6'kwti adá cM uiulljáiól" 

ytermekkoromnak oly szakárajmit fogságomon 
vül töltöttem volna, nem emléSezem; emlékeim 
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mind csak abbul a szűk térből származnak, 
minden emberi társaságtól távol tar tat tam, 
jtönöniben állandó volt 

a hol 
. 6 — „.»„« w.x., Bőr-
a sötétség s egyenlő a ! 

mérsék, ngy hogy se hideget , se meleget nem éri z-
teni soha. Két kis fa-ló meg egy kutya voltak 
játékszereim. Táplálékom kenyér és viz. K i szokta 
ezt behozni ? nem tudom, csak azt tudom, hogyt 
mire fölébredtem, mindig ott állt a kancsó \ iz és 
a kenyér, 
látogatott 

myidig ott 
Csak efltözata~laiii előtt 8 — 9 nappali 
meg egy embeF több ízben, s megtani-í 

í to t t nevem leírására és e szó: „par ipa" kimondá-t 
sara, mondván : ,,a nagyfaluban van atyád, ott 
szép par ipát kapsz, jegyezd meg ." Aztán megta-

I n i to t t meg a következők kiejtésére: „olyan lovas 
nkarok lenni, mint apám vol t , " — „azt nem tu
dom." Egy nap aztán felköltött az ismeretlen s 
azt monda, hogy el akar vinni. Kivi t t a szabadba 
— még nem volt világos-s abba a ruhába öl töz
tetet t , melyben megjelentem. Még egyszer ismétel
tetvén velem a fentebbi mondásokat, á tadta a 
levelet, á azzal e lment ." • . m ( —. 

Hauser t 1828. jul . 18-ka óta Daumer tanár 
vette ápolás alá, később pedig Tucher báró fogadta 
gyámfiává s házába vette. Az ifjú szellemi fejlődése 
eleinte rendkívül gyors előlépéseket tet t , s oly 
szellemi tehetségeket árult el, mik a legszebb re
ményekre jogosítottak. De 1829-ben tehetségei 
annyira megtompultak, hogy lehetetlen v o l t o t 
rendszeresen oktatni. Tanulási kedvét is elvesz
te t te , s ez csak 1830-ban tért vissza. Művészi 
pályára szánták, melyhez kedve is volt .Sajátságos, 
hogy a Hauser szellemében tapasztalt változás, 
egy rajta ál l í tólag elkövetett gyilkossági kísér
lettel függ össze, mely homlokán sebet ejtett . E 
seb begyógyultával a fején addig érzett fájdalmas 
nyomártól szabadult meg. 

Nürnbergben a város fogadott fiának ismer
tetvén el, a legelső házaknál te t t látogatásokat, s 
a hol megjelent, Ő volt a főszemély, a középpont, 
ki körül az ottani társadalmi élet forgott. Sze
rencse volt vele egyszerre hivatni meg \a lahová . 
I ly társasagokban az uralkodó házak egész szár
mazási tábláját végig betűzték s üres helyet ke
restek számára! Gazdag házaknál kopogtat tak be, 
njncs-e ott valami örökség-hajhász. Sorba vizs
gál ták a várakat és palotákat , hogy a rejtélyes 
lelencz bölcséjére rá akadjanak. A legszebb equi-
ppge-okon, gyönyörű hölgyek oldalán robogott az 
iíju Hauser kéjkocsizásokra. 

(Vége követk.) 

mielőtt a szigonyok érhették, vagy ped g a szigo
nyok repültek tova ügyes gazdáik kezéből,mielőtt 
az áldozat megmenekülhetet t volna? — nehezen 
tudnám megmondani, mert mindez csak egy má-
sodpercz müve volt. A „hua r t i k " azonral viz alá 
merültek s csak bizonyos távolságban tűntek föl 
ismét, honnan aztán a mily gyorsan lehetett , a 
partok felé igyekeztek, félve, hogy a sebesült 
állat utánok iramodik. Az egyik aczélszigony a 
vén himállat koponyájában állt meg, a hova, mi
ként látszik, hatalmas kézzel volt irányozva; a 
másik eltévesztette ezélját. 

Ez aztán szép vadászat volt! A dühös állat 
rögtön a vízbe ugrot t , fújva és morogva tehetetlen 
dühében. A belefúródott vas által, melytől nem 

•tudott szabadulni, folytonosan ingerel tetve futni 
akar t képzelt üldöző elől, s mindegy re alá merült 
és fölemekedett, hogy ellenét fölfedezhesse. Azon-

e haszontalan erőlködés nem tartot t sokáig. A 

Vadászat vizitura. 
A Xilus forrásainak fölfedezésére rándult 

európai utazók több izben le i r ták Afrika forróövi 
folyamainak nagy, esetlen állatait, az úgynevezett 
vízilovakat. A többek között Baker Sámuel nem 
egy viziló-vadászatban vet t részt. Szerinte az a 
nomád nép tö rzs , mely a Nílus ágainak felső 
folyása mellett lakik, többnyire mind „huar t ik" -
ból, azaz: viziló-vadászokból áll . Ezek nagyon 
ügyes és bátor emberek. A mesterség, melyet 
folytatnak, igen veszélyes, még pedig r.em any-
nyira maguk a vízilovak, mint inkább a krokodi
lok miatt , melyektől csak ugy hemzseg minden 
folyó és minden álló viz. De ők oda se néznek a 
veszélynek, holot t alig van mivel védniök ma
gukat . Mert a szigony, melyet használnak, utol 
j á r a is nagyon egyszerű fegyver, a mely édeske
veset használhat nekik e vastagbőrü, erős állatok 
ellen. 

Baker következőleg irja le az egyik vadá
szatot, melyben ő is részt ve t t : 

„ E g y nagy mocsár közelébe ju to t tunk , melyen 
több homokzátony és apró sziklás sziget volt lát
ható. A sziklák között egy viziló-család sütkére
zett, mely egy öreg himből s néhány nőstényből 
állott . E g y fiatal állat, mint valami éktelenül 
csúnya szobor, egy kiálló sziklaélen állt , mig egy 
másik, hasonló helyzetben, csakhogy anyja hátán, 
gondatlanul bámult a távol messzeségbe. A hely 
pompás volt; a „huar t ik" kértek, hogy feküdjem 
le, mig ők a bozótba mélyedtek. Nem sokára egy 
sz ik lao l ' a lon vettem észre őket, a mint a mit-
sem gyánitó állatokhoz majdnem kétszáz lépésnyi 
közelre lopózkodtak. 

A jelenet kezdett érdekessé vá ln i ; a vadá
szok a vizbe ugrot tak és az öreg himállat felé 
t a r to t tak . Mikor a sziklához közel voltak, mind
két vadász (mert csak ket ten indultak ez élet-
koczk áztató vállalatra) a viz alá bukot t és csak
hamar egy szirtszögletben tűn tek elő, honnan 
még mindig lá tható volt a szoborként álló kisebb 
viziló. 

Hogy vájjon a fiatal viziló ugrot t-e a vízbe, 

vadászok, a működés hevében, előszólították közel 
tartózkodó kísérőiket, kik nem is késtek azonnal 
segitségök re sietni. "Ekkor az egész társaság, hosszú 
kötelekkel ellátva, melyek múlhatat lanul szüksé
gesek a szigonyosok működéséhez, a viz partján 
sorban állást foglalt. Két ember a leghosszabb 
kötelet két végén kezébe fogta és úszni kezdet t ; 
mikor a túlsó pa r t r a értek, észrevettem, hogy az 
előbbi kötél ki zepéhez egy másikat is erősítettek. 
í g y az egyik partra* két kötélvég maradt, mig 
túlnan egy volt meaerősitv e; miből aztán egy he
gyes szög alakult, nrelynek csúcsát az első, hosz-
szabb kötélnek a tulsó par t felé húzott közepe 
képezé, nyilasa pedig par t felé szolgált. 

E különös készülék okát-módját csakhamar 
megm gyarázták nekem: Két ember a kötél erről 
maradt végeit megfogta; egyik a másiktól tiz lé
pésnyire volt. Ezután a fő, hosszabbik, kötelet 
addig húzták a viz fölületén, mig odaju to t t , a hol 
a megsebesült és viz alá merül t állat lélegzése 
folytán fölszálló s imit t amott látszó bugyborékok 
mutatkoztak. í g y aztán mihelyst a viziló fel
színre j ö t t , azonnal /megfogódott a kötél ál
tal képezett hegyes, szögben, a mely nyaka 
körül üsszeszorult. Erre a túlparton levő emberek 
elbocsátották a kötelet s az innenső parton levők 
az általuk mindkét végén t a r to t t kötélbe akadt 
állatot húzni kezdették kifelé. 

A fogoly állat erőlködése iszonyú volt. Bor
zasztóan felbőszülve, mindegyre ugrál t a vizben, 
fogait vicsorgatá, dühösen mormogott és tajtékká 
verte a vizet maga körül . Az óriási küzdelmet, 
mely ezután következett, alig lehet leírni. Az állat 
mind közelebb ju to t t a par thoz; végre oly közel 
jöt t , hogy újból két- szigonyt lehetett röpi tni ol
dalába. Végre a dühtől mintegy elvakultan ki
rontott a szárazra és elleneire, kiknek hatalmát 
nem ismi r h e t é , oly iszonyú szájat t á to t t , melybe 
két ember is elfért volna. Utoljára még a kötelet 
is ketté harapta s három-négy rohamot intézett a 
vadászok ellen, kik csakis bámulatos ügyessé»ök-
nek köszönhetek, hogy dühös ellenökön diadal
maskodhat tak. 

A küzdelem három teljes óráig t a r t o t t ; a 
nap már lenyugvóban volt s a kimerült viziló még 
mindig védte magát . Végre a huar t ik , félve, hogy 
az állat ismét erőre kapva könnyen bajt okozhat, 
engem kér tek föl, hogy tegyem meg a kegyelem
lövést. Csak kedvező alkalomra vár tam; egyszer 
büszkén emelé föl fejét, három lépésre tőlem; 
czéloztam és a szörnyeteg halva terül t el a viz-
lepte porondon. S. L. 

Egy képviselő-választás 1809-ben. 
Ha mindig csak azt kellene keresnünk a mi 

legújabb, ezt a képet nem is adhatnék mai szá
munkban, mert a mint aláírása is mutatja, három 
esztendős történetet ábrázol. De Bölcs Salamon 
mondja, hogy semmi sem uj a nap alatt , a miből 
következik, hogy semmi sem is rég i ; vagy hogy a 
régiek megújhodnak s a mi elmúlt, ismét vissza
kerül bizonyos időközökben. E z az átalános igaz
ság sehol sem oly igaz, mint a mi választási moz
galmainkra s cselekvényeinkre alkalmazva. Az 
1869-ki választások érvényessége még csak né
hány hét, s akkor az 1872-diki átalános választá
sokat fogjuk registrálni . 

Különben is tiszteskoru alkotmányosságunk 
által a választási j o g s annak gyakorlata annyira 
átment nemzetünk vérébe, hogy a nélküla magyar 
közéletet képzelni sem lehet. Ha időről időre (mint 
közelebbről is ama bizonyos t izenkét- vagy tizen
hét esztendőben) e jog gyakorlata szünetelt , azzal 
együtt a magyar alkotmányos élet is hallgatott 

vagy tetszhalálban dermedezett. Csak ha választ
ha tunk : élünk. 

Képünk egy 1869-diki választás jelenetét 
ábrázolja. A forrás, a honnan vet tük, meg is ne
vezi a választó-kerületet s választási helyet, a hol 
a művész rajza vázlatát fölvette s képe a közvet
len benyomások igazságát teljes mértékben magán 
viseli. De nekünk ma már mindegy : hol történt s 
kik voltak a jelöltek, kiknek nevét a pártok jel
vényei, zászlók, tollak és kokárdák viselték. A 
kép oly igaz, h ű s a mellett oly átalános érdekű, 
hogy ténv leges adatokkal igazolni közlését, merő
ben feles'égésnek látszik előt tünk. Azért a kép 
mellé vetett vázlat irott adatait , hely és egyének 
neveinek közelebbi kijelölése nélkül vehetjük át. 

Ki nem vett már részt (ha magyar ember) 
egy ily követválasztásban? S az előtte kibonta
kozó csoportok életteljes mozgalmasságában ki 
nem ismer rá saját benyomásaira ? 

A választás előmunkálatai, a faluról falura 
járó osszeiró küldöttségek s azok nyomában a 
szavazatszerző kor t tsek és pártszervező bizottsá
gok, a két pár t zászlaival felékitett korcsmák, 
mel;. ékben az, a ki a bizonyos je lvényt viselte, 
ingyen akár rogyásig ihatot t , de az ellenpárt 
tagja pénze mellet t is meghalhatot t volna szom
jan ; a kisebb-nagyobb verekedések, ha az ellenfél 
kortesét valahol közbeszori that ták; a sallangos 
bandériumok s a vállon meghurczolt jelöltek még 
sallangósabb beszédei, fáklyásmenet egyik-, ablak-
beverések másik részre, melyek közt egyik jelölt 
mindenesetre nagy hazafi s a másik bizonyosan 
hazaáruló volt (felváltva egyik is, másik is, mind 
a két szerepben) — mind ez s a választási előz
mények hasonló tarka jelenségei mind lezajlottak 
már s rólok még bezúzott fejek, degez tárczák s 
a vinkó és pál inka ki nem aludt mámora tesznek 
csak tanúbizonyságot. 

A választás nagy napja megérkezet t s két 
majdnem egyenlő haderőnek kell megmérkőzni -

egymással, ha néhány óráig tar t is a csata, mint 
Marengonál , vagy három napig, mint Lijjcsénél 
— de szintoly döntő s következménye ben roppant 
fontosságú, — ha a korteseknek és vezérszóno
koknak (mindkét részen) h ihe tünk . 

Földerül t a nagy nap. Bár h ideg (márczius 
végén volt vagy ápri l elején), de derül t reggel 
moso'ygott a vidékre. A kis városon kivül a ba
romállás nyil t terén emelkedet t a szavazó sátor, 
mindenben hasonló egy vásáros sátorhoz, csakhogy 
valamivel tágasabb, hogy a szavazatszedő s ösz-
szeiró küldöt tség és a bizalmi férfiak is elférjenek 
benne. A pár tok közt az élénk tusa hetek óta 
folyván már, s i t t-ott tulságokra is fajulván el, a 
választási elnök szükségesnek lát ta katonaságot 
requirálni s egy skvadron kuraszir és két század 
gyalogság jókor helyet foglalt a választás színhe
lyén, valamint a két párt felállitása s egymástól 
távol tar tására is megtétetet t a kellő intézkedés. 
A baloldali je löl t párt jának a városban kellett 
gyülekezni s a főpiaezon csoportoznia, és ki volt 
mutatva az utczák sora, melyen á t tömött sorok
ban a választás színhelyére kivonuljon; mig a 
jobb pártnak a városba be sem volt szabad mennie, 
hanem kivül azon volt k imutatva csoportosulási 
helye s onnan ment a választási térre, hol a szá
mára kijelölt helyet elfoglalta. Mind a két párt el 
volt látva azzal a mi a választási lelkesedéshez 
nélkülözhetlen, nagyobb és kisebb zászlók soka
ságával, bandériummal, s mindenek fölött több 
rendbeli czigány bandával . Hogy enni, inni való
ról bőven volt gondoskodva, mondanom sem kell, 
mert hiszen azt csak senki sem kívánhatja, hogy 
nemes atyjafiai — akarom mondani szabad vá
lasztó polgártársai , száraz torokkal ordítozzák 
soha megnem szűnő éljeneiket. 

A mint a pár tok helyeiket elfoglalták s nagy 
zajongás után megülepedtek és helyre vergődtek 
— mialat t a választógyülés elnöki megnyi
tása, a jelöltek ajánlása, véget nem érő éljen
zése egyik — s lehurrogatása a másik oldalról, a 
tiz-tiz választó általi szavazáskérés s tb . stb. meg
tör tént , megállapi t tatot t , előbbi kölcsönös meg
egyezés folytán, a szavazás sora és módja; közsé
genként fognak szavazni. Némely községben csak 
egyik, másikban csak a másik jelöl tnek volt pártja; 
többnyire azonban mindkettőnek, k : sebb-nagyobb. 
Előre már a szavazás e módjához levén elkészülve, 
a pártok a választási helyen ugy telepedtek le 
vagy oszlottak magukban kisebb tömbekre, hogy 
mindenik község választói — egyik és másik pár
ton — saját zászlóik köré csoportoztak. S a mint 
egy község neve kikiá l ta tot t , előbb egyik, azután 
a másik pár tból megmozdult a község zászlaja s 
utána hivei . Némely község egyet sem adot t 
egyik pár tnak, vagy csak egyet-ket tőt , mit az 

ellenpárt hangos hahotával s kurjongatással fo
gadott. 

De majd elfeledkezünk a szabad választási 
aktus egyik nevezetes faktoráról: a béren lelt ka
tonaságról. Annak zöme a választási helytől kUsé 
félre, de azért jól beláthatólag volt fölállítva, 
hanem a mint a két pár t állomás-helye kijelölve 
volt, a kettő közt sorompót 10—15 szüntelen föl 
és alá száguldozó kürazér vont, mint egV' eleven 
gyepű módjára. Különben is szigorú tilalma levén 
•A törvénynek semmi nemű fegyvert, még botot 
sem vinni a választás színhelyére, annyi elő
vigyázat elégned látszott. Perczenként azonban 
a helyzet feszültebb lön. Ha egv-egy nagyobb 
község szólittatott szavazásra, s mindkét pártból 
egyszerre nagyobb — talán egypár százra is menő 
csoport vált ki, büszkén lobogtatva zászlóját s 
farkasszemet nézve lépdelt szembe egymással, át
lépték a kürazérok kordonvonalát, s i l . énkor, 
mielőtt valaki észre venné, egy pár bot és csákány 
villant ki a szűrök alól, s a kortesnek jobban esett, 
ha ellenfelének csak a feje fölött is megforgat
hatta veszedelmes sétapálezikáját — a kemény 
fokost. De a katonaság hamarább oda lépett mint
sem valódi veszedelem történhetett volna, s a 
választó polgártársnak nagy respektusa van a 
kihúzott kard előtt, k ivá l tha érzi, hogy ő a hibás. 

Délig csak rendiben mjnt a választás. De 
délután jobban belemelegedtek a kedélyek, s fél-
skadron lovasnak elég dolgot adott, a mind ösz-
szébb és összébb nyomuló csoportokat egymástól 
elválasztva tartani . E g y órai szolgálat után a 
másik fél-skadron váltotta föl az elsőt; a szol
gálat nagyon fárasztó volt. Es te felé, mikor a 
vidék már homályos lett, a választás esélyei pedig 
a legbizonytalanabb kimenetelű hullámzásban, a 
tömegek ingerültsége oly fokra hágott, hogy a 
gyalogságot is előre kel let t vezényelni s kétfelé 
frontot csináltatva vele, élesre töltetni fegyvereit. 
í g y a vész kitörését csak ugyan el lehetett kerülni. 

Ejfélután két órakor lett vége a szavazás
nak. Az eredmény már egy óra óta tudva volt; 
de ünnepélyes kihirdetését nem volt a ki meg
hallgassa. A győztes pár t örömmámorát, lelkese
dése kiáltásait csak a legyőzöttek éktelen ordíto
zása! multák felül. Az utolsó perc/.ben valóságos 
atakot terveztek a szavazó sátorra, hogy a jegyző
könyveket széttépjék s a küldöttséget megug
rasztva, törvénytelenné tehessék a választást s 
megsemmisítsék annak ellenök fordult eredmé
nyét. Hiába. A katonaság tömött sorokban, a 
lovasok vont karddal , a gyalogok szuronysze
gezve vették körül a sátort, s a választás törvé
nyessége biztosítva volt. 

Három nap kellett , mig a felkorbácsolt szen
vedélyek medreikbe térhet tek. A város lassanként 
elcsöndesült, s a legyőzött fél is megnyugodt ve
reségében, s csak magában mormogá: „majd meg
látjuk három év múlva!" —á—r — 

A f a g y l e p e . 
Hatalmas pelyhekben sűrűn hullott a hó ; s 

lassan-lassan befedezte fehér, tömött fátyolával a 
földet, az alvó növényeket és a fák lehullt szine-
vesztett lombjait. 

A nyüzsgő élet merőben ki van már hfüva; a 
rovarok aludni mentek: nincsen a mi a kellemes 
zsongás-bongást előidézze. 

A bogarak, legyek, poloskák, méhek, tücskök, 
sáskák, szitakötők, pillangók vagy mint lárvák, 
vagy mint egészen kifejlett alakok, megvonták 
magákat, ki a merre lehetet t : a földbe, fákba, 
kövek alá, mohok közé, ereszekbe, pinczékbe stb.; 
s rejtekhelyébe meghúzódva dermetten aluszsza 
téli á lmát mindenik. Amely ik élnem rejti magá t : 
azt halva találja a bekövetkezett tél, vagy hide
gével megöli. 

Hatalmas pelyhekben hullott sűrűn a hó, s 
nemcsak a földet, hanem kalapomat s vállamat, 
sőt bajuszomat, szakállamat, szemöldeimet is meg 
szállották ezen fehér lepkéi a mord télnek, midőn 
egy deczamberi napon a gyümölcsösbe kisétálok. 
Elandalodva gondoltam a mély csendre és a nyári 
népességnek hiányzására, midőn egy kis lepke 
voná magára figyelmemet. 

Igen! egy kis lepke, mely in jadozó repüléssel, 
elhagyva egy jegenyefát , átalszállott egy alig 
másfél ölnyi távolra eső almafara. 

Ez a fagyiepe, melyet a tudomány acidalia 
brumata néven jelelt meg. 

Oda szállt a fa derekának alsóbb részére. Oda 
léptem lassan én is, odahajoltam, — hadd lássam a 
természetnek e mostoha gyermekét, melynek élte 
legszebb része a zord napokra esik. Szárnyaival 

repesve forgott szegény jobbra-bali alig 
volt 4 vonal hosszú ós igen gyöngéd alkatú. Pisz
kos, barnás szürke első szárnyain finom, gyöngéd 
szalagocskák hullámzott ik, melyek közül az első 
és második tisztán kivehető, mert határozottul 

sötétebb, — a többi szalag csak elmosódva, hal
ványan, alig kivehető. Hátsó szárnyai világoshsk 
az előszárnyaknál sa testnél. Az egész oly gyönge, 
hogy egy jóforma fuvintást nem állani ki sérü
lés nélkül. 

Repesve, rajongva jött, ment a fa kérges hé
ján . Menyasszonyát kereste. Meg is találta. Ot t 
várta az őt, megrövidít tt szárnyaivá) reszketi 
peregtetve. A nő kisebb, mint a hím. Szárnyai 
nincsenek kinőve, ugy ho .y rövid s/.árnydur, anyai 
vannak inkább, mint ren les szárnyai. Szitu- mocs
kos sötét. 

Párzás után a esőnk •. szárnyú nő fidindult a 
fa derekán,lassanként haladt a száraz ágak között 
tovább, fen >ebb, mindig repesve, mindi _ mozgatva 
szárayait — mi.: végül egy vékonyabb ágra jutva, 
elvesztem szemem elöl . . . Azután a hüm után néz
tem. Nem volt már a Ián, a fa tövé i kaptáid meg, 
élet u dkül, moz lulatlanul hevert g havon. 

A hó sá l longo t t s a halottat finom fehér gá
lyáival eltemette fehér sírba, — — amazt m g 
hagyta tovább menni, fölfelé a tán. 

Gondolatokba merülve tértem haza. A jelenet 
meghatott . 

Ha téli időben két-három napig barátságosan 
süt a nap: m'gjelennek kis sergökkcla téli szuny-
nyogok (Trychocera hyemalis Deg.) s a nap me
legén vidáman járják tánezaikat; enyhébb februá-
riusi, vagy még januáriusi napsugáron megjelenik 
egy-egy tarka szárnyú pillangó is (mint a Vanes-
sák némely speciesei) s jókedvüleg szálldogál, 
mintha mondanák: mégis tavasznak kell lenni, 
még sem félünk a t é l tő l . . . De zord időben, midőn 
a nap is a fellegek mögé rejti magát, midőn hótól 
csillog a hegy és völgy, midőn lombtalan a fa 
patak meg van fagyva: csak a fagyiepe lehet olyan 
pártütő, hogy magát mutatni morje. 

Utolsó lepkéié az évnek! mennyi előkészületi 
idő kell arra, hogy elérje, szegény, a szárnyasiilás 
korát! Márczius-a;irilistől deczemberig mennyit 
kell — mint hernyónak — másznia, hideget, 
meleget, rekk nőséget, esőt, szeletes harmatot ki
áltania, s mindezt azért, hogy végül pillangó le
hessen egy napig, — pillangó lehessen addig, mig 
szeretett, s azután rövid éltet bevégezze: — hogy 
pillangó lehessen addiÍ , mig maradékairól gondos
kodott, s azután az ág legmigasb csúcsáról aláes
sék a sírba! 

Mert a fagyiepének ez a sorsa. Majdnem 
nyolez hónapot tölt az ágon vagy földben mint 
hernyó és báb ; s ez idő elteltével lesz belőle lepke 
egy napra 

Elmélázva gondoltam még azután sokáig a 
fagyiepére . . . Azonban ez a dolognak csak 
költészeti oldala volt, a mely első tekintetre nem 
engedé, hogy annak prózai, gazdászati oldalára is 
e^y futó pillantást vessek. 

Sajnálkozásom a lepkék sorsa felett megszűnt; 
szánalmam a gyümölcsfák félé fordult. 

A fagyiepe halálos ellensége gyümölcsfáink
nak : bánni kezdem, hogy miért nem öltem meg a 
fára törekvő nő-lepét. 

A párzás után ezer lepkék petéiket az ágak 
legmagasb csúcsain a rügyek közelében szokták 
lerakni. Mihelyt a tavasz első melegétől életre 
szólittatnak a farügyek, s fejledez-snek indulnak, 
ugyanazon melegtől felébrednek s kikelnek a 
tojásokból a hernyók is. Az első napokban szinök 
halvány szürke Az első vedlés után világos sár
gás vagv halvánvzöld öltözetet kapnak, hátukon 
alig észrevehető fehéres vonalkákkal. Fejük 
fekete, s felül, a nvakon hasonló szinü folt van a 
fej megett. A második vedlés zöldebb szint ad 
nekik, s a háton levő fehér vonalkákat feltűnőbbé 
teszi. Az utolsó vedlés után sárgás halvány zöld 
színűek lesznek; ekkor hosszúságuk egy hüvelyk-

i n y i ; növésük elérte a te tőpontot ; hátukon ket 
i sárgás fehér vonal húzódik hosszában; ezek között 

párhuzamosan fut egy harmadik sötét színű. Alól 
oldalt sötét pontok észrevehetők: a leg-lyukacs-
kák melyeken az állat lélekzik. Színeikben azon

ban nagyon változók; \ annak sötétzöldek, barnák, 
sárgás-zöldek, hátukon fehér vagy zöldes szala
gocskákkal. S minthogy nemcsak színben, de nagy
ságra nézve i- változók: igen könnyen összeté
veszthetők, mis ezekhez hasonló hernyókkal. 

Ila tavaszázai a fák rügyei hasadozni kezde
nek, az életre kelt fagyiepe nernyók beássák ma
gukat a levélkék köz-, s azokat tövön vagy fen
nebb elráiják. Később is, midőn a lombok már 
kifejlődtek mindig azok közi'' rejtegetik magukat. 
Ha el akarják hagyni tanyájukat, selyem szálat 
bocsátanak szájakból, t ezen függve eresztik alá 
magukat egy, söt másfél ölnyi i il 

Száraz tavaszokon roppant nagy s z á n n a l 
jelennek meg gyümölcsfáinkon a vádiakon i 
letarolván azoknak lombjait, rendkívül n g ká
rokai idéznek elő 

A szúnyogok — melyekről azt hiszszük, hogy 
csak minket támadnak meg, — erős csípéseikkel 
ezen hernyókat is boszantjak, söt ha rgy hernyóra 
több ily vendig ia száll, meg is ölik. A&krll met-
len vendégek ellen azzal védi a megtámadott ma 
gát, hogy testéből valami zöldes nedvet fecskendez 
ki. Ez a fogadtatás a rimm gő szúnyogot mene
külésre kényszeríti. 

Ha a hernyó kifejlődött — ez június és július 
hónapokra esik — finom szálán aláereszti magát a 
földre: 1> • í.-sa magát, s ott toiásdadszerü házacs
kát készítve magának, bábba változik. A báb 
állapotból oktob T, november \:ig\ deozember 
hóban ébred föl mint pillangó. A nő, minthogy 
szárnyai fejletlenek, rövidek: fölmászik hosszú 
lábaival a fák törzsökére, s ott várja be az inga
dozó repülésü hímet. A lepek repülési £3 i nt 
novemberre esik; s csak a kiválóbb, különösebb 
jelen "t ik közé tartozik, hogy a fagyos deozember-
beu havazó nappalon mutatkozzék. 

Pusztítása mindenkinek, ki a gyű nölcsészetot 
szereti, érdekében áll. 

A következő módon lehet legczélszerübben 
i r tani : 

Júniustól — szeptemberig a Iák tövét körül 
ás-ák egy lábnyi m dyre, s e kiásott földét el 
széttapodják jó apróra, aztán a fatövóre visz-
szatöltve ismét keményen oda verik, tapodják, 
i meg is öntözik, hogy a földnek e része m 
ményedjék, s ezáltal lehet lenni' tegye a bábnak 
kjövetelét . 

Ennél még jobb : októberben, novemberben s 
még később is a fák törzsére kátrányt alkalmazni: 
még pedig, a kátrányt va :y zsírral, vagy lenmag 
olajjal összekeverni, hogy ragadóssága állandó le
gyen; ezen keveréket 2 — 3 hüvelyk szóles szövetre, 
vagy papírra kenjük. Az igv bekent papirt vagy 
szövetet ra kötjük a fára mint egy gyűrűt ; a pa
pírnak tehát oly hosszúnak kell lenni, hogy a fű-
törzsét egészen körülövezhesse. A földből kikelt 
lepkék, midőn föl akarnak menni, a keverékbe 
ragadnak s oda vesznek: a szaporodás lehetsége 
meg van semmisítve. 

Végül ajánlható: februárban és márczius 
idején az alantabb levő ágakat, melyeken észre 
veezszük a kis világos zöld tojásokat 6 rügyek köte
lében, letördelni é-í elégetni. A'. J. 

Az 1763-dik évi komáromi föld-
rengés. 

(Szigeti György egykorú tudósítása.) 

Már valahára elérkeztem Posonba a. d. 29 
junii , de bizony kénytelen s kelletlen. Ugy hatá-
roztom vala még magamban, hogy mig passualis 
levelünk kiadódnék, valamely városban megnyo
mulnék, hogy annyival inkább — minthogy kevés 
a p 'nzem — megmenteném magamat a nagyobb 
költéstől. Melyre nézve mentem Komáromba, és 
ottan el is töltöttem három napokat békével, de 
tovább hogy ottan lennék, lehetetlen dolog vala, 
mert az Ur Istennek rettenete-* és hazánkban talán 
példa nélkül vadé. ítéletének ostora, a fölindulás 
reánk jőve, és onnan kikergete. Elsőben kezdő
dött die 28 junii réggel öt ór i előtt három fer-
tyálvlyal, de az kevés vagy S'mmi kárt nem oko
zott ' mivel csak gyengédeden rázta m-g az épü
leteket, hanem másodszor öt-hat óra között oly 
nagv erővel jött. hogy az egész várost im'gk bo
rította. A legjelesebb a legmagasabb épületeket 
vagv egészen lerontotta, vagy ketté hasította. 
Nevezetes volt ebben a városban a jezsuiták ré
széről való Szent András temploma, két magas 
tornyaival, anyi r j hogy én ahoz hasonlót még 
Magvarországba sehol nem láthat tam: de az, a 
jezsuiták resídentziájok al, más három templo-



mokkái, tornyokkal harangokkal a porban hever; 
— az utczák, a melyeken kőből csinált házak va-
lának, ugy betöltenek a leomlott házfalakkal, hogy 
kocsival vagy lóval nem lehetett járni, sőt gyalog 
ember is nagy bajijai mehetett. Mindazáltal, hogy 
megláthatnám, micsoda károk estének, a várost 
bejártam, és akkor tapasztaltam, hogy az agyon
üttetett emberek, itt is, amott is, hol egy, hol 
kettő, hol három ugy voltának, mint a mezőben a 
még öszve nem hordatott kévék. 

A leomlott házaknak, templomoknak ledült 
kövei alatt jajgatás, ordítás hallattatott, az oda
maradt embereknek szájokból. A lerázattatott 
épületeknek az ég felé menő pora miatt a nap 
mint egy másfél fertályig nem láttatott, a föld 
ezer meg ezer helyekben, kivül és belől a vá
rosban, hol egy tenyérnyire, hol egy arasznyira 
meghasadott és a vizek, fövénynyel együtt om-
lottanak ki. A földnek megnyílásából láng, egy
szersmind keserű és büdös füst jöttének ki, sőt a 
Dunának közepe felé mint egy-egy hordó a láng 
füsttel elegyest a vizből láttatott kiütődni és hir-
telenséggerelenyészni. A városban levő kutak
ból a vizek a föld alá szállottanak, és helyekbe 
anyira feldagadt a feketés homok, mint annak-
előtte valának a vizek bennek. Némely utczán 
láttam, hogy a föld két ujjnak szélességére lesüj-
jedet a nagy romlás után; míg itt is megfordul
hattam az utczákon, alattam tizennégyszer vettem 
észre, hogy derekasan megindult a fold. Horum 
pars magna fui, quaeque ipse miserrima vidi. 
Mindezek reggeltől fogva a dély-
esti két óráig estének, azután mint 
lön dolga a városnak nem tudom, 
mert belőle kifutottam, hogy a 
többekkel együtt el ne vesznék. 
Mig mentem Pozsony felé, tapasz
taltam a komáromi határban, hogy 
a tehenek, ökrök, lovak ugy fe-
küdtenek mintha lesózták volna; 
sok közülök megholt, némelyek 
pedig élnek és halnak; — sőt ahol 
az előtt bátran lehet vala járni, a 
kiomlott vizek miatt, kerengés nél
kül nem lehete járnunk. Mások 
mondják, hogy másutt is volt föld
indulás, de károkat nem tet t ; ma
gam tudom, hogy Csallóközben 
mindenütt volt. 

Hogy effélékkel többet ne al
kalmatlankodjam, még ezt az egyet 
említem, hogy egy jezsuita Komá
romban, a földindulásnak egy ke
véssé való megszűnésekor futkos
ván kiáltozta, jaj nektek komá
romiak, mindnyájan elsüjjedtek; 
hanem kiki a maga módja szerént 
az Istennek imádkozzék. Meghal
ván ezt egy református ember, 
mindjárt maga elkezdette: „Ne 
szállj perbe én velem"; azután 
mások hozzáadták magokat és ugy 
énekeltenek, imádkoztanak. De ^ ^ ^ ^ ^ 
hogy valami isteni tiszteletre való 
helyek légyen, tehát egy sátort, vagy egy szint, 
deszkából, ponyvából, más egyebekből hirtelen 
csináltanak a város közepén egy régi puszta 
temetőben; oly bővsége lehet annak a sátornak, 
hogy mintegy 4000 ember belefér; ebben dicsérik 
az Istent nagy buzgósággal megszűnés nélkül és 
kérik O Felségét, hogy szüntesse meg a veszedel
met — Posonban, a. d. 2. julii. 1763. — Szigeti 
György academisans. — (A „Protestáns egyházi 
és iskolai Figyelmező"-ből.) 

négylábú állatnak nézné az ember. A tengerben 
úszva oly hirtelen üti föl magát [a vizből s ismét 
oly hirtelen tűnik el a viz alá, hogy első tekin
tetre alig különböztethetnők meg a vidáman ját
szó és föl-fölbukdácsoló halaktól. 

Más tengeri madarak úszás közben többnyire 
a viz felületén maradnak féltestökkel. A pinguin-
nél ez nem igy van, mert csak feje áll ki a vizből; 
de így aztán madár létére olyhihetlen gyorsasággal 
és kitartással úszik, hogy némely halat is megszé-
gyeníthetne. Hogy mennyire otthon érzi magát a 
tengeren, onnan is eléggé kitetszik, hogy Sir Ja
mes Rost a déli sarktengeren utazása közben két 
pinguint a legközelebbi szárazföldtől 1000 angol 
mérföldnyi távolságban talált a sik tengeren. 

A déli földgömb sarkvidéki puszta szigetein 
majdnem hihetetlen sokaságban él e különös ma
dár. Mikor az angolok a derék Ross kapitány alatt 
erre jártak és az általok fölfedezett Possession-
szigeteket Viktória királynő birtokába akarták 
venni, a pinguinek, melyek a szigetek szikláit a 
legmagasabb csúcsig ellepték, oly dühösen táma-
dák meg a kiszálló matrózokat éles csőreikkel, 
hogy ezek alig tudtak áthatolni sürü tömegeiken. 
Hát még az éktelen zaj, melyről csakis akkor le
het fogalmunk, ha elképzeljük, hogy a pinguin 
hangja sokat hasonlít a szamár orditásához! 

Lesson azt irja, hogy szép nyári estéken, 
milyenek azonban a falklandi szigeteken csak rit- | 
kán fordulnak elő, abban az időtájban, mikor az 
estalkonyat elkezdődik, a pinguinek összegyűlnek 

A király-pinguin a londoni állat
kertben. 

A képűnkön látható szárnyatlan szárnyasok 
ismeretlenek a mi földrészünkön. A londoni állat
kertbe is Icsak ez év januárjában került az első 
pár a Falkland-szigetekről, valódi hazájokból. 

Régibb természetrajzi könyveinkben patagoni 
röptelennek (Apterix patagonica vagy australis) 
van e sajátságos állat nevezve, melynek szárnyait 
úszó és szükség esetén kúszó lábak helyettesitik. 
A „pinguin" elnevezést a latin „pinguis"-től 
nyeré, mely kövéret jelent. És e nevét valóban 
meg is érdemli, mert időnként annyira elhízik, 
hogy mozdulni is alig képes. 

Úszás közben a pinguin apró tollatlan szár
nyait uszólábakuL a szárazon pedig előlábakul 
használja, melyeknek segítségével a fűvel benőtt 
sziklakon oly ügyesen kúszik föl, hogy messziről 

Király pingvinek a londoni állatkertben. 

és oly lármát csapnak, hogy az ember bizonyos 
távolságról hallgatva, különös csalódásba esik, 
mert azt hiszi, hogy egy népgyűlés zaját hallja, 
melynek tompa zúgása messzire viszhangzik a 
csöndes tiszta légkörben. 

E kövér tengeri ludak némely faja óriási 
nagyságúvá nő. A legnagyobb faj néha 80 fontot 
is nyom. Ezek magányosan élnek és ritkábbak 
mint fajrokonaik. Ross hármat fogót, melyeknek 
legkisebbiké is 57 fontot nyomott. Falánkságuk-
ról és nagy ehetőségökről elég bizonyság az, hogy 
csupán a Falkland-szigeteken élő pinguinek 
50,000 font halat pusztítanak el naponként. 

8.L. 

Egyveleg. 
** (A francziák lobogójáról.) A „Journal des 

Débats" igy elmélkedik a franczia lobogó törté
netéről : Az első dynasztia királyai jelvényül szt. 
Márton köpenyét használták; I. Fülöp, a negye
dik Capeting, 1087 körül az Orilangot vagy a 
st.-denisi apátok tűzpiros lobogóját fogadta el; 
ugyanazon időben azonban a souverainek, mint 
Francziaország királyai, kék vagy violaszinü, 
arany liliomokkal fedett zászlót viseltek. Az 
Orilang 1415 körül megszűnt szerepelni. A kirá
lyi zászló sokszor változtatta szinét: fehér volt 
Fülöp Ágost alatt (1180—1223), kék VI. Károly 
alatt (1380—1422). Végre a fehér szín győzött. 
„A fehér zászló, mondja Bardin, miután lovagöv 

gyanánt szolgált, felső tábornoki rang személyes 
ismertető jele lett, melyet mint loyagövet, bot 
végére tűztek; e zászló a lovassági ezredes — 
a tábornok zászlajának felelt meg, — a fehér fen-
tartá magát — megkülönböztetésül — a legfőbb 
tábornokoknál, azonban azt lassanként valamennyi 
tábornok magáévá tette." A főtábornoki rang 
megszűntével a fehér szin lett a nemzeti, illetőleg 
királyi, habár sok ezred még mindig különböző 
szinü lobogó alatt küzdött. A zavar addig tartott, 
meddig a régi monarchia fennállott; 1789-ben a 
háromszínű lobogó leszoritá a fehéret, s lehet 
mondani, hogy inkább volt nemzeti, mint emez. 
A három színből némely irók szerint a vörös szin 
a népet jelenti, oly értelemben, minőben azt a 
demokrata párt vette; a kék szin a bourgeoisie-t, 
a fehér a királyságot. Történetileg valószínűbb, 
hogy a két szin: a vörös és kék,Paris város szinei; 
e színek már előbb is többször kitüzettek, külö
nösen azl356.ésl382-diki városi forradalmakkor. 
1789-ben a fehérrel, a Eourbon ház régen elfoga
dott szinével egyesítek, a liliomokat elhagyva. Az 
igy összetett nemzeti lobogó tehát nem forradalmi 
jelvény, hanem a nemzet és uralkodó közti egy
ség jelvénye volt. E jellege említést érdemel. A 
háromszinü lobogó megmaradt a franczia hadsereg 
élén, s a nyilvános épületeken, míglen az 1816. 
ápril 18-diki rendelet azt határozta, hogy a fehér 
zászló legyen „nemzeti." E rendszabály különös 
jelentőséggel birt azon kor politikai szenvedé
lyeire, s különösen a visszaemlékezés a köztársa

ság és császárság alatt vivott győ
zelmekre, melyek a háromszinü 
lobogó alatt arattattak, növelte a 
restauráczió népszerűtlenségét. Az 
1830 óta következett kormányok 
az 1789. trikolorét használták. Mi
dőn tehát Chambord gróf azt most 
a fehér zászlóval akarja pótolni, 
mely pedig mindig nem volt ősei 
szine, sérti a francziák nemzeti ér
zületét, s megtagadja a forradalom 
legdicsőbb emlékeit. 

** (Hány Tcivándorlott székely 
van?) A népszámlálás hivatalos 
adatai szerint a jelenlegi népes
ség főösszege a Székelyföldön 
423,073 lélek. A külföldön és az 
osztrák tartományokben van 1775 
férfi 1456 nő, összesen 3231 lélek. 
Es ebből Oláhorsságban van 1694 
férfi és 1432 nő, összesen 3126 lé
lek; mig más külországokban csak 
105 tartózkodik. Megyék szerint 
Oláhországban van: Háromszékről 
(legtöbb) 1084 férfi éa 635 nő, 
összesen 1719 lélek; Csikszékből 
592 férfi és 760 nő, összesen 1352 
lélek; Udvarhelyszékről 16 férfi 
ós 35 nő, összesen 51 lélek; Ma
rosszékről 2 férfi és 2 nő, összesen 
4 lélek; Aranyosszékről egy sincs. 
Tehát ebből látható, hogy Oláh
országba legtöbb férfi Háromszék

ről, legtöbb nő Csikszékből vándorol ki. E mellett 
keletfelé még Törökországban találunk a nép
számlálási adatok szerint Háromszékről 13 férfi 
és 3 nőt, Maros- és Udvarhely székről 1—1 férfit, 
mig Bukovinában csak Udvarhelyszék Bözöd köz
ségéből van egy férfi. Idegen mindössze 248 van 
az egész Székelyföldön. 

** (Egy vizbefult fölélesstése.) A párisi tudo
mányos világot egy érdekes kórtani esemény fog
lalkoztatja. A matrózok két órai keresés után egy_ 
fiatal nőt fogtak ki a Szajnából, ki öngyilkossági 
szándékkal veté magát a vízbe. A test már meg 
volt meredve, szív és érverés megszűnt s annyira 
meg voltak győződve haláláról, hogy a szokásos 
ápolásban nem rószesiték. Végül megérkezett az 
orvos, megvizsgálja a hullát s már épen konsta
tálja a kimúlást, midőn észreveszi, hogy daczára 
a hosszú két órai viz alatti létezésnek, az életmű
ködések nem szűntek meg végképen. Egymásután 
alkalmaz füstölést, dörzsölést s hajt be levegőt a 
nő tüdejébe; lassan-lassan visszatért a nő szívve
rése, a szemek néhány perez múlva felnyíltak s a 
fuladt, ki már-már a halottak közé vitetett, magá
hoz jött. Midőn viz be ugrott, aléltság függesztette 
fel életműködését, mielőtt tökéletesen megfúlt 
volna. 

** (Egy ritka hal.) A hires Agassiz egy kü
lönös halat födözött föl. E hal fészket rak a tenger 
füveiből, hátán egy kéz-alaku uszány van, moz
gása inkább járás, mint úszás. 
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Irodalom és művészet. 
** (.4 természettudományi társulat) hasznos 

munkára vállalkozott. A külföld jelesebb termé
szettudományi műveit szándékozik magyar nyel
ven kiadni. A vállalat azonban csak ugy jöhet létre 
tetemesb áldozat nélkül, ha mintegy 600 példány 
elkelése biztositva lesz. Ez esetben a társulati tagok 
három évi kötelezettség mellett, 7 frt. évdijért, 
három év alatt összesen 150—180 ívnyi, 5 — 6 
kötetre terjedő értékes természettudományi műve
ket kapnak. A nem - tagok évenkint 10 frt elő
fizetési díj beküldése, három évi kötelezettség 
mellett, a társulat összes kiadásaiban részesülnek, 
tehát a könyveken kivül a „Természettudományi 
Közlöny"-ben is. Könyvárusi utón e kiadványok 
nem lesznek kaphatók. A társulat egyelőre Bal-
four Stewart „Elemi természettan"-ának, Cotta 
geológiai képeinek, Darwin „A fajok keletkezésé
ről" irt müveinek, Helmholtz népszerű tudomá
nyos dolgozatainak, Huxley „az elemi élettan kö
réből" tartott előadásainak, Johnson ,,Hogy nő a 
vetés," Kabsch „A föld növényélete," s Lockyer 
„Elemi csillagtan" czhnü müveiknek kiadására 
vállalkozik. Mihelyt 600 aláírás együtt lesz, azon
nal munkához látnak, hogy egy kötet még az év 
folytán megjelenhessék. E derék vállalatot nem 
ajánlhatjuk eléggé olvasóink figyelmébe! 

** (Quinet Edgár hires műve:) „A forrada 
lom" teljesen megjelent gr. Károlyi Tibor fordí
tásában. A mű két izmos kötetre terjed, s kiállítása 
dicséretére válik Lauffer Vilmos kiadónak. Már 
az első kötet megjelenésekor bővebben szóltunk e 
kitűnő műről, melyben a nagy forradalom kritikai 
történelmét kapjuk, s elismeréssel emeltük ki a 
forditást, mely a 2-dik kötetben is szabatos, erő
teljes. A mintegy 80 ivre terjedő két kötet ára 
5 frt. 

— (A „Bolygó zsidó"-ból) Sue Jenő világ
hírű regénye magyar fordításából ismét néhány 
kötetet, XI—XVl-dikat vettük. Ezzel a nagy-
érdekü mű magyar forditása teljesen megjelent. 
Minden kötet 10—11 iv s ára 80 kr. Kiadta Lauf
fer Vilmos. Szintén Lauffer kiadásából két na
gyobb megkezdetett munka folytatása küldetett 
be szerkesztőségünkhez. Az egyik: „II. Izabella, 
Spanyolország elűzött királynéja, vagy a madridi 
udvar titkai", regényes történet vagy korrajz, 
melyből az V—X. kötetek jelentek meg. Egy-egy 
kötet ára 80 kr. A második: „A pápaság története", 
Weber Gyula, a Demokritos szerzője nyomán, a 
legújabb korig lehozva; a most megjelent ötödik 
kötet tartalma: a hanyatlás kezdete; a pápák 
Avignonban (1216—1378 év). A hatodik kötet: 
a reformkísérletek kora (1378—1521) és a 7-dik: 
a reformáczió és filozófia kora (1522 — 1769). A 
mű e szerint befejezéséhez közeleg. Ara egy-egy 
kötetnek 80 kr. — Ugyancsak Lauffer kiadása: 
„Az élőhalott" Montépin Xavér regénye, fordította 
Lázár Mihály. Teljes öt kötetben, ára 4 frt. 

— („.4 jezsuitákról), alkalmi ajándékul min
denkinek." Irta %*. Lipcsében. Köhler F. K. ki
adásában. Csak 47 lap; a legközismeretübb dolgo
kat közli a jezsuita rend alapitásáról, szabályairól, 
szelleméről stb. 

— (Körösi Józseftől,) a pestvárosi statisztikai 
hivatal igazgatójától megjelent: „Szab. kir. Pest
város az 1870-ik évben." Az 1870. elején létesí
tett pestvárosi népszámlálás eredményeiről, a vá
rosi tanács határozata következtében készítette 
Körösi ur jelen dolgozatát, melyben részint szám
adatokkal, részint grafikus táblázatokkal vannak 
illusztrálva Pestváros minden főbb népesedési 
mozgalmai, u. m.: a városrészek lakottsága, a nem, 
a származás, a kor, hitfelekezet, családi állapot, 
műveltségi fok, foglalkozás, és mindezen ténye
zőknek egymáshozi viszonyai. Talán mondanunk 
sem kell, hogy a tudomány jelen szinvonalán álló 
munkálatban, — mely e mellett első ilynemű 
nagyvárosi monográfia hazánkban — ismét egy 
becses és érdekes művel gazdagodott ilyenekben 
épen felettébb szegény irodalmunk. A mű Pest
város tulajdona, s Ráth Mér bizományában jelent 
meg. Ara 3 frt 50 kr. 

** (Göndöcs Benedek) apát s kigyóai lelkész 
„Népszerű beszélgetések a dohány okszerű keze
léséről , különös tekintettel a szivarlevelekre" 
czimü gyakorlati irányú könyvecskét adott ki, s 
azt mondja, hogy a kik az általa ajánlott dohány-

T Á R H Á Z . 
termelési módot követni fogják, legalább egy har
madrészszel több pénzt fognak kapni dohányuk
ért, mint azelőtt. A munka Gyulán jelent meg, s 
szerzőnél Uj-Kigyóson (u. p. B.-Csaba) 30 krért 
kapható, avagy megrendelhető. Tiszta jövedelme 
az Uj-Kigyoson keletkezett olvasó-kör könyvtára 
gyarapítására fog fordíttatni. 

** (A „Magyar tanügy") havi folyóiratnak 
második füzete is megjelent, az elsőéhez hasonló 
érdekes tartalommal. Három értekezést tartalmaz, 
a melyek közül egyik az egyetemi refomról, • más 
kettő középtanodáinkról szól; hazai és külföldi 
tanügyi szemlét ad, s ebben a közoktatási budget 
vita s a kolozsvári egyetemről folyt tárgyalásokat 
is ismerteti; könyvismertetéseket s változatos 
vegyes rovatot találunk még e füzetben. Szer
keszti több tanférfi közreműködésével dr. Heinrich 
Gusztáv; előfizetési ára egy évre 4 frt. 

** (.4 Révész Imre) által szerkesztett „Ma
gyar Protestáns Figyelmező" harmadik évfolya
mának I; és II. füzete megjelent. Tartalmát teszi: 
Az erdélyi h. h. anyaszentegyház közzsinatnak 
végzései, Szilágyi Istvántól. A magyarországi re-
formegylet kongresszusa. Tekintélyes tudósok 
nyilatkozata a materializmusról Révész Imrétől, s 
tárcza, melyben több érdekes egyháztörténelmi 
közlemény van. Előfizetési ára egy évre 4 frt, 
mely Debreczenbe Révész Imréhez küldendő. 

** („A magyar protestáns egyház történetének 
részletei") czimü egy kötetes műre, Balogh Fe-
rencz, a debreczeni kollégium hittanszaki tanára, 
előfizetést nyitott 1 írtjával; június végén jele
nik meg. 

** (Az ujon szervezett királyi törvényszékek) és 
járásbíróságok névsora 4l/» ivre terjedő füzetben 
jelent meg az Athenaeum kiadásában; ára 40 kr. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) febr. 19-iki iilé-

s bon érdekes fölolvasást hallottunk. Ugyanis 
Pulszky FerenCz ismerteté az országos képtár réz-
metszetü gyűjteményét, s különösen Marc 
Antonio Raimondi müveit és életét. Tájékozásul 
a rézmetszet történetét is ismerteti. A rézmetszet 
eleinte csekély összeköttetésben volt a festészettel, 
s inkább az Ötvösséghez tartozott, s iparnak te
kintetett. Vasari szerint a rézmetszetek papirra 
nyomásának, s igy a sokszorosításnak titka 1452-
ben véletlenül födöztetett fel, és pedig ugy, hogy 
egy poros rézlemezre egy darab olajba mártott 
papir véletlenül reá dobatván, a rézlemezre vésett 
rajz a papirra átragadt, s a művész figyelmét igy 
magára vonta. Németországon azonban már 1451-
ből is mutogatnak egy rézmetszetet, mely tehát 
valamennyi rézmetszés közt legrégibb volua. E 
példánynak hitele kétséges. De az mindenesetre 
tény, hogy Németországban a művészetnek ez ága 
igen hamar és igen széles körökben elterjedt. 
Schöngauer Márton volt az első művész, a XV-ik 
század második felében, kinek nevét és műveit a 
műtörténelem fenntartá. összesen 116 metszete 
maradt fenn, s ezekből 52 darab országos képtá
runkban is megvan, melyeknek értékére nézve 
megjegyzi Pulszky, hogy a múlt hóban Bécsben 
35 darab ily metszet húsz ezer forinton kelt el. A 
német iskola aztán Dürer Albert által nyert ha
talmas lendületet. Az olasz rézmetszők közt Man-
tegna a nagy festő adott a rézmetszésnek lendü
letet, bár technikája gyarló volt; összesen 23 met
szete maradt fon, s ezek közül 13 nálunk is meg
van. Francesco Francia, a hires festő, szintén 
foglalkozott a metszéssel, sőt mint ötvöslegény 
kezdte meg pályáját. A bolognai Marc Antonio 
volt azonban az, ki a rézmetszést művészetté 
emelte. 1510-ben került Rómába Rafaelhez és 
tanitványául szegődött. Rafael rajzolgatott neki, 
ő pedig rézbe metszette e rajzokat, s művészetét 
Rafael oly nagyra becsülte, hogy Marc Antonio 
arczképét a Vatikán hires stanzáiban le is festé. 
Ily kitüntetésben pedig csak legkedvesebb festesz 
tanítványát, Giulio Románót részesité Rafael. 
Rafael és Marc Antonio nagy barátságban éltek, 
s csak 1520-ban szűnt meg e barátság, midőn 
Rafael meghalt. Ezután mind Giulio Románó, 
mind Marc Antonio letértek a Rafael által kije
lölt útról, s mellőzve a keresztyén hagyományo
kat, a római és görög mythologia köréből kezdték 
választani müveik tárgyait, s ez irányban mind 

messzebb távozván a művészeti ízléstől, vé^re 20 
oly botrányos tárgyú rézmetszetet készitettek, 
hogy pártfogójuk — a pápa — nem tűrhetvén <• 
botrányt, a metszeteket megsemmiaittetó, a kiadta 
a parancsolatot elfogatásukra. Románó szerencsé
sen elmenekült, de Marc Antonio börtönbe jutott, 
s innen csak az ismert szobrász Bandinelli kérel-
ui. re bocsáttatott szabadon. A húsz metszetből 
azonban egyetlen egy nem maradt korunkra, bár 
két példányról van némi említés. Ez idő után 
Baeeio rajzait metszette résbe, s midőn Róma 
1527-ben elfoglaltatott, Marc Antonio egész va
gyonát elveszte, iskolája szétfutott, s őBolognába 
vonult. Marc Antonio haláléve bizonytalan. V 
műtörténelem 395 fenmaradt rézmetszetét ismeri, 
s ezek közül 193 metszet van meg képtárunkban, 
pedig e müvekből ily nagy gyűjtemény, oly ni 
ritkaság, hogy a raűtörténelmi könyvek még azon 
gyűjteményeket is egyenként és névszerint elso
roljak, a melyekben már 80 példány metszet meg
van. Országos képtárunk tehát e sorozatban ki
váló helyet foglal. Marc Antonio művészeti hire 
egész Európában csakhamar olt rjedt. Egész 
iskola képződött körülötte, s tanítványai mind 
az ő modorát követték. Legjelesebb ezek közi 
(i. Mantova (vagy Guisí), a ki Michel Ango
lónak úxtina-templombeli hires frescóit met
szette rézbe, s ezzel méltó hírnévre tett szert. 
Az 0 életéről a műtörténelem igen keveset tud. 
Örvendetes, hogy a nemzeti múzeum Jankovits-
féle régiség gyűjteményében egy antik kardra 
akadtak, melynek markolatát igen szép ötvös
munkákkal Guisi diszitette fel, a mint ezt rajta 
levő neve mutatja. A kardon — a régi római kor
ból vett csataképek, s a markolaton az 1575-dik 
évszám látható; a kard hihetőleg Vilmos heri 
számára készült. Értekező bemutat egy érdekes 
rézmotszetet az 1542-ik évből, mely Aenea Vinco 
müve és Buda-Pestet ábrázolja, a mint a keresz
tyének ostromolják él a törökök védelmezik. A 
kiípen Buda és rest környéke feltűnően van elő
állítva: e kép Ráth György tulajdona, Pulszky 
felolvasása után Barna Nándor értekezett ily czim 
alatt: „Nyelvészkedés a magyar népnél." Érti e 
szó alatt azon eltéréséket, melyekkel ünnepélyes 
alkalommal vagy dalokban a nép a közbeszédnél 
magasabb hangra akar kezdeni. Nyelvünk egyes 
jelenségeiről bővebben emelkedik. 

** (Magyar földrajzi társulat) van alakuló
ban, melynek élén ismert nevű szakférfiak állanak, 
mint dr. Szabó József, Szily K., Tóth Ágoston, 
Vámbéry, Xántus János és Berecz Antal stb. A 
földirat rendkívül érdekes és vonzó tárgy. Az 
iparos és kereskedő, a t:sztviselő és államférfiú, a 
tudós és nem-tudós az országok, és népek ismerte
téseiből nemcsak gyönyörködést, hanem gyakor
lati tanulságot is meríthet; s kétséget nem szen
ved, hogy a kellő alakban bemutatott földrajz az 
ifjúra s öregre, a férfiura és nőre nézve a legkelle
mesebb, leghasznosabb és legszükségesebb tanul
mányok közé tartozik. Egyesek t'irekvései elég
telenek, azért kell az erőket egyesíteni. Tehát 
fölhivatnak az egyes hazafiak, testületek és inté
zetek, hogy a rendes vagy alapító tagok sorába 
lépjenek. A társulat tagjai férfiak vagy nők, ható
ságok, testületek és társulatok lehetnek. A rendes 
tagok évenként 5 frtot, az alapító tagok az évi já
ruléknak öt százalékos tőkéjét, azaz: 100 frtot 
fizetnek egyszer mindenkorra a társulat pénztá
rába. A fölhívás fölszólitja az ügyb.irátokat, hogy 
terjeszszék az eszmét ismerőseik körében. Az alá-
irási ivek márcz. közepéig a „Természet" szer
kesztőségéhez Pestre küldendők. Az alapszabály 
tervezet szerint a társulat czéljaira következő esz
közök szolgálnak: a választmányi és közgyűlések, 
melyeken a társulat ügyei intéztetnek el; más 
nyilvános gyűlések, melyeken értekezések olvas
tatnak föl; folyóirat, melynek tartalmát tudomá
nyos és népszerű értekezések, és ismertetések 
teszik; könyv-és földkép-gyűjtemény; földrajzi 
utazások előmozdítása; hasonczélu bel- és külföldi 
társulatokkal és intézetekkel való közieked '•». 

** (A nemzeti múzeum régiség-osztálya) 1871. 
évi deczember hóban a következő ajándékokkal 
szaporodott. Érem, nevezetesen ezüst: 28 db, réz: 
tiz darab, khina-ezüst fémev 2 db, és bronz: 1 db 
gyűlt be. A régiségeket Bagó Gergely, Varsányi 
János, gr. Eszterházy Miklós, Jóry Kelemen, h» 
Mednyánszky Dénes stb. ajándékozták. 
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Egyház és iskola. 
** (Rozsnyói püspökié) Schopper György 

esztergomi kanonok, s a bécsi Pazmaneum igaz
gatója — neveztetett ki. 

— (Az egyetemi reformjavaslatókat) a közok
tatásügyéi oly felszólítással küldte vissza az 
egyetemi tanácsnak, hogy a karok nyilatkozzanak, 
nem akarnak-e a változott viszonyok között, és 
ujabb tapasztalatok alapján módosításokat tenni. 
A bölcsészeti kar erre kijelenté, hogy a theologiai 
kar szakittassék ki az egyetemből, a mostani böl
csészeti kar osztassék kétfelé: tulajdonképeni 
bölcsészetire és természettudományira, hozassanak 
be a szakszigorlatok és ezekalapján hatféle tudor
ság, (doctorphilosophiae, historiarum, scientiarum 
mathematicophysicarum, históriáé naturális, phi-
lologiae, chemiae,) és végre, hogy a magántanárok 
a, kar esetről-esetre történendő fölterjesztésére 
€—800 frtnyi tiszteletdíjban részesittessenek. 

** (Pest város népiskoláinak állami segélyben) 
leendő részesittetése iránt, a városi tanügyi bizott
mány javaslatára a tanács elhatározta, hogy a 
miniszterelnök utján a minisztertanácshoz felter
jesztést intéz. 

** (Vasúti szolgálati szakiskola-) Az egyesü
leti kereskedelmi iskola helyiségeiben (Erzsébettér 
13-ik szám), márczius l-jén vasúti hivatalnokok 
kiképzésére külön szakbeli tanfolyam nyilik. — 
Mindenik tanfolyam 6 hónapig ta r t , s magában 
foglalja egész terjedelemben az átalános vasúti 
szolgálati oktatást sat. szoros összefüggésben a 
vasutainkon szokásos eljárásokkal, a vasúti szol
gálat minden nemében. A beiratások közelebb 
megkezdetnek. 

** (A sárospataki államképezdében) a tanitó-
kópesitési vizsgálatok jövő márczius hó 12-dik, s 
következő napjain fognak megtartatni. Az illetők 
keresztlevelüket, s bizonyitványaikat a tanfelügye
lőséghez folyó febr. hó utolsó napjáig küldjék be. 

mi njság? 
** (A király) febr. 22-én reggel 6 óra 38 

perczkor a bécsi futárvonattal fővárosunkba érke
zett. Az indóháznál Tóth és Tisza miniszterek, gr. 
Huyn katonai parancsnok, s a pest-városi főtiszt
viselők fogadák. A király sajnálkozását fejezé ki 
Tóth belügyminiszter édes anyjának halála fölött; 
azután kilátásba helyezé hosszas ittmaradását s 
tréfásan megjegyzé: ,-ugy látszik önöknél a tél 

Tijra kezdődik." E beszélgetés után a budai palo
tába hajtatott. A királyné csak a jövő hó végén 
jő ide, miután fia egészsége már helyre állt, 

** (A képviselőház) febr. 22-én megkezdte a 
választási törvényjavaslat tárgyalását; a javaslat 

'mellett Tóth Vilmos miniszter tartott nagyobb 
beszédet. Tisza Kálmán és Irányi a javaslat elve
tése mellett szólottak és adtak be inditványokat. 

** (A pesti állatkert) ném lesz többé osztalé-
kos társulat, sem állatkert, hanem „honosító kert" 
egy zoolog vezetése alatt, s egyelőre félévenként 
közlönyt is adnak ki. Az alapszabályok készítésére 
Xántus elnöklete alatt öt tagú bizottságot válasz
tottak. A kertet átalakítják, hogy a közönség 
teljes élvezetet és szórakozást találjon benne. Na
gyobb pártolást kivánunk a honosító kertnek, 
mint a milyenben az állatkertet részesité a kö
zönség. 

** (Jótékony czelu. hangverseny.) A dunamel-
léki egyházkerület ref. tanári nyugdíjintézete 
javára febr. 25-én d. u. 5 órakor zene-előadást tar
tanak a pesti ref. egyház gyűlés-termében. A mű
sor változatos. Ülőhely ára 1 frt 50 kr., állóhely 
1 frt; jegyek a ref. iskola épületében Vámossy 
Mihály igazgató tanár urnái kaphatók. 

** (Pesti farsangi statisztika.) Az idei rövid 
karnevál alatt a városi vigadóban összesen hu
szonkét bál tartatott, és pedig 4 jótékony álarczos 
tánczvigalom, 7 közönséges álczás-bál, beleszá
mítva a három bohóczestélyt, és 11 tánczos bál. A 

bálokon összesen 59,873 személy voltjelen. Egy 
angolos természetű tudósító még azt is kiszámítja, 
hogy ez ötvenkilenczezer néhány száz ember 
11,354 egylovas és kétfogas kocsit vett igénybe. 
A gázvilágítás ez estéken 6000 frtba került, mi
után egy millió köbláb légszesz égett el. 

** (Fölhívás a „Corvina" uj részvényei aláírá
sára.) Türr István, Gelléri Szabó János, ifj. ítáth 
Károly ésUllmann Károly a választmány nevében 
fölhívást bocsátottak ki. Ez eszköz volna egy 
nyomda alapítására s e czélból 10 és 20 ftos rész
vényeket bocsátnakki. A társulat fölszólítja a nép
nevelés minden vagyonosabb barátját, hogy egy 
vagy több részvényt irjon alá. Az aláírások a 
társulat igazgatóságánál (reáltanoda-utcza 6. sz., 
a) akár személyesen, akár levél által eszközölhetők. 

** (.4 székesfehérvári várkapu) lebontásánál 
eddigelé egy római sirkövet találtak, melyet a 
múzeumnak szántak. 

** (Téboly.) A „H-n" irja, hogy az egri plé-
bánus bizonyos föladások következtében megtébo
lyodott. Elmeháborodása azzal kezdődött, hogy a 
misemondó ruhákat eladás végett a piaczi kofákhoz 
vitette. 

''"(Értékes emlék.) Gajzágó Salamon főszám
vevőszéki elnököt Deésen, hol közelebb egy-két 
napot rokonai és ismerősei közt időzött, Torma 
Károly főispán vezetése alatt nagyszámú küldött
ség üdvözölte, 8 belső szolnokmegyei tisztelői ne
vében egy dúsan aranyozott piros bársony hüve
lyű, drágakövekkel kirakott régi kardot, s mente
kötőt, egy forgót sat. adtak át neki; a megtisztelt 
rövid, szívélyes szavakban mondott köszönetet. 

** (.4 földünket fenyegető üstökösre) a „Natúr" 
czimü szaklap megjegyzi, hogy ne féljen a világ, 
mert a 17,000-nél többre menő üstökösök oly ren
des pályákat futnak, miszerint lehetetlen, hogy 
valamelyik akár az általunk lakott földbe, akár 
más égi testbe beleütközzék vagy ahhoz közel 
jöjjön, s igy ebből, veszedelem származzék. 

** (Pest egészségi viszonyai jan. hóban.) A 
gyógyintézetekben 5748 beteget ápoltak, tehát 
332-vel többet, mint az előbbi hónapban. Az ural
kodó betegségek voltak a légzőszervi bántalmak 
és himlő; ez utóbbi 156 áldozatot ragadt el. Az 
elhunytak összes száma 721, 45-tel kevesebb, mint 
deczemberben. Született 721 gyermek. Házasságra 
lépett 203 pár. 

— (A magyar színészet pártolóihoz.) A m igyar 
vidéki színészet nyugdíj alapjára aláírandó ösz-
szegek beküldésének határideje, több oldalról 
nyilvánult óhajtás következtében f. é. márczius 
hó végéig meghosszabbíttatik. — A magyar szinész-
kebelzet központi kormányzó tanácsának 1872. 
febr. 20-án Pesten tartott üléséből. Mibáry József, 
m. k. belügyminiszteri tanácsos mint elnök. 

— (Halálozások.) — Kádas Péter köz- és 
váltó-ügyvéd, Aradváros egyik kiváló polgára, ki 
Arad megye s a város közügyeiben évek óta fára
dozott, e hó 16-án hosszú betegség folytán meghalt. 
— Mutter János pesti ügyvéd e hó 19-én, 45 éves 
korában elhunyt. — Ekker Elek a debreczeni 
kegyesrendi társház egyik tagja, áldozár s gymná-
ziumi tanár 30 éves korában hunyt el. — Mészey 
Géza, Mészey honvéd-kapitány 20 éves fia, ki még 
tavaly a pesti zenede jeles növendéke volt, Nagy-
Károlyban hunyt el. — Kossovich Anna, Tóth Vil
mos belügyminiszter édes anyja, Nyitramegyé-
ben köröskényi birtokán meghalt. A boldogult 
nővére volt Kossovich Károly m. t. akadémia ren
des tagnak, ki Nyitramegyében 1826—1841-ig a 
reform eszmék mellett küzdött. 

Nemzeti színház. 
Péntek, febr. 16. „A metsinai hölgy." Szomorújáték 4 

felv. Irta Schiller; ford. Szenvey. — (Jókainé assz. vendég
játékául.) 

Szombat, febr. 17. „Norma." Opera 2 felv. Zenéjét szerz. 
Bellini. — (Tannerné-Szabó Róza ássa. utolsó föllépteül.) 

Vasárnap, febr. 18. „A szökött katona." Népszínmű 3 
felv. Irta Szigligeti. 
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Hétfő, febr. 19. „Könyvei Kálmán." Eredeti tötténeti 
dráma 5 felv. Irta Jókai Mór. 

Kedd, febr. 20. „Zampa." Opera 3 felv. Zenéjét szerz 
Herold. 

Szerda, febr. 21. „Egyik olyan mint a másik." Vígjáték 
1 felv. Narcy után ford. Pázmándy Dénes. — „A minisz-
terelnök bálja." Vigjáték 1 felv. Irta N. N. — „A kompa. 
nistdk." Vigjáték 1 felv. írták Latiche és Nus; ford. Feleki 
József. 

Csütörtök, febr. 22. „Romeo ét Júlia". Opera 5 felT 
Zenéjét szerz. Gounod. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Rezső . „Családom sirjánál." Mi elhiszszük, hogy 

az érzés és fájdalom őszinte. De viszont ön is higyje el 
hogy igy kifejezve, nevetségessé válik. Jobb hát nem 
bántani. 

— Pest . F. A küldött czikkek, czimeik után ítélve 
érdekesnek Ígérkeznek; átolvasásukra azonban több időre 
van szükségünk, s igy határozott válaszszal csak a jövő hét 
végéré biztathatjuk. 

— P o z s o n y . Az útirajz egy hetilap számára igenis 
terjedelmes; a képek nagy része szintén nem alkalmas la
punk számára; igy tehát iobbnak tartottuk,ja kívánat szerint 
visszaküldeni. 

— Kassa. „A. vár titka lí Kissé hosszas s homályos. 
— B o d r o g k ö z . „A pártokhoz." Tessék elmondani 

prózában valamelyik politikai lap hasábjain. 

— A „Vasárnapi U.jság" rég ibb évfolyamai. 
Eladó: „Vasárnapi Újság" 1854-től kezdve, eddig megje
lent 18 évi folyama. Értekezhetni levél által S. A. betűk 
alatt Kleken p. Kétegyháza. 

SAKKJÁTÉK. 
639-ik sz. f. — Wieh l A.-tól. 

(Prágában.) 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 634-ik sz. (jutalom) feladvány megfejtése. 
(Vész J. A.-tól.) 

V i l . Söt. 
2 2. B b 3 - b l : 
3. Hd7—b6 3. K c 4 - b 4 
4. B d 3 - b 3 | 4. B b l - b 3 : 
5. B e 3 - b 3 matt. 

Vil. Söt. 
1. V g l - g 6 f 7 - g 6 : 
2. Kc7—d6 F f 5 - d 7 : 
3. B d 3 - d 4 + H f 3 - d 4 : 
4. Be3—c3f Hdl— c3: 
5. d2—d3 matt. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miakolczon: Pap Dezső. — Miskolczon: Czenthe József. 
— Kecskeméten: Galambos László — Karczagon: Kacsó 
Lajos. — Sárospatakon: Gérecz Károly. — Sarkadon: 
Nuszbeck Sándor. — Oelsén: Glesinger Zsigmond. — Jász
berényben: Galambos István. — Kőszegen: A kőszegi olva
sóegylet. — Sárospatakon: Sólyomkövy Elemér. — SzőUős-
Ardón: Köröskényi Imre. — Perkupa-Tornán: Kenyeressy 
Pál. — Varbéczon: Szabó Ábrahám. — Sdrvdrott: Rózsa 
Boldizsár. — Kecskeméten: Fördös Géza. — B.-Lenkén: 
Osváth Illés. — Karczagon: Farkas Ferencz.— Miskolczon: 
Kiss Gyula. — Pesten: Gold Ignácz. — Kis-Kürtösön: 
Csemiczky Károly. — Győrött: Gold Zsigmond. — A pesti 
sakk-kör. 

A jutalmul kitűzött könyveket a t. 
megfejtőknek a hét folytán megküldjük. 

T A R T A L O M . 
Dr. Szabó József (arczkép). — Ruthen népdalok a be-

' regi havasok aljáról. — Hamupipőke (folyt.}. — Hauser 
'. Gáspár (arczkép). — Vadászat vízilóra (képpel). — Egy 
| képviselő-választás 1869-ben (képpel). — A fagyiepe (két 
ábrával). — Az 1763-dik évi komáromi földrengés. — A 
király-pinguin a londoni állatkertben (képpel). — Egyve
leg- — Tárház : Irodalom és művészet. — Közintézetek 
egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? — Nemzeti 
színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték— Heti
naptar. 

Felelős szerkesztő: N a g y Miklós. (L. magyar-uteM 31. sz.) 
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HIRDETÉSEK. 
1LIJÍEST1I 

mesterművek másolatai, olcsó áron eladatnak, 
Pesten, király-utcza 78. sz. alatt , 

boldogult G r i m m V i n c z e , ő rnagy lakásán. 
Megszemlélhetek naponként délelőtt lO-től délután 3 óráig. 

Titkos betegségeket és tehetetlenségei 
(elgyengült férfierőt) 

gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett 

Handler Mór, 
orvos- és sfbcsztudor, szülési és sieaiési. 

W Rendel naponkint délelőtt II órától l-ig és délután - m . 
3 órától 5-ig. 

Lakik Pesten, Lipót-város, Mdor-utcza 13-ik szám, 1-sö 
emelet, 14-ik szám. n64 (19-20) 

gpflf" Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik. 

• • * Nagy készlet 
a l e g c z é l s z e r ü b b s z a b a d a l m a z o t t 

SZOBA-ÜRSZBKEKBŐL, 
anglés és ürszékzárakból, 

továbbá: ezerszeresen megpróbált szabadalmazott 

kémény-fedélzetekből, 
melyek 

használatával a füst eltávolittatik 1 darab ára 
• O ft. 

JgQF Folytonosan készletben találhatók: fürdőkádak, 
ülő- és zuhnnyfftrdő-kt'ftzttlrkrk. 

MiksitS Károly, bádogos-mester. 
1 2 8 2 ( 8 - 6 ) linktár: HozHntrr 2 . nz.nlntt. 

40,000 szál 
szölöveszszó kapható következő árak
ban Recsky András urnái puszta Tobik, 

ut. posta Tisza-Roff. 
1000 szál sima piros dinka, helyben 5 ft. 

a vasúthoz szállítva . . . . 6 » 
1000 szál fekete török, helyben . 4 » 

a vasúthoz szállítva . . . . 5 » 
1000 muskotály ég más csemege 

veszsző, helyben 10 » 
a vasútra 11 » 

ezen utóbbira minden egyezerre 100 
darab adatik ráadásul, nemkülönben 
megjegyeztetik miként a vasúthoz ke
vesebbet mind 2000 darabot szállítani 
nem lehet. 1 2 5 0 ( 1 - 2 ) 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá
ban (Pesten, egyetem-utcza 4-ik sz. a.) meg
jelentek és minden hiteles könyvkereskedés

ben kapható: 

A KATHOLIKUS 

EGYHÁZI AUTONÓMIA 
és 

V E S Z É L Y E I . 
Toldy Istvántól. 

116 lap, 8-rét. — Ára fűzve 80 kr. o. é. 

BOCSKAIBRUTUS 
Magyarország teendői 

a 

csalhatatlanság kimondása után. 
Ára fűzve 80 krajczár. 

Haszonbéri hirdetés. 
A sárospataki malomkö-bánya birto

kosság, folyó év április 4-én Sárospatakon 
tartandó nyilvános árverésen, bányabirtokát 
12 évre haszonbérbe adja. A haszonbér folyó 
év június első napjától kezdve 1884. év május 
31-ik napjáig tart. A részletes föltételek ná
lam, mint a birtokosság jegyzőjénél, bármi
kor megtekinthetők; kívánatra postán el
küldhetők. 1247 ( 2 - 3 ) 

Sárospatak, febr. 10-én. 1872. 
Antalfi János . 

Egy nevelőnő, 
ki a szaktudományokon kívül a ma
gyar- , német- és franezia nyelv taní
tásával is foglalkozik , nemkülönben 
kéz i -munkák tanítására is ajánlkozik, 
elhelyezést keres. 1249 (1—8) 

B ^ " Értekezhetni leról által, vagy 
személyesen, T. | l . betűk alatt Aradon, 
délí-ntcza 15. alatt. 

Folyó évi 1. májustól kezdve a fiirdö-utczálmn 1. szám a lati. 
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KOHN PHILIPPE 
P a t e k P h i l i p p e é s t á r s a genfi hírneves óragyárosok tanítványa, dicséretcsen ismert 

Pesten, Dorottya-utcza 2. sz. ajánlja legkitűnőbb j ó és olcsó órákkal gazdagon 
ellátóit raktárát 2 évi jó tá l lás mellett, az alábbi árjegyzék szerint. 

• V * Minden tőlem vásárolt óra, vagy bármely állásban levő általam a legpontosabban s a 
legszorgalmasabban van kipróbálva. 

W Egy általam kiadott könyvecske, melyben lcirva van, miként lehet egy zseb-órát hosszú 
ideig rendes állapotban fenntartani, — kiegyenlítési tabellával egytitt, mely szerint az órák a nap
órák szerint igazithatók, t. vevőimnek ingyen adatik. 

Forintig. Forintig. 
10—11 Arany hölgy-órák, henger, krist.-üv., kett. f«d. 46, 60—66 

» » » » zománezos . . 82, 86, 88—40 
Ezüst henger-órák, emel. fed. 4 kőre . . 

» » » ugró » 4 » . . . . 12—18 
» » » emel. » 4 » krist.-üvegg. 13—14 
» » » ugró » 4 » » » 1 4 - 1 5 
» » » » » 8 i > » » 16—17 
» » » kett. fed. 4 » ugró fed. 15—17 
» horgony-órák, krist.-üv. 15 kőre emel. fed. 17—19 
» » » » » 15 » ugró-fed. 19—20 
» v » fin. krist.-üv. 15 kőre ugró

fedéllel 22, 24—26 
» » » kettős föd. 16 kőre ugró

fedéllel . . . . . 1 9 , 2 0 - 2 2 
» » » kettős föd. krist.-üveggel 

15 kőre ugró-fedéllel 22, 24—28 
» » » remontoirkrist-üv. lökóre 30, 32—36 
» » » remontoir krist.-üv. 16 kőre 

kettős fedéllel . . 35, 88, 40—45 
» » » remontoir krist-Uv. 16 kőre 

armée 40—45 
» hölgy-órák (henger) 4 kőre . . . 1 4 , 16, 16—17 
» v v » kettős fedéllel . . 18, 1 9 - 2 0 

Ezüst lánczok, rövidek . . . . 3 ft. 60 kr. 4, 6, 6—7 
» » valódi párisiak8,10, 12 ft. 60 kr. egész 15ft 

Nyak lánczok 7 ft. 50 kr., 8, 9, 10 ft., egész 15 ftig. 
Órák 3-mas aranyból IS karát. 

Arany horgony-órák 16 kőre 86—40 
» » v 15 » kristály-üv. . . 40,46—50 
» > » 15 « arany fedéllel 50,65—65 
» , » 15 » kettős fedéllel 55,58—60 
» » » 15 » kett.fed.krist.-üv.66,70—76 
» v » 15 » kettős fedéllel krist.-

üveggel, erős 85,90—100 
» » » remontoir, krist.-üv. 75,80,90—110 
» » » remontoir, kristály-üveggel 

kettős fedéllel 95, 100,120—200 
kettős födéllel . . . . 3 0 0 - 6 0 0 

» . . . . 8 2 5 - 7 0 0 
hölgy-órák, henger, 4 köre 25, 2 8 - 3 0 

, , , 8 » 30,82—35 
, , > 8 » kett. fed. . 4 0 , 4 2 - 4 5 
v w » krist.-üv., 4 kóré . 30—35 

» » » » kett. fed. 5 0 , 5 5 , 6 0 - 6 6 
» » horgony, 16 kőre . . . . 88, 46— 50 
» » » ' 15 » kett. fed. 60,65—60 
» » » 15 kőre kettős fedéllel 

zománczal 60, 65,70, 80—100 
» » remontoir, krist.-üv. . . 70, 80—90 
» » » krist.-üv. kettős fe

déllel . . 90,95—110 
» » » » krist.-üv. kettős fed. 

zom. 100, 110, 120-160 
gm~ I loUy-órak .10 Klói kezdve, gyé

mánttal vannak kirakva, VH frkrtén, kéken 
vagy fejjel Eománczoxva. 
Inga-órák, melyek cnak minden 6 nap húzandó fel, 

sötét szekrénykékben . . . . 18, 22—24 
» » diófa-szekrénykékben, faragványnyal 

vagy sikárolva 24, 26, 28—30 
» v minden nyolez nap felhúzandó fél és 

egész óra ütéssel, sötét szekrénykében 82—35 
» » ugyanazok dió-fában . . . . 36, 38,40—45 
» r minden 8 nap felhuzandók, negyed és 

óra ütéssel, ismétlő órák, sötét szek
rénykékben 50,55—60 

» » ugyanazok dió-fában faragott vagy si-
kárlott szekrényben . . . . 60,70—80 

* v minden hóban felhuzandók, szabályozó
val, sötét szekrényben 82—35 

» » finomabbak 40—45 
Iroda- vagy Üzleti órák, 6 szögletes, minden faszin-

ben, naponként felhuzandók . . . . 11 — 12 
Ugyanaz fél-és egész óra ütéssel . . - 13 — 14 

Iroda-órák világos vagy fekete szekrényben, minden 
14 nap felhuzandók 18—20 

Kávéházi órák minden alakban és nagyságban, meg
rendelésre a leggyorsabban készíttetnek. 

Párisi borított órák szobák és termek számára min
den 14 napban felhuzandók . . 20, 22, 25—28 

Ugyanazok ütéssel 30,36,40,45, 50,60,80—150 ftig. 
Párisi ébresztők 6—7 ft. 

» » aranyozott szekrénykékben 11, 12—14 ft. 
• V Egy inga-óra pakolásáért 1 forint 50 krajczár. — Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges bekül

dése vagy utánvét mellett gyorsan és pontosan teljesíttetnek. — Órák cserében is elfogadtatnak. 
p p Nem tetsző ára kicseréltetik. — Kéretnek azok, kik régi órát újért becserélni óhajtanak, hogy 

megkereséseikkel csak hozzám szíveskedjenek fordulni. 
Figyelemreméltó, hogy évek óta Pesten fennálló üzletem a legnagyobb elismerésnek örvend, a mit a mindig 

megújuló megrendelések bizonyítanak. Eddigi törekvésem jövőben is irányadó lesz, miszerint a legjobban végezem a 
javításokat s hogy csak jól szabályzóit órákat juttassak t. vevőim kezei közé. Azért a t. közönség pártfogását kéri 

» . « - » , M a , ^ . * . K o i m P h i l i p p e ) „ . „ ^ 

chronometre, 
ismétlő órák, 
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Folyó évi 1. májastól kezdve a ffirdő-ntezában 1. szám alatt. 



100 

1239 n i I I ' ( 5 ~ 6 ) 

Peterlongo János 
tiroli fegyvergyáros Innsbruckban 

ajánlja dús választékban: 
Finom L e f a n c h e n x dupla-puskáit . . . . 36—150 ftig. 
Lanc-aster dupla-puskáit 70—120 „ 
D r ó t - c s ö v ü puskáit 20— r * „ 
V a s dupla-puskáit 3 - 18 „ 
R e v o l v e r e k e t 7 — 3 ^ „ 

W&~ Részletes árjegyzékek ingyért. 

Nyolciadik kiadás 
( m a g y a r n y e l v e n n e g y e d i k ) . 

A nemi élet 
titkai s veszélyei. 

Értekezések a nemzés és nemi be
tegségekről, az utóbbiak óv- és gyógy
módjaival. 1151 (4—12) 

Függelékkel a bujakori ragályzásról 
és Dr. R o d e t, lyoni orvos 
ragályelleni legbiztosb óv* 

szerérői. 
a férfi és női ivarszerek boncztani ábráival. 

Ara; 1 njforint. 
Postán megküldve 10 krral több; 

utánvétellel 4 0 krral több. 
Megrendelhető szerzőtől következő 

czim alatt: 
D r . E iber V. P. 

Pesten, József-utcza 66-ik számú 
saját házában. 

Szepes-kárpáti 

növény-kivonat 
Dr. Fáykiss E.-tól Késmárkon, 

tüdő- és mellbetegek számára. 
A szepesi Kárpáthegység Flórájából a 

leggondosabban gyűjtött és kitűnőn alkal
mas növényekből készítve, mint jeles hatású 
és a legjobb eredményektől kisért szer kö
högés, rekedtség, a nyelő- és légző-szerek 
könnyebb hurutos ingereinél, görcsös, ideges, 
fullasztó köhögési rohamoknál, szükmellü-
ség, oldalnyilalás, időszaki tüdő-hurutnál, 
a tüdő-betegek gyöngitö izzadásainál; sőt a 
táp-müködés nedveinek halmozódása által 
előidézett betegségekben, úgyszintén gyo
mor- és a test átalános elgyöngülésénél is. 

Hasonló hatással birnak a dr.Fáykiss-féle 
kárpáti növény-thea és a szepes-kárpáti nö-
vény-czukorkák. Árak: 1 üveg ki vonat 75 kr.; 
1 csomag thea 25 kr.; 1 doboz czukorka 35 kr. 

E czikkek megrendelhetők magánál a ké
szítőnél Fáyk i s s József gyógyszerésznél 
Késmárkon (Felső-Magyarország). Pesten: 
Török József gyógyszertárában, király-
utcza 7. sz., Thal imayer A. és társánál és 
Kochmeister Frigyesnél . 1229 (6—10) i 

Egri legjobb szóIóveszszóK. 
12 forint, oszt. ért. 
15 » » » 

6 » » » 
4 w » » 
1 » » » 
2 M » » 

1000 kétéves töves kék kadarka . . 
1000 kétéves töves fehér francos . . 
1000 sima » » . . 
1000 » kék kadarka . . . . 

100 koránérő kék Oportó . . . 
100 különféle asztali csemege fajok 

Rendelményeket vagy egyenesen, vagy Liedemann J. S. Frigyes 
nagykereskedő Jiázhoz Pesten kérem czimezni. Megrendeléseknél 30°/0-tóli 
mint előleg beküldendő. ,Különösen megjegyzendő, hogy a küldemény 
gyorsáru (Eilgut)-ként vagy csak közönségesen eszközöltessék. Vasút
állomás Füzes- Abony. 

Eger, február l-jén 1872. » l r A II t a 1, 
1237 (6 — 12) szőlőbirtokos. 

1238 Dr. Pattisoo köszvény vattája, (2-7) 

a legjobbnak elismert gyógyszer a köszvény s c súzok minden nemei ellen, u.m.: arc i - , 
mel l - , torok- és fogfájdalmak; továbbá fej- , kéz- és t érdköszvény , tagszaggatás , 
hatgerincz és á g y é k stb. fájdalmak ellen. — Egy csomag ára 7 0 kr., félcsomagé 4 0 kr., 
és kapható Pes ten: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-dik sz. alatt; Aradon: 
Bokor Antal gyógyszerész; P o z s o n y b a n : Henriéi F. gyógyszerész uraknál. 

Fris vetőmagvak. 
Kipróbált csiraképes magyar- és franczia Inezerna, stájer lóhere és réti 

here, török baltarzim (Esparsette), czokor- és burgundi répamag, angol, 
franczia és belföldi perje. és más takarmány fűmag vak. fris kerti vetemény, 
virág, gyümölcs és erdei famagvak; továbbá boni és franczia szó löveszszók 
és tövek, disz és nemes gyümölcs fák , bokrok, élő dísznövények minden neme
sebb fajai, szobadiszitésekhez, üvegházakba és szabadba valók. 

Továbbá a legújabban divatba jött szőnyeg (Teppich) a kertészethez kíván
tató n ö v é n y e k és magvak kiválóan olcsón szállíttatnak. 

S V ~ Szives figyelmébe ajánljuk még a nagyérdemű közönségnek kitűnő fajú 
dohány-magvainkat , különösen a párisi v i lágkiál l í táson két éremmel jutal
mazott unghi muskátoly dohány-magvát, adagját 50 krajczárért. 

Több hazai és külföldi jeles bortermelob borai lévén nálunk raktározva, 
ezek valódiságáért kezességet vállalunk. 

Ajánljuk végre kitűnő rhum és thea-készletünk, ugy franczia és belföldi 
l ikőröke t , legillendőbb árakon. 

•*T Mag-árjegyzéket felszólításra bérmentve küldünk. 

1 1251 ( 2 - 3 ) 

Tisztelettel 

„Az első magyar kertészgazdászati ügynökség." 
Józseftér, 12-ik szám. 

Kir. szabadalm. 

AZIENDA ASSICURATRICE 
T r i e s z t b e n , 

az osztrák-magyar bir. legidösb biztosítási intézete, 
fenáll az 1822-dik év óta 

jótállási tőke nyolczmillió ft, 
teljesít mindennemű biztosításokat 

a) türkar e l l en: épületekre, ingóságokra, gyárakra, mindennemű készletekre 
gabna- és takarmány-kazalokra; 

b) jégkár e l len: a biztosított összeg teljes megtérítése mellett a kár becs-
ipop i i t n n * 

c) az ember é letére: minden gondolható módozatok és előnyös csoportositá-
sok szerint u. m.: halálozási biztosítások, mely szerint a biztosított tőke, a bizto
sítottnak bármikor bekövetkező halála után kifizettetik. K ö l c s ö n ö s biztositások 
— közönségesen férj és nő között — miután a biztosított tőke, az egyik vagy másik 
résznek bármikor bekövetkező halálakor a túlélőnek azonnal kifizettetik; gyermek-
kiházasitások, valamint g y e r m e k e k és az a g g k o r javára történő biztositások 
és é le t járadékok; 

d) kö lc sönös túlélési egyesü le tekre; 
e) balesetek el len, me lyek az ember testet és é letét érhet ik. 
Az azienda jutalék-dijai 50 éves üzleti tapasztalaton alapulnak, és az esetleges 

veszélyeknek megfelelőleg a legolcsóbban állapitattak meg, oly módon, hogy oly tár
gyak, melyek semmi vagy csak igen csekély mérvben vannak tűzveszélyeknek kitéve, 
külön rovat alá esnek és vétetnek tekintetbe; ezenkivül nagyobb mezei gazdák és 
birtokosok különös kedvezményben részesülnek. 

Az életbiztosítási dijak eleitől fogva, a biztosító-felek kora szerint 5 — 6 száz-
tólival olcsóbbak voltak, mint bármely más társulatnál. 

Előforduló károk haladéktalanul liquidáltatnak és azonnal kifizettetnek. 
Másnemű tudósításokat az „Azienda" minden nagyobb helységben létező ügy

nökségei adnak. Oly helyeken, hol az Azienda ügynökségekkel még nem birna, szinte 
szerveztetni fognak azok is, ezek elnyerésére czélzó ajánlatok az Azienda magyar
országi képviselőségéhez Pestre irányzandók. 1246 (2 — 5) 

Hnile balsamiqne 
(balzsamos-olaj), 

jónak tapasztalt s a legnagyobb tekintélyek álta 
számtalan bizonyítványokkal igazolt szer a fülfé 
reg-rákfene ellen, vadász és vizslakutyáknál. 

1 üveg ára 2 ft. 2 5 kr . a. é. 

Life preservers. Pilis for dogs 
(kutya- lapdacsok.) 

Egy hírneves angol állatorvos által 30 éven á 
használt kutya-labdacsok nemcsak előmozdítják i 
fül-rákfene gyorsabb gyógyulását, — hanem meg 

óvják, a kutyákat minden másegyébb betegségektől, u. m. nehézkór, vidatáncz, köszvény 
s rüh-töl, az eb-düh ellen pedig a legnagyobb sikerrel használható. 1185 (6—6) 

E g y skatulya ára 1 ft. 10 kr. 

g W Bérmentes levelek által megrendelhető: Bittner Gyula gyszerésznél Gloggnlczban 

Kovácsolt, hatóságilag megvizsgált 

négyszögletüek (8 évi jótállás mellett). 
Horderó: 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 mázsa. 

Ára: 18 21 25 35 45 55 70 80 90 100 110 forint. 
Súly egy en mérlegek (5 évi jótállás mellett). 

Horderó: 1 2 4 10 20 30 40 50 60 70 80 font. 
Ára: 5 6 7.50 12 15 18 20 22 25 27.50 30 forint. 

Barom-mérlegek vas-korláttal és sulyokkal (10 évi jótállás mellett). 
Horderó: 15 20 25 30 40 50 mázsa. 

Ára: 150 170 200 230 300 350 forint. 
H í d m é r l e g e k (10 évi jótállás mellett). 

Horderó: 50 60 70 80 100 120 150 200 300 500 mázsa-
Ára: 350 400 450 500 550 600 650 750 900 1200 forint. 

Továbbá minden más mérlegek és sulyok. p V " Megrendelések, a pénzösszeg 
beküldése vagy utánvét mellett azonnal foganatosíttatnak: 1202 (12—50) 

Bngányi L. és társa, 
mérleg- és súly-gyárosok Bécsben. 

•W* Raktár: Stadt, Singerstrasse 10-dik szám. 
9*T Gyár: Margarétáén, Griesgasse 26-dik szám Bécs&en. 

Kiadó-tulajdonos Heekenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1872. (egyetem-utcza 4-ik szám alatt). 

Tizeiikileiiczedik 

E , o f i z e ' é s i föltételek: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
S » - Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. - Fél évre 2 frt. 60 kr. " « S 

fpajT> Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai l'Jdonságokat illetőleg: Kgy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyizeri igtatásnál 10 krajczirba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál csak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadá-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik Alajos, WoUzeile Nr. 22. és BtMMtltl l és Vogler, WoUzeile Nr. 9. -
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajczár. 

Darwin, Vogt, Büchner oly nevek, me
lyek a tudományok fejlődése történetében 
határozottan helyet követelnek maguknak. 
Legyen igazság vagy tévedés tanaik összege 
v a g y egyes részei, az eszmék oly áramlatát 
inditották meg, vagy folytatják s irányozzák, 
mely mulhatlanul nyomokat hagy a tudo
mányok fejlődésében, s előbb viszi, vagy 
közvetve előbbvitelöket eszközli. Az ő ta
naik századokon át kétségbe nem vont ta
nokkal ellenkeznek homlokegyenest; olya
nokkal, melyekben a tudomány a hit s a 
kijelentés álláspontját fogadta vala el, mely
ről ők most elvonni törekesz-
nek. Egyik a fajok — s köztök 
az ember — közvetlen s külön
vált teremtetésének tana vagy 
hite ellenében: a fajkeletke
zést fokozatos fejlődés alakjá
ban mutatja föl, s az Ádámot 
egyszerre maga képére teremtő 
isteni szó helyébe millió évek fo
kozatos, lassan átalakitó mun
káját helyezi. A másik az 
emberi test és lélek közt eddig 
átalánosan fölvett viszony, ma
gának e léleknek önálló egyéni 
léte-, átalában a szellem és az 
anyag fogalmai-, s más ha
sonló, végelemzésben az erköl
csi létre nézve is döntő hatású 
dolgok és fogalmak körül ost
romolja az eddigi megállapo
dásokat s igyekszik a közhitet 
megrenditeni. 

De nem egy átalános hit 
ellen kelt-e ki Galilei, s taná
ért, hogy a föld mozog, nem 
kellett-e lánczokat is szen
vednie, mig ma annak igazsá
gáról többé senki sem kétel
kedik? Nem a közönséges fel
fogás és hit ellenkező szeleivel 
szemben inditotta-e meg hajó
ját Kolumbus — midőn min
denki gúnykaczaja közt Ame
rikát fölfedezni ment? Ok a 
közhit ellen harczoltak s az igazság erejével 
győztek. 

A kérdés nem is az: a tudomány ez vagy 
ama tétele összefér-e a közhittel vagy nem? 
A kérdés csak az: igaz-e vagy nem ? S az igaz
ság kideritésére és megállapítására minden 

B ü c h n e r L a j o s . 
tudományos vizsgálódásból, ha az komoly és 
őszinte, csak haszon hárulhat: ez világos. 

A komoly és őszinte törekvést pedig, az 
igazság kideritésére, ama férfiaktól talán 
ellenségeik sem tagadják meg, kik tanaikat 
ép oly téveseknek mint veszedelmeseknek 
állítják. Mi azt hiszszük, e tanok összege 
s részletei fölött végitéletet mondani még 
ma korai volna. Még az érvek és ellen
érvek sem kimerítve, sem kellőleg össze
mérve nincsenek; a harcz még foly; az el
döntés a jövőnek van fönntartva. 

Miben van s miben nincs igazsága az 

B Ü C H N E R L A J O S . 

ujabb materialismusnak, melynek egyik 
apostola Vogt Károly pár évvel ezelőtt ha
zánkat is fölkereste s fővárosunkban is tar
tott felolvasásokat*), másik apostola pedig 

• ) Arczképét és életrajzát lásd a „V. U." 1869-diki 
évfolyam 38. számában. 

most készül hasonlót tenni — a minek, köz
bevetőleg szólva csak örülhetünk, hogy 
a tudományos küzdelmek korifeusai végre 
már minket sem ignorálhatnak; — miben té
ved s miben nem az uj materialismus ? azt 
ma nem dönthetjük el; de hogy fontos je
lenség a tudomány fejlési történetében s 
szakaszt képez benne: az minden kétségen 
kivül áll. 

Nem vétünk azért olvasóink érdeke el
len , ha e tanok egyik kitűnő hirdetőjét, 
Büchner Lajost — mert ő az, ki közelebbről 
Pestet is meglátogatja s egy pár felolvasást 

tartand itt — arczképben s 
rövid életrajzi vázlatban be
mutatjuk azok előtt is, kik 
még talán csak neve, vagy egy 
pár híresebb müvének czime 
után ismerik az ujabb mate
rialismus ez első s tulajdon
képi reridszeresitöjét. 

Büchner 1824-ben márcz. 
29-én született Darmstadtban, 
Németország délnyugoti ré
szén Hessen-Darmstadt nagy-
herczegség fővárosában. Atyja 
főorvos volt s gyermekei közül 
még a korán elhunyt tehetsé
ges szinmüiró György és a 
hírneves irónő Luiza lettek 
nevezetessé A harmadik fiu, 
Lajos, születéshelye iskoláiban 
kitünöleg végzett tanulmá
nyai után még egy évig ugyan
ott a fensőbb ipartanodában 
phyaikát, chemiát és ásvány
tant tanult, s 1843. tavaszán a 
gieszeni egyetembe ment, a 
hol egy évig bölcsészetet, ké
sőbb orvosi tudományokat 
hallgatott, közben egy féléven 
át a 8traszburgi egyetemen is, 
különösen a franczia nyelv 
kedvéért. 1848-ban részt vett 
a politikai mozgalmakban s 
ugyanezen évben orvostudori 
vigzsáját is letette. Ezen év

ben kezdődik irodalmi működése is a „Neue 
deutsche Zeitung" mellett, a melyet azonban 
a győzelmes reakczió megbuktatott. Büch
ner ekkor egy hosszabb utat tett Würz-
burgba s Bécsbe, a hol különösen Virchow 
előadásai igen hatottakreá. 1850-benGyörgy 




