
naná, hogyan lássunk hozzá ? Itt a bökkenő. A 
dártok duzzognak, töredékeik súgnak-búgnak, 
emlegetik a fúziót, uj pártalakulást, — de jó ta
nács, mit mindenki elfogadjon e leverő viszonyok 
között, nem akad sehol. Még emeli a törvényho
zás kedvetlenségét az, hogy az országgyűlésnek 
átalánosan tisztelt, közbecs ülésben álló tagja, Ghy-
czy Kálmán bejelenté képviselői mandátumának le
tételét s mar el is utazott, megfosztván ekkép nagy 
tehetségétől, roppant munkaerejétől, higgadt 
tanácsától nemcsak a mérsékelt ellenzéket, hanem 
az egész országgyűlést. Ugyancsak e hét szomorú 
eseményei közétartozik a Vidacs János, ország
gyűlési képviselő borzasztó erőszakos halála, mely 
még most is megdöbbenésben tartja a kedélyeket. 
— Másfelől ugyancsak e hétre esnek amaz ünne
pélyességek, melyeket a uj tisztikarát most alakító 
főváros, az irói és művészi kör, zene-egyletek, tes
tületek, idegen nevezetességek és az ünnepelt ba
rátainak és hódolóinak nagy száma Liszt Ferencz 
zongora-királyságának félszázados jubilaeumára 
rendezett, s melyek méltán elviszik hírünket a 
külföldre, megmutatván, hogy a mely nemzet a 
művészet apostolait így tudja ünnepelni, az barbár 
nem lehet, a van jövője a mivelődés terén is, — a 
minek ellenkezőjét ellenségeink annyira el sze
retnék hitetni a világgal. — Mind e nevezetesebb 
eseményeknek mintegy hátteréül szolgál, hogy — 
beköszöntött a tél. Hűvös, száraz napok járnak s 
hajnalfelé már fagy is tapasztalható. Kezdődik a 
meleg kabát és kályhaidény. 

** (Vidacs temetése.) Az oly gyászos véget 
ért, a fővárosi körökben annyira ismert férfiút e 
hó 12-én temettek el, oly nagy sokaság jelenlété
ben, milyen csak ritkán gyűl össze. A két-nyul 
utczai halottas házat meg sem lehetett közelíteni, 
mert a tömeg a szénatér egy részét is belepte. Leg
inkább a polgári és iparos osztály jelent meg nagy 
számmal, de ott voltak igen sokan a képviselő
ház tagjaiból is, Bittó István elnökkel együtt. A 
halottas háznál az egyházi szertartás után Helfi I. 
képviselő mondott beszédet, festvén az elhunyt te
vékeny életét. A koporsót egészen ellepték a ko
szorúk s egy honvéd századosi csákó is díszítette. 
A gyászmenet impozáns volt. Elől különböző 
egyletek jöttek vagy tiz fekete lobogó alatt; gyá
rak személyzetei, iparos egyletek, jótékony egye
sületek, stb. A koporsó hatlovas kocsin nyugo
dott, fáklyások környezték s az elhunyt családja, 
rokonai, ismerősei képviselők, a budaposti honvéd
egylet tagjai és nagy tömeg kisérte. Az országú
ton tömött sorfal képződött s a nagy gyászkisóret 
alig tudott haladni. A részvét hangjait lehetett 
hallani mindenfelől. A temetőben még Csiky Sán
dor képviselő mondott beszédet a honvéd-egylet 
nevében, s aztán behantolták a sirt, mely egy ér
demes, de megtört életet fed most hantjaival. Vi-
dacsról folyton sok jellemző adatot közölnek a 
lapok. Ilyen többi közt, hogy a honvédmenház 
számadásainak megvizsgálására kiküldött bizott
ság előtt halála előtti napon megjelenvén, bizto
sította e bizottság elnökét, hogy roszakaratu ke
zelésről szó sem lehet a számadásoknál, csupán 
figyelmetlenségről, s az ennek folytán hiányzó 
összeget (mintegy 9000 frt) azonnal le is fizette. 
Ugyanaz nap délután elment Gaál Ernő ügyvéd
hez s átadta neki az agyonlőtt Sebes Emil árvái
nak adakozás által gyűjtött vagyonáról szóló 
számadásokat, melyek mellé 973 frt készpénz volt 
mellékelve, mint a vagyonból fönmaradt felesleg. 
A számadások a legnagyobb rendben vannak. 

** (Petőfi szobráról.) Izsó már elkészítette 
Petőfi szobrának tervezetét, a e napokban bemu
tatja a szobor-bizottságnak. Ae öntéshez való 
mintázat készitéséhez a tavaszszal fog, s erre kü
lön műterem szükséges. Körülbelől még két évre 
van szükség, hogy a mű az öntődéből is kikerül
jön. Van tehát még idő, hogy a közönség igazán 
kitüntesse az érdeket, melylyel kedvencz költője 
iránt viseltetik. A szobor körülbelől 55—60,000 
frtba kerülend, a ez összeg még nincs teljesen 
együtt. 

•• (A székely vértanuk síremléke:) A M.-Vá-
sárhelyt kivégzett Török, Gálfi és Horváth sirján 
emelendő emlék költségei 2000 frtra vannak 
szabva, a a sirkövet a jövő év márczius 10-én, 
mint évfordulati napon akarják fölállitni. Lázár 
Ádám képviselő tehát mint bizottsági elnök, föl
kéri az ivtartókat, hogy folytassák ezentúl is a 
gyűjtést, s az eredményt küldjék be ifj. Hints 
Dani pénztárnokhoz M.-Vásárhelyre. 

** (A piski-i győzelem helyén tervezett emlékre) 
már régebben gyűjtenek. Most a hunyadmegyei 
honvédsegélyző egylet elnöke: Makray László 
fölhívja mindazokat, kik a szoborra gyűjtési ive
ket kaptak, tegyenek jelentést az eddigi eredmény
ről b. Jósika Géza urnái, Branyicskán s egyszers
mind küldjék be az iveket s összegeket. 

** (A régi Buda domborművűlátképe.) Bacses 
mű nyugodott eddig Buda városházán valahol 
elrejtve, s melyre most Pulszky múzeumi igazgató 
figyelmezteti a fővárosi hatóságot. Egy XVI. szá
zadbeli dombormű az, mely a régi Budát tünteti 
föl, s régiségén kívül állítólag ritka műbecscsel is 
bir. A nemzeti múzeum igazgatója kérelmet intéz 
a főváros tanácsához, hogy e műemléket az in
tézet gyűjteménye számára átengedni szívesked
jék, azon helyes indokkal támogatván kérelmét, 
hogy a tisztes régiség megfelelőbb és biztosb he
lyen őriztetnék az országos múzeumban, sem mint 
Buda városházán, hol elzáratva, a közfigyelem és 
tanulmány tárgya nem lehet. 

— (Szarvas a ménesben.) Hartáról irják ne
künk, hogy a napokban a miklai pusztán legelő 
ménesben egy szarvas jelent meg. A ménes egy 
szakasza megijedve futott előle. A szántófölden 
dolgozók pedig ezt távolról látva, első pillanatra 
a szarvast szamárnak tartották, fejére kötött fa
ágakkal. Miután szarvast — ilyent eddig csak 
rajzban látva — fölismerték, lóra ültekés üldözőbe 
vették. Végre átcsapott a szülei pusztára, hol más 
hartai polgáremberek pihent lovakra ültek és 
csakugyan elfogták a szegény állatot, s behozták, 
de már élettelenül a faluba, a hol tömérdek nézője 
akadt. Másnap Pestre vitték, eladás végett. Vájjon 
honnét kerülhetett az ide ? E vidéken tán soha 
sem járt ilyféle állat. 

— (Késii égiháború.) Szabolcsmegyéből Büd-
Sz.-Mihályról tudósítanak minket, hogy ott nov. 
7-kén délután 3—4 óra közt sűrű villámlás és 
mennydörgés közt jégeső hullt. Előtte való nap 
egész nyárias időjárás volt, s a hévmérő 25 Cel
sius fokot mutatott; nov. 7-kén 18 fokot, a jégeső 
után pedig leszállt 15 fokra. E hőmérsékváltozás 
a legszeszélyesb időjárást tünteti föl 24 óra alatt. 

** (Síremlék-leleplezés.) Maros - Vásárhelyt 
nov. 2-án ünnepélyesen leplezték le Kovács Áron 
ref. lelkész s 1848—49-iki honvéd főhadnagy ham
vai fölött a síremléket, a közönség nagy részvéte 
mellett. Alkalmi beszédeket a város két képvi
selője : Orbán Balázs és Lázár Ádám mondott. 

i (Halálozások.) A magyar főpapság egyik 
legderekabb tagja, a hazafias érzületéről ismert 
Léoay Sándor fölszentelt püspök és az egri káp
talan nagyprépostja, hirtelen meghalt e hó 9-én 
szélhűdés következtében Pesten, 65 éves korában. 
Holttestét Egerbe szállitották, hol nagy részvét 
közt temették el. Lévay épen Samassa utódjául 
szepességi püspöknek volt kiszemelve, midőn a 
halál oly hirtelen véget vetett életének. — Mis-
kolczon váradi Fekete Dezső, Borsodmegye aljegy
zője hunyt el e hó 8-án 34 éves korában. — Hosz-
szufálusy Nándor Borsodmegye köztiszteletben 
álló földbirtokosa, 70 éves korában meghalt. — 
Eperjeaen pedig e napokban temették el a 66 
éves Kollmann Frigyes gyógyazerészt, ki a város 
egyik legtevékenyebb polgára volt, s több ev. 
egyházra, iskolára jelentékeny összeget, az eper
jesi kollégiumnak pedig egy szép kertet hagyott. 
— A külföld halottjaiból megemlítjük Zamoyski 
László grófot, a lengyel emigráczió fejét, az 
1831-iki lengyel kormány belügyminiszterét. Pa
risban hunyt el 73 éves korában. 

Nemzeti szluház. 
Péntek, nov. 7. Először: 11 Károly, Anglia királya.1 ' 

Vígjáték 5 felv. Irta Giacometti Pál; ford. Csepragi. 
Szombat, nov. 8. „A hugonották.'1 Opera 4 felv. Ze

néjét szerzetté Meyerbeer. 
Vasárnap, nov. 9. „A lelencz." Népszínmű 4 felv. Irta 

Szigligeti. 
Hétfő, nov. 10. ,'A csikós.11 Népszínmű 3 felv. Irta 

Szigligeti. 
Kedd, nov. 11. „Hamlet." Opera 5 felv. Zenéjét szer

zetté Thomas A. {Hauck k. a. felléptéül). 
Szerda, nov. 12. „II. Károly, Anglia királya." Víg

játék 5 felv. Irta Giacometti Pál; ford. Csepregi. 
Csütörtök, nov. 13. „Mignon.1' Opera 3 felv. Zenéjét 

szerzetté Thomas A. {Hauck k. a. föllépteül) 

^Szerkesztői mondanivaló. 
— „Az oroszlán" (der Lbwenriíí) fordítása itt-ott 

homályos; az olvasó (ha az eredetit nem ismeri, s pedig az 
olyanok számára fordimnk első sorban) nem fog magának 
világos, szemléletes képet alkotni az egészről; pedig e köl
teménynek épen az a föérdeme. A három kis dal közül 
az első és utolsó jöhet — Rendre, rendre. 

— Szarvas. Az elégia itt-ott N I. ismeretes Hattyú
dalának visszhangja, egészben véve igen gyönge dolgozat. 
Nem közölhető. 

— Id. B P. E. Az „Elégedettség" csak annyiban vers, 
a mennyiben (gyarlón) rimelö sorokba van szedve; költé
szet nincs benne. Ily költői tehetség mellett Horácz ódái 
forditására sem merjük biztatni. 

— Telektő. S. I. Nem használhatók. 
— Budapest Sz. Z. Még igen zsengék. 
— Gy. A K.„A hazatérés' hangja meleg, dalszerű. De 

eszméje nagyon vékony. Más talán tartalmasb is akad
hat ott ? 

SAKKJÁTÉK. 
728-ik sz. f. P a v i t t S . - tó l 

(Londonban). 
Sötét. 

a b c d e 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 723-ik számú feladvány megfejtése. 
(Szerényi Bélától Pesten.) 

VÍI . sat. 
1. H d 8 - f 4 . . . . Bd6—f6:(a) 
2. B e 2 - d 2 f . - . K tetsz. szer 
3. B d 2 - d 3 - d 5 m a t . 

a) 
1 
2. B e 5 - d ő f f . . 
3. Hf 4—g2 mat. 

b) 
1 
2. H h 2 - f 3 + . . . 
3. Be5—e6 mat. 

c) 
1 1. V h 5 - e 5 : 
2. Hh2—f3t . . . eí—f.3: 
3. Ff 6—e5 mat. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp Józ«ef-
— GeUén: Glesinger Zsigmond. — Debrtczenben: Z&gfvt 

Imre. — Sárospatakon: Gérecz Károly. — Sziget-Csépen: 
Mayer Károly. — A pesti sakk-kör. 

Vh5—e2: (b) 
K d 4 - e 3 

c4—e3 (c) 
V h 5 - f 3 : 

HETI NAPTÁR. 
Hónapi-és ] KathollkuH es protestáns 

Iletinap 1 naptár 
Cörög-orosz Izraeliták 

naptár naptára 
N a p H o l d Hónapi-és ] KathollkuH es protestáns 

Iletinap 1 naptár 
Cörög-orosz Izraeliták 

naptár naptára hossza | kél {nyűg. ! hossza kél . nyűg. 

November Nov. (ó) | Marches. jj c p. ó. p. ó. p. f. p. ó. p. o. p. 
16 Vasár E 2 4 B. a. o l t . l E 2 3 Ödön 1 4 G 2 3 Joanik 26 : 234 11 7 6 4 22 186 31 2 54 3 1 
171 Hétfő ;Cs. Gergely lAnián I] 5 Galakczion 27 1235 12 7 8 4 21 198 16 4 1 3 16 
18 Kedd Eugen, Hilda l.lenő, Odo 6 Pál püsp. ||28 236 13 7 10 4 20 213 58 5 10 3 35 
19:Szerd M.Erzsébet Erzséb. 7 33 vértanú ! 29 237 13 7 12 4 19 222 14 6 21 3 55 
2ü'C«öt. B.doghitv. Bódog 8 Mihály 30 Roschod. 238 14 7 13 4 18 23Ó 21 7 36 4 21 
21 Pént. B. Assz. avattat. Ilma 9 Onesip l k i z l i v R 249 14 7 14 4 17 248 10 8 49 4 50 

Szóm. |Cziczelle szűz Czicz. Appia 10 Erastos 2 S. Vajcz. 240 15 7 16 4 16 261 14 10 4 5 37 

1 S Hold változása • Újhold 20. 4 ón i 52. 8 pereikor reggel nálunk n em láthí itó tel [es ho Id fogyat íozássa 1. 

T A R T A L O M . 
János, szász király (arczkép). — Hallgatsz, hallgatsz. •. 

— Tengerparti rajzok. — A branyicskól csata emléke 
(képpel). — Vidacs János (arczkép). — A spanyol polgár
háború (két képpel). — Kazinczy Ferencz fogsági napló}* 
(folyt.). — A Liszt-ünnepélyek. — Spanyolországból. -
Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Közinté
zetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? — 
Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék. — Heti-naptár 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. ezukor-uteza 11. « • ) 

47-ik szám. Huszadik évfolyam. 

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

gPJT* Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Js*g és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négysier hasábaott petit sor. végy annak helye, egyaieri igt*tisnal 10 krajctarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál sak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Brraben: Opprlik Alajos. Wollieile Nr. 22. ás Haasenstrin rs Voglrr, WtlIuachgMte Nr. 10. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

IVem először foglalkozik lapunk azzal a 
férfiúval, kinek neve jelen soraink fölé Íra
tot t . Életrajzát először a „Vasárnapi Újság" 
az 1861. évi 48-ik számában, politikai műkö
désének tüzetesebb mél ta tásá t 1872. évi 
20-ik számában közöltük. 

Mi indí tot t arra , hogy most ujolag meg
emlékezzünk ró la? 

Ha azt mondanók, hogy 
az a jó tékony hatás, mely 
az emberi lelket elfogja 
mindanny i szor , valahány
szor mintajel lemekkel fog
lalkozik, — bizony nem 
mondanánk valót lanságot . 

Ghyczy Kálmán a hosz-
szu viharteljes pályán, mely 
mögöt te á l l , po lgár tá rsa i 
t iszteletében oly magasra 
emelkedett , a hol még a 
féktelen indulatok ál tal 
fölkorbácsolt hullámcsapá
sok tajtékja sem b i r t a el
érni . Szenvedélyek, ir igy
ség, gyűlölet , a melyek mi
ná lunk , fájdalom, képzel-
het len magas fokot ér tek 
el nem egyszer, — mind 
messze az ő lábai alat t zaj
lot tak e l , s a mig a la t ta 
d ú l t a vihar, ő megál lot t , 
m i n t magas hegyormon a 
márványszobor , körülra
gyogva a közbecsültetés 

Ghyczy Kálmán.*) 
szelíd veröfényétöl. A rágalom meglapult 
e je l lemnagyság előtt, s még a leggyávább 
bűn, a gyanúsí tás sem merte föléje irá
nyozni mérgezet t nyilait, t udva jól, hogy 
azok visszapat tannának az intézőre. 

Oly jellemekkel foglalkozni tehát minél 
többször, melyek előtt t isztelettel emel k;i-
lapot minden becsületes ember s példiíny-

*) Ez alkalommal Ghyczy Kál
mán mellszobrának rajzát közöljük, 
melylyel egyúttal a hazai képzőmű
vészet egyik szép termékét mutat
juk be olvasóinknak. Az országgyű
lési „baloldali kör" 1870-ben gyűj
tést rendezett kebelében, hogy 
Ghyczy Kálmánnak, a kör akkori 
elnökének mellszobrát művészi ke
zek által elkészíttetvén, azt a kör 
helyiségeiben állítja föl. Izsót biz-
ták meg a mellszobor elkészítésével, 
ki meg is felelt a nevéhez kötött 
várakozásnak, mert nemcsak hü kép
mását adta a köztiszteletben álló 
férfiúnak, hanem egyúttal művészi 
kivitellel is eszközölte azt. Ghyczy 
azonban ismert szerénységében egész 
hévvel ellene szegtilt a kitüntetés
nek, hogy mellszobrát a kör helyi
ségében állítsák föl,s igy képviselő
társai őt ajándékozták meg azzal. 
Izsó e szobrot több fősz-másolatban 
is tokszorositotta, melyekből számos 
példány van elterjedve a hazában. 

GHYCZY KÁLMÁN MELLSZOBRA. Izsotol. 

képéül választhatja minden igazlelkü hazafi, 
— elé;r<;é magában hordaná indokát. 

De nem ez az, a mi jelen soraink meg
í rására bírt, hanem az az államférfiúi nagy 
e lha tá ro lás , melyhez szokatlan bátorság 
kellett, s melyről az egész ország beszél. 

E lépés sokkal közelebb áll, semhogy az 
ítélet, melyet fölötte bárki mondana, a tör

ténelem ítélő szavának ér
tékével bírhatna még most. 

De Ghyczy egész nyil
vános élete egy k i t á r t 
könyv, a melyből, a ki é r t 
hozzá, szabadon olvashat. 
Nyíl t bepi l lantást enged 
az ez ember egész lelkébe, 
s gondolkozzék bárki bár
mikép, azt az egyet be fogja 
i smern i , hogy ennek a 
könyvnek alig van egy ki-
törlendő sora, ez a lélek nem 
muta t föl szépíteni, vagy 
el takarni való foltot, s hogy 
Ghyczy legutóbbi elhatá
rozása múlt jának, egész 
egyéniségének és a bekö
vetkezett körülményeknek 
kombinált találkozásából 
eredő szükségszerűség fo
lyománya volt . 

Ghyczy Kálmán egy év
tizednél tovább volt a ma
gyar a lkotmányos ellenzék 
vezére. Ő képviselte pár t 
jában a mérsékletet , mely 
a r ra törekedett , hogy ma
gával szemben ne ellensé
geket, de vele egy czélra, 
csak más u tón törekvő jó-
szándoku ellenfeleket lás
son. S ha nem sikerül t is 
mindig elvennie a pá r tküz
delmek éles j e l l egé t , de 
nagymér tékben enyhi te t te 
azt, mer t nélküle, ki tudja, 
mivé fajulhatott volna. 

De nemcsak a mérsék
letet, az erőt is képviselte 
ő párt jában. „Svaviter in 
modo, fort i ter in re", — ezt 
nem téveszté el soha szem 
elöl. S bizony alig volt szó
nok az ellenzék soraiban, 



kinek dörgedelmei és villámai annyira meg
rezzentették volna azt, ki ellen irányozva 
voltak, — mint mikor az „öreg Ghy-
czy" fölállott s az ő szelid, minden szenve
délytől ment, csaknem monoton hang
jával, higgadtan, de a meggyőződés mele
gével hordta föl mázsás érveit. Nem fordult 
elő nevezetesebb kérdés, melyhez a status-
férfiú bölcseségével s a tudós apparátusá
val hozzá ne szólott volna, s mégis, e köte
tekre menő szónoklatok egyikében sem talál
hatni egy olyan szót, melylyel sértett volna. 
Meggyőzni, kapaczitálni, lefegyverezni igye
kezett ellenfelét, de ugy, hogy az annak ne 
fájjon. Kötekedés, szurkálódás, ingerkedés, 
mind olyan parlamenti fegyverek voltak 
előtte, melyeknek jogosultságát elismerte 
másnál, de ő maga nem használt soha. 

Használták mások, innen és tulfelül. 
Parlamenti vitáink nem egyszer túllépték 
azt a határt, a hol már a botrány kezdődik. 
A kölcsönös ingerültség a pártok között 
már-már ellenségeskedéssé fajult s mind
inkább tátongani kezdett a vészt okádó 
örvény, mely őket elválasztá. Azt nem gon
dolták meg a törvényhozási pártok, hogy az 
az örvény a haza testén tátongó seb, mely ha 
össze nem forr, maga a haza vérzik el bele, 
melynek szolgálatában, melynek érdekében 
küzdőnek hirdette magát mindenik. 

így aztán kifejlődtek az országban azok 
a szomorú viszonyok, melyek folytán elju
tottunk oda, a honnan már csak egy lépés 
van a romlásba. 

Ghyczy Kálmán hadáért lángoló lelke 
látta ezt, s kísérletet tett múlt év szeptem
beri nyilatkozatával az örvény áthidalására. 
Nem sikerült neki. Látta nemzetét mindig 
lejebb-lejebb rohanni a lejtön s meggyőzöd
vén, hogy visszatartani azt ereje kevés: visz-
szavonult a politikai pályáról. 

Választóihoz intézett legutóbbi nyilat
kozatában elmondja e lépésének indokait, 
egy aggódó lélek minden fájdalmával festi 
le azt a kétségbeejtő helyzetet, melybe az 
ország jutott. 

„Tul sötét a rajz ' — mondják a boldog 
optimisták. Legyen nekik az ö hitök szerint. 
De az őszintén gondolkozó ember, ha nem 
látná is, a mit lát, ha nem hallaná is, a mit 
hall, — mindenesetre kételybe kell hogy 
essék, ha látja, hogy egy ember, mint Ghyczy, 
a ki maga a meggyőződés, megdöbben és 
visszafordul az útról, s fölkiált, hogy „ne 
tovább" — s neki, a kinek, mint a leg
elsők egyikének, másoknál több veszteni 
valója van, s a kitől az államférfiúi tulaj
donságok közül sokan épen a bátorságot 
tagadták el, — egyszerre bátorsága támad, 
— a mire parlamenti életünkben legkeve
sebb a példa,—megtagadni múltját, kimon
dani eddig követett irányáról, hogy az 
nézete szerint hibás s magára zúdítani a 
felületesen gondolkozók kárhoztató ítéleté^ 

Súlyos, roppant súlyos okoknak kell 
lenni azoknak, a mik egy államférfit, több, 
egy pártvezért hasonló határozatra kény
szerítenek ! . . . 

Ez minden időben koczkáztató lépés, 
melylyel ugyan mindent lehet nyerni, de 
mindent is lehet veszíteni. Messze előrelátó 
államférfiaknál ez olvkor számításból is 
történik, miután vannak pillanatok, melyek
ben épen ilyen lépések emelik az illetőket 
a dolgok élére. Annál jobb, ha ez éles elő
relátásnak volna része Ghyczy ezen leg
utóbbi elhatározásában, mert hiszen annak 
épen nagy hasznát veheti az ország, ha leg
közelebb valósul a közsejtelem, mely szerint 
reá közkormányzatunk polczán jelentős sze
rep vár. De e szellemi képességen kívül ott 
van még egy erkölcsi szempont is, mely nála 

még biztosabb számitásba jöhet, midőn leg
utóbbi s átalán 12 éves politikai szereplésé
nek indokait keressük. S ez az önzetlenség 
oly mérve, minőt ujabbkori politikánk sze
replői közt alig találunk. A közvélemény 
előtt ugy áll, mint a legtisztább ember, 
ki nemcsak hogy maga nem avatkozott 
semminemű vasúti s egyátalán semmi oly 
üzletbe, melynél politika és magán ér
dek gyanutkeltöleg találkoznak, de e 
tekintetben oly valóban puritanilag, mond
hatni szűziesen tartózkodó volt, hogy azt 
se hallani róla, miszerint ez vagy amaz 
rokonát avagy pártfogoltjai ebbe vagy 
amabba a hivatalba segítette. Egy szóval, ö 
egyike e pillanatban a legsúlyosabb szellem
es jellemértéket tartalmazó egyéneknek, 
kiknek száma vajmi kevés, ennélfogva nem
csak valószínű, de kívánatos is, hogy a kép
viselőházból való kilépésével és választói
hoz intézett nyilatkozatával inkább csak 
eddigi szenvedőleges szereplése ért legyen 
véget, s a jelenben oly ritka szellemi s kivált 
erkölcsi tulajdonait a sinlődö haza javára 
hasznosíthatni alkalma nyíljék. 

Soká kerestük azt a s í r t . . . 
Soká kerestük azt a sírt , 
Hol ő van eltemetve; 
Elrejtve szemeink elől, — 
De sohasem felejtve! 

Kerestük a vérnyomokat; 
— Hozzá ez út vezethet: 
Gondoltuk s ugy kerestük a 
Szomorú, néma helyet. 

Egy összetört kard lesz talán — 
É3 egy lant sírjeléül: 
Mert lantját, kardját nem hagyá 
Sohasem egymás nélkül . . . 
Soká kerestük azt a sírt, 
Fájdalmasan és híven. — 
Hova lett szívünk dalnoka!? . . . 
— Nekem megmondta szívem. 

De nem is szívem mondta meg: 
Egy bűvös dalt hallottam, 
S a tyrtaeusi hangokon 
Fájó szívem megdobbant. 

E dalról én ráismerek: 
így csak ő énekelhet! 
Követem varázs-hangjait, 
Ugy keresem a helyet. 

Es követem e hangokat 
Erdők, mezőkön á ta l : 
Es találkoztam mindenütt — 
A szabadság dalával; 

És követem e hangokat 
Gunyhóba, palotába: 
S ráismerek e dalban az — 
Egyenlőség dalára; 

És követem e hangokat, 
S minden szívdobbanatban: 
A testvériség szent dalát 
Fölzengeni hallottam . . . 

Haliam a hármas bérez fokán, 
A négy folyó mentében: 
Vad harczi riadalban, és 
Szerelmi lágy nyögésben; 

És tul a hon határin is 
Lángokat vert ez ének: 
Örök időkre gyújtva meg 
A csillagot nevének! . . . 

O néki sírja nincs sehol: 
Szivünkben él dalával, 
S megdicsőitve hírnevét — 
Egy világ vette átal! . . . 

Komócsy József. 

Tengerparti rajzok. 
(Bret Harte-tól.) 

II. A gőzös indulása. 
Sokszor gondoltam, mig egy-egy keleti 

gőzös indulását vártam a parton, hogy a jó 
barátoktól való megválást, a mi rendesen oly 
szomorú és leverő dolog, a bölcs kaliforniai 
szokás valódi kellemes izgalom jelenetévé 
változtatta. A búcsúvétel gyönyöre, melyet 
minden kaliforniai annyira szeret élvezni 
gyakran egész addig a perczig tart, mig csak 
a bejáró deszkákat be nem húzzák a hajóba. 
Azok az utolsó szók, szivre-kötések, ígé
retek, ölelések, a mik különben otthon, a 
küszöbön, négyszemközt, oly bús és szív
szorító jellegűek, itt a nyilvánosság előtt 
elvesztik szomorú szinezetöket. A búcsucsók, 
melyet a gőzös fedeléről, a parton őgyelgő 
tarka sokaság közé dobunk, bizonyára sokat 
vészit abból az ünnepélyes szentségből, 
melylyel a balga érzelgés fölruházza. A leg
nyájasabb elnevezések egész tömege, bár
mily ügyesen legyenek is válogatva, a tenger
part piaczán elveszti jelentőségét. A férj, a ki 
hálószobája küszöbén szeretné nejére lehelni 
búcsucsókja egész szenvedélyes hevét, s egy
szerre egy bámészkodó tömeg közepette és 
részvétlen tanuk csoportja előtt találja ma
gát, lehetetlen, hogy egyebet érezzen hely
zete nevetséges voltán kivül. A gyermekeitől 
elváló anyának római matrónává kellene vál
nia ily benyomások alatt; sa szeretőnek, a ki 
kedvesétől szakad el, alig lehet kedve érzé
kenyfölindulása által a köznevetséget vonni 
magára. Valóban e szokás, hogy búcsuér-
zelmeinket a legutolsó perczig tartogassuk, 
a családi esemény és jelenet áthelyezése a 
nyilvánosság szinpadára, méltó egy stoikus 
és demokrata néphez s olyasmi, a mi a 
egutolsó szénkufárral, vagy utazó narancs

árussal egyenlő szín vonalra szállítja éle
tünket s szokásainkat. Visszatérés a hajdan-
kori utczai élethez s a magán- és közügyek 
amaz összekeveréséhez, mely az egyenes 
orrú athenéiket oly „felséges nép"-pé tette! 

S oly átalános ez a vágy, jelen lenni 
minden gőzös elindulásánál, hogy a bámész
kodó tömegen kivül, mely mindenütt meg
jelen, a hol valami nézni való van, saját 
bevallása szerint is csupán a bámészkodás 
kedveért, számtalan sokan vannak, a kik a 
legcsekélyebb ismeretséget is fölhasználják, 
hogy a búcsúzás szertartásában való rész
vétel örömét megszerezhessék maguknak. 
Oly emberek a kiket egyszer-kétszer láttál, 
de egészen el is felejtettél, oly emberek, a 
kiknek csak épen be voltál mutatva, hirte
len és váratlanul ott, teremnek, s hévvel 
szorongatják kezedet. A rég elidegenült ba
rát nemes lelkűén megbocsát ez utolsó 
perezben, csakhogy élvezhesse e felséges 
alkalmat — hogy elindulásodat lássa. A 
csizmadiád, a szabód, a kalaposod, — sze
rencsére minden mellékes czél nélkül a 
rendörségtől sem kisérve — lelkesülten 
sietnek búcsút venni. Alig bírod a sok jó 
barátot és rokont távol tartani podgyászaid-
tól, melyekre elszántán leültek, snem akar
nak tágítani, mig az evező nem mozdul s 
folyvást valami határozatlan, baljóslatú 
félelem kisért, hogy talán magukat is föl 
akarják podgyászod képében adatni s meg
fizettetik veled szállítási költségöket, a mit 
— ily körülmények közt — meg sem tagad
hatnál. 

Bizonyosan kell valami érdekesnek lenni 
e sivár gőz-bárka szemügyre vételében, 
melynek festett falait semmi díszes bútorzat 
és jó társaság nem képes lakályosabbá va
rázsolni, s melyben most barátunknak egy 
csomó unalmas napot s nyugtalan éjszakát 

kellend áthúznia. E hombárok, — melyeket 
hajó-szobáknak csúfolnak, az isten tudja 
mért, holott meg sem lehet állani bennök, 
sem kinyújtózkodni, — a legtöbb kalifor
niainak érdekes emlékekkel vannak tele, 
mert ki feledhetné el azt a bájos időszakot, 
mikor a honvágy sovárgásain erőt vett a 
tengeri betegség érzése, s addig gyötört, mig 
csak elkábulva mély álomba nem döntött, 
melynek képeire már nem emlékezünk. A 
tábori szék, melyet a fedélzetre fölczipel-
tünk s belehelyezkedve valami elrongyol-
lott regény fölött bóbiskolni szoktunk; maga 
a fedélzet, melyen délutánonként eldobott 
narancs- vagy banánhéjak hevertek szana
szét, reggelenként pedig a sósviztöl szsuro-
lástól párolgott; az összecsimbókozott kö
telek, melyek a téritök övében a kátrány
szagtól büzölögnek s száraz félőken sós 
kristálykákkal vannak bevonva; a veszett 
módra keveredő ételszagok vegyülete a 
konyhából s a gép olaj-büze; a bájos fiatal 
hölgy, a kivel enyelegni szoktunk s együtt 
olvasgattuk a legutolsó regényt, a lap szé
lére firkált észrevételekkel; az inasunk; a 
háló-odunk; egy útitárs, a kin soha sem volt 
a tengeri betegség; a nap két eseménye: 
reggeli és ebéd, s a borzasztó időköz e kettő 
közt; a szörnyű fontosság, melyet a legkisebb 
haszontalanságnak is tulajdonítunk, s a leg
silányabb egyénekre is helyezünk; a hajón 
szerkesztett lap, tele sületlen élczekkel s 
közbe-közbe szemtelenségekkel, a miket 
másutt el nem tűrnénk; a fiatal hölgy, a ki 
énekelt; a dúsgazdag utazó; a népszerű 
uti-társ; a . . . 

(Üljünk le egykissé, mig szédülésünk, 
melyet ez a sok minden, s azonkívül a levegő 
valami egészségtelen áramlata idézett elő 
valószínűleg, elmúlik ismét. Hova lettek gő-
zös-beli barátaink ? Miért lettünk oly közö
nyösekké irántok? Miért vonulunk oly hi
degen félre tölök, föl sem véve, elfeledve 
arczaikat, neveiket? S ha eszünkbe jut és 
fölismerjük őket, mért nézünk rajok oly 
gyanakodva, mintha attól tartanánk, hogy 
az együttutazás tartaléktalan szabadságá
ban valami oly titkunknak vagy gyöngesé-
günknek juttattuk birtokába, a melyet gon
dosabban el kellett volna rejtenünk elölök. 
Tettünk-e előttök valami meggondolatlan 
vallomást? Isten mentsen. De a népszerű 
útitárs most már nem olyan népszerű. Szebb 
hangokat is hallottunk már, mint ezé a fia
tal hölgyé, a ki az imént dalolt; az inasunk 
is sokat vesztett az ügyességéből, mióta 
ismét a szárazon vagyunk; valamint a fiatal 
regényolvasónö is bájaiból, a ki azóta egy 
becsületes bányász neje lön Virginiában.) 

. . . az az utas, a ki már annyidikszor 
utazik ezen a hajón s oly bizalmas lábon áll 
a hajóhivatalnokokkal, maguk e hivatalno
kok, most oly szerények s igénytelenek, 
néhány órával később oly hatalmasok s fel
tétlenül parancsolok, — mind megannyi 
emlék, melylyel a kaliforniaik legnagyobb 
része ismerős, s mind ezzel most útra induló 
barátunk is meg fog ismerkedni. Maga is 
érzi — s mi is vele — hogy előbbi tapasz
talásai jövőben is hasznára válnak, s már 
oly képet ölt, mint valami régi kitanult 
utazó. 

A mint ismét a parton állsz, s a gyü-
mölcs-kufárok kínálgató kiáltásait hallod, 
azt kérded magadtól, ezek tán azt hiszik, 
hogy az elválás kinját s a búcsuvét méla 
benyomásait semmi jobban nem enyhíti, 
mint a narancs és alma, kivált ily potom 
áron kínálgatva. Azért talán, mert e gyü
mölcsök, mintegy jelképileg, a termékeny 
és tápláló anyaföld utolsó adományai, abban 
a perezben, mikor az utas a meddő és ter
méketlen oczeán sivár kebelére veti magát. 

Mikor már a zuhogó kerék megindult s a 
deszkák is be vannak húzva, egy-egy vak
merő alma-kufár még egy czölöp tetejére 
mászik, alkuba bocsátkozik a hajó oldalán 
kihajló utassal, — húsz lábnyi köz van a 
vevő s eladó közt, — s ily nehézségek da
czára is szerencsésen végrehajtja a vásárt. 
A mint a város felé fordított arczczal állsz 
fenn s a visszatérő tömeg oszladozására 
tekintesz, saját elmerült arezodat látod az 
övékben visszatükröződni s megoldását ol
vashatod ama nehéz kérdések egyikének, 
melyek a kalifornia-imádóknak annyi fejtö
rést okoznak. Előtted terül el San-Fran-
cisko, kemény szögletes körrajzaival, fris 
és edző fuvalmaival, fényes, de rokonszen
vetlen verőfényével, erélyes és nyugtalan 
lakosságával; mögötted változékony, de 
egészséges éghajlat emléke halványul; túl
ságos meleg és túlságos hideg napok szélső
ségei, melyeket a természet és társadalom 
örömei egyenlitenek ki; pásztorias tájak, 
barátságos és bizalmas természet, örökölt 
erények, régi keletű megszokások, családias 
életmód, régi barátok, ismerős arezok, — 
egyszóval az otthon! 

III. A ki a hajót várja. 
Lóháton egy kis órányira a várostól, van 

egy magas sziklapart, melynek meredek fa
lán szünetlenül meg-megtörik az oczeán 
csapkodó hulláma. A fövenyen egynehány 
kunyhó áll rendetlenül, mintha csak ugy 
vetette volna ki a tenger, a közelebbi vi
harkor. Egy kis darab kert van mindenik 
lakás mögött, bambusznád és vesszö-cse-
rénynyel kerítve, vagy hasogatott fákkal. 
Gyér káposzta- s répa-ültetvényeikkel e kis 
kertecskék ugy veszik ki magukat, mint va
lami aquarium, a melyből kifolyatták a 
vizet. Szinte meg sem lepne, ha egyszer 
csak egy vizi-embert látnál fölegyenesedni 
s a burgonya-bokrok közt átszállni, vagy egy 
vizi-leányt, a mint valami vizi-tehenet fe-
jegetne. 

Közel e helyhez nemrég még egy parti 
telegraf vagyis jelző-pózna emelkedett, szi
kár karjaival kalimpálva a légben. De kö
zelebbről a helyébe szemléidét épitettek, 
mely villany-ideg által van a nagy keres
kedő város szivével összekötve. E pontról 
jelzik az érkező hajókat s tudósítják érkez-
tökről a tőzsdét. S mig itt a várt gőzös ér
keztét lessük, hadd mondjak el egy kis 
történetet. 

Nemrég egy egyszerű, nehéz munkájú 
gépmunkás fáradságos szorgalma által a 
bányákban összeszerzett annyit, hogy fele
ségének s két gyermekének idehozatási költ
sége kitelt belőle s érettök küldhetett. Maga 
San-Franciskóba érkezett már egy hónappal 
hamarább, mint annak a hajónak, melyen 
övéit várta, meg kellé érkezni ide, — mert ő 
a nyugoti részről való ember levén, a szárazi 
utón jött volt Kaliforniába s nem sokat tu
dott a tengeri utazásról, hajókról, zivatarról. 
Munkát keresett magának a városban; s 
mikor a hajó ideje közeledett, mindennap 
elment a hajózási irodába, tudakozódni. A 
hónap azonban eltelt, de a hajó nem jött ; az
tán a hónapon tul még egy hét, két hét, 
három hét; két hónap, hat hónap; még egy 
esztendő. 

A durva, türelmes arcz, kemény voná
sain a szelid vonalakkal, mely a hajózási 
iroda mindennapi jelenései közé tartozott, 
egyszerre kimaradt. Egy délután csak a 
szemléidénél tűnt föl, mikor a lemenő nap 
épen föloldotta a vigyázót aznapi kötelessé
gétől. Valami gyermeteg együgyűség volt 
abban a néhány kérdésben, a mit ez idegen 
a vigyázóhoz intézett, ennek működése s te
endői felől, ugy hogy ez nem röstelt szóba 

állni az egyszerű emberrel s fölvilágositást 
adott kérdéseire. Mikor a telegraf s jelzők 
rejtelmei már ki voltak merítve (ugy a hogy) 
— az idegennek még „lett volna egy aláza
tos kérdése." No's? — „Mennyi ideig ma
radhat ki valamely hajó, a kiszabott idején 
tul, mig végkép fölhagynak varasával?" — 
A vigyázó ezt nem tudta megmondani; az 
a körülményektől függ. Talán egy évig? — 
Bizony, egy évig is; sőt volt eset, hogy két 
évig is kimaradt egy hajó s rég lemondtak 
róla s mégis megjött. Az idegen, kérges tenye
rével érintette a vigyázó kezét, megköszönte 
szívességét s azzal elment. 

A hajó azonban csak nem jött. Pompás 
naszádok szaladtak be a kikötőbe, keres
kedő hajók, tarka vitorláikkal, számtalan; 
sagözösöket üdvözlőágyuszógyakran verő
dött vissza a körül fekvő ormokról. Olyan
kor az a türelmes arcz, régi elszánt kife
jezésével, de szemébe egy fel-felcsillanó 
reménysugárral, rendesen ott volt látható a 
gőzös kiszállóját ostromló népcsoport közt, 
mig az utasok csoportja kiözönlött a korlá
tok közül. Bizonyosan valami határozatlan 
remény biztathatta titkon, hogy elveszett 
kedvesei hátha ezen az utón jőnek meg, 
mert hiszen azon a végetlen, úttalan síksá
gon, akármennyi ut lehet. Azonban szót 
váltott hajóskapitányokkal és matrózokkal, 
s ugy látszék, ez az utolsó remény is meg-
csüggedt. Mikor gondnyütt arcza s csillogó 
szemei ismét megjelentek a parti jelzőnek, 
ki nagyon el volt épen foglalva, nem ért rá 
bolondos kérdésekre válaszolni s a szegény 
ember biísan eltávozott. De mikor leszállt 
az éj, ott ült az egyik sziklán, a tenger felé 
fordított arczával s ott is maradt egész 
éjszaka. 

Mikor aztán gyógyithatlanul meghábo
rodott, — mert az orvosok azt mondták, 
attól csillog ugy a szeme s azért oly me
rengő — egy munkás-társa viselt rá gondot, 
a ki tudta az egész történetét. Hagyták 
menni kedve szerint a tengerpartra, várni 
a hajót, a melyben „ő s a gyermekek" ér
keznek, minden éjjel, mikor más ugy sem 
leste az érkező hajókat. Azt vette a fejébe, 
hogy a hajó éjjel fog érkezni. Ez s az a gon
dolat, hogy fölváltja a vigyázót, a kit az 
egész napi őrködés kifárasztott, tetszett 
neki s megnyugtatta. így ő csak kiment s 
fölváltotta a vigyázót minden éjszakára. 

Két évig csak jöttek és mentek a hajók. 
Ö mindig ott volt s búcsút intett a kiindu-
lóknak és üdvözölte az érkezőket. A kik 
gyakran jártak a kikötőbe, már ismerték. 
Mikor egyszer végre nem jelent meg szo
kott helyén, egy pár nap elmúlt, mig föl
tűnt távolléte. Egy vasárnapi napon, egy 
kéj-kirándulást tevő társaság ott mászkált 
a part hosszában elvonuló sziklák közt, 
mikor egy kutya vonítása vonta magára 
figyelmöket. Oda menve egy tiszteségesen 
öltözött embert találtak a földön — halva. 
A zsebében néhány darab papir volt, több
nyire újságokból kivágott s hajókra és ten
geri utakra vonatkozó jegyzetek, — és az 
arcza a messze terülő sik tenger felé volt 
irányulva . . . —á—r— 

A rovarok miveltsége. 
Azt már olvastuk Darwin műveiből, hogy az 

állatok szerelmesek egymásba, hogy a madarak, 
halak szépelegnek egymásnak, tánczolnak, hogy 
bájoljanak, énekelnek, hogy szerelmet keltsenek; 
most meg azt olvastuk egy angol tudós: Lubbock 
művéből, — mely „A rovarok eredete és átvál
tozásai" czim alatt most jelent meg Londonban, 
— hogy a rovaroknak is van műveltsége, mely 
fejlődik, háztartása, melyet számítással vezetnek, 
sőt különös előszeretete is bizonyos lények iránt. 
Mindezt Lubbock a hangyákról bizonyítja be; 



minthogy pedig e tudós neve kezeskedik arról, 
hogy legalább is komoly kutatással van dolgunk, 
bemutatom művének legérdekesebb részét, mely 
a hangyák szellemi sajátságainak legmeglepőbb 
részére vonatkozik. 

Lubbock igy ir fennidézett uj művében. „A 
hangyák nagyon szerelmesek azon mézharmatba, 
melyet a leveleszek képeznek (vagy jobban mondva 
hagynak maguk után hátra a leveleken és gyöke
reken) és láttak már hangyát, mely megfogta a 
kis levelészt és kényszerité azon édes nedv kibo
csátására. Van a levelészek közt egy faj, mely a 
füvek gyökerén tanyáz, némely hangyák az ilye
neket összegyűjtik saját fészkükben, a hangya
bolyban, és ugy tartogatják azokat, mint mi a 
teheneket. A hangyák egy vörös faja nem dolgozik 
a maga számára, hanem rabszolgákká teszi a 
fekete hangyákat, melyek aztán uraik számára 
mindent elvégeznek. Sőt a hangyák különböző 
levelészeket és más rovarokat is tartanak fész
kükben. Hogy ezt bizonyos czélból teszik, az vilá
gos, mert azonnal megtámad
nak minden más betolakodó 
idegent; de hogy mi czélból 
tartják azokat, még nem vol
tunk képesok fölfedezni. Ha e 
rovarokat ugy kell tekinte
nünk, mint a hangyák házi 
állatait: akkor el kell ismer
nünk, hogy a hangyáknak több 
házi állatjuk van, mint nekünk. 

„De még nem bizonyítot
ták be, hogy ezek a rovarok 
valami táplálékot állítanának 
elő a hangyák számára, és 
mégis vannak bizonyos feltűnő 
nemek ezek között, a melyeket 
egyátalában ritkán találhatni 
másutt, mint a hangyabolyok
ban, s a melyek vakok és két
ségtelenül sogélytelenek, és a 
melyeket a hangyák nagy 
gonddal ápolnak. Lespés, ki e 
vak rovarokat valóságos házi
állatoknak tekinti, érdekes ész
revételeket tett ezek közül 
egyik fajnak (Claviger Duvalii) 
ama viszonyáról, melyben bizo
nyos hangyákkal (Lasius ni-
ger) élnek. A Clavigerek ezen 
faját sehol máshol, mint han
gyabolyban találni nem lehet; 
jóllehet másfelől sok olyan 
hangyaboly van, melyekben 
ezek nem fordulnak elő, és 
Lespés ugy találta, hogy ha ő 
tett ily Clavigert oly hangya
bolyba, melyben ilyen elő nem 
fordult, e rovarokat azonnal 
megölték és megették a han
gyák, mig ellenkezőleg, a han
gyák maguk szívesen fogad
tattak saját fajtájuk más köz
ségei által." 

„Lespés ebből az észlelet
ből azt a következtetést vonta 
le, hogy némely hangya-köz
ségek előhaladottabbak a mi-
voltségben, mint mások; e kö
vetkeztetés mindenesetre szel
lemdús és es eset igen érdekes 
hasonlatot képez azon hajósok 
tapasztalatával, kik megkísér
lek házi állatokat honositani 
meg a vademberek közt (mint tudjuk a vadem
berek azonnal megették azokat); de Lespés, ugy 
tudom — jegyzi meg Lubbock — ez észleleteiről 
több részletet nem közölt, és igy lehetetlen hatá
rozott Ítéletet alkotni azokról. Én magam gyak
ran elmélkedtem azon: vájjon a hangyák bizonyos 
tiszteletteljes érzelemmel viseltetnek-e ezen rova
rok iránt; de az egész tárgy még eddig nagyon 
homályos és bizonyára nagyon megérdemelné a 
komoly tanulmányozást." 

Eddig Lubbock észrevételei. Ezekből lát
hatja az olvasó, hogy itt csak tapogatódzással van 
ugyan dolgunk; de oly nagy fontosságú fölfede
zések képezik e kutatások tárgyát; oly nagy ta
pasztalatú éa szigorú tudományos hitelű tudósok 
állanak elő e sok évi észlelet után támadt fölte
vésekkel, hogy minden mivelt ember figyelmét 
komolyan megérdemli e tárgy. 

Elmélkedjünk csak az eddig hallottak felett! 
Ha a hangyák fészkükben élő lényeket tartanak, 
sőt ezek közül a vakokat és gyámoltalanokat épen 
ápolják: nem következik-e már ez egyszerű adat

ból is két nagyfontosságú következmény? Elő
ször i s : kitűnik, hogy a hangyák előre gondolni 
és számítani tudnak; tehát, ha eddig megtudtuk 
az ösztönből magyarázni azt, hagy élelmet sze
reznek be m iguknak, annak magyarázatára már 
nem lesz elégséges az ösztön, hogy az élelmet 
nyújtó állatot magát megkímélik; mert élihez szük
séges tudni azt, hogy ezek nem egyszer, hanem 
sokszor használhatnak nekik, kimélniök s élelem
mel kell ellátniok házi állataikat, és idegen meg
támadok ellen védelmezni. Márpedig ez valóságos 
rendszeres gazdálkodásra mutat, ehhez értelem 
kell. Hát még mit mondjunk ahhoz, hogy haszon
talan vakokat, bénákat ápolnak — hisz ezeket 
étetni kell, még pedig meghatározott időszakok
ban; mert különben éhen halnak. Tehát tudnák-e 
a hangyák: melyiknek, mikor kell enni adni, 
mikor fogyott el étele ? Hisz akkor előre gondol
nak és számítanak 1 Sőt hát ha igaza van Lubbock 
föltevésének, hogy különös előszeretettel visel
tetnek e rovarok iránt ? 

között? Vagy hátha egy hangyaháztartást, a házi, 
hasznos állatokat, sőt talán épen a vakok-intézetét 
és a kórházat semmisítjük meg akkor, midőn 
sétálunk? Hát még, ha arra gondolunk, hogy e 
föltevések esetén egy egész erkölcsi világrend, 
egész mivelődés nyomára jövünk, mely előttünk 
egészen eLárva van, melynek titkaiba mi be nem 
hatolhatunk? Meg lehet-e nyugodnunk azon a 
gondolaton, hogy az ember miveltséget és erkölcsi 
lényeket semmisít meg egy-egy lépésével? Igy 
rendelte volna-e ezt a gondviselés? Hátha egy 
lépéssel épen azon miveltségi köteléket semmi
sítjük meg, mely egyik hangya-telepet a másikkal 
összeköti ? Ezek és sok más ezekhez hasonló kér
dések támadhatnak föl bennünk; de azt hiszszük, 
hogy Lubbock műve mindezekre választ nem ad 
s igy jobb lesz, ha mi is elfojtjuk azokat magunk
ban és Lespés adatait, Lubbock elmélkedését nem 
veszszük egyébnek, mint a mik: érdekes tudomá
nyos észleleteknek és föltevéseknek, melyek föl
keltik az ember figyelmét, megérdemlik a tudósok 

további nyomozását; de az 
olvasótól nem igénylik, hogy 
föltétlen hitelt adjon nekik 
mindaddig, a mig biztos tudo
mányos alapokon a fennebbi 
föltevések bebizonyítva nem 
lesznek. Addig is tartsuk meg 
emlékünkben a hangyák szor
galmát, háztartását és gyön
géd beteg-ápolását — mert, 
ha nem mind igaz is ez, leg
alább tanulságosan mulattató. 

(A. „Spectator" után) H. S. 

Fővárosi képek: Az alvó képtárőr. 

Azonban Lubbock, illetőleg Lespés fölfede
zései még arra is engednek következtetni, hogy a 
hangyák közt is különböző miveltségi fok van; a 
minthogy az már köztudomású dolog, hogy van
nak köztük szabadok, melyek nem dolgoznak, és 
rabszolgák, melyek azok számára minden dolgot | 
elvégeznek. De hát hogyan fejlődött ki ezek között • 
a képességek különböző fokozata? Hisz akkor 
reformátorok és fölfedezők voltak vagy talán van- ! 
nak is közöttük 1 Különben e föltevés nemcsak a 
hangyákra illik. Tudjuk, hogy egy franczia tudós 
a roueni fecskéken tette azt az észleletet, hogy i 
fészküket más módon építik, mint a közönséges 
fecskék: ugyanis erkélyeket ragasztanak ahhoz, 
melyekre kiültetik kicsinyeiket, hogy a szabad 
levegőt élvezhessék. Ez valóságos tökéletesedés, 
pedig hát eddig az emberek ezt a képességet 
tisztán maguknak tulajdoniták. 

De ha mindez igy van: nem lehet-e félnünk, i 
hogy egy gondatlan lépésünkkel talán épen egy 
reformátort, vagy mivelődés-terjesztőt, talán vala
mely uj dolog fölfedezőjét tapossuk el a hangyák 

Fővárosi képek. 
Az alvó képtárőr . 

„A mór megtette köteles
ségét, a mór mehet", ezt szok
ták mondani a szegény kato
nának, ki ura szolgálatában 
elaggult, karját levágták, lábát 
elsodorta a golyó, dereka meg
rokkant. S neki, a ki a trónok 
támaszát, a szuronyt tartotta 
egykor hatalmas markában, 
még annyi joga sincs, mint 
az el vénült mórnak, ki legalább 
azt felelhette urának: „ha meg
etted húsomat, edd meg már 
most a csontomat is." 

Igy népesülnek meg aztán 
az utczaszögletek, hidak, siká
torok zugai azokkal a szánandó 
szegény alakokkal, kiknek leg
hűbb társuk a mankó, s kik 
sántán, bénán ott reszketnek a 
vénségtől és éhségtől, mellükön 
egy-egy érdemrenddel, melyre 
ha rátekintesz, olyan szomorú 
szemrehányásként hangzik a 
rokkant bajnok ajkairól: „har
mincz esztendeig szolgáltam a 
császárt", — az ember szinte 
oda gondolja utána: „s ime 
mid van ér te?" 

Mert azok a rokkant, mun-
katehetetlen, elaggult, csonka 
emberek, kiknek egyik-másik 
tagja valahol száz mértföld
nyire fekszik eltemetve, nem 

férnek ám be mind abba az egy-két invalidus
palotába, a mit „fejedelmi kegy" egyik-másik 
nagy városokban emelt. Ju t még azokból a tem
plomajtónak is elég. 

Pedig jól rendezett társadalomban nincsen 
olyan csekély erő, imly fölhasználható ne lenne, 
s mely ne találná meg a magához mért foglalko
zási és munkakört. 

íme mindjárt itt Budapesten is a társadalom 
igyekszik gyógyítani a politika által ütött sebe
ket. A múzeum, az Eszterházy-képtár mindegyik 
termében ott találunk egy-egy meggörnyedt öreg 
szürke alakot, szürke hajjal, szürke torzonborz 
bajuszszal, és szürke sipkában, kabátban, mintha 
ezek is megőszültek volna. Ez az egyenruha 8 a 
vállon átvetett fekete szíjon lógó kis kard, mely 
soha nincs kihúzva, katonát mutatnak, öreg, 
rég kiszolgált katonát, a ki azonban még most 
is szolgál, még pedig épen ellenkező czélnak, mint 
harmincz esztendővel ez előtt, szolgálván akkor a 
háború, most pedig a béke müveinek. „Silbak"-on 
áll most is, „post" van reá bizva, őrszem ő itt is, 

szemmel őrködik a múzeumi gyűjtemények, képtá- I 
rak műkincsei fölött, hogy el ne vigye, meg ne ! 
rongálja valaki. E czélra még az ő erejök is elég ' 
e kiszáradt izmaik, kiaszott csontjaik elég ha ott 
vannak a teremben, puszta jelenlétük elhárit min- ' 
den veszedelmet. 

Képünk egy ilyen őrt mutat az akadémia ; 
palotájában elhe
lyezett Eszterhá
zy-képtár egyik 
terméből. A jám
bor öreget, ki négy 
órát tartozik egy 
húzómban strá
zsálni naponként, 
bizony,nem csoda, 
ha elnyomta a buz
góság. Ott ül egy 
nádkarszékbe, öreg 
feje mellére, sap
kája pedig fejére 
és arczára borul, 
ugy hogy csak a 
torzonborz szürke 
bajusz látszik ki 
alóla. A kard is 
ott van, lába közé 
fogja, két keze 
ujjait pedig egy
másba kulcsolva, 
öreg emberek mód
jára, ugy aluszsza 
a boldogok álmát. 
Hej ha azon a má
sik őrszemen igy 
el mert volna 

aludni! De most 
nyugodtan teheti, 
meg van győződ
ve, hogy igy is 
jól végzi köteles
ségét 8 igaza van 
neki. 

Életmentés vérátöntés által. 
Túláradó hálaérzetből mily könnyedén osz

togatjuk néha orvosunknak ama nagyhangú dicsé
retet, hogy életünk megmentését neki köszönhet
jük. Pedig hát nem csupán a szerényen és őszintén 
gondolkozó orvos, 
hanem a máskü
lönben művelt lai
kus is jól tudja, 
hogy e dicséretet 
csakis a legritkább 
esetekben lehet 

szó szerinti értel
mében venni, mert 
alig van szeren
csés felgyógyulás, 
mely csupán és ki
zárólag egyik vagy 
másik orvos ren
deléseinek volna 

tulaj donitható, sőt 
ellenkezőleg, tud
va, hogy a külön
böző orvosi gyógy
mód és gyógyke
zelések annyira 

eltérők és önké
nyesek, majd min
den gyógyulást 

első sorban a ter
mészet gyógyitó 
hatalmának kell 
tulaj donitanunk ; 

Azonban még
is lehetnek és van
nak is esetek, mi
kor az orvos bizo
nyos gyógymód 

alkalmazása által 
a szó szoros értel
mében életmentő
vé válik. Egy ilyen 
— eddigelé csak 
kivételesen használt 
zett vérátöntés vagy 
mikor t. i. a betegnek megromlott vagy teljesen 
elfogyott vérét valamely ép, erőteljes és egész
séges állat vagy ember fölvágott ereiből tiszta, 
életerős vérrel ujitják föl vagy pótolják helyre. 
E bámulatos és a szó legvalódibb értelmében 

életmentő műtét föltalálásának dicsősége nem a 
mi korunkat illeti. Nyomait némelyek már a 
legrégibb őskorban is föltalálhatni vélik s a 
többek közt Ovidius római költőre hivatkoznak, 
ki Medeának, az ismeretes büvésznőnek, e szava
kat adá ajkaira (Átváltozások, VH-dik könyv, 
332-ik és köv. versek): „Miért haboztok tétlenül 

Vérátöntés a csatatéren. 

tovább is? Ragadjatok tört és ontsátok ki ereiből 
az aggkor lassan lüktető nedvét, hogy az üresen 
maradt ereket ifjúi vérrel töltsem tele." VlII-ik 
Incze pápáról, tehát a középkorból (U84—92) is 
irják, — bár hitelesen nem bizonyítható be, — hogy 
megromlott vérit ujjal helyettesitteté. Annyi 

Vérátöntés betegágyban. 

gyó<rymód az ugyneve- bizonyos, hogy az angol Lowcr e műtétet egy 
vérátvezetés (transfusio), állaton véghez vihetőnek bizonyitá be s ösztönt 

nyújtott arra, hogy Danis és Emmeroz párisi 
orvosok Bond nevű svéd báró ereibe hat unczia 
egészséges bornyuvért bocsássanak. Annyit leg
alább elértek vele, hogy a már haldoklónak kije
lentett svéd báró egyelőre magához tért s még 

pár napig élotben maradt. Ellenben egy nőnél, 
kinek egyik oldala teljesen érzéketlen volt, töké
letes fölgyógyulást sikerült eszközölniök 12 unczia 
bárányvérrel. 

Nem szándékunk e gyógymód fejlődésének 
történetét nyomról nyomra követni s csak még 
annyit jegyzünk meg, hogy ujabb időben ezt is, 

valamint sok más 
hasznos találmányt 
nagyobb tökélyre 
vitték, elannyira, 
hogy idővel az 

emberiség legna
gyobb jóltevőjévé 
válhatik. A vérát
öntés első sorban 
egyszerű vórhiány-
nál (anoemia) al
kalmazzák , mely 
lehet hirtelen be
álló, mint nehéz 
sobesülés folytán, 
s lehet lassan be
következő, idült, 
az úgynevezett ki
merítő, elgyengitő 
betegségeknél, mi
lyenek a typhus, 
tüdőbaj éa az ász
kor magasabb fo
ka. Ily bajokban, 
melyeknél a kése
delem többnyíre 
halált okoz, több
ször alkalmazott 
vérátöntés — mint 
mondják — való
ságos csodákat mi-
velhet; s főleg a 
hosszan tartó szo
ba - fogság miatt 

vérszegénynyé 
lett aszkórosoknál 
a kora tavaszszal 
több ízben alkal

mazott vérujitás oly' hatalmasan és jótékonyan 
szokott hatni, hogy a fölgyógyulás ritkán marad 
él. Továbbá a vérátöntés gyógyhatása körébe tar
tozik még a vérnek különböző szerek, rósz levegő, 
ártalmas gázok által történhető megmérgezése 
is, mely a közéletben ugyszólva naponként elő

fordulhat, sőt elő 
is fordul. I t t a 
biztos ós gyöke
res gyógyítás csak
is vérátöntés ál
tal érhető el. Vé
gül vannak még 
más vérbetegségek 
is, melyeknél e 
gyógymód nem
csak áldásosnak, 
hanem egyszers
mind egyetlen biz
tos műtétnek bi
zonyult be. 

E gyógymód 
terjedésének s áta-
lánossá válhatásá-
nak útjában ter
mészetesen majd
nem legyőzhetet
len akadályt képez 
az a kényszerűség, 
melynél fogva e 
műtétet csakis egy 
harmadik, egész
séges ember vére 
árán lehet végre
hajtani. A csata
téren a közös ve
szély áldozatké
szebbé teszi a 
bajtársakat egy
másiránt kölcsönö
sen s ott az emii
tett akadály meg
lehetősen elenyé-
szik, de otthon, a 

békés családi körben ritkán akad még a hozzánk 
legközelebb állók közt is olyan erős lelkű lény, 
ki a rajta elkövetendő vérontástól vissza ne bor
zadna, bár azzal egy általa igen szeretett lény 
ereibe kölcsönözne is uj életet. Pedig a műtét 
nem jár nagy fájdalommal és a vérveszteség sem 
oly nagy, hogy bajt okozhatna. 
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A mellékelt két rajzon a vérátöntés műtéte 
van föltüntetve. Az egyik rajz egy csatatérre vezet 
bennünket egy fiatal, erőteljes, de az ellen golyó
jától halálosan talált katonához. A balczombjára 
alkalmazott kötelék a sebből kicsorgó vér utolsó 
csépjeit tartja még vissza. A haldokló feje egyik 
sértetlen s reá részvétteljes pillantásokkal tekintő 
társának balkarján pihen, jobb karjaikat pedig a 
mellettök foglalatoskodó orvos sajátságos készü
lék segély ével hozta összeköttetésbe. 

A másikrajz egy fiatal anya betegágyához 
vezet, ki épen most adott életet egy uj világ pol
gárnak, de ő maga elvérzés következtében életve
szélyek közt forog. Viaszhalvány arczczal, csukott 
szemekkel fekszik ott szegény eszméletlenül. 
Annál több életerő sugárzik a mellette ülő rokon 
arczából és egész lényéből, és jobb karja szintén 
összeköttetésbe van hozva haldokló nővére jobb 
karjával az emiitett sajátságos készülék által. 

E készülék a dr. Ri.ussel genfi orvos által 
föltalált és a bécsi kiállításon elismerő jutalmat 
nyert úgynevezett vérátöntő (transfusor), mely a 
vért egy perczig sem engedi érintkezésbe jőni a 
külső léggel s a mellett egyetlen orvos is köny-
nyedén kezelheti. A transfusor, egyetlen darabká
ját, a szivó-ajkat kivéve, mely üvegből van, egészen 
fekete kaucsukból áll. A szivóajkat oda illesztik 
a vért ajándékozó egyén karjára s egy kaucsuk 
szivógömb segélyével légmentessé teszik. Mikor 
ennek következtében a szivóajk erősen a bőrhöz 
tapadt, egy oldalcsövecskén át meleg vizet bo-
csátnak belé, hogy a még netán ott maradt leve
gőt teljesen kiűzze. Azután egy finom lancette 
kivülről mozgásba hozatik s az ér fölmetszetik. A 
vér légüres helyre jutván viz közé, a vizet aprán
ként kiszorítja és a készülékben tovább hatol 
egészen a fecskendő csőig. Ezt alkalmas időben 
az orvos a beteg erébe dugja, s igy 8—10 érütés 
150—200 grammnyi vért vezet át a betegbe. 

E találmányt a közös hadügyminisztérium 
átalános használatba szándékozik venni az osz
trák-magyar hadseregnél. S—s. 

Kazinczy Ferencz fogsági naplója. 
(Vége.) 

Június 20-kán 1801. szörnyű zápor esek, s én 
jelt adék dr. Menznek, hogy bújni akarok. Az 

vártát, s én kibuvék, s 
A zápor akkor kezde 

felele, hogy már állja a 
kiosztám alamizsnáimat 
ömleni egész sebességgel s az eszterháról nagy 
zajjal ömle. Menz jelt ada, hogy jőnek, de a csor-
gás miatt én nem haliám a jeladást. Elrémülék, 
midőn a Eiedele ajtaja előtt fellátám lépni Kiese
vetter profószt, s azon pillanatban utána a Com-
mendánst a grádicsról a folyosóra. Mint a mókus 
beugrám lyukamba, s asztalom, midőn ajtómhoz 
érének, már helyén volt. — Gróf Pállfy Ferencz, 
a Regni báró Leopold fia, itt és Kufsteinban 
botokat szenvede, és én meglátván a profószt és 
a Commendánst, nem vártam jobbat magamra. 

A Commendáns és a profósz belépnek. Sie 
waren drausaen? (Ön künn volt?) kérdé a Com
mendáns s képe és a profószé ugy vala változva 
a rémüléstől, mint az enyim. — Ja, Herr Oberst
wachtmeister, ich war draussen. — Wie habén 
Sie das unterstanden? — So wie ein Mensch, der 
Von allén Freudén stiehlt. —Was war Ihre Absicht 
dabei? — Keine andere, als am Gang in einer 
Entfernung von dem Fenster stehen zu bleiben, 
und Menschen zu sehen, die arbeiten, hínaus und 
herab gehen. — Wissen es Ihre Kamerádén, dass 
Sie draussen waren ? — Keiner weiss es. — Das 
ist ein Vorfall, auf den ich nicht gefasst war, ich 
muss es anzeigen. (Igen is, őrnagy ur, künn vol
tam. — Hogy merte azt cselekedni? — Mint olyan 
ember, a ki csak ugy lopogatja az örömet. — S 
mi volt a czélja? — Semmi más, mint a folyosón 
az ablakba állani s onnan embereket láthatni, a 
kik dolgoznak, s ki- s bejárnak. — Tudják-e társai 
hogy künn járt? — Egyikök sem tudja. — Ez oly 
eset, melyre nem voltam elkészülve, föl kell je
lentenem.) — Nem szégyenlem megvallani, hogy 
térdre estem a főstrázsamester előtt, s ugy kértem 
hallgassa el, senki sem tudja a dolgot, csak ők 
ketten. Kiesevetter egyet hunyorita a főstrázsa-
mesternek. Nun so sey's, kommt es heraus, dass 
Sie draussen waren, so bin ich unglücklich; aber 
es sey gewagt! Ich habé gute Bothschaft. (Le
gyen! Ha kitudódik: szerencsétlen vagyok! De 
megkisértem. — Jó hirt hozok.) 

Ekkor elővoná a Bujanovic3 Károly udvari 
ágens levelét Consiliarius Kazinczy Andráshoz. 
„Ö Felsége az ur öcscsének Ferencznek elereszte-
tése eránt ma Június tizennyolczadikán irta alá 

a beadott esedozést. A parancsolat, vagy staféta 
által, vagy első postával indul, Consiliarius ur 
küldjön alkalmatosságot érte." — Uram! monda 
a Commendáns, ha jelentést teszek, hogy kinn 
volt, a parancs híjában jő. — Megtévedek oda 
feljebb; ekkor buktam térdre a Commendáns 
előtt. Többé nyitva nem hagyom az ajtót, monda 
a Commendáns, az ur pedig nékem becsületére 
fogadja, hogy társainak el nem mondja, mi hirt 
véve az ágens leveléből. Ment, s ámbár Riedele saj-
tolgata, sem neki, sem senkinek el nem mondtam. 

Olvasóm képzelheti, mint remegtem a Com
mendáns elmenete után is, hogy kívül kaptak. 
Deprehendi miserum est. (Rajta kapatni nyomorú
ság.) De hogy társaim nyomoruságokon enyhí
tettem, azt nem bántam volna meg, ha gyönyörű 
tettem miatt— bár az sokba nem került— vesz
nem kellett volna is. Nyomorult ember az, a ki 
nem érzi, hogy a martyrok csendesen várhaták a 
bizonyos halált. 

Azon pillanatban hozzá kezdek a pakoláshoz, 
hogy mihelyt jő a hir, mehessek. Riedele tudni 
akará, hogy miért jőve a Commendáns, mert két 
ember kopogását haliák, s minthogy Szulyovszky 
már jun. 4-kén eleresztetett, nekem is szabadulást 
jövendőié. Szép jövendölés! ugy mondék; s lásd 
ajtómat becsukva. Aligha meg nem sejtették, 
hogy kinnjárok; ugy gyanítom szavából, egyedül 
azért jőve. 

Sőt épen azért csukták be ajtódat, mert ele
resztenek, monda Riedele. — De jer hát, hadd 
forditsam hasznomra a kevés órát. Felmégy-e 
Bécsbe? — Én-e, hogyan kérdheted ezt? Meg nem 
nyugszom,mig a császárral nem szólhatok. — Menj 
hát Hohenwart érsekhez, meg egy báró Roth-
schütznéhez, a Hofkriegsrath szomszédjában, s 
mondd ezt 8 ezt nekik. 

Június 27-kén jött Kiesevetter s engem elpa
kolva talált; som én nem szólék, sem ő. Ment. 

Június 28-kán jött; s beadá mozsdóvizemet. 
Elpakolva talált; sem én nem szólék, sem ő. Ment. 

Félóra múlva kopog Riedele, hogy Laczko-
vics és Szmetanovics eleresztettek. Mi az, hogy 
nem én? Rettegtem. 

Kilencz órakor jő Kiesevetter. Der Herr 
Oberstwachtmeister empfiehlt Ihnen, und lásst Sie 
zu sich bitten. (Az őrnagy ur tiszteli s kéreti ma
gához.) — Magyar mentémben öltözve menék, 
tánczolva le a grádicson, repülve végig az udvar
kán, futva fel a felsőbb vár felé. Vasárnap volt; a 
nép gyüle misére. Mely öröm nekem, mely öröm 
nekik! Csak Kiesevetter nézé elszabadulásomban 
halálát. 

A sánta Fitschner felkele székéről, s jött 
felém. S. Majestát schenken Ihnen Ihre Freiheit 
zurück, und ich wünsche dass Ihr Lében glück-
licher laufe, als bis jetzt. (Ő felsége visszaaján
dékozza önnek a szabadságát 8 én azt kívánom, 
folyjanak boldogabbul napjai, mint eddig !) Meg-
köszöném mind ő felségének a kegyelmet, mind a 
főstrázsamesternek a hirt és a velem bánást, 8 
kértem ezt tegye jelentését, hogy én irva nem 
fogom tenni köszönetemet, hanem mihelyt egész
ségem, és erszényem engedendik, felmegyek Bécsbe, 
hogy magamat az ő felsége lábaihoz vethessem. 

Nun kommen Sie aus einer Gefangenschaft 
in eine andere, (Most egyik rabságból a másikba 
megy!) monda, — mely rettenetes szó megnyita 
egy ajtót. István öcsém és a testvérem József ki-
jövének, és vélek Szmetanovics és a nem jó Lacz-
kovics. Ezt az embert Szlávy sok bántásomra 
szédítette az utón. Különben benne, minden fara-
gatlansága mellett, sok volt, a mit lehete, s kellé 
becsülni. 

Sie sind ein grosser Gartenfreund. Lassen 
Sie mich so glüeklich sein, dass ich Sie zuerst in 
den meinon führen konne. — Nicht so, mondám, 
ein freigewordener Gefangener wünscht Féld und 
Wiesen, und nicht Gárten, Einsamkoit und nicht 
Gesellschaft; kommen Sie nicht mit, — so werde 
ich glauben, ich sei noch immer Ihr Gefangener. 
(ön nagy barátja a kertnek; hadd legyek oly sze
rencsés, hogy önt először is a magaméba vezet
hessem. — Nom ugy, uram! a kiszabadult fogoly 
rétet és mezőt vágy látni, nem kertet; s egyedül 
óhajt lenni, nem társaságban. Ne jőjön velem, 
különben azt hinném még most is foglya vagyok.) 

Mint az istállóból kiszabadult csikó: ugy 
futottam be a réteket, melyek a vár alatt nyu-
gotra fekszenek. 

Oda jőve aCommandáns cselédje: Főstrázsa
mester ur ebédre várja a három Kazinczy urakat. 

Midőn aCommandáns kávéját kanapéján ülve 
inná: egy 60 esztendős félszemű kisasszony,Fanni, 
engem egy ablakhoz szólit. Ez az ablak a Zrínyi 
Ilona idejében ajtó volt, a fejedelom asszony itt 

lépé le kevés ölnyi kertjébe. A kert méiyecskén 
feküdt. Mondja meg nékem az ur, ha inegszalasz-
tanák, le merne-e itt ugrani ? 

A Commendánshoz pillantok; az nevettében 
majd kiönté kávéját. Herr Oberstwachtmeister, 
Sie habén aus der Schule geschwatzt! (Őrnagy 
ur, ön fecseget!) — Nem uram, monda Fanni kis
asszony, ich habé Sie selber gesehen. — Wie das 
um allo Máchto des Himmels? (Én magam láttam 
önt. — S hogyan, az isten szerelmére?) — Nekem 
itt egy tyukkotreczem van deszkából, s a deszkák 
a melegségben hasadást kaptak. Egyszer még 
tavaszszal étetem tyúkjaimat, s csattanást hallék 
alulról. Letekintettem a hasadáson. Szemem on
nan az urak sorára reppent, s mit láték ? Egy 
foglyot, ki a legfelsőbb soron a kemencze lyukán 
nyujta másoknak étkeket, azután a középső sorra 
ment le, s ott is kettőnek nyujtá be az alamizsná
ját. Azóta mindennap nézem a scénát. Kazinczy 
ur, az ur egyike lesz a legszerencsésebb emberek
nek, emlékezzék az ur profécziámra, mikor majd 
a lesz. — Kisasszony, mondám, kétezer három
száz nyolezvankét napig szenvedtem, érdemlem, 
hogy valaha szerencsés legyek, emlékezni fogok 
a jövendölésről s óhajtom, hogy prófétámat áld
hassam. 

Fogja-é hinni olvasóm, hogy én Munkácson 
szerelmes levelek írása által enyhitém nyomorú
ságomat? Közel Munkácshoz előtalálánk valamely 
tisztet, ki nékünk azt beszéllé, hogy Munkácson 
egy Proviánt-Officiernek oly szépségű leánya 
van, ki Bécsben is az első szépségek közé szá
míttatott, és a kit Kassán egy ifjú Meskó elakara 
vonni, s sok ezerekkel gazdagita. Én feljővén sétá-
lásomból (a vár árkában) megpillantani a vár
ból lemenő leányt, s ő engemet, s mindketten 
lángolánk. Tinta speciest és papirost hoztam ma
gammal, s volt mivel és mire irnom. Gyomorszé
künkben bödön állott, nem fazék, s midőn azt 
kiürítve, megmosva felhozák, én a levelet aljába 
spárgáztam. Az azt kiürítő rab kivitte, magához 
vette, szeretője által, ki a profósznak álla szolga
latjában, a szép leányhoz megvitte. Trautel egy 
gyönyörű húsos blondine volt, de nem egyéb 
mint egy férjhez menni nagyon vágyó heterácskar 
a heterák nemesebb classisából. 

Francz, az én levélhordóm, kiszabadult és 
felkeresett. Szolgálatomba vevém. Meglopta ka
marámat, s minden lakatimhoz kulcsa volt. Kü
lönben a tűzbe is elment volna érettem. 

El kellé csapnom magamtól. 

Töredékes Toldalékok a mondottakhoz. 
Báró Eiedele András Miklós született 1748-

szept. 14-én. Császári királyi Oberstlieutenant, s 
egykor nevelője I. Ferencz ausztriai császárnak 
és öcscsénekToskániai Ferdinándnak. Condemnál-
tatott 1795 jul. 28-kán. Titkon küldé fel panaszát 
a császárhoz Fitschner ellen, melynek a vala 
következése, hogy Fitschner 24 órára elzáratott, 
Riedele pedig a brünni minoritákhoz küldetett, 
egyedül azon tilalommal, hogy az utczára ki ne 
lépjen. Szabadon járhata fel s alá, a klastromban 
látogatókat elfogadhatta, s azokkal ebédelhete, s 
vacsorálhata. Fölvigyázója gróf Heister generális 
volt, neki egykori tanuló társa. — Midőn 1810. a 
francziák Brünnbe jöttek, Heister akarva a mi
noritáknál felejté Riedelét, ez pedig vette a kala
pot s praesentálá magát generális Davoustnál, 
kivel — megköttetvén a béke — Francziaországba 
ment Megbuktatván Napóleon, elváltoztatá ne
vét, s Bordeaux tájára vonta el magát Paristól. 

Chipault harmadnapra azután, hogy a kondá
sok elfogák, Munkácsra hozatott. Ez ang. utolsó 
napjaiban történt.— 1801. febr. 24-kén én semmit 
nem alhatám ; csömört kaptam volt. Éjfél tájban 
kapunk alatt fajta meg kürtjét a posta, s kevés 
idő múlva az udvaron. Ebből azt húztam ki, hogy 
staféta jött, s gyanítottam, hogy Chipault eránt. 
Midőn reggel hozzám jőve Kiesevetter, felkiáltok: 
Herr Profósz, da Sie mir nichts neues sagen, so 
will ich Ihnen es thun: der französische Oberst ist 
frey. (Foglár ur, mivel ön nekem soha sem mond 
semmi újságot, én mondok önnek: a franezía tiszt 
szabadi) — Kiesevetter majd lerogyott, s nem 
hagya békét, mig elmondám, hogyan tudhatom 
azt. — Jobb volt volna nem szólanom, soha a posta 
többé kürtöt nem fujt. 

Szulyovszky 1801. jun. 14-kén eresztetett el. 
— Született 1752. aug. 2-kán. Diaetai követje 
Zemplénnek 1790 éa 1792. Lakik Rákóczon Zem
plénben. 

Uza Pál született 1763 márczius 15-kén. 

Ki viselje gondját a szegényeknek. 
A szegények ügye, moly minden időben 

egyik tárgyat képezte a társadalmi nehéz kérdé
seknek, napjainkban még sokkal méltóbban fog
lalkoztatja az emberbarátokat. Történelmilog be
bizonyult tény, hogy egy nép elszegényedése, 
koldusok, 8 munkára képtelenek szaporodása, az 
úgynevezett „pauperismus" maga után vonja az 
erkölcsi romlás minden átkát. Nem egyesek ü^ye 
ez többé, melyet a többiek összedugott kézzel 
nézhetnének s balul értett keresztyéni megnyug
vással azt mondhatnák rá: majd gondjukat viseli 
a jó isten. A szeretet vallásának alapitója bizo
nyosan nem igy akarta értelmezni a gondviselésbe 
vetett hitet, különben nem ajánlta volna a szegé
nyeket tanítványai figyelmébe, midőn azon neveze
tes igét mondta: „szegények mindenkor lesznek ti-
veletek.de én nem leszek mindenkor tiveletek." — 
Kánaánnak nevezett hazánkat terméketlen eszten
dők látogatták meg; a jelenlegi év csordultig töl
tötte Ínségünk poharát. Az országos jajveszékelés 
nem vaklárma, nem ijesztgetés, de szomorú való
ság, mit vagyonos családaink bukása, eladósultsága 
kétségtelenül bizonyít, de iparunk, kereskedel
münk pangása is eléggé éreztet. Ha már jobb 
módú birtokosain k aggodalommal néznek a jövő 
elé, mi fog történni azon szerencsétlenekkel, kik
nek kedvezőbb esztendőkbon is alig van még be
tevő falatjok? mi történik azon családokkal, me
lyektől a járvány elvette a kenyérkereső kezet ? 

Hazánkban még igen kevés történt a szegé
nyekért, mely név alá itt nemcsak a különböző 
fajú s czimü koldusokat sorozom, de azon nem 
kevésbbé boldogtalanokat is, kiket a nyilvános ké
regetéstől visszatart a szégyenérzet, kikről a kö
nyörületesség, mert nem tolakodnak, tudomást 
sem látszik venni, kik szótlanul viselik nyomo
rúságuk terhét, s nem egy esetben az éhhalált ön
kéntes halállal cserélik föl. A hatósági félszeg 
intézkedések csak annak som tudták elejét venni, 
hogy népesebb helyeken a szegény nyomorékok 
csonka tagjaik mutogatásával ne keltsék föl a bor
zalmat és adakozási készséget egyszerre. A kol
dusoktól talán egy városunkban sincs nyugta a 
járó-kelőknek. Hát még azonkívül mennyi az éhező, 
csavargó, kiknes egy jó részéből kerülnek aztán 
ki a tolvajok. S kit kárhoztassunk azért, hogy 
miután semmi megélhetési módot nem talált, az 
egészséges gyomortól ilyen rósz tanácsot foga
dott el ? 

Nem hiszem, hogy egyetlen ember találkoz
zék, ki ez állapotokat rendén valóknak tartsa. Sőt 
mindenki meg van győződve, hogy mindennek 
másképen kellene és lehetne is történni. Vagy 
méltó az a szerencsétlen az emberek segélyére 
vagy nem. Ha méltó, mért alázzuk meg annyira, 
hogy a porban fetrengve rimánkod ja ki, a mivel 
embertestvérei neki tartoznak? ha nem méltó, 
akkor a társadalom van megcsalva, becsületes 
munkás emberek vannak oktalanul és igazságtala
nul megadóztatva. Közönségesen tudva van, hogy 
a koldulás épe.i a szineskedőknek, tettetőknek, 
álnokoknak fizeti ki m igát legjobban, 8 hogy ebből 
az okból sok csaló vegyül közzéjök olcsó kenye
ret keresni. Azon elbeszéléseknek, melyek önkén
tes megcsonkitásról, elorzott gyermekek eltorzi-
tásáról keringenek, ha csuk fele isigaz: elégséges 
a törvényhozás figyelmét ez ügyre is kiterjeszteni. 
Magukra a kéregetőkre, koldusokra bizonyára 
sokkal emberiesebb eljárás volna, ha közköltségen 
s arra rendeltetett helyeken tápláltatnának s ru
háztatnának. De a jószívű emberekre nézve is ez 
lenne gazdaságosabb. Akár egyletek, akár az 
egyház, község vagy állam eszközölne e czélra 
gyűjtéseket vagy egyenes adózást: többe semmi
esetre sem kerülne, mint a mennyit igy egész 
éven át házi koldusokra s jobb vidékeinket sere
gestül ellepő kéregetőkre kiadunk. S minő különb
ség van az eredmény közt! Most az adakozó maga 
sem tudji, jót tesz-e, midőn ád; akkor ellen
őrizve lenne az adományok gyűjtése, igazságos 
kiosztása, s a segélyezésben csak azok részesülné
nek, kik arra valóban rászorultak. Most egy jó
szívű, de szűk jövedelmű ember túlságosan is meg 
van terhelve: akkor a szivtelenség sem vonhatná 
ki magát ez emberi szent kötelesség teljesítése alól. 

Előrebocsátom, hogy nagyobb elő vigyázatot 
s végrehajtásában több lelkiismeretességet egyet
len intézkedés sem kivan, mint a szegények ügyé
ben hozandó törvények. A történelem világosan 
mutatja, mennyit árthat a közerkölcsiségnek a 
szegények túlságos gédelgetése. Hajdan az izra
elitáknál törvény által kellett megtiltani, hogy 
valaki vagyonának egy ötödénél többet kioszszon 
a szegények közt. Ugyanis az alamizsnálkodásnak 

| vallásos érdemlő erőt tulajdonító zsidók közt 
sokan találkoztak, kik minden vagyonukat a 
szegényeknek adták, s a koldusok kedvéért maguk 
lettek koldusok. A keresztyén középkorban még 
inkább félreértették a szegények iránti vallásos 
kötelezettséget. Roppant vagyonokat ajándékoz
tak a Bzegények oltárára, nem is annyira a szegé
nyek, mint önmaguk kedveért, miután az adakozás 
bűnbocsátó erejében való hitet meggyökereztetni 
volt gondjaaz adományokkal sáfárkodó egyháznak. 
Annyira ment a vallásos rajongás tévedése, hogy 
nemcsak az alamizsnálkodást, de magát a sze
génységet is erénynek tartották. Ott szerepel az 
mindig a szent fogadalmak közt. A később nagyon 
meggazdagodott „koldusrendek" a világi javak 
elvetése által vivták ki az emberek csodálkozását s 
adományait. Egész raja az elvetemültelősdieknek 
táplálkozott a zárdák hulladékaiból,egy, uj fenye
gető osztályt képezvén a társadalom munkás tagjai 
ellenében, — mígnem az újkor szelétől illetett 
államok rendőri utón gondoskodtak a koldusok 
számának megritkitásáról. 

Palotákat emelni a szegények számára s ott 
lakmároztatni őket, a mostani gyakorlati kornak 
esze ágában sincs. Ne kívántassuk meg a mivelet-
len emberekkel a szegénységet, nehogy ugy jár
junk, mint a kényelmes börtönök első alapitói, 
kiknek számítani nem tudó részvéte megkettőz
tette a börtönlakók számát. Ugyanazért a szegé
nyek menhelyeinek egyszersmind dolgozó házak
nak kell lenni. Az életerővel nem akkor teszünk 
jót, mikor pillanatnyi kinja csillapítására egy falat 
kényért dobunk neki: hanem akkor, ha módot 
nyújtunk neki, hogy élelmét életfogytiglan meg
szerezhesse. Igen kevés százaléka az a szegény 
nyomorékoknak, mely a munka egyik vagy 
másik nemére képtelen volna. A nagyobb rész 
betanittatva s rendes munkára szorítva, visz-
szatériti a tartási költség egy részét. It t 
aztán kellő gondozás és fegyelmezés alatt meg 
lesznek óva nemcsak a kikerülhető betegségtől 
s éhhaláltól, de a falánkság s iszákosságtól is, mi 
mostani állapotjukban még ol sem ítélhető szóra
kozásukat képezi. Kik igy hernyói a társadalom
nak, legyenek munkás hangyák! Ez még nem elég. 
Gondoskodni kell erkölcsi egyéniségükről is. A 
menházak egyúttal iskolák is legyenek, hol a leg
szükségesebb átalános ismeretek elemei, a fog
lalkozásukra tartozó szakismeretek terjedtebben 
előadassanak. Gondoskodva legyen, hogy a vallás 
vigasztalásában is — kiki saját felekezeti meg
győződése szerint — részesüljenek. Miután az ily 
menházaknak nem szabad nehezen hozzáférhetők
nek lenni, könnyen el is szaporodhatnának sze
gényei s megeshetnék, hogy a legérdemesebbeknek 
nem jutna hely. Erről az által gondoskodnak, hogy 
a monház-folügyelősége maga helyez el műhe
lyekben, gazdaságokban a munkára szoktatott s 
jó magaviseletű ép szegényeket. Másutt társula
tok egyesülnek erre a czélra, melynek tagjai kö
telezve vannak, hogy míg a szegények házából 
kerül, cselédeiket, munkásaikat csak onnan vá
logatják. 

Tekintve hazai viszonyainkat, itt ismét sok 
kérdés merül föl. Ki ellenőrizze a menházakba 
fölveendő szegényeket? Maguk ezok a menházak 
megyénként vagy helységenként épüljenek-e s 
kinek a költségén? Ha községekre vagy megyékre 
nehezül a menházak fölállításának sfentartásána'; 
terhe: nem lesz-e e törvény igazságtalan a termé
ketlen talajú szegényebb vidéke'í iránt, melyek
nek aránylag legtöbb éhezője szokott lenni? Áta-
lában a kényszeritett jótétemény nem ellenkezik-e 
a jótét fogalmával? Nem fognak-e az emberek 
elszokni az önkéntes adakozástól, a rc'szvét nemes 
érzésétől? Ki legyen a kezdeményező ez intézke
désekben ? — Mielőtt e kérdésekre felelnénk, nem 
árt egy tekintetet vetni a külföldre, nem azért 
hogy szokás szerint átmásoljuk ez idegent, hanem 
hogy belőle okuljunk. (Vége követk.) 

Petőfi szobrának tervezete Izsótól. 
Eoy monumentális szobortól sok mindenfélét 

kivan a műigény. Kívánja, hogy tetszetős legyen, 
kívánja, hogy minden oldalról formabeli szépsé
gekkel bírjon, hogy az arcz hű legyen, de kivánja 
főképen, hogy a jellegzetes kifej.'zés se hiányozzék, 
azaz : hogy még a teljesen idegen is fölismerje 
rögtön: ez katona, ez valami államférfi, ez költő, 
vagy szinész Szóval nemcsak egy szép kő vagy 
érezdarabot kívánunk, hanem főképen azt, hogy 
művészi ihlet készítette légyen, még pedig ugy, 
hogy a kinek emlékére állították, anuak emlékét 
akképen ébressze föl bennünk, hogy rögtön föl

találjuk benne a mi ismerős fogalmaink láthatóvá 
tett indokait. 

Minden magyar olvasó ismeri Petőfit, s bár 
nem tud magának határozott fogalmat alakitani 
oly emlék-szoborról, mely méltó legyen a költő 
ismert tulajdonaihoz, e fogalomnak már meg kell 
alakulni, ha látja a szobrot. Vagy azt mondjuk 
rá : igon, ez Petőfi; vagy pedig azt: nem igy kép
zeltem. Ez a vélemény megállapítása a szobrász 
föladata. 

Izsóra nem kis föladat várt, midőn megbíz
ták, hogy Petőfi szobrához tervet készítsen, 
noha Izsónak meg van az a sajátságos adománya, 
hogy rendkívüli érzékkel bir a magyar karakter 
iránt, mint ezt több izben kitüntette, a a miro 
Petőfi ábrázolásánál okvetlen szüksége van a 
szobrásznak. De Petőfi működése oly kulmináló 
eseményekhez van kötve, hogy azok többfélesége 
nagyon megnehezíti a fölfogást egy talpalatnyi 
ábrázolási alkalomra. Mint költőt a nemzetiesség, 
a népiesség ép ugy jellemzi, mint a hazaszeretot, 
mely annyiszor zengett lantján. Ámde forradalmi 
dalnok is volt, ki az emberiség legnagyszerűbb 
jogainak kivivására, a szabadságra buzdította 
nemzetét és csatariadókat harsogott. Részt vett 
maga is a véres küzdelmekben, kardot kötött 8 
elveszett a csaták véres gomolyában. 

Egy emberi élőt működésére mindig nagy 
meghatározásokat foglal magában az esemény, 
mely az élet tevékenységét kioltja, és sokszor ea 
lesz irányadó, akár a keresztyénség martyrjainál, 
akár az aradi vértanuknál, akár a csatákban elhullt 
hősnél. Petőfinél is kulminál halála, melyet még 
költeményei mellett is tudnunk kell, hogy egyé
niségét teljesen ismerhessük, ö nemcsak nemzeti 
költő, telve hazaszeretettel, nemcsak forradalmi 
dalnok, hanem a szabadságharcz katonája is s a 
csatatér nemes áldozata. 

Igy fogta őt föl Izsó is, midőn szobrához az 
első tervezeteket készitette, azt, melyet lapunk is 
bemutatott, s mely a költőt lázas hévben ábrázolja, 
szilaj mozdulatban fölemelt karral, mintegy a 
tömegek előtt állva, s oly indulatban töltüntetve, 
mintha az egész tömeget magával akarná ragadni, 
hangoztatva előttük: „Talpra magyar!-' A sza
badságharcz költője lebegett előtte, mely forron
gásra buzdít, mely lantján csatákat, nemzeti és 
emberi jogokat hirdet. 

A szobrász műtermében igen sok vázlat 
mutatja, mennyi előkészületet tett, hogy igy 
állithassa elő Petőfit. Magasra fölemelt jobbkar, 
az egész test heves és indulatteljes mozdulata: 
mind rajta van e vázlatokon. Balja egy félig kigön
gyölt irattekercset tart, s nyúlánk alakjának a 
köpeny ád hullámzatos körvonalokat Lábai előtt 
láncz és tört iga. 

Ez a minta igy fölfogva a költőt, annak leg-
kulminálóbb jellegét tünteti föl; s igy volt szánva 
a Hermina-térre, a népszínház elé. Időközben 
azonban elhatározták, hogy a Hermina-térre az 
operaházat emelik, s a hol a népszínház lesz, oda 
nem fór el a szobor. A Dunaparton jelöltek tehát 
számára helyet. Itt Petőfi alakja a Duna felől 
messziről látható lesz, s arcza a Gellért-hegyen 
alól elterülő nagy síkság felé tekint. A szobrász 
okkor ugy tapasztalta, hogy épen a legtágasabb 
szemléleti pontról, a Duna felől, a szobor arczát 
és fejét elfedi a magasra fölemelt jobbkéz, s ezért 
uj tervet készített. 

Még mindig a forradalmi dalnok lebegett 
előtt', 8 újra oly alakban vázolta, melyre ráillett 
a hires költemény: „Talpra magyar!" 

De most már a jobb kart egészen leeresztette, 
s az szilaj mozdulattal hull félig alá. Ez is szavaló 
mozdulat, de nem oly patheticus, nom is oly kife
jező, noha amannál is szükség lett volna kevésbbé 
merev mozdulatot gyökeresiteni. Különben e váz
lat sok tekintetbeu hasonlit az elsőhöz, kivéve, 
hogy a test egész állását a jobb kar mozdulata 
folytán másként kellett elhelyezni. Ugy látszik, 
hogy a művészt nem elégítette ki e vázlat, s most 
harmadikat készített, s egyszersmind fölhagyott 
az eszmével, hogy a forradalmi költőt állítsa elő. 
Inkább a hazafias költőt kezdte tanulmányozi, s 
a fölfogás motivumát Petőfi azon költeményében 
kereste: ,,Tied vagyok, tied hazám, — E szív, 
e lélek!" 

Petőfi szobrának e tervezete szónokló állás
ban mutatja az alakot. Szikár arcza a magasba 
tekint, jobbját keblére teszi, s aláfelé mozduló, 
kissé előre tárt baljában irattekercset tart. Egész 
teste előre nyomuló, s bal lába lépő mozdulatot 
tesz. Nyakába panyókásan köpeny van vetve, 
melyet a balkéz félig elhárít a test elől, ugy hogy 
annak alakja kiválik a hátsó redősátorból; jobbja 
pedig, a mint keblére teszi, a másik oldalról előre 
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vonja a köpenyt, melynek csücske szép lehulló 
redőzeteket alkot. 

Pathosz, hév és nemes nyugalom van e ter
vezetben, és van hatása is, miről meggyőződhetett 
mindenki, ki látta a művész műtermében. A 
minta mindössze alig egy láb magas, 8 ekkép a 
részletek, az arcz még csak nagyjából vannak 
feltüntetve. Az egyetemes benyomás elősegítésére 
bronzzal is be van vonva, 8 talapzatra állitva. 

Múlt vasárnap mutatta be Izsó a szoborbi
zottság tagjainak s a hírlapok képviselőinek, kik 
megtekintek mind a három tervezetet. Izsó az 
utóbb említettben állapodott meg, s azt a bizott
ság tagjai is tetszéssel szemlélték, némely mellé
kes megjegyzéseket téve. 

Megvalljuk azonban, hogy nekünk jobban 
tetszett a legelső fölfogás, mely Petőfit oly hév-
teljesen igyekezett bemutatni, s őt egy nagy 
időszak alakjává tette, oly időszak alakjává, 
nielylyel az ő emléke egybeforrt, s melyre lehe
tetlen meg nem emlékeznünk, ha Petőfi nevét 
halljuk. 

Izsó sok szépészeti érzékkel, plasztikával és 
kifejezéssel készítette el harmadik tervezetét is, s 
díszes emléke az egy költőnek, előtünteti Petőfit 
is erős karakterrel, de első fölfogása költőibb volt, 
8 az egyénítés jobban öszbangzatban állt azon 
drámai befejezéssel, mely a költő életének véget 
vetett a harczmezőn. 

A szobor alakja 13'/2 lábnyi magas lesz, talap
zata pedig (melyet Izsó rajzban mutatott be) 22 láb
nyi. Ez utóbbi egysze
rűnek, de ízléssel van 
tervezve, 8 elől koszo
rúba jön a költő neve. 

A teljes nagyságú 
szobor mintázásához 
a tavaszszal kezd Izsó, 
s körülbelől két évro 
van még szükség, hogy 
az érczöntő gyárból is 
kikerülhessen. Addig 
a közönségnek is lehet 
alkalma, hogy ez 55 
— 60,000 frtba kerülő 
szoborra ujabban is 
adakozzék, miután a 
szükséges összeg még 
nincs együtt. 

A művész már rég
óta készített tanul
mányfőket Petőfi meg
levő arczképei után, 
sőt a költő fiának ar
czárói is vett viasz
lenyomatot, mikor ko
porsóban feküdt. Egy 
szép tanulmányfő már 
készen is van, s arról 
márvány mellszobrot 
rendelt meg a közok
tatásügyi miniszter a 
múzeum számára. 

Az irámszarvas és a lappok. 
Az irámszarvas a lappoknak, finneknek, sza

mojédoknak s más északvidéki népeknek épen az, 
sőt bizonyos tekintetben több, mint a mi a bedui
noknak a teve, a mongoloknak a ló, az alpok 
lakóinak a juh és kecske s Afrika berbereinek a 
pálmafa. Az irámszarvas teszi lehetővé rajok 
nézve az ide s tova bolyongást a hólepte vadono
kon keresztül, valamint nyáron át is a nomád
élet folytatását. E hasznos állat télen szánokat, 
nyáron szekereket huz meglehetős nagy teherrel 
a oly sebesen, hogy a ló is alig mérkőzhetnék 
vele. Az ázsiai törzsek hátas- és teherhordó állat
nak is használják. Tejével s húsával egész csalá
dokat eltart; bőrével ruházza őket s azonkívül 
sátor ponyvákhoz, szánboritóhoz, ágy- és szán
bélléshez, csizmához és házi edényekhez szolgál
tat vele anyagot; beleiből czérnát, csontjaiból 
házi szerszámokat és fegyvereket készitenek; 
vérét leves gyanánt eszik, sőt még gyomrának és 
beleinek tartalmából is élelmet készitenek. Szóval 
az irámszarvas az északi népeknek nemcsak min
den gazdagságát, hanem életfeltételeit is képezi. 

Az irámszarvas a finneknél és lappoknál haj
dan áldozati állat is volt, melyet nagy ünnepek 
alkalmával isteneik tiszteletére levágtak, e hasznos 
állat vérével és zsírjával bálványképeiket bemá
zolták, pompás agancsát oda helyezték a bálvá
nyok fejéhez és az állat minden tagjából tettek 
elébe pár falatot, a csontokat és körmöket elásták, 

ellenben a megfőzött húst az istenek tiszteletére 
jóizün elköltötték. Azonkivül a szent, vagyis 
szaimó-irámszarvast jósállatnak tekintették, épen 
mint a régi germánok és a persák a csataméneket. 
Ugyanis valahányszor a shamánok vagy kuruzsló 
papok egymással összevesztek, ugy hogy a czivó-
dást csak párbaj dönthette el, nem ők maguk har-
czoltak, hanem mindenik egy szaimo- írámszarvast 
állított ki maga helyett s azokat fölingerelvén, 
egymás ellen uszították, ugy hogy elkoserodott 
dühvel rohantak egymásra. A szent szarvasok 
viaskodásának végét a papok tétlenül várták mint 
valami istenitéletet és a legyőzött állat gazdája 
szintén legyőzöttnek ismeré el magát s vagy lefi
zette a reá szabott bírságot, vagy meg kellett 
halnia, miáltal ez irámszarvas-párbaj az amerikai 
párbajnak vált egy nemévé. 

Az irámszarvas mint teherhordó és igavonó 
állat 2—3 mázsát is elbír s óránként két mérföldet 
halad. A szán vagy pulka csónakalaku, 5 láb 
hosszú s 2 láb széles; rúdja nincs. Hátul a tám-
lányt egy függélyesen álló deszka képezi. Miként 
a mellékelt rajzon is látható, az egész jármű ugy 
van készitve, hogy sebes futásnál szüntelenül 
ingadozik hol jobbra, hol balra, s így az irám-
bőrbe burkolt utasnak folytonosan ügyelnie kell, 
hogy az egyensúlyt fönturtsa, különben minden 
zökkenésnél fölborulna, mert ha az irámszarvas 
egyszer futásnak eredt, egykönnyen meg nem áll, 
ha szinte gazdáját a szánon kivül hurczolja is maga 
után. Még eredetibb a lappok diszes ló-, azaz: 

Utazó lapp. 

irámszarvas-szerszáma, melyet tarka rongyokkal, 
ezüst és czinon csatokkal, csengetyükkel és gom
bokkal aggat tele és az állat szarvaihoz van erő 
sitve. E czifra szerszámmal szokott a lapp vásárra 
és templomba járni. A lappok nem szoktak kerülő
ket csinálni, mindig egyenes irányban mennek, de 
a veszélyesebb helyeket nyirágakkal jelölik meg. 

A sarkvidéki népek életmódjukat az irám
szarvas természetéhez kénytelenek alkalmazni, 
ugy hogy tulajdonképen az ember vált függővé 
az állattól, nem pedig ez amattól, mint más 
helyeken történik. Minthogy még a szelídített 
irámszarvasok is vándorolnak, gazdáikat is nomád 
életre kényszeritik olyan formán, hogy minden 
másfél évben bizonyos kört írnak le vándorlá
saikkal s innét visszaérkeznek oda, honnan kiin
dultak. A vándor-irámszarvas bámulatos helyis
meretet vagy inkább helyi ösztönt árul el s a 
mellett jó emlékező tehetsége is van, mert fölis
meri az átutazott vidékek ismertető jeleit. Ura 
hangját szintén jól ismeri és hivására követi őt, 
utazás közben az éneket örömest hallgatja, szóval 
urának hűséges társa mindenütt s annyira össze
szokott már az emberekkel, hogy ezeknek hibáit, 
haragos, hirtelen természetét, szeszélyességét, 
boszuállását is eltanulta. 

Végül megjegyezzük, hogy egy irámszarvas 
levágása mindig nagy ünnep a családban s oly 
hatalmas mulatságot csapnak tiszteletére, mint 
nálunk faluhelyen a disznótorok alkalmával. 

S. L. 

E g y v e l e g . 
** {Az elhunyt szász királyról.) A „Stettiner 

Ztg." a következő adomát közli: Az öreg király 
rendkívül érdeklődött minden iránt, a mi országá
ban történik s alig volt olyan csekélység, a mi 
figyelmét elkerülte volna. Szokása volt gyakran 
meglátogatni a törvényszéki tárgyalásokat, az 
alsóbb és magasabb iskolákat előadás alatt, s a 
mindenféle hivatalokat, mikor nem is várták. 
Egyszer megjelent egy jelentéktelenebb állomás 
távirda-hivatala előtt. A távirásznak épen hogy 
annyi ideje volt, hogy megtáviratozza a szom
széd állomásra barátjának: „Épen most lép be a 
király inspiciálni." A király csakugyan belépett, 
kérdezősködött a forgalom élénkségéről, a távsür
gönyök számáról, a bevételről, hivatalos teen
dőkről, stb., mikor a villanytelep kezdi jelezni 
egy sürgöny érkeztét. A hivatalnok zavarba jön, 
a mint az érkezett sürgönyt elolvassa, s még 
nagyobb zavarba jön akirály kérdésére, hogy mit 
tartalmaz az a távirat ? A hivatalnok kitérő választ 
ad, azt mondja, hogy a sürgöny tartalma nem 
közölhető stb. De a király most már minden áron 
tudni akarta, mi van a sürgönyben, mire a szegény 
távírász nagy hebegve előadja, hogy épen jelenteni 
bátorkodott a szomszéd állomásra ő felségének leg
kegyelmesebb látogatását, mire a szomszéd állo
másról most a következő tartalmú válasz érkezett: 
„Az a király is mindenben beleüti az orrát." 

** {Világos választási manifestum.) Lannes 
ezredes, a későbbi tá
bornagy, 1802-ben Bo
naparte tábornok érde
kében ezredéhez kö
vetkező napiparancsot 
intézett: „ Katonák t 
Arról van szó, hogy 
Bonaparte tábornok 
élethossziglan első 

konzullá választassák. 
A vélemények szaba
dok, és én nem akarok 
senkire pressiót gya
korolni. De annyit 
mondhatok, hogy a leg
elsőt, ki nem reá sza
vaz, az ezred arczvo-
nala előtt fogom mint 
ellenszegülőt főbe lö
vetni. Éljen a szabad
ság ! Lannes ezredes !" 

** {Uj üstökös.) A 
bécsi cs. kir. csillagda 
jelenti, hogy marseilli 
társától f. hó 11-kén 
távirat érkezett hozzá, 
mely egy uj üstökös 
fölfedezésének hirét 
közli vele. Az uj csil
lagot Coggia segéd fö-
dözte föl. Egy-két órá
val később Winecke 
tanártól Strassburgból 
hasonértelmü távirat 

érkezett, s ezután Bécsben is észlelték az uj üstö
köst, mely meglehetősen halvány, gömbölyded 
ködtömeg alakjában mutatkozott valódi központ 
nélkül. Ezen fölfedezés már a 11-dik, melyet a 
bécsi tudományos akadémia erre vonatkozó juta
lomtételei eredményeztek. 

** {Házasság a felhők felett.) Kaliforniából 
azt az amerikai újságot írják, hogy Lay nevű 
tanár f. évi okt. 25-én menyasszonyával és egy 
békebiróval egy léghajón fölszállt a magasba s a 
boldog pár ott a felhők közt irta alá a békebiró 
által hitelesített házassági szerződést. 

** {Szerves élet a Monthlancon.) Münchenbői 
irják: A földrajzi társulat nov. 14-ki ülésében dr. 
Pitschner Vilmos érdekfeszitőleg vázolta a Mont-
blancra, Európa e legmagasabb csúcsára tett 
útját. A három ut közül a legrövidebbet válasz
totta, az úgynevezett „Grandé-Crevasse-ot," hol 
a 400 láb magas Mur de la Cote megmászása 
csak a vezetők által fokonként bevágott úgyneve
zett gletscherlépcső által vált lehetségessé. A 
Montblanc tetején az előadó, ellentétben Laus-
sure-vel, ki a tetőt oly keskenynek mondja, hogy 
alig állhat rajta két ember, ugy találta, hogy az 
orom szélessége 12—14 láb. A tudós a tetőn egé
szen jól érezte magát; ütere 116-at vert perczen
ként, a völgyben 76-ot. Érdekes volt az a közle
ménye is, hogy a szomszédos „Ober-Maulthier-
fels"-en, Európa legmagasabb szikláján moh volt 
található és egy hangyfaj: a Tisiphonia Austmlis. 

Melléklet a Vasárnapi Öjsag 47-ik számához 1873. nov. 23 

Irodalom és művészet. 
— {A „Budapesti Szemle") ez évi folyamá

nak utolsó (6-ik) füzete megjelent, s tartalma 
következő „Walter Scott", Carlyle után Baráth 
Ferencztől; „Bisticci Vespasianus Janus Panno-
niusról és György kalocsai érsekről" Pulszky 
Ferencztől; „Az angol munkás osztály helyzete" 
Szathmáry Györgytől; „Az átalános mechanikai 
alapelveknek fejlődési története" König Gyulától; 
„Darien", egy lap Anglia történetéből, Macaulay 
után Szász Károlytól; „Elmerülök", költemény 
Lóvay Józseftől; „A halász" Göthe balladája 
Szász Károlytól; „Bécs és a világtárlat 1873-ban" 
Finály Henriktől; Szigligeti és ujabb müvei" 
Gyulai Páltól; „Thierry poathumus műve", a „Be-
vue des deux mondes" után H. S.; „A régi zsidó
világ ós az egyéni szabadság eszméje" Freisinger 
Lajostól; s az „Értesitő"-ben Bichter „Die lei-
tenden Ideen und der Fortschritt in Deutachland 
von 1860 bis 1870", Matlekovics Sándor „A 
kereskedelem története", Frischauf „Absolute 
Baumlehre" czimü könyveinek s a Báth Mór csa
ládi könyvtárának ismertetései. Látható e tárgy
sorozatból is, mily sokféle, s változatos közlemé
nyek jelentek meg e kötetben is, melyhez mág a 
következő figyelmeztetés van csatolva: „Jelen 
számmal a B. Sz. 1873. évi folyama be van fejezve. 
A t. előfizetők kéretnek előfizetéseiket az 1874. 
évi folyamra, egy évre 12 írttal, félévre 6 írttal 
megújítani." 

— {Időszaki folyóiratok.) Megjelentek az 
utóbbi napokban: 1) A „Ludovica Akadémia köz
lönye", melyeta Ludoviceum tiszti kara szerkeszt, 
s melynek ez legelső füzete. Tartalma egészen 
katonai szakszerű, ezúttal még jelentékeny részt 
foglalván el benne a Ludovica-Akadémia beren
dezéséről szóló közlemények. Czikkei a követke
zők: A lovasságnak a hadműködések alatti alkal
mazásáról, Forinyák Gyula m. k. honvédőrnagy-. 
tói. Első Napóleon emlékiratairól, F . G.-tól. A 
fegyvertan tanulmányozása a m. k. Ludovica-
Akadémiában, Bulyovszky Gyula m. k. hon
védőrnagytól. Harczászati tanulmányok, Kránitz 
János, m. k. honvédszázadostól- A Ludovica-
Akadémia tiszti tanfolyamán tartandó harczászati 
előadások tantervezete, Forinyák Gyula m. k. 
honvédőrnagytól. A Ludovica-Akadémia tiszt
képző tanfolyamán tartandó hadseregszervezési 
előadások tantervezete, Geőcze István m. k. hon
védfőhadnagytól. A magyar királyi honvédségi 
Ludovica-Akadémia rendszerének s belső beren
dezésének szabálytervezete. Szemle. Különfélék. 
Mint katonai szakművek, igen figyelemre méltók
nak mutatkoznak e füzetek, melyek havonként 
jelennek meg, s előfizetési árak 4 frt; mivel azon
ban a novemberből megindult vállalat első folyama 
14 füzetből álland, ez kivételesen 5 frt. 2) „Érte
kezések a nyelv és széptudományok köréből." Kiadja 
a m. tud. akadémia, szerkeszti Gyulai Pál osz
tálytitkár. E füzet az akadémia első osztályának 
értekezéseiből és fölolvasásaiból adja a szokott 
közleményeket. 3) „Magyar Nyelvőr," az akadé
mia megbízásából szerkeszti Szarvas Gábor, Xl-ik 
füzet. A szokott tartalmassággal, s a magyar 
nyelvre vonatkozó fejtegetésekkel jelent meg. 4) 
„Természettudományi Közlöny," november havi j 
fűzet, melyben az érdekes apróbb közleményeken 
kivül, most főként az élettan s csillagászat köré
ből, három nagyobb értekezés van: A bécsi világ
tárlat mágnesei, Szily Kálmántól. Néhány szó az 
állatphaenologia érdekében, Horváth Gézától, s 
a magyar-óvári vegykisérleti állomás leirása. 5) 
„Földrajzi Közlemények," kiadja a földrajzi társu- I 
lat, szerkeszti Berecz Antal. Tartalma: A Tekesz-
völgy és a Muzárt-szorosut, Vámbéry Ármintól; . 
Rheobathometer, Stahlberger F.-től; Futamjelző, 
Mayer E.-től; Az osztrák-magyar expediczió, j 
Terner Adolf-tói; A föld alakja ó-görög fölfogás 
szerint, Garami Bikhárdtól; Bövid közlemények, 
könyvészet. — 6) A „Magyar Tanügy" ez évi 8.; 
és 9-ik füzete számos kisebb közleményen kivül a 
következő nagyobb czikkeket tartalmaz: A latin 
alaktan kezelésmódja az első osztályban, Nuber 
Sándortól; A protestáns theologiai tanintézetek 
reformja, Weber Samutól; A jezsuiták gymnáziu-
teai, György Aladártól; a magyar országos tanszer
múzeum s a jog- és államtudományi szigorlatok 

T Á R H Á Z . 
ügyében, az iró megnevezése nélkül. Előfizetési 
ára e gondosan szerkesztett havi folyóiratnak 
egész évre 5 frt. — 7) A „Magyar prot. egyházi 
és iskolai figyelmező" novemberi füzetéből a szer
kesztő Révész Imre „Emlékirat a tiszántúli ref. 
egyházkerület főt. közgyűléséhez a középtanodai 
oktatásról szóló törvényjavaslatról" czimü mun
kálatát kell fölemlítenünk. 

— {Gyakorlati kézikönyv-folyamot) indított 
meg Balázs Sándor fővárosi postatiszt. Czime 
„Postai díjszabványok,'1 melyekből most jelent 
meg az első füzet, s jönni fog a többi is négyszer 
évenként, mind a posta körébe vágó tudnivalókat 
tartalmazván. E műben a világ bármely helyérő 
küldendő levelek, pénzek és csomagok dijlevele 
össze van állitva, s így nemcsak a postahivatal
nokok, hanem a nagy közönségre nézve is hasznos 
munka s hazai nyelvünkön egyedüli szakmü. Az 
első sűrűn nyomatott nagy fűzet ára 60 kr, s egész 
évre négy ily füzetre 1 frt 10 kr. Megrendelhetni 
a szerzőnél (Budapest, Prater-utcza 9. sz. a.). 

— {Ifi. Csáthy Károly) kiadásában Debre-
czenben megjelent: Természettan, népiskolai hasz
nálatra, összeállította B. P . debreczeni tanitó. Ára 
kemény kötésben 26 kr. 

— {„Hárfa-hangok") czim alatt Rácz Mihály, 
a „Nagyvárad" volt szerkesztője, előfizetést hirdet 
egy kötet lyrai költeményre. A könyv 10—12 
ivén, velinpapiron fog megjelenni újévre, s az elő
fizetési összeg (egy forint) szerző neve alatt Nagy-
Váradra küldendő. 

— {Böpirat egy kholera-orvosságról.) Kecske
méten ily czimü füzotke jelent meg: „Néhai gr. 
Török Lajos kholera ellen alkalmazott rusztinc-
turája, s az ezen üldözött gyógyszer fényes sike
rének okiratai." Irta Garzó Gyula, a gyomai ref. 
egyház lelkipásztora. Elmondja e kis könyv, hogy 
a rusztincturát a kassai kerület tanulmányi igaz
gatója, néhai gr. Török Lajos találta fól és siker
rel alkalmazta a kholera ellen már 1831-ben is, 
valamint oly sikerrel alkalmazták legutóbb is, 
hogy a ki használta, senki sem halt meg; sőt a 
képviselőházban Péchy Tamás is fölszólalt, hogy 
ezt engedélyezni kellene. A kormány azonban 
eltiltotta. A gyógyszer titka a nagy Kazinczy fiá
nak, Antoninnak birtokában van, s midőn a bel
ügyminiszter fólszólitá, hogy pecsét alatt közölje 
a szer vegyészi részeit, ő tagadólag felelt, miután 
néhai nagyatyját (Törököt) már annyit keseriték 
az orvosok, hogy írásban hagyta meg, mikép a 
szer titka a család körében maradjon. Ez pedig 
baj, mert orvosrendőri szempontokból így nem 
lehet felőle nyilatkozni. 

— {Vidéki uj lapok.) Kolozsvárit újévtől 
„Társadalom" czim alatt szépirodalmi, ismeretter
jesztő és társadalmi hetilap indul meg Hory Béla 
és Salamon Antal szerkesztése mellett. Fősúlyt 
fog fektetni az ismeretterjesztő részre és az erdé
lyi társadalmi mozgalmak ismertetésére, valamint 
ily irányú tanulmányokra és történelmi hátterű 
szemlékre. — Beregszászon pedig „Bereg" czim 
alatt Janka Sándor szerkesztése mellett újévtől 
hetilap indul meg, mely a helyi érdekeket kívánja 
képviselni és társadalmi utón s nemzeties irány
ban hatni. Előfizetési ára egész évre 6 frt, évne
gyedre 1 frt 50 kr. 

— Sz. J . {Hírlapirodalmunk 1873-ban.) A 
„Vasárnapi Újság" jelen évi számaiban közölt 
kimutatásainkat a következőkkel egészíthetjük ki. 

234. Félegyháza. (K.-Félegyháza.) Vegyes tartalmú 
hetilap. Laptulajdonos Reviczky János; ideigl. szerkesztő 
ifj. ülrich István, kiadják a Bába testvérek. Megjelenik 
minden vasárnap kis ivrét egy ivén. Eiőf. ára 4 frt. (Kelet
kezett szeptember 28-kán). 

235. Képet Regénytár. Kiadók: Deutsch testvérek. 
Megjelen minden hó 1. 10. és 20-kán8-drét 4 ives fűzetek-
bon. Elöf. ára 5 frt, egyes füzeté 15 kr. (Keletkezett ok -
tóber l-jén.) 

236. Földmiveléti Erdekeink. Mezó- és erdőgazdasági 
hetilap. Kiadó-tulajdonosok: Légrády testvérek. Szerk. 
Máday Izidor. Megjelenik minden hétfón 4-drét egy ivén. 
Elóf. ára 6 frt. (Keletkezett november 3-kán). 

V á l t o z á s o k : 
Erdély október hótól kezdve hetenként kétszer je

lenik meg. 
Vadát* ét Venenylap szerkesztését augusztus ho végen 

Sárkány János Ferencz vette át. 
Magyar Batár mint A NSk Munkaköre szerkesztését 

Wohl Janka és Stephanie vették át október l-jével. 
Petti Hölgydivatlap október l-jén Budapesti Bazár 

Pesti Hölgydivatlap czimet vett fóL 

Megszűnt lapok: 
18. A Nők Munkaköre megnünt szeptember ló-kén és 

beolvadt m „Magyar Bazár"-ba. 
19. Zemplén megszűnt szeptember végén. 
90. Sárköti Lapok megszűnt szeptember végén. 
21. Képet Világ október l-jével megszűnt. 
22. Somogymegyei Tanügyi Lapok megszűnt október 

hó folytán. 
A magyar birodalom területén megjelenik 

jelenleg magyar nyelven 214 hírlap és folyóirat. 
— {Mai számunkkal) veszik olvasóink 

a „Képes Kiállítási Lapok" uj folyamának 
15-ik számát. Lapunk e kiállítási mellékle
téből még két számot adunk ki, és pedig a 
„Vasárnapi Újság" decz. 7-ki és decz. 21-ki 
száma mellett; az utóbbival a bécsi világ
tárlat megnyitása óta rendesen adott kiál
lítási mellékleteink be lesznek fejezve, s 
a „Vasárnapi Újság" azután — mint már 
jelentettük olvasóinknak — egy félivvel 
bövitve vagyis két ivnyi terjedelemben fog 
megjelenni. 

Kftzintézetek, egyletek. 
** {Magyar tud. akadémia.) A nov. 17-iki 

ülésen a szakférfiakra nézve érdekes fölolvasást 
tartott Kruspér István a párisi levéltári méter
rúd véglapjain lévő mélyedések megméréséről. 
Utána pedig Fridvalszky János tett előterjesztést 
1871. nyarán akadémia megbízásból tett állattani 
útjáról. Máramarosban sok érdekest talált, többi 
közt 618 rovart gyűjtött, köztük két egészen uj 
fajt. Máramarosban 99 gerinczes és 778 gerincz-
telen állat ismeretes. 

** {A természettudományi társulat) nov. 19-én 
ülést tartott. Legelőször Balogh Kálmán érteke
zett a „choroton-chloral-vizvegy hatásáról az 
állati szervezetre." Több kísérlet alapján bizo
nyította, hogy e szer alkalmazása által az állatok 
rendkívüli érzékenységet tanúsítanak, kivált a 
fejbea. Majd Horváth Géza ismertette a rovarok 
befolyását a növények m gtermókenyitésére. Ez 
sokáig ismeretlen szerepe volt a rovaroknak, míg 
Sprenger és később Darvin híres munkájában ezen 
kérdéssel behatóan és páratlan alapossággal fog
lalkozott. Darvin a növényeknek rovarok által 
való megtermékenyítését igen fontosnak, s a nö
vények életerejére és a létföntartási harczban azok 
előnyös küzdésére sokkal jobbnak és biztosabbnak 
jelzi, mint az öntermékenyitést. Azon rovarok, 
melyeknek föladata a növény megtermékenyítése, 
ezen czél elérésére a természet által alkalmas szer
vekkel vannak ellátva. A rovarok közül, melyek 
a növények termékenyítésében közreműködnek, 
különösen ki kell emelni a méh-féléket, melyek e 
tekintetben kitűnő szolgálatot tesznek a növények 
fejlődésére. Ennek illusztrácziójára említi Dar
vin nak és Vogtnak igen érdekes eszmelánczolatát, 
mely ezen méhrovarok által származó terméke
nyítést összeköttetésbe hozza közvetett kölcsönös 
összefüggés folytán az emberi fejlődöttséggel, 
haladással stb. Az utolsó értekező Högyes Endre 
volt, ki a „Hüler-féle tüneményről a tüdőbeli vér
keringésben" szólott. Ezen tünemény magyaráza
tára számos kísérletének eredményét adja elő, me
lyeket békák tüdőjén vitt véghez. 

** {Az akadémiai olvasókör) már megalakult, 
s fényes helyisége az akadémia palotájában van. 
Alakuló gyűlése a múlt vasárnap volt, melyen 
Lónyay gróf elnökölt, ki legelőször is köszönetet 
mondott Csengery Antalnak az eszme megpendi-
téseért, Arany Lászlónak pedig a berendezésnél 
tanúsított ízlésért. Azután fölolvasták az aláírási 
iveket, melyek élénk részvétről tanúskodnak, noha 
még sok iv nem küldetett be. Következett a 
választmány megalakítása szavazás utján. Elnök, 
alelnök az akadémia elnöke és alelnöke lesz min
dig, és ezek most Lónyay és Csengery. A választ
mány tagjai pedig következők lettek: Arany 
László, Csernátony Lajos, Franki Vilmos, Gyulai 
Pál, Gorove István, Greguss Ágost, Horváth 
Döme, Horváth Mihály, Hunfalvy Pál, gr. Károlyi 
György, b. Lipthay Béla, Lukács Antal, Pauler 
Gyula, Pulszky Ferencz, Pulszky Ágost, Bákosy 
Jenő, Bibáry József, b. Sennyey Pál, Somssich 
Pál, Stoczek József, Szily Kálmán, Székács József, 
Tarkányi Béla, Tisza Kálmán, Toldy Ferencz, 



r Trefort Ágost, Urváry Lajos, Warmann Mór, 
Wodianer Albert. A választmány rögtön meg
tartotta első ülését, melyben a belső ügykezelésre 
vonatkozó szabályokat állapitotta meg, többi közt 
a könyvtárból kiveendő müvek használati módját. 
Akadémiai nagygyűlések alatt a vidéki tagok mint 
vendégek tekintetnek; vendégek — bevezetés 
mellett — különben csak három napig látogat
hatják a kört. Igazgatónak Arany Lászlót, tit
kárnak Rákosy Jenőt választották meg. 

Mi újság? 
0 (E héten) csaknem egyedül politikai ese

mények monopolizálták az érdekeltséget. A hét 
elején aggasztó hirek keringtek Deák Ferencz 
betegségéről. Szombatról vasárnapra szóló éjjel 
hír szerint erős láz szállta meg. Egy helyi lap 
szerint ugy éjfél után két óra felé égető szomjú
ságot érzett. A csengettyühuzó, melylyel a szol
gálattevők közül valakit beszólithatott volna, ott 
függött ugyan ágya mellett, de az öreg ur túlsá
gos gyöngédségből habozott hozzá nyúlni, meg
gondolván, mily kellemetlenül esnék azoknak, 
kik a fárasztó napi munka után most pihennek, ha 
édes álmukból fölriaszt atnának. Inkább maga hozza 
el az ágyától néhány lépésnyi távolban álló vizet. 
Föl is kelt, de alig tett két lépést, lábai összecsuk-
lottak alatta, leroskadt a földre s huzamosb ideig fe
küdt a hideg padlaton. Innen datálódik jelen beteg
sége, melyről a hir néha nagy consternatióra szol
gáltatottokot. Csütörtökön azonban már azt beszél
ték, hogy jobban van, föl is kelt ágyából, a veszély 
elvonult, aggodalomra nincsen ok. — Az ország
gyűlés felette lassan lát a dologhoz, hosszas 
szüneteket tart, ugy látszik, nem akaródzik a 
munka. £ héten csak a Simonyi Ernő bankügyi 
javaslatának indokolása zavart némi vizet, s az 
inkompatibilitásról szóló inditvány, melynek 
az adja meg a komikus színezetet, hogy csupa 
olyan képviselők írták alá, kik pénzintézetek 
elnökei, igazgatói vagy igazgató tanácsosai, mely 
hivatalaikról az inkompatibilitás kimondása esete
ben lemondani kényszerülnek. így csinál az 
ember szükségből erényt. — A pártalákulási for
rongás még mindig tart s nem mondhatja meg 
senki, hol és mikor ér véget? 

*• (A király trónraléptének 2 5-ik évfordulóját) 
deczember 2-án Budapesten is meg akarják ülni. 
Ugyanis a főpolgármester elnöklete alatt számos 
főv. bizottsági tag értekezletet tartott arról, mikép 
volna az eszközlendő. Tüzetesebb megállapodás 
ez ügyben, mely még több értekezleten fog meg
beszéltetni, eddig nemlétesült, valószínű azonban, 
hogy egy alapítványt tesznek elárvult gyermekek 
számára, vagy pedig menhelyet létesitnek elsze
gényedett személyek eltartására. Részletesb ja
vaslat előterjesztésével Radocza János és Váradi 
Károly bizattak meg. 

** (A királyné névnapját) e hó 19-én a főváros 
minden templomában isteni tiszteletekkel ülték 
meg. A várbeli plébánia-templomban Simor her-
czegprimás mondta a nagy misét, fényes egyházi 
segédlettel, s jelen voltak a miniszterek, a polgári 
és katonai hatóságok; a fővárosi törvényhatósá
got Ráth Károly, Kammermayer és Gerlóczy 
képviselték. Ugyanők az isteni tisztelet után a 
belügyminiszterhez mentek, s kérték, hogy a pol
gárság meleg üdvözletét juttassa a királyné tudo
mására. A belvárosi templomban pedig a törvény
székek, árvaintézetek, (melyek a királyné pártfo
gását és jótékonyságát élvezik) voltak képviselve. 
A középületeken, a konzulságok lakásán s a 
kikötő árboczain lobogók lengtek. A nemzeti 
színházban díszelőadás volt s a „Romeo és Júl ia" 
Operát adták elő. 

** (Liszt Ferencé ajándéka a múzeumnak.) 
A hires művész pár nap előtt meglátogatván a 
nemzeti muzeumot, távozása előtt megkérte a 
múzeum igazgatóját, hogy adna rendelkezésére 
néhány szekrényt, miután Weimárban levő gyűj

teményét a múzeumnak szándékozik ajándékozni. 
A többi közt ott van az a diszkard is, melyet 
1840-ben kapott a magyar nemzettől, továbbá 
egy művészileg készült váza, az orosz czár aján-
doka, melynek értéke 30,000 frankra becsültetik'; 
az a két koszorú, egyik arany, másik ezüst, melyek
kel csak az imént, 50 éves jubilaeuma alkalmából 
tiszteltetett meg és számos egyéb emlék. A gyűj
temény összes értéke, hir szerint, megüti a 300,000 
frankot. 

** (Csokonai születésnapjának százados évfor
dulója) e hó 17-én volt, s a debreczeni főiskola 
önképző köre meg is ünnepelte kardalokkal és 
szavalatokkal, melyekre sokan jelentek meg. 
Ugyanaz nap este a színházban Szigligetinek 
„Csokonai szerelme" czimü színművét adták elő. 

** (A magyar gőzhajó-társulat igazgatóságát) 
a közlekedésügyi miniszter arról értesítette, hogy 
s» kormány nem veheti át a társulat ügykezelését, 
s átalában nem bocsátkozhatik semmiféle tárgya
lásokba. 

** (Nagybecsű könyvtára volt) Török János 
publiczistának, melyet most Schlauch Lőrincz 
szatmári püspök vásárolt meg 20,000 frtért. Kívá
natos is, hogy a könyvtár itthon maradjon, mert 
nevezetes gyűjtemény. Megvan benne hazánk köz
jogára és történetére vonatkozó minden munka s 
a röpiratoknak oly teljes gyűjteménye, minő alig 
található valahol. E könyvtár katalógusa nem 
sokára meg fog jelenni s abból igen ki fog tűnni 
becses volta. A püspök e nevezetes szerzeményt 
saját székhelyén fogja fölállítani. 

** (A pénzügyminiszter ezer baja közül) a 
legjellemzőbb a következő: Egyik megye leggaz
dagabb urasága már évek óta nem fizette adóját, 
s most egyszerre exekuiezó ment nyakára. Sikerült 
azonban rövid halasztást kieszközölnie, s ez időt 
arra használta, hogy feljött a fővárosba, elment 
Kerkapoly miniszterhez, s ott előadta, hogy mily 
méltatlanság történt vele. Kerkapoly azonban 
most épen nincs olyan hangulatban, hogy ha nemB 
fizetésről van szó, tehát akkor valami pompásan 
érezné magát, különben is sok kálvinista őszinte
ség lakik benne. Szava s mondása tehát az volt, 
hogy biz az csöppet sem szép dolog, ha valaki 
gazdag ember létére elnézi, hogy szegény ember
től adó fejében még a szalmazsákot is elvigyék. 
0 szégyenlő) magát, s hasonló esetben röstelne a 
miniszterhez fáradni kérelemmel. A mi folyamo
dónk nagy fölháborodással hagyta el a minisztert, 
kihez azután nemsokára két udvarias ur nyit be, 
azon kijelentéssel, hogy Kerkapoly megsértette 
X . urat, ki ennek folytán lovagias elégtételt 
követel. Folytatását nem tudjuk. 

t (Halálozások.) A fővárosi körökben min
denütt ismert és köztiszteletben élt Oyertyánffy 
Dávid meghalt e hó 17-én 75 éves korában. Nagy 
kiterjedésű család és rokonság gyászolja halálát. 
— A m.-vásárhelyi tábla egyik legtevékenyebb 
bírája: Bárdosy György megszűnt élni e hó 14-én, 
56 éves korában. A lefolyt hét alatt még a követ
kező halálesetek felől értesültünk: Incze Ferencz 
Bálványos-Váralján 68 éves korában; Küümann 
N. pestvárosi tisztviselő; Id. Kovássy Mihályné, 
szül. Szaplonczay Erzsébet asszony M.-Szigeten 
72 éves korában, — Ivanovicsné, szül. Keszthelyi 
Parlhenie úrnő Becskereken; Hiesinger Nándorné 
asszony Aradon, alig 19 éves korában. Kind-
ris Ilona k. a. Buddfalun, Máramarosmegyében 
elhunyt. (E fiatal hölgy menyekzője előtt való 
nap lett a kholerának áldozata.) 

A hadsereg, egyik régibb katonája, herczeg 
Schwarzenberg Ödön e hó 17-én este, épen 70-ik 
születésnapjának előestéjén meghalt csehországi 
Worlik várában. Legifjabb fia volt azon Schwar-
zenbergnek, ki a lipcsei csatában a szövetséges 
hadak fővezérletét vitte. Az elhunyt marsaili mél
tóságot viselt, s kivűle még csak egy marsall van 
a hadseregben: Albrecht főhg. — Francziaország 
az utóbbi napokban két legidősb és jeles tenge
részét vesztette el. Meghalt ugyanis Areachonban 

a franczia tengerészet utolsó activ tengernagya 
Trehouart, 75 éves korábban; kezdetben őt szán
dékoztak a Bazaine fölütt ítélő haditörvénys zék 
elnökévé kinevezni. Sain-Servanban pedig Cecilé 
altengernagy hunyt el 86 éves korában. 

Nemzeti szinház. 
Péntek, nov. 14. „III. Richárd király." Tragödia 5 felv. 

Irta Shakespeare; ford. Szigligeti. Zenéjét szerz. Volkmann. 
Szombat, nov. 15. „Hunyadi/ Látzló." Opera 4 felv. 

Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. (Hauck k. (a. fölléptenl)! 
Vasárnap, nov. 16. „Huezár ctiny." Eredeti vígjáték 

3 felv. Irta Vahot Imre. 
Hétfő, nov. 17. „Az élet tzinfalai." Vigjáték 5 felv. 

írták Dumanoir és Clairville; ford. Bulyovszkyné. 
Kedd, nov. 18. „Bomeo ét Júlia." Opera 5 felv. Zenéjét 

szerzetté Gounod K. (Hauck k. a. felléptéül) 
Szerda, nov. 19. „Londoni arizlánok." Vígjáték 5 felv. 

Bourcicanet regénye után angolból ford. Csepregi. 
Ctütörlök, nov. 20. „Ördög Róbert." Opera 5 felv. Ze

néjét szerzetté Meyerbeer. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— B—es. Disznótori verselménynek rektramnál meg

járja, de nem közönség elé való. A ballada ugy sem. 
— Esztergom. P. G. A. Hosszadalmas nóta ez oly út

széli tapasztalásnak, hogy „a leány a legényt folytono
san csalja" — az illustrálására. Az utóbb küldött kettő 
sem jobb. 

— Síremlékeink. Az inditvány, hogy „jeleseinknek 
ne csak sirkövet állítsunk, hanem a koporsóba is érczlapot 
tegyünk, neveikkel, melytől -századok múlva, ásatások al
kalmával meg lehessen tudni, ki fekszik ott", nem igen 
gyakorlati s aligha fogna elfogadásra találni. 

— Magyar Imre. Ritka virág Biz a jó vers is 
ritka virág. 

— K. K. (i .Az eredetiek gyöngébbek. A Lenau-dalok 
közt egy pár eléggé sikerült. Nézze át még egyszer; pró
bálja az 1. 4. 5-ben is keresztrimekkel. S ha sikerül, 
küldje be újra. 

SAKKJÁTÉK. 
729-ik sz. f. K l a r k D . - t ó l 

(Szibériában). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 724-ik számú feladvány megfejtése. 
(J. Elson-tól Philadelphiában.) 

Vil . 
1. Hg6—eö . 
2. B f 7 - f 8 . 
3. B b 3 - f 3 t • 
4. Hd7—fá mat. 

Söt . 
f 6 - e 5 : ( a ) 

Be8—f8: 
F b l - a 2 : 

a) 
1 He4—c3 
2. BbS— c 3 f . . . F b l — a 2 : 
3. Hd7—c5f . . . . Ke6—fő 
4. Bc3—f3 mat. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémien: Fülöp józsef-
— Sáro$patakon: Gérecz Károly. — OeUén: Glesinger 
Zsigmond. — Debreezenben: Zagyva Imre. — S*igtt-C»ép**: 

Mayer Károly. — A petti sakk-kör. 

H E T I NAPTÁR. 
Hónapl-és 

Hetinap 
Katholikus é s protestáns 

naptár 
Görög-orosz 

naptár 
Izraeliták 

naptára 
N a p 

hossxa { kél 'nyűg. 

M V.g*r 
24 Hétfő 
25 Kedd 
26 Szerd 
27 Csőt. 
28'Pént. 
29 Szóm. 

November 
E 2 5 Kelemen p. 
Flóra szűz 
Katalin szűz 
Konrád 
Ákos hitvalló 
Sosthenes hitv. 
Saturnin 

E 84 Kelem. 11 6 2 4 Victo 
Firmina 12 János p. 
Kata 13 Ar. sz . Ján 
Váczr. 14 Fülöp 
Ákos 15 Kar. el. b. k 
Eberhard 16 Máté 
Noe, Valthér 17 Gergely 

Nov. (ó) flKizlev R 
3 Bálv. t. e. 
4 Bermán 

'5 
6 B . Je k. 
7 Herod. h 
8 
9 8. Vajizl. 

t p. 
241 16 
242 17 
243 17 
244 18 
245 19 
246 20 
2 ±7 20 

H o l d 
hofsaa kél nyög. 

Hold változása. Q EUő negyed 27. 9 óra 29. 1 pereskor regg. 

ó. p. 
11 2 
11 50 
este 
0 59 
1 23 
1 43 

358 1 2 0 

f. p. 
274 32 
288 2 
301 44 
315 37 
329 38 
348 47 

ó. p 
6 36 
7 49 
9 9 

10 32 
11 52 
regg 
1 12 

T A R T A L O M . 
Ghyczy Kálmán (mellszobra). — Soká kerestük a*t * 

sírt . . . — Tengerparti rajzok. II . III. — A rovarok mivelt-
sége. — Fővárosi képek (képpel). — Életmentés vérát-
öntés által (két képpel). — Kazinczy Ferencz fogs*?1 

naplója (vége). - Ki viselje gondját a szegényeknek. — 
Petőfi szobrának tervezete Izsótól. — Az irámszarvas ós » 
lappok (képpel). — Egyveleg. — Tárnál : Irodalom és 
művészet. — Közintézetek, egyletek. — Mi njság? — 
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék -• Heti-naptár 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. ezukor-uteza 11. •*•> 

Huszadik évfolyam. 

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

Qtf Hirdetési dijak, a Vasárnnpi l'Jsag <•» Politikai l'Jdonnngoknt illetőleg: Egy négyaxer hesábiott petit sor. vagy annak helye, egyneri igtatásnal 10 krajczárba; háromsiori vagy 
tobbsiöri igtatásnál sak 7 krajczárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bériben: Opprlik Alajon. Wollieile Nr. 2Í. és Haanm.lriii r. Voglrr, WallfiscbgMS* Nr. 10. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

„ S á n c z nem véd népet , ha a nép nem 
védi a sánezot," — ezt a kis versecskét i r ta 
Jókai , mikor a francziák vereségei u t án 
a r ró l volt a szó, hogy P a r i s t körülsánczol-
ják. Ember kell a g á t r a ! ezt tar t ja a magyar 
közmondás, s ha sikerül minden gátnak 
megadnunk a maga emberét, —jobban meg 
lesz védve hazánk, mintha minden hegyét 
erődökkel raknók m e g , minden völgyét 
keresztül szántanók sánczokkal. 

Ki merné tagadni , hogy minden ellen
séges támadásnak fővárosunk van kitéve 
legjobban? Az a főváros, a melybe minden 
egyes vasutvonat uj meg uj 
elemeit szállítja belé az idegen 
áradatnak , s mely kínosan ver
gődik, hogy némileg kiszaba
duljon egy nagyobb, hatalma
sabb, m e r t az ő rovására, szá
zadokon keresztül gédelgetet t 
nagyváros anyagi , szellemi és 
erkölcsi fenhatóságaalól ; az a 
főváros, melyben összegyűl az 
ország szellemi és anyagi tő
kéje, hogy itt, min t a szívben 
a v é r , megfrissülve vezesse 
vissza éltető és te rmékenyí tő 
erejét az országtest többi tag
jaiba, mely fennen dobogásá-
val tevékenységre buzdí t sa az * 
egész testet és annak minden 
porczikáját, taní tsa dolgozni, 
szépért , jóér t lelkesülni , a ha
záér t minden áldozatra kész
nek lenni s a közérdeknek alá
rendeln i minden tekintetet . Ja j 
annak a testnek, melynek szive 
felé annyi ellenséges tő r á l l 
szegezve, ha még a test egész
séges vére is megromlanék ab
ban a szívben, gonosz, roncsoló 
betegségekkel telnék el benne, 
— a helyett , hogy abból v inne 
a testnek erőt és éltető meleget. 

H a van az országban fon
tos, nevezetes gát , melyre em
ber kell a ta lpán, akkor min
denesetre az ország fővárosa az. 

Hogyan tör ténhete t t tehát , hogy egy i ly 
fontos ő r á l l o m á s r a , . a legnevezetesebbre, 
mely i t t t iszta választás u tán betölthető, 
egy oly emberre esett a polgárok választása, 
kinek az országban oly kevéssé i smer t s a 

Budapest polgármestere. 
mellet t idegen hangzású neve v a n , minő a 
Kammermayer Károlyé, Budapest polgár
mesteréé ? 

E választás az idők tanuja. Tanuja ainuik, 
hogy most a szerény, de serény, zajtalan, de 
lelkiismeretes és becsületes munka felé kezd 
fordulni az ország, s első sorban az ország 
fővárosának a figyelme, s szakítva a hang
zatosságot, a külcsillogást hajhászó múl t t a l 
és annak annyiszor végzetessé vált aristo-
k ra t ikus tradi t ióival , — most amabban 
keressük az ország újjászületésének uj alap
j á t ; tanuja annak, hogy a finom kesztyűs 

KAMMERMAYER KÁROLY. 

I kéz fölött előnyt adunk a munká tó l meg-
I du rvu l t tenyérnek s tanuja végre annak, 
; hogy demokrat ikus i rányban haladva, Dio-
genes lámpája nélkül is számos oly férfira 
akadunk, ki nem takargat ja ősei érdemeivel 
saját semmiségét, hanem mél tó rá , hogy ö 

legyen őse utódainak, s ki, bár nevét nem 
kürtöl ték is szélnek az újságok, munkájával , 
szorgalmával , becsületességével sokszorta 
inkább megérdemelte volna azt, min t sok 
olyan, a kinek nevétől régen viszhangzik az 
ország. 

Ezt a mulasztást pótoljuk mi ki most, 
midőn Budapest legelső tisztviselőjét, uj pol
gármesteré t az országnak bemutat juk. 

Kammermayer Károly szerény pesti pol
gár , édes atyja is az volt, s így nevét hiában 
keressük akár a gothai almanachban, aká r 
az országgyűlések nemeseket igtató czikke-

lyeiben. 1829. máj. 14-én szü
letet t s tanulmányai t Gyön
gyösön, Egerben s később a 
pesti egyetemen folytatá. 

Az 1848-kiesemények,mint 
19 éves ifjút Pozsonyban talál
ták, a közt az ifjúság közt, mely 
az országgyűlési tárgyalások 
közvetlen befolyása a la t t u g y 
tudot t lángolni a hazáért . O 
is követte a haza intő szavát, 
mely zászló alá, fegyverbe szó-
litá fiait s mint önkénytes hon
véd beállt a Kazinczy Lajos 
csapatába. 

Ettől kezdve végig küz
dötte az egész szabadsághar-
ezot. Mint utász - közlegény, 
ezredével Pestre rendel te tvén, 
ö is részt vett a hid alkotásá
ban, mely a Duna jegén vere
tett, s nemsokára végig ment 

•a tűzkeresztségen is s részt 
ve t t a szolnoki, kápolnai , hat
vani és isaszegi csatákban, 
mely utóbbiból, csodával ha
táros, hogy megmenekül t . Mi
dőn az osztrákok Buda ostro
makor a lánczhid fölrobbantá
sát szándékolták, ő is ott vol t 
abban a csapatban, mely azt 
megszállva ta r to t ta . Tudjuk, 
mily hajszálion függött akkor a 
lánczhid sorsa és azok élete, a 

kik rajta ál l tak. Később Komáromba vonult 
s oly vitézül viselte magá t Klapka kirohaná
saiban, hogy főhadnagygyá neveztetett ki . 

A szabadságharcz leveretése után, min t 
annyi más honfi, ő is a magán életbe aka r t 
visszavonulni. De az osztrák parancsnokság, 




