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vczi küldeményei: de a költemény Vüíaaúvol luuu , m i U e
lekötve. Ezalatt évenként Klapka 200,000 frtnyi segz Venczel a m. kír. honvédelmi minisztérium versbe
foglalt eszme. Nem közölhető.
irodatisztje
„Vándorfi"-ra,
König
Antal
szabó
tiszteletdíjban részesül, végül pedig szintén 200,000
— P e s t . K. J . A „ V . U . " ezután is megmarad a
mester lutsonyi lakos „Szentkirályiéra, Schmidt maga utján s kerüli az „ugrásokat".
frtnyi végkielégítést nyer.
Pál
bank-ágens pesti lakos „Kovács"-ra és Záhn
— K e s z t h e l y . T. A. Értesülése a valóval épen ellen
** (A farsang Pesten) január 6-kán a rodoutAntal
honvédhadnagy nyíregyházi lakos „Zalán"- kező. A „Hazánk és a Külföld" szűnt meg; de a mi la
ban báli zene-próbával nyilik meg; 12-ón lesz a
punk él, uti figura docet.
nőképző-egylet bálja, az első tánczvigalom; 18-án ra, Neumann Henrik, az„Unio"biztositó-társaság
— Z n y v a r a l l j a . R. A kérdéses czikk egyes tételei
vezértitkára
vezetéknevét
„Újvári"-ra,
Tannena jogász bál, 19-én a jótékony nőegylet bálja,
ellen magunk is már a közlés alkalmával tiltakoztunk. A
22-ón az orvosok bálja 23-kán a „Comers" keres berg Gusztáv magyar királyi államvasuti hivatal kérdés politikai oldalának érdemleges vitatásába lapunk
kedelmi egyleté, 25-én a technikus-bál, 26-án nok, pesti lakos vezetéknevét „Szücs"-re, B ü o g ugy sem bocsátkozhatik.
— P r . Gy. „A népességi számerő" nem felel meg czimagyar gazdasszonyok bálja, február 1-én a ke Ferencz aradi lakos nevét „Geszti"-re változtatta. mének. Sőt átalában ez a sivár kis elmefuttatás semmi ered
**
(Öngyilkosság.)
Dezső
János,
a
pesti
köz
reskedő ifjúság bálja, 2-án az izraelita nőegyleté;
ményre nem lyukad ki. Az ily kétségbeejtő kérdéseket;
3-án a korcsolyázók bálja, 4-én pedig férfi bohócz- | úti vasuttársulat főellenőre, hosszan tartó betegsége vagy a tudomány szabadságával kell bonczolni, vagy a !
estély, melyet a budai dalárda rendez, s jmelyre I fölötti elkeseredésében szombaton este Budán, a gondolat vigaszával enyhíteni. — A kis költemény sem
ki, szabatosság nélküli formájában az eszmei tar-:
kizárólag csak férfiak lesznek hivatalosak; 6-án a j Lukács-fürdőben levő lakásán, pisztolylövéssel vé elégít
talom is fölötte vékony. Pedig méltányoljuk önnek t ö 
get
vetett
életének.
—
Az
összes
vonatok
ellenőr
buda-pesti építészek tánczolnak; 8-án a csónakázó !
rekvését s óhajtanánk küldeményei közt valóban köz
egyletnek lesz bálja, 9-én a gyermek menház ja- j zését csak lóháton gyakorolhatta, s egy ily alka lésre érdemest találni. Ajánlkozását a „ P . Ujd." vidéki
vára, 17-én azevang. árvaház bálja, 23, 24, 25-én lommal két vonat közé szorult s lábtöróst szen- rovatának tartalmához képest szívesen elfogadjuk.
pedig a szokásos bohócz-estélyek. De\ ezzel még vedt. Másfél évig gyógyíttatta magát, sikertele
nincs kimerítve a báli liszta, mert több tánczvi nül, öngyilkosságát nagy nyugalommal hajtá
Nemzeti színház.
galom napját még nem tűzték ki. A hivatalnok végre. Fivérével aludt egy szobában s a végzetes
napon
éjfél
felé
fölkelt,s
a
sötétben
egy
szekrény
Péntek, decz. 27. Szigligeti 100-dik szinmüve előadá
egylet, a honvéd-egylet, a színészek, a tornászok,
sának ünnepe: először „Struensee." Eredeti tragédia 5
azután a gőzhajó-társaság s több más vállalat hi ből pisztolyát vette elő aztán a paplan alá vonta felv. I r t a Szigligeti.
vatalnokai szintén készülnek a farsangra; — Az magát s így hajtotta végre az öngyilkosságot.
Szombat, decz. 28. „Ördög Róbert." Opera 5 felv. Ze
országos magyar gazdasszony-egylet árvaleány- j Testvére egy tompa puífanásra ébredt föl s már néjét szerzetté Meyerbeer.
halva
találta.
Vasárnap, decz. 29. „Liliomfi." Eredeti vígjáték 3 felv.
intézete javára január 26-án rendezett nagy álar- !
I r t a Szigligeti. (Szilágyi Béla vendég föllépteül.)
czos bál a redoutban 100 darab 10 frankos magyar j
t (Az 1872. év halottjai.) Hazai kitűnősége
Hétfő, decz. 30. „A csapodár." Vigjáték 3 felv. I r t a
nyereménynyel ellátott mulatságos tomblajáték- ! ink, a politikai és köz-élet egyénei, valamint az Sardou V . ; ford. Bérezik'Á. és Fésűs Gy. — És : „A mi
kai lesz egybekötve. Bemeneti ár tombola-szel- ! irodalom és művészet munkásai közt a lefolyt niszter előszobájában." Vigjáték 1 felv. I r t a Hahn R.,ford.
vénynyel együtt 1 frt 50 kr., este a pénztárnál 2 frt. évben is gazdagon aratott a halál, kiknek neveit N. N. (Szilágyi Béla utolsó föllépteül.)
Kedd, decz. 31. „A sevillai borbély." Vig opera 2 felv.
** (A Pesten lévő csiki-székelyek) Szilveszter kegyelettel fonjuk be az emlékezet koszorújába.
szerzetté Rossini.
estéjón Összejövetelt tartván, a közel félszázra Az 1872. év folytában elhunyt: Vukovics Sebő, Zenéjét
Szerda, jan. 1. Másodszor: „Struensee." Eredeti tra
menő gyülekezet elhatározta, hogy egy székely Duschek Ferencz, az 1849-ki magyar minisztérium gédia 5 felv. I r t a Szigligeti.
egyletet fog alapitani, melynek feladata leend tagjai, gr. Andrássy György, Marczibányi Antal,
Csütörtök, jan. 2. „Faust." Opera 5 felv. Zenéjét szer
egyrészt útmutatóul szolgálni a székely földről, s Balogh János, Komáromy György, gr. Barkóczy zetté Gounod.
különösen a Csikszékből feljövő fiatal emberekre János. Az orsz. képviselők köréből elhunyt: Nagy
nézve, másrészt pedig társas összejövetelek és János, Gonda László, Lukács Ignácz, LukySAKKJÁTÉK.
eszmecserék folytán a Pesten levő csikiek közt a nich Mihály. A kath- egyház gyászolja Biró László
szorosabb kapcsot fenntartani, a fiatalság fejlesz szathmári püspököt és számos kanonokot. Az
tését előmozdítani, itteni csikiek tevékenységé irodalom halottjai: Eötvös Lajos1, Marikovszky 684-ik sz. f. — M a k o v s z k y K á r o l y t ó l
(Prágában.)
nek kifejezést adni. Elnökül Sántha Lajos hon Gábor, Major Béla, Hory Farkas, Szénásy
védelmi miniszteri titkárt választák.
Sándor: s ide számítjuk Osterlamm Károly
Sötét.
halálát i s , ki mint az „Athenaeum" igazga
•/ (A Svájczba küldendő levelezési lapok) 1873. tója az irodalom előmozdításáért sokat fáradozott.
évi január l-jétől kezdve 4 krajczárért szállít A szinművészeté: Benza és Szerdahelyi Kálmán.
tatnak.
Ez évben hunyt el Horvát Boldizsár atyja ós neje
** {Pesti statisztika.)
A múlt évben Pest s két miniszter anyja: Tóth Vilmos és Kerkaváros kapitánysági hivatala által 11,790 egyén polyé. A külföld nevezetesb halottjai: X V . Ká
volt letartóztatva. Ezek közül, csavargásért 4094, roly svéd király ; Mazzini, sir Bowring, Gauthier,
koldulásért 318, lopás miatt 1857, rendőri kihágás Gerstácker, Horace Greeley; stb.
miatt 4590, testi sértés miatt 488, mint elbocsátott
t (Halálozások.) Hetényi József, a vidéken jól
fegyencz 411, és végül a katonai és a honvédható
ismert
régi szinigazgató, elhunyt Jászberény
ságoktól 32 egyén lett előállítva. Intézkedés után
a kir. fenyítő törvényszékhez kisértetett 2123, a ben, 78 éves korában; társulataiban sok jó szinierő
dologházba küldetett 4 9 9 , szegények házában fejlődött, B egyike volt a legrendezeretőbb igazga
elhelyezteti 22, kórházba kisértetett 530, megke tóknak. — Nagyhírű regényírónknak, Jósika Mik
resés folytán vidéki hatósághoz szállíttatott 15, lósnak legifjabb fia, Gyula, Szurdokon, meghalt.
katonai hatósághoz kisértetett 75, rendőrileg fe Deáky Zsigmond, czimzetes püspök, a győri szé
nyíttetett 4028, kötött útlevéllel illetőségi helyére kesegyház nagy prépostja s a magy. akadémia
utasíttatott 10, a vizsgálati idő beszámításával tiszteletbeli tagja, decz. 29 én élte 78 évében
szabadon bocsáttatott 1659, a budai kapitányság tüdőszélhüdés következtében elhunyt. Ifjabb évei
hoz kisértetett 126, végül eltolonczoltatott 2703, ben sokat foglalkozott az irodalommal, s az aka
démia már a 30-as években tagjává választá. —
összesen 11,790 egyén.
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Popovics Sándor, városi törvényszéki tanácsos s
** {Fiatal bűnös.) A pesti fenyitőtörvényVilágos.
később kir. táblai biró, szívbajban meghalt; 10,000
szék előtt közelebb egy jó családból való 16
Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond.
ft értéket képviselő vagyonát, néhány kisebb ha
éves ifjú állt, mint tolvaj. Neve fiiskó Lipót;
gyaték levonásával, 8 pesti szerb egy háznak ha
atyja a Nagyváradon közbecsülésben álló Riskó
gyományozta. — Junkár János, mérnök, ki előbb
A 679-ik s z á m ú f e l a d v á n y megfejtése.
Lipót Pestre küldte tanulni, de a fiu eljátszotta
a suezi csatornamunkálatok körül volt alkalmazva,
(Szerényi Bélától Pesten.)
a pénzt, s hogy magán segítsen, egy órásboltban
utolsó időben pedig a fiumei kikötő kiépítésére
— hová mint vevő ment — ellopott egy 260 frtos
1.
Bf4-f5
. . .
Bg5-g3:(a)
vállalkozott franczia társulat által a kikötői mun
2. H b l - d 2
. . .
arany órát, azt elzálogositá 25 frtért s e pénzt is
tetszés szer.
kálatok vezetésével volt megbízva, m. hó 29-én
3. H v. B mattot ad.
eljátazá. A vádló ügyész másfél évi börtönt kért
életének 37-ik évében Fiúméban jobb létre szen
rá szabatni. Védelmét a megszomorodott apa vitte,
a)
derült. — Nagy-Turkevón m. hó 20-án hunyt el
L
ki maga monda, hogy fiát meg kell büntetni, de
•
•
•
S
K
>
• i- e6 - e5
^^^_
a 80 évea Hajdú Mihály, ki 1849-ben nagy kun
egyszersmind előadá az enyhítő körülményeket.
2. Fg3—eö: . . . .
2. tetszés szer.
kapitány 8 köztiszteletben álló férfi volt.
A vádlott fiatalságát tekintve, félévi fogságra
3. Fe3—c7 matt.
C
B
Ítélték.
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolcion: Czenthe József. — Oeltén: Glesinger Zsig
** (Névváltoztatások.) Monoki Ferencz kerék
Szerkesztői mondanivaló.
mond. — Jásxkiséren: Galambos István. — Kecskeméten:
gyártómester monoki lakos nevét „Holnapi"-ra,
Galambos László. — N.-Szalontán:
Kovács Albert. —
— Sárospatak. R. T . Sajnáljuk, hogy ezúttal a leg
Héráiéin Dániel lelkész, főgymnáziumi hittanár,
A pesti sakk-kör.
újabb kül deménynek a másik alkalom nem kedvezett.
R ö v i d é r t e s í t é s e k : Miskolcz: P. D . Köszönjük e szép
bajai lakos vezetéknevét „Berényi"-re, Mandl
— Hajnik. G. I. A „ B . sírját" rövid időn közöljük. küldeményt. — Pest: Z. A jövő számok egyikében közJános pesti Taagykereskedő „Mádai"-ra, Förstner Egyebekre
magánlevélben válaszolunk.
lendjük a bécsi és londoni sakk-kör közt jelenleg folyó
Bernát jelenleg bécsi lakos „Förster"-re, Vondr— K a s s a . Ch. H . E . „Versben foglalt eszmének" -ne- j versenyjátszmát.

T A R T A L O M .

HETI-NAPTÁR
Hónapi-és
hetinap

K a t h o l i k n s és p r o t e s t á n s
naptár

Deczember
5 I Vasár
f» Hétfő
7 Kedd
8 >zerd.
9 Czöt,
lO'Pént.
11 Szóm.

Görög-orosz
naptar

1 Decz. (ó)

Izraeliták
naptara

Teb.

Ro.

t p.

E Telesfor pápa E Simon
2 l A 2 9 K . e . h . v . 6 Gábor
285 15
Vízkereszt
V í z k e r e s z t 2 5 X. Karács. 7
286 16
Bálint
Bálint
2 6 I s t . s z . a n y j . 8 B. tör. f. 287 17
Szörény ap.
Fodor
« Sz. Istv. vt. 9 B. e sz.
288 19
J u l i á n vért.
Erős
;28 2000 vértan. 10 B. Jer. o 289 20
! Agathon pk.
Ernő
29 Apró szentek 11
|290 21
Matild, Teodóz Tilda
30 ruuzia
Anizia
a j . 291 222
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
,uv
| |llX
* »SaaDb.Vvaj.||291
2 | 7 47 4 31 84
H o l d változásai. ® Első negyed vasárnapon 5-én 10 óra 43. 6 perczkor este

Petőfi születésének ötvenedik évfordulóján (két kép
pel). — Petőfi emlékezete. — A hadnagyné tyúkja. — A
Petőfi-szobor terve, Izsótól (képpel). — Petőfi utolsó mun
kája. — „ I t t születtem én, ezen a tájon." — Hol és mikor
kezdődik az újév. — Szigligeti századik szinmüve. — Kor
mányoztató léghajó (két képpel). — Egyveleg. — Tár
h á z : Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. —
Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Mi JK
újság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. —
Sakkjáték. — Heti-naptár.
' Felelős szerkesztő N a g y Miklós, (L. magyar-uteza 21. sz.)

Huszadik évfolyam.

2-ik szám.

Előfizetési föltételek : a V a s á r n a p i U.jt>ág és P o l i t i k a i Újdonságok e g y ü t t : Egész évre 10 ft. — Fél évre ;"> ft.
fisF"* Csupán V a s á r n a p i Ú j s á g : Egész évre 6 ft. Fél évre ?, ft. — C s u p á n Politikai Ú j d o n s á g o k : Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr.
sjsr> Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatasnál 10 krajczárba; háromszori vagy
többszöri igtatasnál csak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béotbrn : Oppilik Alnjim, WoUzeile Nr. 22. és Hnnsriistpin én Vnglrr, WoUzeile Nr. 3. —
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajezár.

Gróf
A m u l t év utolsó h a v á n a k derekán egy
nevezetes államférfi halálát o l v a s t u k , a ki,
b á r t é n y l e g m á r nem vett is részt köz
ü g y e i n k intézésében, de működésének nyo
m a i és emlékezete m é g a n n y i r a k ö r ü l ö t t ü n k
v a n n a k , hogy halála hirének egyszerű be
jelentése e g y é r t e l m ű volna a nemzeti hála
és kegyelet m e g t a g a d á s á v a l azoktól, a kik
a r r a érdemeket szereztek. E férfiú kevesebb
szereplési vagy épen feltűnési vágygyal,
m i n t őszinte j ó i n d u l a t t a l é s önzetlen m u n kálkodássaTfáradott hazája és nemzete ja
v á n ; m a g á n életében is p é l d á n y a volt a
m u n k á s s á g n a k , szorgalomnak
és t a k a r é k o s s á g n a k , de az ál
dozatokban sem volt tartóz
k o d ó , s kicsiny v a g y n a g y
összegekkel, a mint a szükség
k i v á n t a , mind a közügy oltá
r á n á l , mind magánosok bajai
enyhítésénél mindenkor meg
jelent a kellő időben. — Nehéz
időszakban élt; nagy emberek
kel n a g y m u n k á b a n fáradt, de
m u n k a k ö r é t mindenkor betöl
tötte, tisztének megfelelt és a
m e g p r ó b á l t a t á s napjaiban is
megállotta h e l y é t : h ü m a r a d t
magához, elveihez, s ezek sze
rint nemzete és hazája ügyé
hez. Az e l m ú l t év h a l o t t a i n a k
sorában a nevezetesebbek közt
utolsó volt, de az emlékezet és
a t ö r t é n e l e m nem utolsó he
lyen fogja fenntartani nevét,
mely m é g családja fényes ne
veinek sorában is az elsők k ö z t
fog állani.
Csikszentkirályi és Krasznahorkai gr. Andrássy
György
1872. deczemb. 17 dikén halt
m e g hetvenöt éves korában.
Régebbi arczképe l a p u n k 1859diki folyamában j e l e n t m e g
rövid életrajzzal, hol családja
tagjainak történelmi neveze
t e s s é g r e j u t o t t sorozata is kö
zölve volt. De az A n d r á s s y grófok családja,
b á r a m ú l t b a n is k i t ű n ő férfiakat adott,
k i v á l t a hadi p á l y á n , a n e m z e t n e k : még
sem tartozik a m a boldog emlékezetű csa
ládok k ö z é , melyeknek j a v a m á r a föld
a l a t t van. E család idősb ágából szár-

Andrássy

György.

máztak gróf Andrássy Gyula, a mostani
k ü l ü g y m i n i s z t e r , s t e s t v é r e i : Manó és
Aladár,
amaz Gömör-, ez Zemplénmegye
főispánja. E család ifjabb ágának méltó
sarja volt g r . Andrássy György, ki 1797ben február 5-dikén született. Atyja gr.
A n d r á s s y I s t v á n , anyja, az azon időben
nemzeti nyelvünk k ö r ü l kiváló érdemeket
szerzett egyik főrendi ház t a g j a : Festetich
Mária grófnő volt. E körülmény minden
esetre fontosnak tekinthető életében, m e r t
n a g y o n valószínűleg anyjától örökölte s az
ö ápoló befolyásának köszönhette nemzeti

GRÓF

ANDRÁSSY

GYÖRGY.

nyelvünkhöz való ragaszkodását, melyet
mindenkor bebizonyított, s melynek házas
sága alkalmával is szép jelét adta. Neje
K ö n i g s e g g - A u l e n d o r f Francziska grófnő
volt, egy w ü r t e m b e r g i előkelő család leánya,
kivel épen W ü r t e m b e r g b e n
ismerkedett

meg, de mielőtt elvette volna, kiküldött
egy m a g y a r nevelőt, hogy menyasszonya
tanulja meg tőle nyelvünket, s mint magyar
mágnás neje csak férje nemzete nyelvének
megismerése u t á n foglalja el helyét uj ha
zájában. E magán életviszonyaiból vett adat
előnyösen különbözteti meg e konzervatív
n a g y u r a t amaz előkelő családok tagjaitól,
melyek a magyar nyelvért csak a nyilvános
élet közpiaczán, a tüntetések pereznyi fellobbanásaikor lelkesülnek.
De gr. Andrássy György eletetnem folyt
le a családi m a g á n y z á r t körében. Kiváló
és gondos neveltetésben része
sülve, figyelme csakhamar a
közügyek felé irányult, s mint
egy el nem németesedett csa
lád gyermeke könnyebben ta
lált az itthoni kedvezőtlen
viszonyok közt is t é r t magá
nak, mint más rangjabeliek,
kik idegen földön é l t e k , nem
r i t k á n ősi vagyonukat téko
zolva s a magyar főurak ne
vét könnyelmű pénzköltésben
nyilatkozó gavalléri hirre
emelve. — A nemzeti ügyek
nem egy ponton Szécheayi
I s t v á n é mellé álliták n e v e t ő i 
hez a m a g á n életben is benső,
őszinte baráti viszony csa
tolta. Az akadémia alapittatá
sakor mindjárt az elsők között
állott az áldozatban, 10,000
frtos tekintélyes alapítványá
val. Midőn az épen most egye
sitett két főváros állandó
összeköttetésének s az orszá
gos közlekedésnek emelése
szempontjaiból egy nagyobb
szabású emlékszerü hid épitéső
szóba jött és czélba vétetett??
gr. Andrássy G y ö r g y , barát
jával Széchenyi Istvánnal
együtt u t a z t a b e Angolorszá
got, hogy a nálunk még akkor
csak hirök u t á n csodált lánczhidak építési módját t a n u l m á n y tárgyává
tegyék s i t t h o n megismertessék. Hazajöttök
után tapasztalataikat is együtt bocsátották
közre egy szakavatottságról tanúskodó röp
iratban.
De az ország fővárosa iránti gondoskodá-
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ak még egy nevezetes jelét adta. Az 1838- József, az elnök, gr. Dfcsssewffy Emii gróf, a Hiniái-ú lombok, virágos csalit,
évi árviz nagy aggodalomban tartotta • későbbi elnök, más hozzájuk hasonló buz- Boldogság, b é k e , csak maradjon i t t !
í'est lakóit és azon lelkes buzgóságu haza- galmu férfiakkal együtt, kik közt Andrássy Nem t ! nem maradok — szólt — e l , tovaszáll ok.
S u g a r a t , lombot másutt is találok,
fiakat, kik Pestet már véglegesen az ország l György sem játszotta az utolsó szerepet, oly Lesz szeretőm i s , szép, hozzám való, —
valódi központjává, értelmi, vagyoni, köz- dicséretes tapintattal és ügyességgel irá- T e koldus v a g y , t e r ú t vagy ós fakó!
lekedési, kereskedelmi és politikai gyúpont- nyozták e nemzeti közintézetünk hajóját az Oh i s t e n e m , hogy k o l d u s , r ú t v a g y o k !
i akarták tenni, mert az áradás ismétlő- | absolutizmuscycladesei között, hogy azt, bár Szerető párom j a j , beh elhagyott!
dése egy nap alatt évek, sőt évtizedek a megfenekléstöl nem is, de a hajótöréstől Marasztaltam b ú s , csábos énekekkel,
munkáját teheti tönkre. Ily gondjai és gon- megmentették, s 1.858-ban munkálkodását Csak azt hajtotta v á l t i g : „Nem kell! Nem kell!'
Holatai ösztönözték öt arra, hogy nagy ju- újra megindították, ugy hogy az egy évvel Szivem nem k e l l e t t , unta énekem,
É n megosztottam vele mindenem,
uat tűzött "ki egy munkára, mely meg- később, aKazinczy-ünnepély alkalmával, már S most sirva-ríva töltöm az időt —
"^nutassa, mikép lehet Pestet az árvíztől a nemzet egész életére kiható s politikailag O h , mit tegyek, hogy visszanyerjem őt?!'«
• megmenteni. A pályázat nem volt sikerte- i is alig megbecsülhető tényezővé válhatott,
len; ki is jöttek a pályamunkák s egy vagy
Gróf Andrássy György, ki a nehéz év- A pinty egy bodzabokor tetejében
mosolygott; majd kevélyen
más tekintetben tettek is szolgálatot a kér- tized alatt is, akár titkon, akár nyíltan tör- Szánalmasan
Végigbegyezte csifra tollúját
déses ügynek.
j téntek gyűjtések valami nemzeti fontosságú É s l e k i á l t o t t : „Varrass pinty ruhát!"
Anyagi érdekeink előmozdítása körül j czélra, mindig a kész adakozók közé tarto
Endrődi
Sándor.
kifejtett ez időbeli munkássága sorában zott, az akadémia palotája építésekor sem
meg kell említenünk, hogy egyike volt maradt hátra, hanem nevéhez és személyé
azoknak, a kik leginkább sürgették a buda hez méltó adománynyal járult ez emlékszerü
A hadnagyné tyúkja.
fiumei vasútvonal kiépittetését, hogy ha nemzeti épület létrehozásához.
Eredeti beszély
zánk az adriai és földközi tenger kereske
De mindez nem vette igénybe egész ere
P. SZATHMÁRY KÁROLY-tól.
delmi világával a magyar tengerparton át jét és tevékenységét; az ő tevékenységének
lépjen összeköttetésbe. E vasút érdekében és hathatós közreműködésének eredménye
(Folytatás.)
az 1836-diki országgyűlésen külön véle az ötvenes évek alatt hazánkban létre jött
A hadnagyné katonás asszony volt s
ményt is adott be, hogy ez legyen az épí iparvállalatok egyik legnagyobbikára tiszai
miután
Sándor úrfit főleg attól féltette,
tendő vonalak közt a legelső. Szándéka, vasút, melynek létrehozására alakult társu
hogy
jövőre
többet talál tekintgetni a kis
mint tudjuk, nem sikerült s a buda-trieszti lat elnöke gr. Andrássy György volt. E
Ágnes
szemeibe,
mint Horácz ódáiba, ki
vonal most épen a magyar tengervidék és fáradozásaiért, de másrészt azért is, mert
Fiume háttérbe szorítására és az idegen egy ily kitűnőség megtisztelésével a lát lőn adva a kemény tilalom, hogy „sem egy
Trieszt emelésére szolgál.
szólag engedni hajlandó absolut kormány szer, sem másszor!" Más oldalról a szülők
E működése mellett a szorosabban vett a nemzetnek óhajtott kedveskedni: a szent ambicziója vont áthághatlan (?) határfalat
politikai téren is már ugyanez időben ki István-rend nagy keresztjét kapta, mely a a közeledő szivek közé.
— Mit gondolsz? — vette elő leányát
váló szerepet játszott. Először követ volt, kitüntetések osztogatásánál hosszú időn át
a
karcsú
sovány asszony — majd én téged
majd mint Sárosmegye főispánja a főrendi mellőzve volt.
arra
neveltelek,
hogy éhenkórász ficzkót
táblánál foglalta el székét. A pártok közül
A forradalom által félbeszakított poli
mulattass,
ki
még
iskoláit sem végezte el!
őszinte meggyőződés csatolta a konzer tikai pályája a hatvanas évek alatt ismét
Meg
ne
lássam
többet!
stb.
vatívokhoz, de hazájának és nemzetének megkezdődött s 1861-ben ismét Sárosmegye
No
hiszen
csak
ez
kellett,
hogy a két
javára a legszabadelvübb s legnépszerűbb főispánja lett, hol a megye székhelyére Eper
gyermek
szivében
a
szunnyadó
érzelmek
politikusokéval versenyző tiszta jóakarattal jesre való bevonulása valódi diadalmenet
munkálkodott. Mint főispán és mint a fő volt. De a rövid ideig tartó alkotmányos annál magasabb lángra lobbanjanak!
Egy kis tilalom s egy kis regényes tit
rendi tábla tagja, folyvást birta.a kormány ságnak az országgyűlés feloszlatásával
bizalmát, mert jellemének állandósága öt a nemsokára vége lön. Később Apponyi után kolódzás; ez kell az ábrándozó első szerel*
maga utján mindenkor szilárdan megtar ö lett az országbíró, de öregsége miatt e meséknek, hogy szivök a legmelegebb té
totta, s hogy népszerűtlenné még sem igen méltóságot nem sokáig viselte. Az 1867- ny észkertévé váljék oly érzelmeknek, melyek
vált, az mindenütt ismert hazafias törekvé diki kiegyezés és alkotmány-visszaállítás azok nélkül talán alig támadtak volna.
seinek, minden nemzeti ügyben tanúsított után az ország zászlósai közé emeltetett, Ezek nélkül nem hogy szerelem, de talán
áldozatkészségének s átalában hazája és de öregkori gyengélkedése, családi szomo még baráti melegség sem támad.
nemzete iránti szeretetének elismerése volt. rúsága, egyik fiának, ki öröme és büszke
Nincs annál boszantóbb és prózaibb re
gényes
hajlandóságú szerelmesekre nézve,
A tudományok iránti érdeklődésnek ko sége volt, 8 kinek számára majorátus alapí
mint
ha
érzelmeik elé semmi akadály sem
rábban jelentékenyebb szolgálatot tettek a tásában is fáradozott, hirtelen halála —
akar
hárulni.
természetvizsgálók vándorgyűlései. Az Eper mind ezek nem engedtek többé számára
Hátha még a szülök előre kinézik őket
jesen és Kassán tartott gyűlésnek 1846-ban fontosabb szerepet, bár a főrendi házban
egymásnak
s kitűnik az a hajlandóság,
ö volt az elnöke, a mi a tudósoknak a kör most is következetesen régi meggyőződései
hogy
mint
mondani
szokták — „össze akar
nyéken tett kutatási kirándulásait nem kis nek lett volna képviselője.
ják
őket
boronálni!"
Ez képes egészen az
mértékben könnyebbítette meg.
íme ez volt életpályája azon igaz haza
ellenkező eredményeket idézni elő.
A forradalom után ö is visszavonult, de fiak egyikének, kiknek ha régi szabása el
A távírda még nem volt ugyan rendes
az elnyomatás! alatti zsibbadt éveket sem maradt is a kortól, de a múlt nagyságában
alkalmazásban,
de az indusok, meg a sze
töltötte tétlenül. A „magyar gazdasági egye- volt részok s a „Széchenyi korá"-nak áldá
relmesek
leleményessége
fölfedezte azt már
siilet"-nek elejétől kezdve buzgó tagja, s uj sos, életkeltö munkája által nevöknek a tisz
régen.
életrehozásában a Bach-rendszer alatt, 1850 teletet a történetíró méltányos szeme előtt
Azt csak nem tilthatta meg a mama,
u t á n , szintén egyik első kezdeményező is biztosították. Munkái és áldozatai a nem
hogy
Ágnes kertjét s ebben kis virágait föl
zet
emlékében
a
hazafinak,
megszámlálha
volt, s benne hosszasabban elnökséget is vi
ne
keresse.
tatlan
jótettei
pedig
a
gyámolítottak
hálá
selt. Nemzetgazdaságunk még egy másik
A szerelmeseknek pedig, mint egykor a
ágában is olyan szolgálatokat tett, melyeket jában a jó embernek tartják fenn emlé
görög
tudósnak csak egy pont kell, hogy a
kezetét.
—r.
—s.
föl kell jegyeznünk, ha működését hiányosan
világot,
azaz: hogy ellenségeik tiltó falait
_
nem akarjuk föltüntetni. A felsömagyarorsarkaiból
kiforgassák.
szági bányászat, s főként a vasbányászat
Már
a
tilalom
napján Sándor ungot-berA
pinty
tanácsa.
előmozdítása által kiváló érdemeket szerzett,
ket
összejárt,
hogy
egy szép nefelejts-bokrot
melyeket azóta sem birt senki az ujabb nem
találjon,
s
midőn
Ágnes
kora reggel virág
zedékből, az ujabb üzletvilág tagjai közül
ágyát
meglátogatta,
ott
volt az az egyik
E
g
y
k
o
r
,
álmomban
(halld
csak
e
r
e
g
é
t
)
nagyobb szabású működéssel feledtetni.
rejtettebb
zugban,
minden
ékesszólásnál
Meglestem
a
madarak
énekét.
Épen ily fontos vagy még fontosabb szolgá
Sokan daloltak. Nem emlékszem m i n d r e ,
hangosabban
szónokolva
a
mellett,
hogy
latot tett nemzetének a magyar tudomá
Csupán a csalogányra, meg a p i n t y r e .
Ágnes
őt
el
ne
felejtse.
nyos akadémia körül e nehéz napokban. Kíváncsi vagy-e violám,
Erre aztán a válasz az volt, hogy Ág
Min t az akadémia igazgató tanácsának tagja Mit énekelt a csalogány?
nes
csengő hangon elénekelte, hogy:
állandó érdekkel kisérte e tudományos inté A csalogány megbútt a lomb alatt
zet dolgait, sőt azok intézésében buzgón Es sírva, ríva zengte ezt a d a l t :
„Tiltsa bár az ész szava,
Tiltsa végzetem,
részt is vett. A Bach-korszak alatt az idegen „Beh árva lettem! j a j ! beh b ú s vagyok!
Értted lángol, értted ég
kormány — germanizálási törekvései közt Szerető párom o h ! beh e l h a g y o t t !
Hiába m o n d t a m : adok enyhe fészket,
Minden érzetem."
— szemet vetett e tudományos intézetre s Lesz csók, d a l , álom, v i g családi élet,
azért az üléseket csak titkon, dugva mint- Selyemlágy, tollas á g y ,
Ezt pedig annyival bátrabban tehette,
lopva lehetett megtartani. Gróf Teleki Sugaras éjszakák,
mivel Ágnes mamája a magyar nyelvnek

még nem volt annyira birtokában, lengyel
leány lévén, hogy ezen távirdai sürgönyért
leányát lehordhatta volna.
Nem nagy gondolkozás kellett arra sem,
hogy a két szerelmes a szerelmesek virág
nyelvétől áttérjen azon módhoz, mely már
szinte régi találmány, azaz: a kerten át le
veleket váltogasson egymással.
így majdnem mindennap kicserélték gon
dolataikat s minden a legjobb rendben volt,
midőn egy váratlan harczi esemény a bol
dog csendéletet váratlanul megzavarta.
II.
Hogy e váratlan esemény fontosságáról
tiszta fogalmat szerezhessünk, kénytelenek
vagyunk Sándor anyjával, az özvegy nyu
galmazott hadnagynéval, vagy mint közön
ségesen nevezték „Kovácsné ténsasszonynyal" — és háztartásával közelebbi isme
retségbe jutni.
A hadnagyné, férjének igen is szerény
nyugdijára lévén utalva, nagyon szigorúan
kiszabott életmódot folytatott.
Házbérül a földesuraknak a szegény öz
vegy csak pár forintot fizetett, inkább jog
elismerésül, mind valódi jövedelműi.
Kis veteményes kertjéből, melyet az
öreg katonás asszony többnyire sajátkezüleg
ültetett és ápolt, nemcsak az asztalra való
telt ki, hanem még a piaczra is jutott. Az
egyetlen tehén tejének, túrójának és vajának
egy része is idejutott; ugy hogy a kis örökbe
fogadott árva leány Zsuzsika inkább árusnőül, mint cselédül volt alkalmazva.
Az özvegy asszony maga is tisztessége
sen járt, annál kevésbbé volt szabad Sándor
úrfinak hiányt szenvednie, kivált a növelés
dolgaiban; úgyhogy az özvegy hadnagyné
a tanárokat jobban díjazta akármely földes
u r n á i , kik kivált az időben még gyermekeik
növelésére kevés súlyt fektettek.
Az özvegy egész lakása mindössze is két
szobából s egy nagy konyhából állott; de
minden tiszta volt mint a pohár s kivált az
egyik, mely vendégszobául s egyszersmind
Sándor tanuló szobájául szolgált, télen-nyá
ron virágillattal volt telve.
A kis udvar is igen tisztán volt tartva s
kivált vasárnapra oly békés és kedves csendéleti képet mutatott, hogy az öreg szomszéd és
komám asszonyokat, kik az özvegyhez egy
pár jó szóra betértek, a szó teljes értelmében
meg lehetett irigyelni.
Mindemellett az özvegy asszony nem
nagy értékű javai közül a szomszédok irigy
ségének főtárgyát nem az emiitettek ké
pezték.
Hanem volt neki igenis valami oly ritka
sága, mely még a kapitányné ö nagysága
figyelmét is felkölté; s melyért a hadnagyné
városszerte kérelmek és irigység tárgya
volt: valami igen nagy és szép tyukfajtája,
melyet akkoriban messze földön hiában ke
restek volna a gazdasszonyok.
Ezt a tyukfajtát a hadnagyné még
azon egypár tojás után szaporitá el, melye
ket megboldogult férje a szövetségesek
utolsó benyomulása alkalmával Parisból,
hihetőleg épen az állatkertből hozott volt
tarsolyában, jeléül annak, hogy szeretettjé
ről a diadalmámor közepette sem feledke
zett meg.
A történelem nem jegyezte föl, hogy az
özvegy asszony eme kincsei a BrábmaPutrák vagy Coehin-Chinák királyi család
jából valók voltak-e ? De annyi igaz, hogy
a szegény özvegyre nézve valódi tökét és
aranybányát képviseltek; nemcsak mivel
igen jó tojók és hizékonyak voltak, hanem
mert annyira keresettekké váltak, hogy a
hadnagyné, ha pénzre volt szüksége, egy-

egy párt a közönséges fajtájúak tízszeres,
sőt százszoros árán is elárusíthatott.
Valljuk meg egyébiránt azt a gyönge
ségét, vagy talán épen erősségét, — tessék
a kegyes olvasónak ítélni fölötte, — hogyö
bizony nem igen igyekezett azon, hogy ne
mes fajú tyúkjait közönségessé tegye. Sőt
ellenkezőleg nem emlékezett a krónika több
mint két esetről, hogy tyúkjait vásárra
vitte volna: szegény istenben boldogult
hadnagy ur halála alkalmával, hogy a ko
porsóra a nemesi czimereket fölfestethesse,
adott el egy párt a konziliáriusnéj ö nagy
ságának, ki maga igen előkelő dáma volt,mig
öreg férje folyton a piaczot járta s a kony
hára maga szokott tejfelbe ütögetett ujjai
val bevásárolni. E szerint tulajdonképen az
ur maga volt az, ki a pár tyúkért 20 váltó
forintot igért, söt meg is adott.
A másik párt a hadnagyné már mint
özvegy asszony maga vitte ki a szomszéd
faluba b. B . . . n é ö nagyságának, mint a
terjedelmes család legidősb tagja nejének,
mintegy háladatosságból azért, hogy a kis
várbelilakot 10 egész esztendőre oly potom
árban megkaphatta.
Ha azután még valaki kérelemmel já
rult hozzá ritka tyúkjai végett, a katonás
felelet igen egyszerűen hangzott: „nem
eladó!"
E tyúkok neki drága emlék voltak ked
ves férje után, ki után sokkal becsesebb
dolgot aligha örökölt. Túlságos mennyiségre
nem is szaporitá; csak arra ügyelt, hogy a
nemzedék fenntartása biztosítva legyen.
Nem egyszer örömkönytelt szemekkel
nézte a hatalmas taraju kakast, mely büszkén
lépegetett hívei körül s a néhány kenderma
gos bóbitás tyúkot, melyek mindenikének
neve volt s ezen szólítva gazdasszonya kezei
ből is elvette ennivalóját.
Gyakran monda a szegény özvegy fiának:
— No Sándorka, ha hivatalba jutsz s megházasodol, két legszebb párt és egy leg
rangosabb kakast fog a menyecske kapni,
melyekkel egész kis gazdasághoz foghat.
Ha megél addig, — ezt adom nektek, ezt a
legszebbiket, a Miczit.
Sándor mosolygott magában; de anyját
sokkal jobban szerette, hogy sem kicsinylő
leg fogadja az ajánlatot; a helyett a m i n t
illett, megköszönte szépen.
Hajói emlékszem, egy szép májusi na
pon történt, hogy a hadnagyné pitvarában
épen tyúkjai fölött tartott szemlét, midőn
egyszerre megjelent a kapitányné „ö nagy
sága" szakácsnéja s elmondá, hogy tiszteli ő
nagyrága a ténsasszony* s azt kérdezteti,
nem volna-e hajlandó tyúkjaiból egy párt
eladni.
Sándor, ki a belső szobában az izenetnek
neszét vette, azonnal kirohant; de már késő
volt; anyja ridegen monda ki a választ:
„nem eladó" s ettől soha sem volt felleb
bezés.
Sándor aztán eleget sopánkodott.
— Majd bizony, — mondja édes anyja —
annak a kevély asszonynak, ki alig billenti
meg fejét, ha mellettem elmegy, s még egy
szer sem állott szóba velem, pedig itt jár
keresztül udvarunkon a vár-pinczébe.
— Hiszen csak nem kívánhatja édes
anyám, hogy az orrával horzsolja a tőidet.
— Vájjon miért ne? Én idősebb vagyok
mint ö, s a miért a férjem csak hadnagy
volt, — akkor nem adták a tisztséget oly
olcsón olyan embereknek, mint az ö férje,
ki sohasem is szagolt puskaport.
— Az istenért, édes anyám, meghallják!
Bizony bánom is én*, hadd hallják!
oly magasra tartják magukat azzal a kis
czevere leányukkal is, — pedig még meg
köszönhetnék, ha v;)laha olyan férj

nának hozzá, mint te lesz, — ha megembe
resedtél.
Sándor könyörgöre vette a dolgot; de
nem ért semmit. A hadnagynéban rég for
rott a méreg, hogy fiát visszautasították s
ennek most ki kellett törnie.
— Aztán ha én szegény asszony vagyok
is, — ki szorul a másikra? Nem Ő kérettt
tyúkjaimat most is ? Aztán egész majorsága
mindig az én kertemben tanyázik, mig ha
vagy egy tyúkom átmegy, ök egész patá
liát csinálnak. A pinczét is elzárhatnám,
mert az a báróék részéhez tartozik; csak
kegyelemből engedtem által, miután nekem
boros pincze ugy sem kell.
Igen sok küzdelmébe került Sándornak,
mig anyját legalább annyira lecsillapíthatta,
hogy hangját legalább az ö udvaruk köréhez
alkalmazta.
A nagy esemény azonban másnap bekö
vetkezett.
A tyúkok etetése alkalmával a Miczi
nem volt meg s egyszerre Sándor valóságos
jajgatást hallott, melyre kirohanva, anyját
a kertajtóhoz támaszkodva találja, kezében
a szép Miczi fölemelt hullájával, melynek
nyaka ki volt tekerve.
— Oh, az átkozottak! Az istenteleii"k!
— kiáltott a hadnagyné. — Ez a boszuálláx
munkája, mert ezt senki sem cselekedte
más, mint ök! ott kaptam a kert mellett áthajitva! . . No megálljatok! Jöjjetek ezután
apínczébe!

(Folyt, követk.)

A vihar pusztításai a keleti-tenger
partjain.
A múlt 1872. évet sokáig meg fogja emle
getni a mostan élő nemzedék a told kerekségén
majd mindenütt. Szomorú emlékű év az, tolve
mindenféle pusztító és romboló természeti esemé
nyekkel és csapásokkal. Nápolynál a Vezúv szórt
halált és pusztulást izzó kráteréből a lábainál
elterülő virágzó helységekre; Csehország virányain borzasztó felhőszakadások és vizáradásol.
söpörtek végig; Olaszországot ós Francziaország
déli részét szintén iszonyú árvizek látogatták
meg. Hazánk legtermékenyebb vidéke, KözépEurópa éléskamarája, a Bánság hónapokig állt
viz alá merülve, s azonkívül ősz felé a kholera i*
meglátogatott bennünket, ugy szintén Oroszor
szágot is. Persiában éhség, döghalál, Amerikában
rekkenő, életromboló hőség uralkodott. A szo
morú krónikának' még ezzel sincs vége. A termé
szeti hatalmak még nem elégelték meg az eddigi
áldozatokat. A vihar északon szövetségre lépett a
Keleti- vagy Bálti-tengerrel.hogy ennek partjaira
együttesen leírhatatlan rombolást és szerencsét
lenséget áraszthassanak. Németország északi part
vidéke mintegy nyokzvan mérföldnyi hosszúság
ban sokáig meg fogja sinleni, hogy a fékvesztett,
romboló elemek ott választottak tért borzasztó
harczaik számára.
A múlt év novemberének 11-dik napján este
felé erős, heves északkeleti szél támadt, mely más
nap reggelre féktelen viharrá fokozódott. Ereje
minden órával növekedett s azzal együtt a víz
állás magassága is. A partlakók, abban a hiedel
mekben, hogy csupán közönséges, gyakran elő
forduló hullámtorlódásokkal \ a n dolguk, igen
későn ismerték föl a fenyegető veszély valódi,
nagyságát. Mikor vagyonuk biztonságba helye
zéséről kezdettek gondolkozni, a dühöngő elem
már oly közel ért hozzájok, hogy puszta életüket
is alig menthették meg. Lübecknél, a különben
mindig csendesen folydogáló T r a v e folyó nov.
12-én ugy feldagadt, hogy a hullámok a védműveken átcsaptak a a következő éjjel már a folyó
télé nyiló utczák viz alatt álltak; 13-án az áradat
egyre növekedett. Az egész folyamágy a kikötő
bejáratától kezdve a holsteini hidig úszó hordók
kal, málhákkal s mindennemű becsomagolt áruk
kal volt lepve. Kül;i:,Ö3 k a r t szenvedett Lübeck
nagyszerű faözlete, m r t a roppant k
ár mind magával sodorta. Erősen épített kóludak
omladozni kezdettek a felbőszült hullámok erős
csapkodásai alatt. A posta- és távirda-összpköttetés Travemündóvel csakhamar megszakad". Ez
utóbbi helyen az elemek harcza mi nyomokat hagyott maga ut
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Travemünde, a barátságos tengeri fürdő,
Lübeck hires kikötője, mely nagyszerű tájszép
ségével, díszes épületeivel és parkjaival örökre
bevésődik annak emlékezetébe, ki egyszer ott
megfordult, a szó szoros értelmében a vihar és
hullámok áldozatává lett. A vízállás 12-kén este
már szokatlanul magas volt, de a város lakói nem
hitték, hogy az tovább is emelkedhessek. Másnap

idejekorán értesíteni, és igy majd minden ember
csakis a maga holmijának megmentésére gondolt;
a közérdekkel nem törődött senki, mórt a veszély
perczében majd minden embjr önző, szívtelen. De
mikor az első meglepetésből valamennyire maguk
hoz jöttek, száz meg száz csónak czirkált, hogy a
fenyegetetteket biztonságba helyezhessék; erőtel
jes, bátor férfiak karjain lassanként, egymásután

17
mindenütt sajnos pusztulás nyomaira találunk; a
tengeráradat több száz ölnyire boritá be a termé
keny földeket iszapos hullámaival. A falucska
tizenkét lakháza teljesen tova tűnt a föld színéről,
egyetlen karó vagy gerenda, egyetlen tégla se
mutatja, hol álltak egykor. A középületek nagy
része szintén beomlott, vagy igen közel áll a
boomláshoz. Mig e roppant árvíz tartott, szivrázó

A vihar.

A vihar után.

órákig, hogy a viz nem hatolhatott be, 8 igy a
boglyán ülőket épségben tudták a végveszélyből
kiszabadítani. Egészben véve mintegy 38 család
maradt fedél nélkül. Szivszakgató vaía nézni és
hallani, a midőn e szegény emberek semmivé lett
vagyonuk romjai felett sirva megállottak.
A romban heverő tűzhelyek
körül' kevéssel azelőtt még boldog
családok tanyáztak, melyek becsü
letes kezök munkájával szerény, de
lakályos, kényelmes otthont alapí
tottak maguknak s ime! — egyet
len éj semmivé tette szorgalmuk
minden gyümölcsét s őket koldus
botra juttatá. Még nagyobb lehet
azok fájdalma, kiknek családjok
valamelyik elvesztett tagját kell
siratniok; egy nő, ki csecsemőjével
karjánpanasztalan gyászban követé
a könyörülő szivü szomszédokat,
nemcsak minden vagyonát elveszte,
hanem a hullámok szeretett férjét,
egyetlen támaszát is elragadták.
A keleti tenger partjain még
számtalan sok helység jutott Nien
dorf és Travemünde sorsára; erőtelen a toll híven leirni azt a bor
zasztó szerencsétlenséget és nyo
mort, melyet alig 12 órai időtartam
e szegény partlakókra hozott. Bor
zalomgerjesztő látványt nyújtott az
ugyanez időtájban meggyúlt straleundi raktárak égése, mely ugy
tűnt föl, mint egy tűzszikrákat szóró
lángsziget a tomboló,csapkodó hul
lámok közepette; szivszakgató volt
nézni Swinemünde előtt egy bárka
elsülyedését, melynek legénysége
ijedtében a jármű alsó részeibe
rejtőzködött. Megmentésökre hiában való volt minden erőlködés; a
parton egy őszbe csavarodott vén
ember járt föl s alá éjjel-nappal,
kezeit kétségbeesetten tördelve, —
három fia ott haldoklik, a sülyedő
bárkán. Reggel alig látszott még valami a bárká
ból ; a szerencsétlenek hulláit a háborgó tenger a
partra vetette ki.

reggel 4 óra tájban az orkán újult erővel kezdett
dühöngeni, s már 7 órakor az egész helység víz
alatt állott. A vizáradás ilyetén gyors bekövet
kezése a lakosságot egészen meglepte s készület
lenül találta. A földszinti lakásokból eleinte az
emeletekre menekültek, minden vagyonukat, min
den értékes holmijokat a bőszült elemnek hagyva
zsákmányul. Az őrök elfelejtették a lakosokat

kimenekültek a nők és gyermekek a viz alá jutott
házakból, mi nem ritkán a legnagyobb életveszé
lyek közt történhetett meg.
,' Szomorú látványt nyújt a kis Niendorf ten
geri fürdő is. E -kis, de barátságos tengeri fürdőt
a szárazon Travemündéből egj óra alatt lehet
elérni; ha pedig a brotheni parton sétálunk végig,
valamivel későbben. Már e rövid utón is majd
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jelenetek fordultak elő Niendorfban. Két családot,
melynek tagjai házuk fedelére menekültek, az
áradat az elszakított házfedelekkel együtt magá
val ragadott s csak szomszédaik önfeláldozó segít
ségével tudták életöket csónakon megmenteni.
Más tizenkét ember alig képzelhető csodás módon
maradt életben. A beomlott fedél egy alatta levő
szénaboglyát oly szerencsésen tartott körülzárva,

E tisztes, ódonszerü épület, melyet képünk
ábrázol, Lőcse sz. kir. városának tágas, ritka
nagyságú piaczán emelkedik. A terjedelmes épü
let tömör falakból alkotva, egy emeletes; külső

Bernát Gáspár.

oldalait fenn és alant erős oszlopzatu folyosó veszi
körül. Első alapjainak lerakását a XVI. század
közepére vihetni fel. Ez időben, — a lőcsei kró
Száz meg száz ilyen szomorú epizódot le nika szavai szerint — 1550. jun. 7-kón vasárnap
hetne még felhozni a múlt november 13-iki áta- délután nagy szél támadván, roppant tűzvész
lános szerencsétlenségből. A semmivé tett va keletkezett Weger Jánosnak csűrében a városnak
gyonok értéke
több millióra
tehető. Né
melyhelyeken
egész nagy
termékeny
földterületek
jutottak viz
alá vagy mo
sattak el az
áradat által,
mig más he
lyeken több
lábnyi magas
homok és iszap
lepte be a
szántófölde
ket és legelő
ket nemcsak a
termést tevén
tönkre ez egy
évi fordulón,
hanem termé
ketlen vad ta
laj alá takarva
még a termő
talajt is, mely
a jövő évben a
veszteséget kitótolná. Alig
ehetne bizto
san meghatá
rozni , hogy
mely vidékek
szenvedtek
legtöbbet
a
neki bőszült
A lőcsei városház. —(MyskovszkyViktor)
elemek csapá
sai alatt, mert
a merre csak a szem tekint, Németország kelet azon kis utczájában, honnan a piaczról a kolostor
tengeri partvidékein; mindenütt, ugy szintén a felé menve Gordan Antal és Genersich Menyhért
dán szárazföld és a szigetek viruló partjain szer lakházaik álltak. A nevezett nürnbergi szárma
teszét a pusztulás megrázó látványa tárul elébe. zású Weger János puskamives lévén és csűrében
valamely lőporos készülékkel tévén kísérletet, a
S.L.
tűz ebből támadt, és a dühöngő szélvész miatt oly

{
A mi megmaradt.
A vihar pusztitásai a Keleti-tengerpartjan Niendorfnal

A lőcsei Tárosház.

gyorsan és akadályozhatlanul terjedt, hogy más
fél óra alatt, 118 házat kivéve, az egész Lőcse vá
rosát földig lehamvasztá. Ez alkalommal égett el
a városháza is összes kiváltság-leveleivel, lajstro
maival, könyveivel és pénzével együtt, miután
falai és boltozatai is a roppant tűzvész miatt öszszoroak adtak. Ekkor égett le a tem
plom is tornyostul, melynek négy
harangja is összeolvadt; elégtek a
város körfalainak kapuja és összes
ajtai. A lakosok egy része, férfiak,
nők, gyermekek pinczékbe rejtőz
tek, de ezekből is hatvan odaful
ladt. A tűzvész okozója Weger
János Krakóba futott, azonban ta
nukkal bebizonyíttatván bűnös
sége, kiadatott és itéletileg tűzbe
vettetett.
E csapás után a város szept.
16-án I. Ferdinánd királytól uj
czimer- és kiváltság-levelet nyert
tíz évre, azzal az ígérettel, hogy
minden egyéb kiváltságai is meg
fognak erősíttetni, ha a fölség a
városnak az építkezésben szorgal
mát tapasztalandja; sőt maga I.
Ferdinánd király gróf Salm Miklós
által 600 irtot küldött segélyül a
templomtorony, városház és kör
falak fölépítésére. Azonban a rop
pant kárt szenvedett városnak
mindez nem volt elég, ez okból
1551. június 10-én a 39' 2 mark
sulyu szentségtartó (Monstranz) is,
mely a tűzvész alkalmával eldisztelenült, a városház építésének
költségeire fordíttatott. Ugy lát
szik ezen évben a városház elké
szült. 1853-ban a fegyvertár (Zeughaus) és iskola épülete végződtek
be; legtovább készült a templom
tornya, melyhez 1554-ben I. Fer
dinánd még tiz mázsa rezet aján
dékozott.
Mind ezen építkezéseket alig
egy félszázad múlva 1599. szept. 15-én egy máso
dik tűzvész ismét semmivé tette, a midőn az ujutcza 45 házát kivéve, az egész város templomai
val, tornyaival, az iskola és tanácsházzal együtt
elhamvadt. E tetemes károsodás, a lakosság cse
kély szám i, a víznek hiánya,mihez járultak még a
hadjárati ke
mény sarczok,
mindezek
együtt okozák, hogy a
kitartó szor
galom és ipar
daczára a vá
ros évekig tar
tó építkezé
sekkel pótol
hatta csak ki
a tűzvész által
szenvedett
veszteséget,kivált midőn egy
ujabb szeren
csétlenség az
alig pár év
előtt bevég
zett művet is
lerombolá.
Igy történt,
hogy csakis
1606. okt. l ö 
kén végzek be
a harangházat
és 20-án füg
gesztek bele
nagy fárad
sággal a ha
rangokat és
már 1608.
szept. 29-én a
villám a to
ronyba csap
ván , lángba
boritá. De a
vasszorgalom
ezután sem szűnt meg a romboló elem pusztításait
helyrehozni, és felemelni ugy az egyesek, mint a
község szükséges hajlékait, mely fáradgatlan eljá
rásnak köszönhető, hogy a városnak e százados
építménye mostanáig fenáll erőteljes ódonszerüségében.
N.—n.

18
19

B e r n á t G á s p á r.

a kik azt állítják, hogy még a múlt század évek elején azt találta neki mondani, hogy
gyermeke.*) 0 maga sokáig parókát viselt s ha ő azt mind leirná, a mit beszél, abból
(1810-1878.)
festette szakállát, ,,hátha rászedhetné a ha igen mulatságos olvasmány lenne. Megtette,
Ködös, borongó őszi nap volr. Szürke lált." Csak az utolsó évben láttuk ege író lett. Igy jelentek meg nagy feltűnést és
plaidbe burkolva egy öreg ember haladt az szén fehérnek. „Ki meri mondani, hogy országos jókedvet keltő „Freskoképei" a
Honderűben. Valóságos freskók, erőteljes,
utczán, fején asztrakán-kucsma, egyik kezé „schwarz" vagyok?"
hirtelen
vonásokkal vázolt képek az alföldi
Pedig az volt, régen nagyon régen már.
ben esernyő, a másikban egy pipaszár. Vég
életből.
Dolgozott
azonfelül a „Hasznos Mu
telen lassúsággal lépdelt a váczi-utcza hul Kevés öröksége hamar elkallódott, s azóta
latságokéba
és
a
„Rajzolatok"-ba.
A ,.Freslámzó ember-tömege között, nem nézve se folyvást „madáréletet" élt, mint Lisznyay
koképek"
első
kötete
1848-ban
jelent
meg.
jobbra, se balra. A zsibáros-utcza szögletéhez monda. Volt ugyan, mint mondják, több
Ugyanez
évben
Kossuth
fölszólította,
érve egy pillanatra megállt s a mint meg ezer forintnyi jogos követelése néhány ro
látta, hogy abból egy meklenburgi lovas konán az utolsó időben is, de a világért se vállalna kormányhivatalt. „Ha a hivatal
szekér hajtat feléje, fölemelte esernyőjét s pörölt volna velők. Ebben az egyben tehát abból áll, hogy a nyugtatványt megírjam:
integetett neki. A kocsis megállt, az öreg még se hasonlított korához. „Dehogy me akkor nem bánom," — viszonzá Gazsi. „Jól
pedig szép lassan elhaladt előtte a másik gyek ügyvédhez — mondogatá, — jönnek ők van hát—monda Kossuth — egy ilyen nagy
hozzám eleget. Azokkal jóllaktam torkig. ország ilyet is elbir egyet; de már kettő
szögletig.
— Jól járt — igy szólt hozzám, a mint Volt köztök olyan, hogy harmincz év előtt sok volna." Igy lett aztán miniszteri fogal
mazó, igazán „tiszteletbeli."
meglátott, — mert különben elgázoltam egy lábravalót ajándékoztam neki, most is
azt viseli — ingnek."
„Dolgoztál-e hivatalos minőségedben va
volna a lovait.
— Hova, Gazsi bátyám ? — kérdem tőle
Jobban szerette szegénységben tölteni lamit?" kérdek egyszer az 50-es évek elején.
szorosan füléhez tartva tenyeremet s be napjait. Ismerőse volt a félország, azok az „Ugyan hadd el, hiszen akkor akasztófáról
lekiáltva, a mily erősen csak az ember az tán küldtek neki egyetmást tarisznyában, lógva beszélnék veled" — ez lett az inkább
utczán teheti.
szeredásban, pinczetokban, more patrio. Kis szomorú mint jókedvű válasz. Ilyet akkor
Az öreg ur orrom elé tartá a pipaszárt s szobájának ablaka tele volt léczekkel, azo nem volt tanácsos hangosan kimondani.
1851-ben már kevesebb érdekeltséggel
igy válaszolt:
kon meg sonka, kolbász, kitűnő borok, ama
— Hát nem látod, hogy hurczolkodom? zok piros szalagokkal összekötve szépen, találkozott a „Freskoképek" 2-ik kötete;
És most lódulj előlem, mert én szállitom a emezek pedig ellátva mindenféle szellem- 1854-ben pedig antiquitásriak tartották a
kormány telegrammjait Jávába.
dús feliratokkal. Az elemozsinára néha harmadikat. Mikor pedig hasonló rajzokát j
Ilyen volt ö, szegény Gazsi bácsi, teljes meghitta jobb embereit s kitálalta eléjök és humoreszkeket 1857-ben „Kaczagányok"
világéletében. Kevés ember van, aki komoly mindenét, a mije csak volt. Ebédre az czim alatt adott ki, akkor már csak kevesen
szavát hallotta valaha; a ki panaszt hallott „arany sas"-ba, vacsorára a „kis pipá"-ba tudták az olvasmány nyomain visszakép
volna tőle, olyan ember nem született.
járt. Mindig akadt ember, a ki az ö kedve zelni magukat a régi táblabírák világába. Irt
Pedig, ha valakinek, neki lett volna oka ért ment oda, s igy bár nem fizetett, senki e g y vígjátékot is „Ki a vivát?" czim alatt,
a panaszra. Vagyonos, régi nemes család se mondhatta, hogy ingyen jár oda. Terhére önálló müveit Lavotta életrajza zárta be.
ból származott, felruházva pezsgő életkedv nem akart esni senkinek. Pénzt csak legbi
Ez utóbbi mondható legjelesebb müvé
vel s a természet mindazon adományaival, zalmasabb embereitől fogadott el valami nek, mert a felcsillanó élénk szinezés mel
a mik képessé tehették, hogy egy életvidor, keveset, azt is mint „soha meg nem jele lett valódi kedély melegséggel van irva. Ö
derült társasélet középpontja legyen. A mel nendő költeményei praenumeraczióját, fű maga is kitűnő érzéket tanúsított a zene
lett tökéletes profotypje annak a kornak, zött példány egy forint, díszpéldány két iránt. Ki ne ismerné azt a szép magyar dalt:
melyre ifjúsága esett. Tőről metszett, ős forint."
„Az alföldön halászlegény vagyok én"? E
magyar jellem, a táblabíró faj minden ne
Szegény volt, de szegénységével szá dalnak mind szövegét, mind dallamát Bermes tulajdonával, de kevés hibájával. A nalmat ébreszteni nem kivánt soha. Sőt nátb. Gazsi kolté.
Józsa Gyurik, Keglavies Miklósok, Both épen ö maga volt az, a ki legtöbbet élczelt
A régi jó táblabírói lúdtollal irt véges vé
Pálok, Papszász Lajosok kenyeres pajtása, felette. Csakúgy dobálódzott a milliókkal s gig. Nagy lapidaris hosszúkás betűkkel, di
országos tréfáik, kalandos dolgaik részese, kosárszámra szórta ki az ablakon a százas ósgyőri papírszeletekre. A legutóbbi időben
szemtanuja. a fakó szekér, kenderhám dal bankót, örökké hitelezett Rothschildnak s már csak a Jókai „Üstökös"-ének irt ea:ynoka, amaz idők igazi gyermeke, mikor Ma szérűket építtetett, a hol aranyait a megpe- egy „Gazsiádát," mit rendesen ő maga vitt
gyarországon a kocsi oldalán bedűlő sár kö nészedés ellen szellőztesse. Kötetekre menne el neki a „Hon" szerkesztőségébe, nagv
zött a patriarchális életnek, a szűz magyar csak azon élczeinek száma is, melyeket va- kínnal vánszorogva fel a lépcsőkön.
léleknemességnek, kedélyszilajsáirnak annyi gyontalansága ellen pattogtatott el.
|
Jókait igen szerette. Ö szolgáltatta neki
bizarr, eredeti vadvirága termett.
nagy
részt azokat a Pest régi alakjáról
De nem élt mindig ily szűk anyagi kö
Látta lassanként eltünedezni e kort,
szóló
adatokat is, a miket az „Eppur si
rülmények közt: voltak — régen —jobb
egymás után mosódni el annak jellemzemuoye"
czimü regényében feldolgozott.
napjai is.
tes alakjait, uj szokások, más viszonyok
Gazsi
bácsi
még látta Pestet olyannak, a
Már jó ideje volt Pesten nevezetes em
megalakulását, s rövid harmadfél évtized
minőnek
ott
le van irva.
ber, nyalka, kifogástalan gavallér, fekete
alatt egy kicserélt országot, a hol egyedül ö
Szellemének
csapongó szökellései bá
frakkban, fényes czilinderrel, a társas öszmaradt a régi, mint egy kődarab, a mit az
mulatra
ragadók,
ötleteinek sziporkái kiszejövetelek kedélyes füszerezője, mikor Peelhömpölygött áradat ott feledt.
fogyhatlanok
voltak.
A mi annál meglepőbb,
trichevich Horváth Lázár a harminczas
0 neki vére, lelke, minden ize nagyon, is
mert vagyonán kivül már sok ideje egészsé
ama kor Szülötte volt, semhogy az uj átala
*) E lapok szerkesztőjének nemrég átadott, sajátkezü- gét s később hallását is egészen elvesztette,
kulásba magát beleélni tudta volna. Bolygó leg irt életrajzi jegyzeteiben mást mond. Érdekesnek tart- s a más emberekkel való érintkezéstől, a
ez életrajzi jegyzeteket, a mint ő maga fölirta, olvasó
sirköve volt az eltemetett kornak, melynek juK
mi sok más nagy tehetségnélfő feltétele a
inkkal itt megismertetni:
történetenekünk ma már dajkamese csupán.
„1810. június 26. születtem Tisza-Füreden, Hevesvár szellem rugalmasságának, tökéletesen el
Most már a sirkö maga is beledült e megyében. Szüleim előkelő családbeliek voltak. Anyám : volt rekesztve. Ö magából merített, önma
Mária, atyám Bernát Mihály volt. Atyám mint
sirba. E héten kisértük- el koporsóját, addig Kubinyi
megyei tisztviselő.rendkivül munkás, érzékeny természetű, gában táplálta azt a kiapadhatatlan forrást,
az ajtóig, melyen tul már a múlt birodalma nemes szivü és sokféle ismerettel biró férfiú volt. Zenész' mely őt oly kedveltté, oly ismertté tette.
chemikus, mechanikus stb. Teljes életét a tudomány
van. Lelke ebbe a birodalomba tartozott festesz,
és művészetnek sientelé. Gyönyörű könyvtárral és geoló Ajkról ajkra szálltak az adomák, miket ő
már életében is, most már egészen azé.
giai gyűjteménynyel birt.
eresztett legelőször szárnyra s a sajtó köz
De fris emléke még a mienk s a mit irt,
Ö oltá belém a művészet iránti meleg vonzalmat Szó vetítése nélkül is elterjedtek országszerte.
ez emelkedett érzelmekben gazdag férfiú a becsület és
s kivált a mit beszélt,talán sohase költözik val,
Ki ne ismerné azt a híres mondását, mikor
munkásság példányképe volt.
utána, legalább mig e nemzet é l , s ötletei
Iskoláimat Debreczen, Pest és Sárospatakon végzem. egyszer a Tisza mellől Pestre térve elbe
szájhagyomány leszneka késő unokák ajkain, Jurátus koromban vesztém el atyámat, kinek kora halála szélte, hogy milyen nagy ur lett belőle. Há
nézve nemcsak gyermeki, hanem állampolgári csapás
s mint életében szomorú alakját, ugy holta ram
is volt. Vezető, irányadó nélkül maradtam. Csekély isme rom vályog maradt rá az atyjáról, azt egy
után emlékét derült rózsaszín légkörrel ve retemnél megállapodtam. Csak a természeti ösztön s adomá este ugy megcsípte a szúnyog, hogy r e g 4
nyokvoltak hiveim, független maradtam teljes életemben.
szik körülírói első kisérletim a „Hasznos Mulatságok" s ,.Rajzo- gélre három emeletes ház dagadt belőle. —
Tisza Füreden született; de mikor? azt latokban" jelentek meg. ..Freskóképek" czim alatta .,Hon Avagy mikor látta, mint dugja zsebre va
talán senki se tudja. Ö legalább nem mondta derű"-be irtam.
laki kezét sziszegve, a mit Jókai jól megszo
Eredeti önálló müveim: négy kötet „Freskókép,",, Kasenkinek, vagy ha mondta, mindig máskép czagányok",
ritott. „Az még csak semmi, — igy vigasz
„Lavota élete", s „ K i a vivát?'' népszinmü.
népszin
moi.dta. ,.Miért ne teremhettem volna én Jelenleg összes müveim kiadhatásán fáradozom.
talta a kárvallottat, — hanem a minap ugy
1834 körül hat csárdás jelent meg tőlem szöveg ég
rózsafán ?" — ezt szokta mondani. K edélye
melódiával. Köztük van az „Alföldi halászlegény" és ..Sö megszoritott a markában egy lázsiást, hogy
rózsáira. vagy sorsa töviseire czélzott-e tét felhók kerekednek az égen" czimüek.
az az ember ordított bele Körmöczön, a ki
vele? ki tudná azt. Mindkettőre talán. Ko
Mint gyermek komoly és ábrándozó voltam. Ititkán
kalapálta."
porsóján 67 év Volt feljegyezve; de Vannak f ne™ttem «»ohsem szaladtam. Iskolatártim többnyire luná
Ha észrevette, hogy valaki nagyit, rög-

tön ráliczitált egy emelettel. Egyszer hihe
tetlen mesedolgokat beszéltek egy asztal
nál a pesti tolvajokról. „No már az igaz —
bizonyitá Gazsi — nekem is tegnap lelop
ták a harisnyát a lábamról, a nélkül, hogy
a csizmámhoz csak hozzá is nyúltak vol
na." — Vagy az alföldi nagy sárról, a hol
az emberek ölbe szedik a kutyáikat s ugy
viszik ki az utczára ugatni.
A geniális nagyitásnak páratlan mestere
volt. Egy vékony hangú színházi énekes
nőre azt mondta egyszer, hogy a hangját
megfogta egy szabólegény a karzaton s
nadrágot varrt vele. Egy nagyorrú emberre
pedig azt, hogy annak nem kell lánczhid:
átnyújtja az orrát a Dunán s azzal Pestről
kényelmesen átsétálhat rajta Budára. Vidé
ki jó embereket sokszor meg-megtréfált az
utczán, midőn nagy komoly és fontos kép
pel Bernát bankárról tudakozódott, a Roth
schild kompanistájáról.
Örökké szikrázott, folyton ragyogtatta
szelleme tarka pillangóit. S csodálatos, ö, a
ki annyi élczet, annyi humoros megjegy
zést eresztett világgá, soha meg nem sér
tett senkit, de egy szóváTse. Szelid, becsü
letes ember volt, a kiben nyoma se volt az
epének.
Ö maga nem nevetett soha. Hihetlen
kalandjait, messze utazásait a legkomo
lyabb képpel tudta előadni. S beszélt ugy,
mintha csak a maga kedveért tenné; nem
várt se tetszést, ee nevetést. Az élez nála
nem volt eszköz, hanem maga a czél. Azt
kérdezték tőle egyszer: „Gazsi bátyám, ne
vettél-e 48 óta ?" — „Sem azóta, sem azelőtt.
•Öt dolog van a mit soha sem tettem. Száz
aranyat tűzök ki annak a fejére, a ki engem
valaha nevetni, fizetni, gorombáskodni, hí
zelegni vagy szaladni látott."
Saját helyzetéről, egészségéről, anyagi
körülményeiről komolyan nem beszélt sen
kivel. Ez az oldala jeges maradt a világ
előtt, itt nem melegedett fel soha. Pedig
hogy melegen tudott érezni, azt sokszor bebizonyitá. Nagy embereinkről nem szólt
máskép soha, csak a legnagyobb kegyelettel.
Édes anyja iránt, mig élt, a leggyöngédebb
gyermeki érzelemmel viseltetett, s ágya fö
lött az ö szép nagy betűivel e fölirat állt
angol és magyar nyelven: „Isten gondvise
lése az én osztályrészem."
Valami két hét előtt szegezte le a beteg
ség. S bár halálát előre érezte, — mert a
mit Lavottától birt, képet és hangjegyet a
zenedének, Petőfinek hozzáirt két levelét
pedig, melyet ereklyeként folyton tárczájában hordott, gr.Teleki Sándornak küldte*)
— jó kedve még sem hagyta el. Pezsgőt
szürcsölgetett a kandalló mellett s monda:
„Tudtam, hogy megöl a franczia." Utolsó
' szava is élez volt: minden adósságát a lipót
városi bazilika fölépítésére hagyta.
Jan. 4-kén halt meg. Irótársai díszes
temetéséről gondoskodtak. Letűntével az
ország a legjobb kedvű emberrel lett szegé
nyebb, a magyar mythosz pedig ugyanazzal
gazdagabb.
Legyen a föld neki olyan könnyű teher,
a milyen ö a világnak volt.
Tors Kálmán.
*) Petőfi e két levelét csak bizalmasabb barátainak
szerette megmutatni. Az egyikben igy szólitja meg őt Pe
tőfi „Bálványom \- — A másikban, melyben már azt is tud
tára adja, hogy megnősült, egy kis „paprikást" kér, a mi
jól esik a sok szerelmi édességre, „de ne legyen annyira
paprikás, hogy aztán az asszony ne élvezhesse. É levél igy
van czimezve: „Szent Gáspár barátomnak."
E két levelet sokan kérték tőle nagy áron, akkor is,
mikor talán egy krajezárja se volt. Ó ilyenkor hideg vérrel
dugta tárcsájába a leveleket sigy szólt: „Becsületes ember
•ilőtt az ilyen megfizethetetlen, — többet ér egy duplaor-. zágnál."

A természet befolyása az emberi
társadalomra.
A művelődés fok», melyet va
lamely nép elérni képes, az illető
ország földrajzi helyzetétől függ.
(Comte 1827.)

Mióta a statisztikát nem pusztán adminisz
tratív czélokból, hanem mint 'tudományt műve
lik a egyöntetű, redszeres tömeg-ész leleteket tesz
nek az embert viszonyok minden körében, az igy
egybegyűlt adatok, a nagy számok e különösen az
azokból kivont átlagok és százalékok összevágása
az emberi cselekmények oly bámulatos szabály
szerűségét tüntetik föl, hogy mindinkább kétség
telenné válik az az előbb tán nem is sejtett igazság,
hogy nem a vakeset és nem a praedestinatio, hanem
az emberi szabad akaratnak is kellő tért engedő
magasabb törvények szabályozzák az emberi ese
ményeket, képezik a magasabb erkölcsi világren
det. S nem is abban rejlik a statisztika tudomá
nyának eddig kivitott fényes érdeme, hogy ezen
törvények némelyikét már fölfödözte és kifejtette,
hanem abban, hogy fölkelte azt a tudatot, misze
rint átalában ily törvények léteznek; abban, hogy
működésével megmutatta az utat, melyen haladva
ama törvények ismeretére juthatunk, s hogy eddigi
eredményeivel azon meggyőződést kelti, ho/y
szorgalmas müvelése által e törvényeket mind fól
fogják födözni és nagyszerű szerves összefüggésÖk
egész teljében fölfogva, az emberisig közjavára
fordítani.

kulására. De minthogy az államon kívüli társa
dalom még folyvást csak elvont fogalom, azért
fejtegetésünkén mindenütt az államot tartjuk
szem előtt, állításaink tárgyilagos mérvéül az ál1 tmot veszszük. Sitt azonnal szembe szökik a talaj
fontossága. Alkalmas talaj az állam főfeltétele,
egyik alapereje. Alkalmatlan, p. o. egészen termé
ketlen tilajonállamok sohasem keletkeztek.Éve
kig barangoltak a vándortörzsek Ázsia terméketlen
sivatagjain, a nélkül, hogy államot alakítottak
volna, mert hiányzott az alkalmas talaj. Másrészt
ismerünk területeket, melyek hajdan termékenyek
lévén, virágzó államok bölcsői voltak és termé
keny ségök akár elemi csapások, akár a káros
rabló gazdálkodás folytán kimerülvén, úllamtényezöi alkalmatosságukat elveszték és a rajtuk
álló, virágzó államok eltűntek. Most csak szo
morú rommaradváuyok hirdetik a hajdanában
pezsgő élet elenyészett nagyságát. Az Euphrates
és Tigris között, Babylon éj Ninive környékén,
hol azelőtt a természet túltengő pompában
díszelgett, most népetlen sivatag terül el; Semiramis bájkertjei helyén bogáncs és kiró te
rem csak! Kétségtelen a temészet hatása e tekin
tetben. Erejével országokat teremt és semmisít
meg. A korallok milliói talapzatot raknak, a
szél termő földet hord rá, a madár magot vet
bele , s kész az alkalmas talaj ; — mig másrészt
hegyek helyébe völgyeket varázsol, népes szige
teket elmerit (p. o. 1871. évi február hóban az
Uj-Hebridák Aurora nevű szigete nyomtalanul
eltűnt), egész világrészeket tengerrel borit el. A
geologok és palaeontologok kutatásai kétségte
lenné teszik, hogy létezett Amerika és Európa
között egy 550,000 D mórtfóldayi hatodik világ
rész : „Atlantis." Most helyén az atlanti oczeán
hullámai háborognak! 8 mit tehet ily erő ellen a
gyarló ember minden tudományával!

Másrészt az egyetemes tudomány, különösen
a természettan és ennek körében a természettani
földrajz, az élettan és vegytan haladásával két
ségtelenné válik, hogy a természeti törvények és
az emberi cselekményeket szabályzó törvények
közt szoros kapcsolat és élénk viszonhatás áll
fönn, s hogy az ember egészen megfelelőleg érzékDe nemcsak az államok keletkezésére gyako
szellemi természetének, mindkét befolyásnak hódol. rol befolyást a talaj, hanem különösen karöltve
Az okszerűség nagy törvénye, mely szerint min az éghajlattal, az államforma alakulására is. Már
den jelenség okozat és ok egyszersmind, sehol Aristoteles is fölismerte a hideg és meleg égalj
oly nagyszerű világossággal nem tárul szemeink módosító befolyását; és azóta az előbbre haladt
elé, mint ezen összefüggés vizsgálatánál. Röviden: államisme és államtudomány számtalan adatot
vannak magasabb törvények, melyek szerint az em Siolgáltatott ez irányban. Az egyenlítőhöz közel
beri események beállanak; ezen ethikai törvényekre fekvő, bőtermő talajjal, elpuhító égaljjal biró
hatnak a természeti törvények. Más szóval: az ember országokban, és a keleti , egyhangú sik folyamés ennék szerves összesége, a társadálom, a termé vidékeken a despotismns, autokratia és theokraszet befolyása alatt áll.
tia az urolkodó államformák. A sarkokhoz közel
Ez az a nagy igazság, mely hivatva van a tár fekvő vidékeken a dermesztő hideg, a hetekig
sadalmi tudományok sarkpontjáválenni,mert enél tartó sötétség gyakori munkamegszakitást, ezzel
kül az élet tüneményeit, azok okszerű összefüggé rendetlen életmódot és a vele járó dologtalansá
sét meg nem érthetjük; melynekátalánosfölisme got szülvén: itt is csaknem ugyanazon alakulatot
rése előtt a társadalom legnagyobb bajai elhárit- látjuk államformák tekintetében, mint délen.
hatlanok maradnak. Nem elég, ha egy Montes Legkedvezőbbek a viszonyok azon országokban,
quieu („Törvények szelleme" 14—18. könyv), hol az égalj mérsékeltsége mellett, a talaj termő
egy Comte, egy Buckle („Angolhon művelődési erejének kifejtésére folytonos munka kívántatik.
története'' II. tej.) tüzetesen foglalkoznak e kér Itt leghelyesebb arányban oszlanak meg a javak,
déssel, nekünk mindnyájunknak kell azt ismernünk minélfogva könnyebben és nagyobb körökben ter
kell éreznünk magasztosságát, mert mindnyájunk jed el a műveltség, ezen első és főfeltétele a sza
közös érdekeit illeti, s csak ha átalánosau megisme badságnak. Azért látjuk leginkább ezen országok
rik: fogja jótékony hatását gyakorolhatni. Azért ban képviselve a köztársaságot és alkotmányos
tartjuk szükségesnek újra és újra visszatérnie kér monarchiái államformákat.
désre, és az itt következő sorok is e megismerés
Hogy az elmondottak igazsága szembetűnőbb
közvetítését és előmozdítását czélozzák.
legyen, vizsglájuk meg közelebb, mily módokon
Habár tagadhatlan, hogy az emberiség isme gyakorolja a természet ezt a befolyását ? E befo
reteinek bővültével, eszközeinek szaporodtával, lyás közvetítésére egyike aleghathatósabban mű
sok esetben sikerrel vív meg a természet erejével ködő közegeknek a táplálék, az emberi javak ezen
— mire sok példát lehet fölhozni, — s habár két- legszükségesebbje, melynek könnyű v^gy nehéz
ségtelen hivatása folytonos haladás által magát megszerezhetésétől ismét,— mint látni fogjuk —
mindinkáhb emancipálni az elemek befolyása alól a népesedési mozgalom, a javak megoszlása, a munés a „természet ura" fényes czimet kiérdemelni: kabérek magassága és az ezekből folyó fontos po
mégis megdönthetlen igazság marad, hogy a ter litikai és társadalmi következmények függnek. A
mészet mindenkor gyakorolt és gyakorol befo táplálék pedig, melylycl valamely nép él, az il
lyást az emberiségre, s hogy mig az ember ember lető ország talaja és éghajlatától függ. E ténye
marad, nem is fogja magát soha teljesen kivon zők összefüggéséről és együttes hatásáról tehát
(Folyt, követk.)
hatni befolyása alól és életmódjában, erkölcsei bővebben kell szólanunk.
ben, politikai és társadalmi intézményeiben, val
lásában, művészetében, sőt kétségtelenül szabad
akaratja kifolyásának tartott cselekményeiben is,
Nemzeti halottak emlékezete.
önkénytelenül hódol az őt környező természet —
sokszor észrevétlenül, de mindig hathatósan
Olmütz és Joseftadt idegen várbörtönöknek
működő befolyásának. Igaz, hogy a tudomány az 184" ,,-iki szabadságharcz után az 1856. ápril
jelen állása nem engedi ebifolyást minden követ 3-kai kegyelmi ténvig 435 magyar foglya volt,
kezményeiben ismernünk, de igen is engedi a kik hazánkban idegen haditörvényszékek által
nagy igazságot fölfognunk és ereznünk, s nem Ítéltettek el.
szabad soha felednünk, hogy sok kivétel mellett
Szabadságharcunk e szonvedŐi közül 24 év
is megállhat a szabály, helyes lehet az elmélet.
leforgása alatt sokan hunytak el, s ezek neveit
Azon természeti tényezők közül, melyek a akarom itt jegyzeteim nyomán közölni, s átadnia
legközvetlenebb módon gyakorolják érintett be történelem lapjaínak.
Olmütz és Josefstadt 435 magyar államfog
folyásukat, főleg a tellurisükus viszonyok említen
dők, nevezetesen a talaj és ezzel összefüggőleg a J lya közül tudomásomra elhaltak ez időig « kö
földalakzat és a szorosabb értelemben vett termé vetkezők:
1. Hat el Márton, 1848-ban nyíregyházi kép
szeti tünemények.
A talaj :i társadalom működéstere, alapja, s |viselő és kormánybiztos. 2. Szekeres György r.
mint ilyen igen határozó befolyást gyakorol ala- : kath. l< lké-z, az olmützi várfogdában. 3. Ambrua
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János, vésztörvényszéki elnök, Nagy-Váradon .4.
Jakab Mihály, vósztörvényszéki ülnök, NagyVáradon. 5. Oroszi László, Zemplénben. 6. Balázs
Adalbert, Aradon. 7. Bige Károly, Kisszántón
Biharban. 8. Palóczi Tamás, Svájczban. 9. Bernáth
József, képviselő, majd kormánybiztos, NagyVáradon. 10. Boros Sámuel, szentesi polgármes
ter, Szentesen. 11. Dósa Elek, maros-vásárhelyi
jogtanár, kiszabadulta után 1867-ben ország
gyűlési alelnök, Pesten. 12. Finta Márton, szabol
csi vésztörvényszéki ülnök, a josefstadti várfogdá
ban. 13. Markovics Antal alispán, Csanádban. 14.
Varga Imre, Kun hegyesről, élelmezési biztos, kisza
badulta után nagykun kerületi kapitány, Kunhegye
sen. 15. Illé88i János, képviselő, majd kormány
biztos, kiszabadulta után országgyűlési követ, Kis
újszálláson. 16. Pákh Mihály, tiszamelléki ágost.
hitv. superintendens, mint dobsinai lelkész, Dobsinán. 17. Boronkai Lajos, honti kormánybiztos. 18.
Komáromi Lajos, nagyváradi ref. lelkész, mint
ágyai lelkész, Ágyán. 19. Jakovics József, képvi
selő, kormánybiztos, önkeze által Pesten. 20. Dánielis János, Görgei élelmezési főbiztosa. 21. Melczer János, rákoskeresztúri ágost. hitv. lelkész. 22.
Bogdány Mózes, rögtön bírósági elnök, Hosszúmezőn, Már:>marosban. 23. ötvös Tamás, kor
mánybiztos. 24. Décsei László, képviselő s kor
mánybiztos, Közép-Szolnokban. 25. Jablonszki
Ignácz, egykor a „Világ" szerkesztője, mint
tanitó Egerben. 26. Imrédi József, vésztörvény
széki ülnök, Baján. 27. Oroszhegyi
Szabó József, guerilla főnök, Bu
dán. 28. Bányai József, Erdélyből,
a josefstadti börtönben. 29. Csányi
Dániel, ref. tanár Debreczenben,
kiszabadulta után ismét tanár Deb
reczenben, majd képviselő, Debre
czenben. 30. Bereczki Sándor, Er
délyből, a josefstadti börtönben.
31. Remellai Gusztáv, író, hadbiró,
Pesten. 32. Baló József ügyvéd
Krdélv bői. 33. Magos Ernő, a josef
stadti börtönben. 34. Szászi József,
<erjeni ref. lelkész, a josefstadti
bgdában. 35. Szépszegi Ferencz
•írnagy, Derecskén. 36. Blaskó
Antal tüzértisz, Pesten. 37. Sebes
F.mil, gyászos halállal Pesten. 38.
Báró Leutsch Albert porosz, hon
védtiszt, Kassán. 39. Tompa Lajos
Kolozsvárt. 40. Ferenczi János,
Tordán. 41. Nagy Dániel Erdélybő'. 42. Veres József, mint tordamegyei főjegyző. 43. Moga János
tábornok. 44. Jovics tábornok. 45.
Hrabovszki János tábornok, az olmützi fogdában. 46. Lezsák Lajos
őrnagy. 47. M< sterházi István hon
védezredes, Mesterházán, hol em
lékköve is áll. 48. Zikó János őr
nagy. 49. Szabó Nándor ezredes,
az olmützi fogdában. 50. Dipold
Antal ezredes, Geszten Biharban.
51.Komárom György, előbb sáncz-,
azután várfogoly Josefstadtban. 52.
Pereczi Mihály ezredes, szeren
csétlen halállal Nagy-Váradon. 53. Boczkó Dániel
képviselő s kormánybiztos. 54. Czillich Ede hon
védezredes, kiszabadulta után budakerületi honvédparancsnok; Budán. 55. Pukli János honvéd
ezredes, fürdés alkalmával a Marosba fúlt vélet
lenül Csanádon. 56. Psotta Mór tüzérezredes,
reményt veszve hazánk jövőjéről a budai honvédsiron vetett véget bajnok életének. — 57. Sárosi
Gyula, az „Arany trombita" írója, 1862-ben
Pesten. 58- Báró Luzsénszki Pál kormánybiztos.
59. Nyári Pál, önkéntes halállal Pesten. E három
utolsó königgratzi és thereaienstadti fogoly volt.
Érdekes volna, történeti szempontból is, ha
e gyásznévsort kiegészítenék azok, kik fogoly tár
saink valamelyike haláláról tudomással birnak.
Ez 59 halott számához sorozhatok azon
részint polgári egyének, részint honvédtisztek, kik
tevékeny részt vettek ugyan a forradalomban, de
az emiitett két börtönben, mint államfoglyok nem
voltak bezárva. Ilyenek a múlt évről — az 1849-ki
magyar miniszterivm két tagján: Vukovics Se
bőn és Duschek Ferenczen kívül: 1. Hajnóczi
Sándor kiskéri ágost. hitv. lelkész, Kis-Kőrösön.
Halálhirdetése josefstadti államfogolynak jelezte,
de é n , ki minden fogolytársamat személy szerint
ismerem, biztosan állithatom, hogy ott nem volt,
hihetőleg más fogdában szenvedett. 2. Orvos Obonyai János, a forradalomban a tábori orvosok fő
nöke. 3. Hattyufi Kristóf, ráozalmási lelkész,
1849-ben kormánybiztos, Klapka tábori lelkésze,

sippi államban egy iskolaházat és a szegény tanitó
lakását fel akarták gyújtani.
A ku-klux tagjai főleg a múlt év utolsó felé
ben, a választások alatt fejtettek ki roppant tevé
kenységet. Az összeesküvés máskor is a válasz
tások alatt virágzott leghatalmasabban, de most,
midőn Grantnak, a ku-klux-klan legnagyobb
ellenségének elnökké választásáról volt szó, min
den követ megmozgattak ellene.
A ku-klux-üzelmek már 1870-ben magukra
vonták a kongresszus figyelmét s egy törvényt
bocsátottak ki ellenök, mely oly szigorú volt,
hogy talán véget is vet vala e titkos szövetség
gonosz léteiének, ha ez már oly nagy mérveket
nem öltött volna. De utoljára oly elbizakodottakká és vakmerőkké lettek, hogy déli Ka
rolina kormányzója katonai segítséget kért Granttól ellenök. Grant az ügyet 1871-ben a kongresszus
elé terjesztette, mely az emiitett év áprilisében
egy kuklux-ellenes törvényt bocsátott ki, mely
Grant elnöknek 1872. júniusáig teljhatalmat
engedett a gonosz banda kiirtására. Ideje is volt
már, mert utoljára fényes nappal betörtek a ma
gánosok házaiba, ott mindenkit elkinoztak, min
dent elraboltak, a birót a törvénykezési teremben,
a papot a szószéken lőtték agyon, szóval elveteA ku-klux-összeesküvés Eszak-Amerimültségök nem ismert határt. Különösen a nége
kában
rekre voltak dühösek és azokra, kik a négereket
Egy csapat összeesküvő, kiknek titokszerü oktatták, tanították.
Sajátságos hangzású nevök jelentésével máig
neve és annak jelentése ma is talány a világ előtt,
sem vagyunk tisztában. Némelyek
szerint azt a hangot akarja utá
nozni, mely a puska és pisztoly
sárkányának felhúzásakor hallat
szik ; mások szerint a ku-klux-klan
e szavakból származott: cuc=intés,
gluck=guggolni és clan skót nyel
ven banda, szövetség.

1861-ben szolgabiró, R.-Almáson. 4. László Jó
zsef, Vajda-Hunyadon, 1849-ben avasgyárak fő
igazgatója, a hires piski csata alkalmával Bemnek
golyókat szállított; a gyulafejérvári és nagyszebeni
börtönökben szenvedett.
Az elmúlt évben elhunyt honvédtisztisztek.
1. Virág Gedeon, volt nádorhuszár, honvéd alezre
des. 2. Csögi Gergely, később kornádi postamester.
3.Noszlopi Antal ügyvéd Csurgón, honvédhadnagy.
4. Dercsényi István földbirtokos, 1848—9-ben
honvéd lovas százados és guerilla parancsnok. 5.
Benyó Mihály, később bihari vizsgáló biró.6. Dr.
Rokonstein Lipót, rabbi,48—9-ben honvédőrnagy,
halálakor bukaresti főrabbi. 7. Horváth Zsigmond
Veszprémben, 48—49-ben honvédőrnagy. 8. Budai
László honvédőrnagy. 9. Somogyi József őrnagy.
10. Váradi János Léván, 48-ban honvédőrnagy,
1867—9-ben lévai képviselő. 11. Driquet Péter
volt honvédalezredes, Velenczén Fejérmegyében.
Mi pedig, kiket megfogyva bár, 24 óv után is
megkímélt a halál, vájjon szorithatunk-e még
egyszer jobbot, mielőtt követnők boldogult tár
sainkat ?!
Hajdú Lajos.

Egyveleg.
** (Az elveszett üstökös.) A
Bióla-féle üstökös, mely 1846-ban
bizonyos zavaró befolyás követ
keztében ketté szakadt, s azóta
1866-ki, sem múlt évi megjelené
sekor , tudományosan megfigyel
hető nem volt — mint a „Spectator" irja — szerencsésen megke
rült. Sajátságos astronomiai konjektura vezetett nyomába. A nov.
27-ki csillaghullásról ugyanisHind
a csillagászati társulat előtt azon
véleményt fejezte ki, hogy a csil
lagzápor a Biela üstökéből eredt.
Ezt előzőleg a „Daily News" csil
lagász irója is hasonló nézetet
nyilvánított. — Klínkerfues e föl
tevéseket bizonyosra fogta s talá
lomra rá sürgönyzött Pogson úrra
Madrasba hogy: „Biéla nov. 27-én
a földet érinté: keresd a centaus
rus thetájá-ban." (A centaurus
Kifogott ku-klux-összeesküvök.
théta csillagzatának szomszédsága
ugyanis Európából meg nem figyel
az Egyesült-Államok déli részét már évek óta hető.) Es a madrasi csillagász kutatása harmadik
folytonos izgatottságban tartja; bizonytalanná estéjén csakugyan megtalálta a szökevény felét,
teszi a tulajdon szentségét, pangásra kényszeríti melyet fényes, udvaros s bár bágyadt, de kive
az ipart és kereskedelmet,se hallatlan üzelemnek hető üstökünek ir le. Az elveszett üstökös másik
még eddig a legszigorúbb rendszabályok sem felét azonban nem látta. — Ez eset megerősíti a
tudtak gátat vetni. A ku-klux-klan titkos szövet csillagászok azon föltevését, hogy az üstökös- •
sége amaz ujjáalakitási rendszabályok következ járás és csillaghullás között összefüggés van. Az
tében jött létre, melyeket az Egyesült-Államok üstökös megjelenése a föld-pálya közelében csil
kongresszusa és kormánya az Unióhoz visszahó laghullást feltételez; s a csillaghullás viszont bi
dított déli államokkal szemben életbeléptetett ós zonyság arra, hogy üstökös ért a föld pálya
legelőször északi Karolina néhány megyéjében körébe.
1867-ben ütötte föl fejét. A rabszolgaság hívei
** (Galambversenyek.) Belgiumban a galamb
nek, az Unió és köztársasági párt eme kérlelhe- versenyek a legszélesebb kifejlődést nyerték; a
| tétlen ellenségeinek, szövetsége időközben cssk- múlt évben ily versenyeknél több mint 980 foga
| hamar elterjedt valamennyi déli állam területén dás történt, 19,340 frank díjjal. Csak három
j s különösen déli Karolinában, Georgiában, Ala- frankra téve a versenydijat fejenként, kitűnik,
í barnában, Mississippiben, Kentuckyban és Ten- hogy legalább is 154,720 galamb vett részt a
I nesseeben számtalan követőre talált. Ezek, a kik versenyekben. Ha számítjuk továbbá a közzé nom
magukat egymás iránt s gonosz szándékaik és tett versenyfogadásokat is, bátran tehetjük a ver
szervezetük titokban tartására, különbeni halál senygalambok számát kerekszám 200,000-re. Az
büntetés terhe alatt esküvel kötelezték, semmi „Ellenőr," mely'„sport" rovatában a vadászatok
féle gonoszságtól és erőszakoskodástól, sem gyuj- és lefuttatások mellett a galambversenyeket is fi
togatástól, sem gyilkosságtól nem borzadtak visz^ ! gyelemmel kiséri, emliti, hogy februárban Nizzá
sZa; bizonyos meghatározott időkben összejöttek j ban is lesz ily verseny, melyre Londonból, Bel
s gonosztetteiket rendesen lóháton hajtották végre giumból és Francziaországból érkeztek már Mo8 álarczczal fedezve magukat, miként mellékelt | nacoba galambok. Ezeket naponként a szabadban
rajznnk mutatja ől&t, mely a titkos szövetség ! étetik, s hogy el ne szökjenek, a körülfekvő szik
közelebbről befogott három tagjának fényképeiről j lákban fészkelő sólymok őrt állanak, kegyetlenül
készült.
megfojtván minden menekvőt.
Épen akkor fogták el őket, midőn Missis-
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T A R H Á Z.
Irodalom és művészet.
— (A „Budapesti &ewíe")első,jan.-februári
száma az ujóv első hetében kitűnő és gazdag tar
talommal jelent meg. A m. t. akadémia megbí
zásából szerkeszti Gyulai Pál. E folyóirat, mely
a Csengery „Budapesti Szemlé"-jének mintegy
folytatása, az egész irodalomban osztatlan elisme
réssel fogadtatott s remélhetőleg a közönség is
érdemelt figyelemben és támogatásban fogja része
síteni. Nem irodalom - pártolásról van itt szó,
hanem arról, hogy közönségünk mutassa me",
mennyire van szüksége olyan szellemi táplálékra,
a minőt e vállalatban nyújt a derék szerkesztő.
Mert a „Budapesti Szemle", — mint előrajza
mondja — tájékozni igyekazik a magyar közön
séget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoz
tatják a szellemeket s mintegy közvetitő kíván
lenni egyfelől a szaktudomány és mivelt közönség,
másfelől a hazai és külföldi irodalom között." —
Már az első szám derekasan jellemzi maga magát,
csak a tartalom áttekintésével is. Sálamon Ferencz
czikke „A történelmi vizsgálatról" épen időszerű,
midőn történetirodalmunk az adatgyűjtés terén
elérhető sikerrel megelégedve, a maradandó becsű
feldolgozásról mintegy megfeledkezni látszik. A
történetírás törvényeit fejtegeti érdekesen és a
felállított törvényeket mélyen látó történelmi te
kintetről tanúskodó példákkal világosítja. „Maré
Antonio Rajmondi és iskolája" czim alatt Pulszky
Ferencz a rézmetszés történelméből ismerteti e
műág egyik legnevezetesebb művelőjét s egyszers
mind közli Marc Antonio Rajmondi azon rézmet
szeteinek jegyzékét, melyek az országos rézmet
szettárban őriztetnek. Imre Sándor „A magyar
nyelvújítás és tévedései" czimü dolgozata nyelvé
szeink iratai között csaknem páratlanul áll, mert
tudományos alapossága mellett egyszersmind oly
szépen, élvezetesen és választékos csínnal van
irva, hogy nyelvünk tisztaságának, magyaros za
matának és mélyebb törvényeinek kérdésével a
nem szaktudós olvasót is egészen megismerteti és
megbarátkoztatja. Szász Károly „Hugó Viktor
legújabb munkájá"-t „A rettenetes év"-et ismer
teti s czikke folyamában a kötet szebb és jellem
zőbb darabjai közül többet egészen is bemutat az
ő ismert, élvezetes fordításában. Brassai Sámuel
a természettudományok haladását fogja bemutatni.
Most az első közleményben az angol Carpenter-nok
egy remek előadását ismerteti, melyet a britt ter
mészettudományi társulat múlt évi gyűlésén
tartott. Vámbéry Ármin „Timur és udvara" czimü
mutatványt közöl „Bokhara történeté"-ből; Arany
László pedig az angol szoczialistikus nemzetgaz
dák nézeteit ismerteti „A földosztó párt Angliá
ban" czim alatt. Arany János „Testhalom" czimü
rövid költői elbeszélése a nyelv és verselésbeli
virtuozitás mellett még különösen életrajzi tekin
tetben is érdekes, mert a szalontai határon csellel
vívott diadalát énekli a hajdúknak s benne a város
határának mindazon helyei szerepelnek, melyek a
nagy költő képzelődését bizonyosan már gyer
mekkorában foglalkoztatták. Lévay József „Könynyü bucéu"-'i& az ő szokott hangján, termé
szete s, egyszerű érzést énekel, mely ha nem mély
is, de mindenütt tiszta és nemes. „A Bélényesi
Gábor órája" czimü beszély, mely az író meg
nevezése nélkül van közölve, már eddig is méltó
érdeklődést keltett. Paulay Ede „A nemzeti szín
ház szervezetéről" irván, most egyelőre a külföldi
színházak körül tett észleleteit adja elő. Keleti
Gusztáv „Képzőművészeti szemU"-t közöl, melyben
felszólal a vád ellen, mintha Ferenczy szobrászta
nemzet nem gyámolította volna eléggé, holott te
hetségéhez és müveihez képest annyit sem érde
melt. A szerkesztő, Gyulai Pál az „Ujabb ma
gyar regények"-et ismerteti s szól Jókai „Eppur
si muove"-járóL Toldy István „Anatole"-járul,
Bajza Lenke „Előítélet és felvilágosultság" czimü
regényéről, Tolnai Lajos „Az urak" és Beőthi
Zsolt „Bíró Márton" czimü művéről. Végre még
egy utazási czikk „Az Alpok közt" következik s
záradókul az „Értesítő" rovatában Balogh Fe
rencz magyar protestáns egyháztörténelmi műve
van röviden bírálva s egy angol irodalmi polémia
ismertetve. — Ily tartalmas kötetnél az aján
lás, meggyőződésünk szerint, valóban felesleges.
Csak annyit emiitünk, hogy a Szemle ára egész
évre 12 frt, félévre 6 frt, egyes számok ára 2 frt.

Kiállítása díszes. A „Budapesti Szemle" az aka
démia támogatása mellett Ráth Mór kiadásában
jelen meg.
** (.4 „Nyelvőr.") El nem mulaszthatjuk,
hogy ne figyelmeztessük lapunk olvasóit a „Ma
gyar Nyelvőr"-re, mely a nyelvkorcaosulás ellen
intézett hadjárataival már eddig is érezhető szol
gálatot tett nyelvünknek, s e mellett máj czéljairól sem feledkezik meg, hanem szorgalmasan
gyűjti mindünnen az adatokat, s megvitatja a
kérdéseket, a melyeknek megállapítása nélkül az
égető szükséggé vált tudományo3 magyar nyelv
tannak teljes s kimerítő egybeállítása még sok időre
csak puszta óhajtás maradna. A „Magyar Nyelvőr"
ára egész évre 5 ft, félévre 2 ft 50 kr. Előfizet
hetni a „Magyar Nyelvőr" kiadó-hivatalában
(Pest, Hungária-szálloda, 185—186 sz.), azonkí
vül Aigner Lajos könyvkereskedésében.
**(A „Magyar népdalok") dallamainak össze
gyűjtésére a kormány már két éven át jelentékeny
segélyt, az első kötet kiadására pedig a Kisfaludytársaság 2000 ftot adott. Bartalus István novem
berben előfizetést nyitott rá, s ime kapott rá új
évig 32 előfizetőt. Meghosszabbítja tehát az előfi
zetési határidőt e hó végéig, s ha akkor sem lesz
több siker: a munkát egyszerűen félreteszi. Szo
morú jelenség, mert hiába in agy árkod unk szóval,
ha az ily lényegesen magyar ügyeket veszni en
gedjük. Fölhivjuk tehát mi is ujolag a zenéző
magyar világ figyelmét e kötetre, melynek előfi
zetési ára 3 frt, kötve 4 frt. Az összegek B irtalushoz (Pest, országút 38. sz. a.) küldendők.
** („Külső-Szolnok") czimmel Nóvák Géza
Szolnokon február l-jén egy uj hetilapot indit
meg, mely, mint igéri, a politika kizárásával a
megye anyagi és társadalmi kérdéseivel kivan fog
lalkozni. A lap előfizetési ára egy évre 6 frt.

KőzintézeteJí, egyletek.

araboknál" czim alatt tartott előadást; különösen
azon roppant jelentőségű befolyásról értekezett,
melyet Mohammed tanának elterjedése gyakorolt
az arabokra, mint nemzetre. Azelőtt az arabok
laza nomád nép — apró törzsökre volt szakadva,
s a kölcsönös versengés, féltékenység nem engedte
őket egyesülni. Mohammed föllépése egyszerre
egy nagy eszme zászlaja alá gyűjtött valamennyi
törzset. Az ő tanai által nemcsak az apró törzsek
egyenetlensége szűnt meg, de háttérbe szorult átalában a nemzetiségi tekintet is. Mohammed azt
monda, hogy az ő prófétai küldetése kiterjed
„fehérekre ós feketékre", az egész világra, s azt
kivánta híveitől, hogy többé ne szóljanak se
arabokról, se perzsákról, hanem mohammedánokról. Ez eszméje egycsité aztán a roppant moha
medán-birodalmat, bár teljes érvényre nem jut
hatott, mert utódai ugy értelmezték azt, hogy
minden nemzetiséget az arab nyelvnek akartak
alája vetni, a mi azonban az iráni népeknél végre
is erős reakeziót keltett. Végül Fogarassy János
mutatá be Bálint Gábor keleti utazó két ujabb
levelét Pótervárról. írja, hogy mongolországi
útjára február elején szándékozik elindulni; nagy
szüksége van az orosz kormány pártfogására és
ajánló leveleire, s ezek megszerzésében jelenté
kenyen segítette őt az amerikai Egyesült-Államok
pótervárikonzula, Pomutz, („ki — igy jegyzi meg
Bálint — tetőtől talpig becsületes magyar em
ber".) Az ajánló leveleket megkapta az orosz bel
ügyminisztertől Tomaseffcől, már most — úgy
mond — bizton útra kelhet, csak várja a pénzt.
** (A Kisfátudy-társaság) jan. 8-ki ülésén,
mely a dcezember hóról elmaradt ülést pótolta, a.%
értekezletek helyét költemények fölolvasása fog
lalta el. Először Gyulai Pál olvasott föl Szász
Károlytól több Göthe - fordítást. Szász Károly
ugyanis ujabban Göthe kisebb verseinek for
dításával foglalkozik , s e hires német köl
tőt, mint lyrikust lehetőleg teljesen akarja átül
tetni a magyar irodalomba Gyulai után jött liákosi
Jenő, ki Csepreghy Ferencztől három verset ol
vasott föl. A harmadik fölolvasó Greguss Ágost,
eltérve elődeitől, a maga költeményét adta elő,
melynek czime: „Magamról." E költeményben
a költő elmondja, miszerint vagyonban, rangban
stb. szereti a középutat; de a szeretetben és a po
litikában egész ember akar lenni. A fölolvasásokat
titkári jelentések követték, melyekből megemlít
jük, hogy a társulat által kitűzött pályázatok kö
zül az elméleti kérdésre „a drámai közópfajokról"
egy, a költői beszélyre 9 pályamű érkezett be. A
társulat alapitói tagjai közé ujabban Stépán Gás
pár lépett be Zenplémből 100 frtal.

** (Magyar tud. akadémia.) Az akadémiai uj
év érdekes és tartalmas üléssel nyilt meg f. hó
7-én. Csengery Antal elnök d. u. 5 órakor meg
nyitván az ülést, Arany János főtitkár először is
fájdalmas szívvel emlité gr. Andrássy György
nek, a hazai tudományosság lelkes pártfogójának,
az akadémia egyik első alapitó és tiszteletbeli
tagjának elhunytát; úgyszintén Deáky Zsigmond
győri kanonok és czimzetes püspökét, ki szin
tén az akadémia tiszteletbeli tagja s a magyar tu
dományosság buzgó képviselője volt. Ezután a
főtitkár jelentést tett azon pályázatok eredmé
nyéről, melyek határnapja 1872-ik évi decz.
31-ével lejárt: a gr. Teleki-féle drámai pályá
zatra 9, a Karácsonyi-féle vígjátéki pályázatra
** (A magyar földrajzi társulat) vasárnap d.
pedig 4 pályamű érkezett be; a Sztrokai Antal u. négy órakor tartja első évi közgyűlését az aka
féle jogi pályázatra („a köteles részről") 4, a démia üléstermében. Vámbéry Ármin másodelnök
magyar hölgyek alapítványára („a logika kézi tart megnyitó beszédet s adja elő a múlt év föld
könyve") kettő, és ugyancsak a magyar hölgyek rajzi működéseit.
egy másik alapítványára („Anthropologiai kézi
** (A müncheni magyar egylet) a múlt év utolsó
könyv) egy. Ellenben Czartoriszki herczeg 1000 napján kedélyes Szilvoszter-estélyt tartott, s egy
forinlos pályázatára, melyet azon kérdés megfej szersmind Petőfi emlékét is megünnepelte. Ötven
tésére tűzött ki, „melyek voltak a Magyar- és két tag s több vendég vett részt benne. Először
Lengyelország közt fönnálló viszonyok hajdan és Grünféld Sándor elnök fejtegette az ünnepély
most, történeti és művelődéstörténeti szempont czélját, összetartásra hiván föl a tagokat. Azután
ból" egyetlenegy pályamű sem érkezett. Horváth Ofner József adta elő az utolsó ünnepély óta elő
Mihály abban találja e pályázat meddő voltának fordult hazai fontosb eseményeket, s ugyanő „Pe
okát, hogy az idő (egy év) ily fontos és sok kuta tőfi emlékezete" czimü felolvasást tartott. Majd
tást igénylő kérdés megoldására nézve nagyon is szavalatok és népdalok éneklése következett.
csekély volt; az őindítványára az akadémia e pá Ezutal Petőfi Pesten fölállítandó szobrára a jelen
lyázat ujabb határidejét három évre, 1875. decz. voltak jelentékeny összeget adakoztak össze.
31-kére tűzte ki. — Az összes ülés után követke A vendégek legnagyobb részét ott tartózkodó
zett az első osztály ülése és ebben először is Pulszky jeles magyar; festőművészeink, azonkívül egyes
Ferencz felolvasása, mely Bisticci Vespasianóról egyletek képviselői képezték.
szólt, a ki olasz könyvárus és tekintélyes florenczi
polgár volt, kinek boltjában a XV-ik század
Ipar, gazdaság, kereskedés.
utolsó tizedeiben az akkori müveit világ legneve
** (Mezőgazdasági intézeteink statisztikája.) A
zetesebb tudósai fordultak meg. „Hires emberek
élete" czim alatt Vespasiano egy könyvet irt, mezei gazdaság fejlesztésére hazánkban a követ
melyben két magyarról: Janus Pannoniusról és kező intézetek és társulatok működnek; 1) Fel
György kalocsai érsekről is ad jellemrajzot, kik, sőbb gazdasági intézet: négy, u. m. a debreczeni,
mint Mátyás király követei, gyakran jártak Olasz kolosmonostori, keszthelyi és magyar-óvári. 2)
országban, többször érintkeztek Vespasianoval, s Földmivelési iskola: nyolez, u. m. a debreczeni,
kikről ez, különösen János püspökről, igen ma keszthelyi, hradeki, nagyszent-miklósi, besíterczei,
gasztaló dicséretekkel emlékszik meg,; nagy ma megyeri, brassói és balaton-füredi. 3) Vinczellérgasztalánál irván le azon fényes követséget is, képezde: négy, u. m. a budai, ér-d iósiegi, tapolmelylyel János püspök, mint Mátyás küldötte, czai és tarczali. 4) Méhész iskola egy: Buziáson
Rómában járt. — A második értekező, Goldzicher a Bánátban. 5) Gazdasági egylet: Ötvenkilencz.
Ignácz, mint vendég „A nemzetiségi kérdés az 6) Kertészegylet: hat. 7) Bortermelő társulat: hat.
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8) Méhész egylet: kettő u. m. a dornoki és
nagyszebeni. 9) Haltenyésztő társulat: egy, az
iglói. 10) Erdészeti egylet: egy, az orsz. magyar.
11) Ménes intézet: három, u. m. a bábolnai, kis
béri és mezőhegjesi. 12) Méntelep: négy, u. m.
a székesfehérvári, nagykőrösi, szepsi-szent-györgyi és varasdi. Ezen rövid kimutatásból is lát
hatjuk, hogy daczára 17.084,700 hold szántó
földünknek, kÍ3 birtokosokat képező földművelési
iskola az egész magyar korona területén csak
nyolcz van.
** (Xántus János házi ipargyüjteménye,) me
lyet a világtárlat számára Erdélyben s az ezzel
határos vidékeken g) üjtött össze, a „Köztelek"
két nagy termében van fölállitva. E meglepő
gyűjtemény nagyobbára a nép által készített házi
ésjföldmivelési czikkekből áll. A Dunántúli és fel
sőmagyarországi \idékekről hasonló gyűjteményt
Eómer Flóris állit össze. ÜT]

Mi njság?
=
{III. Napóleon,) Eratcziaország volt
császára, Angliától érkezett távirat szerint, jan.
9-én déli 12'/, órakor Chislehurstban meghalt.
** (A fővárosok rendezéséré) kiküldött 34-es
bizottság jan. 9-én tartotta alakuló ülését. Mind
három egyesitendő város bizottsági tagjai majd
nem teljes számmal megjelentek, s a bizottság
elnökévé Széher Mihályt, alelnökké b. Lipthay
Bélát, jegyzőkké Gerlc'czyt, Kammermayert és
Ország Sándort választották meg a bizottság
kebeléből.
** {Az aradi honvédemlék.) Az 1849. febr.
8-án Arad utczáin folyt harczban elesett hon
védek emlékére készített szobor felállítására már
megkezdették az előkészületeket. E szobort a
fŐuti sétány északi végén, mintegy 4 öllel bel
jebb a korlátnál a sétány közepében helyezik el,
s alapkövét e napokban teszik le, ugy hogy
február nyolczadikáig a szobor készen leend a le
leplezésre, mely a város védelmében dicsőén el
vérzettek halálának ez év fordulójára van kitűzve.
A szobor talapzatának előrészére a következő
fölirat fog jönni: „A magyar nemzetnek szabad
ságaért vivott és önvédelmi harczában 1848 és
1849-dik években: különösen Arad szab. királyi
város megvédése alkalmával 1849. február hó
8-án törtónt utczai harczban vitézül elesett honv édek emlékére — közkegyeletből fölállította az
1848/9-ki aradi honvédek egylete Aradon 1873.
febr. 8-án." — A talapzat hátsó részére pedig Fá
bián Gábor, jeles veterán tudósunk által készí
tett következő sorok fognak bevésetni:
Thermopylae nem tudja, Sziget se világhírű hőseit
Kendre nevezni; Arad szinte nem itt az övéit.
A nevek elvesztek, de hirök tündöklik örökké!
A honvéd-czim alól, mig a magyar haza áll.

** (Szlávy miniszterelnök)
visszaérkezett
Bécsből, bol a bankügyben járt. Közben Pozsony
ban is megfordult, hol nővérénél, Nyáry grófnénál szállott meg s meglátogatta a „Humanitás"
kiállítását is, s az egyletnek 100 ftot adott át.
** (Gizella főherczegnő menyegzője) „Presse"
szerint Bécsben fog megtartatni. Az eszme, hogy
a családi ünnepély Budán tartassék meg, a király
nétól jött, de .a fejedelmi vőlegény határozott kí
vánságára, s Gizella főherczegnő kérésére a ki
rály Bécset tűzte ki a menyegző helyéül, s a ki
rályné is beleegyezését adta ez elhatározáshoz.
'* (A „kétfejű csalogányt") a héten sokan meg
nézték a redout-termeiben; még vidékről is jöt
tek föl Pestre e csodalény megszemlélésére. A né
zők közül persze sokan megcsalatkoztak nagy
várakozásukban, mert nem a hirdetéseken lefestett
kétfejű egy lény: hanem két teljesen kifejlett nő
személy állott előttük a valóságban, kik állítólag
a tompor táján, egymáshoz háttal fordulva, vannak
összenőve. Lapunk olvasóival rajzban és leírásban
már régebb (1871 évi 35 sz.) részletesen megis
mertettük őket, 8 igy most elég lesz röviden meg

említenünk, hogy az ikrek produkeziója a közön
ség előtt egy kis séta, egy kis társalgás (ha t. i.
van a ki angolul beszéljen velők) és egy angol dal
elónekléséből áll. — Miss Millie és Krisztina iker
nővérek szerdán mutatták be magukat a budai
királyi várlakban a királynőnek is, ki hosszasab
ban társalgott velők s néhány dalt is elénekeltetett.
** (Szegeden 1872-ben) a szülöttek összes
száma: 2302, mig a halottaké: 2337. Házasságra
lépett összesen 651 pár.
** (A kholera,) a főváros ezen rettegett ven
dége, mely itt tartózkodása alatt számos ember
életbe került, mint járvány már teljesen megszűnt
nek tekinthető. A kholerabizottság jan. 9-én tartá
utolsó ülését melyen azt is jelenték, hogy Pest
városában az óvintézkedések 200,000 frtnál többe
kerültek. A járvány Ung- és Zenplénmegyében
is szünőben van.
T (Halálozások.) Sztankovánszky Imre, Tolna
megye főispánja, közéletünk egyik régi bajnoka,
élete 75-ik évében, f. hó 4-kén Budán elhunyt. —
Nagy Károly, a pestvidéki törvényszék elnöke, ki
ez állásának elfoglalása előtt Pest legnevezetesb
ügyvédei közé tartozott, mint törvényszéki elnök
I pedig a magyar birói kar egyik dísze volt, e hó
6-án, élte 53. évében Pesten elhunyt. — Lázár
Vilmos 48-ki honvédezredes s aradi vértanú özve
gye: szül. Reviczky Mária bárónő 62 éves korában
Pesten meghalt. Ep látogatáson volt vejénél: Szé
kely Imrénél, midőn tüdőszélhüdés érte s rövid
betegség után megszűnt szenvedni. — Jankó János
pécsmegyei áldozár, aranymisés pap és karászi
esperes-plébános, életének 75, lelkipásztorságának
36-ík évében elhunyt. — Füzy Sándor, kisfaludi
birtokos és sopromegyei volt főjegyző, decz. 31-én
mellgörcsben meghalt. — Beiter Adolf, a pesti ág.
hitv. népiskolának kedvelt tanítója, jan. 7-dikén
halt meg.
— („Az Anker") 1872-ik év november havi üzletkimutatiísa : — E hóban a társulatnál benyujtatott összesen
755 bevallás 1.275,124 frt biztosítandó összeggel, és pedig:
459 bevallás 899,587 frttal halálesetre, és 296 bevallás
375,537 frttal életesetre. Kiállítva lón 501 kötvény 824,247
frttal halálesetre, és £66 kötvény 404,937 frttal életesetre; összesen tehát 867 kötvény 1.229,184 frttal.
A havi bevétel volt 125,936 frt haláleseti dij , és
111,147 frt bntételekben, összesen 237,083 frt. Ez évben
benyujtatott 7998 bevallás, 13.187,858 frttal, és kiállíttatott 12.082,202 kötvény 2.543,572 frttal; ugyan ezen idő
ben bevétetett 423,478 frt. A társaság múk»dése kezdeté
től fogva halálesetekért kifizetett 4.502,942 frt, és az 1872-'
ik túlélési társulás (Associatio) eredménye 605,146 frt volt
mely összeg 732 tag közt aránylagosan felosztatott.
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Előfizetési fölhívás

VASÁRNAPI ÚJSÁG

Péntek, jan. 3. „Falura kell menni." Vigjáték 3 felv.
írták Bayard ós Wailly; fotd. N. N.
Szombat, jan. 4. „Hunyady László." Opera 4 felv. Ze
néjét szerzetté Erkel Ferencz.
Vasárnap, jan. 5. „Az amerikai." Népszínmű 3 felv.
Irta Szigligeti.
Hétfő, jan. 6. „Az uj emberek." Vigjáték 3 felv. Irta
Toldy István.
Kedd, jan. 7. „Ernani." Opera 4 felv. Zenéjét szerz.
Verdi.
Szerda, jan. 8. „ Végrendelet." Eredeti dráma 5 felv.
Irta Czakó Zs. (ESry G. ur vendég föllépteül.)
Csütörtök, jan. 9. „Teli Vilmos." Opera 4 felv. Zenéjét
szerz. Rossini.

Politikai Újdonságok
1873-ik évi folyamára.
(Ismeretterjesztő és politikai hetilap. — Az egyik számos
eredeti képpel íllustrálva; a másik rendkívüli mellék
letekkel bővítve.)

Előfizetési föltételek:
Postán küldve vagy Pesten házhoz hordva.
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok
együtt:
Egész évre (január—deczember)
10 ft.
Félévre (január-június)
,,'.. 5 »
Csupán a Vasárnapi Újság:
Egész évre (január— deczember)
6 ft.
Félévre (január—június)
3 ,
Csupán a P o l i t i k a i Újdonságok:

— Llmbach. F. L. Az illető nem azon felekezethez
tartozik, melyet ön említ. Nem is áll semmiféle iránynak
szolgálatában, hanem igyekszik minden téren megismer
tetni s méltányolni a mi jót talál, akár önök soraiban, akár
más irányban. Egyébként meglepő, hogy mai nap valaki
egy tisztességes, munkástagokból s századok óta törvényes
jogalapon álló felekezet ellen ugy hadakozzék. Erre tanitja-e a szeretetre intő mester és az ő tanítványa, ki min
denkor azt hangoztatta, hogy: „Fiaim szeressétek Egész évre (január—deczember) . . . . 5 ft. — kr
Félévre (január-június)
2 » 50 »
egymást!"
9 V Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
— K — vár.M—n. Lapunk köréhez illő dolgozatokat
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy
szívesen fogadunk, s később kivánatát is teljesíthetjük.
— Kisújszállás. I. B. Mai számunkra csak egy napot darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik.
késett; jövő számunkban adjuk.
ü ^ * Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz— Varannó. Cs. I. Még csak egy kis türelmet ké teletpéldánynyal szolgaiunk.
rünk; a kívánt számot kiadó-hivatalunk mindenesetre meg
fogja küldeni, csak az újévi munkatorlódás szűnjék egy
kevéssé.

I Vasárnapi Újság és P. Újdonságok
kladó-hlvatala (Pest, egyetem-oteza 4. gz.a.)

Izraeliták
naptara

TARTALOM.

Teb. Röf

131 A 3 0 Melan 13 Dávid
|j 1 Január ÍM.'J 14
•1 2 Silvester
15 Habakuk
3 Malachias
16
II 4 70 tanítvány 17 Hebron
I 5 Theophant
18 Elizeus
6 Epipbania l O S a b . S e n .
Hold változásai. ® Holdtölte hétfón 13-án délutáni

Nap
; hossza

kél

Hold
nyng.

hossza

t
p.
4 33 92
292 23
4 35J104
293 24
4 36:;117
294 25
4 37fl28
295 26
4 38 140
296 27
297 28
4 39 152
298 29
4 4i; 164
5 óra 39. 1 perczkor.
4. p. f.

kél
d.

3
4
5
6
7
8
9

nyng.

p . ö. p.

10
5
/
12
19
25
29

7
7
8
9
9
9
10

11
58
38
9
34
54
13

Előfizetési föltételek : a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 8 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 5 ft. — Fél évre 2 ft. 50 kr. "V(g

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

Sztankovánszky

(Galambos Lászlótól Kecskeméten.)
1. B a 5 - a l :
Kd4-c3:
2. F d 6 - c 5
Kc3-b2
3. Fc5—d4 matt.
H e l y e s e n fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József.
— Miskolczon: Czenthe József. — Oelsén: Glesinger Zsig
mond. — Jászkiséren: Galambos István. — N.-Szalontán:
Kovács Albert. — Pesten: Popovits Ármánd. — A pesti
sakk-kör.
R ö v i d értesítések. Sárospatak: G. K. Megkaptuk
s közölni fogjuk.
Nagyszölló'si kaszinó: Az egyedüli lehetséges ncegfe
tés fenntebb látható.

és

Szerkesztői mondani való.

S W

A 680-ik s z á m ú f e l a d v á n y megfejtése.

Nemzeti színház.

HE-H-NAPTÁR
Hónapi-és Katbolikns éa protestáns
hetinap
naptár

SAKKJÁTÉK.

Gróf Andrássy György (arczkép). — A pinty tanácsa.
— A hadnagyné tyúkja, (folyt.) — A vihar pusztításai a
keleti-tenger partjain, (három képpel). — A lőcsei város
ház (képpel). — Bernát Gáspár (arczkép). — A természet
befoylása az emberi társadalomra. — Nemzeti halottak em
lékezete. — A kuklux-összeesküvés Észak-Amerikában
(képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet.
— Közintézetek, egyletek. — Ipar, gazdaság, kereskedés)
— Mi njság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondani
való. - Sakkjáték. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő Nagy Miklós (L. magyftr-ntcza 21. s*.)

Imre.

(1798—1878.)

A forradalom előtti politikai pártok tag
jai napról n a p r a kevesbülnek köztünk; mind
a konzervativek, m i n d a szabadelvű ellen
zékiek m a h o l n a p m á r csak egy-egy alak
p é l d á n y á b a n lesznek láthatók mind az or
szággyűlésen, mind a megyéken. Nem is
csoda, hiszen az 1861-ki országgyűlésen fel
t ű n t politikusaink n a g y része m á r szintén
a negyven és ötven között j á r .
Lám, az idő halad, s pedig az ujabb éveket,
sajnos, nem igen mondhatjuk termékenyek
nek a nagyobb szerepre h i v a t o t t politikusok
szinre hozásában, s mikor hazai
politikai életünkből van alkal
munk egyesek b e m u t a t á s á r a ,
nem ritkán a régebbi k o r r a
szorulunk egy-egy munkában
edzett s m é g a g g korában is
m u n k a mellől sirba szálló
a l a k r a mutatva. Mert b á r a
dicsőítő magasztalást csak az
érdemli meg, a kinek életpá
lyáját egész országra kiható,
n a g y szabású tettek és ered
mények jelölik, de az őszinte
tisztelet és hála adója azokat
is megilleti, a kik b á r szűkebb
körben, de hiven, becsülettel
és lelkiismeretesen betöltötték
egy hosszú életen át kötelességöket, s a kik — a költő szava
szerint — „ u g y éltek, hogy életöket vissza-élni n e b á n n á k , " s a
kik „ h a még egyszer elkezdhet
nék, ismét a régit követnék."
Ez alakok közé tartozott
Sztankovánszky
I m r e , Tolna
megye főispánja is, kinek fo
lyó hó 4-dikén t ö r t é n t halála
hirét Tolnamegye minden kö
rében és minden vidékén őszin
te meghatottsággal és kegye
letes fájdalommal fogadták.
Benne a r é g i megyei küzdel
meknek, Bezerédj és Csapó
Dániel korából, egy feddhetet
len bajnoka h u n y t el, ki kevesebbet beszélt,
m i n t dolgozott; kevesebbet szerepelt, mint
használt.
Tolnamegyében Kajdacson született 1798ban s gyermekkori barátja, Bezerédj Is.tvánn á l csak két évvel volt ifjabb, s mindig

e g y ü t t haladva működtek. Sztankovánszky
I m r e régi tolnamegyei család gyermeke,
mely a megyei tisztikarnak sok kitűnő ta
got adott s egyszer épen egy ugyanazon
időben négy Sztankovánszky foglalt el a
megyében jelentékeny hivatalokat. Atyja is
tisztviselő volt még a m ú l t században, s az
akkori megyei élet h o l t s á g á t és a közönség
érdeklődés nélküli voltát csattanósan mu
tatja az az eset, a mely őt a megyei tiszt
ségtől való visszavonulásra birta. Klimo
pécsi püspök tolnai főispánsága alatt, épen

S ZT A N K O VÁNSZKY

I M R E.

a második alispáuság alakításakor Sztanko
vánszky I m r e atyját választották a l i s p á n n á ;
a megye jegyzfije azonban helyette a m a g a
nevét csempészte a jegyzőkönyvbe s a hiva
t a l t elfoglalta s abban meg is maradt.
Az ifjú Sztankovánszky kitűnő ered-

ménynyel végezte tanulmányait, s m á r e
század második tizedének végén a közpá
lyára lépvén, m i n t a jegyzői karnak hosszú
időn át egyik kiváló tehetségű tagja, a me
gye pennája volt, s mindjárt a tiszti karba
lépte u t á n egyike volt azoknak, kik folyvást
lankadatlanul küzdöttek a kormány ama
törekvései ellen, melyek a megyéket büro
kratikus intézményekké akarták erőszakolni.
Az 1821-ben és 1822-ben kiadott ujonezozási és adófölemelési rendeletek ellen Tol
namegye rendéi is föliratot küldöttek,
követelvén az országgyűlés
összehivatását. E felirat készí
tésében s ettől fogva a megyei
gyülésteremnek az alkotmány
valódi bástyájává való változ
tatásában oly tevékeny részt
vett Sztankovánszky is, mint
bárki a megyében, s neve ez
időtől fogva soha sem hiány
zott a haladó p á r t ügye főmozgatói közt, sőt mindig az
első sorban említtetett egész
Tolnában.
Az 1830-diki országgyű
lésre a megye egyik követül
Bezerédj Istvánt küldötte, mig
Sztankovánszky # otthon ma
r a d t s közvetítő gyanánt szol
gálván a követ és választói
között, egyszersmind a sza
badelvű pártnak fő szervezője,
ügyvivője és vezetője volt.
Majd az alkotmány kérdése
u t á n , az országos reformok
ügye kerülvén a megyéken és
országgyűlésen n a p i r e n d r e , itt
is u g y osztották m e g egymás
közt a szereplést, hogy Be
zerédj Pozsonyban, Sztanko
vánszky pedig otthon műkö
dött, amaz lelkesítő szónokla
t á v a l , emez t o l l á v a l , mert
Sztankovánszky tollából kerül
tek k i a gyökeres reform leg
magasabb eszméit hirdető ama remek kör
levelek , melyek Tolnamegyével együtt az
ö nevének is országos elismerést szereztek.
Köztudomás szerint Tolnamegye egyike
volt a z o k n a k , hol a pártok összeütközése
a legnagyobb volt, s mikor a haladó p á r t

