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1476 Uöek István 
Pesten, soroksár i -u tcza 20-dik szám alatt 

ajánlja a készletben levő 

hordozható cséplőgépeit tisztító és zsákoló szerkezettel, 
hozátartozó 0 l o v a s , erős szerkezetű, hordozható, könnyii járatú j á r g á n y a i t . 

továbbá 

Hentzmann és amerikai cséplőgépeit 
2, 3, 4 lóerőre járgánynyal együtt, szelelő- és szóró-rostáit. 

Különböző ekéit, vető- és arató-gépeit, szénagyüjtó'it, boronált* szecskavágó-gépeit, 
kéz- vagy íóerö után, repavagoit, kukoriezamorzsolóit, minden nagyságú zúzógépeit. 

olaj- és töpörtó'-sajtóit, sóőrló'it; valamint 
^ locomobiljeit cséplőgéppel s körfiirészszei, fekvő gőzgépeit kazánnal együtt, 
ő r l ő m a l m a i t ló: és gőzerőre tisztitóval vagy a nélkül, valamint minden nagyságú VÍZSZiva-

t y u i t . — Gyártmányai szilárdsága- és czélszerüségeért kezeskedik. 

H e c k e n a s t Gusz távná l Pesten megjelent 
és minden könyvárusnál és könyvkötőnél 

kapbatő: 

Gr. Széchenyi István 
fennmaradt 

saját kézirataiból. 

I . Hunnia. I I . A buda-pesti lánczhid tör
ténete. — A közlekedési bizottmány ala

kulása. 

(Nyolczadrét, 246 és 264 lap) fűzve 3 forint 

Zwei 

Dichter Oesterreichs: 
Franz Grillparzer, Adalbert Stifter. 

Von 

E m i l K u l i . 
(Octav, 516 Seiten) geneftet 3 Gulden. 

Mit den Bildnissen beider Dich te r . 

Az első j p r magyar 

selyem-és nemezkalap gyári rakt árábi 

Pest, uri-uteza 4-dik szám. 

PESTEN, 
főraktár: Kityo-íer. 

•I 

--> -
Nasry választékú 

raktár mindennemű selyem-
és nemez- kalapokból urak, 
hölgyek és gyermekek szá-í 
mára, saját és külföldi gyárt
mányok: kelme-vadászka
lapok, házi- és vadász-sip
kák, kucsmák, nyakken
dők, utazási nemez-topán-
kák, úgyszintén hölgyi ne
mez-ezipők börtalppal, pa
pucsok és egészségi nemez-
talpak. £ 

Az összes formák az alanti • 
számok szerint kaphatók. Vi- " 
déki megrendeléseknél a mel
lette álló számok pontos kité
tele mellett, még a kalapok 
árát, szinét és a fej nagyságát 
kérjük megjelölni. 

Kalapok, festés, tisztítás 
vagy divatositás végett a leg
nagyobb készséggel elfo
gadtatnak és gyorsan elké
szíttetnek. 

Nagybani ^Pgfa és dara
bonkinti fl R eladás. 

Bámulatos olcsón ̂ _ 
legújabb selymek, divatkelmék, 

valamint 

férfi, é s n ő i _pX£_i<_lel__. 
kaphatók 

^M 
v_̂  

divatkereskedéseben uri-utcza 4-ik sz. Pesten, 
Minták, valamint árjegyzékkel együtt vidékre bérmentve és 

ingyen küldetnek. 
OW 30 fton felüli megrendeléseknél, a bámulatos olcsó áron 

kivül még 5 % levonatik. 

B£_5~ Női r u h á k l e g ú j a b b d i v a t s z e r i n t , l e g 
g y o r s a b b a n s l e g j u t á n y o s a b b a n e l k é s z ü l n e k . 

Pest, uri-utcza 4-dik szám 

S 2 5 0 X > O S l 

kárpátnövények kivonata 
iFáykiss C. orvostudor által Késmárkon mell- és tiidó'bajokban szenvedők 

számára. 
A leggondosabban összegyűjtött és kizárólag alkalmas szepesi kárpáti fünö-

vényekből készítve kitűnő hatásunak bebizonyult szer köhögés, rekedtség, könnyű 
hurutos izgalmak, nyeló- és lélegzómüszerek, görcsös, idegzetes, nehézkes lélegzetű 
köhögési rohamoknál, szükmellüség, oldalszurások, idült tüdöbajok, tüdökórosak 
görcsös és gyengítő izzadásainál, söt a tápnedvek meggyüléséből származó betegsé
geknél, valamint gyomor- és általános testi-elgyengülés ellen is. 

A szepesi kárpátnövény thea, és szepesi kárpátnövény bonbonok használata 
F á y k i s s orvostudortól legjobb eredményt nyújtják. 1380 (8—10) 

Á r a k : 1 üveg kivonat használati utasítással együtt 7 5 kr. o. é. 
1 csomag thea » " » 1 5 kr. o. é. 
1 skatulya bonbon » » » 3 5 kr . o. é. 

WW* A tárgyak beszerezhetők magánál a készitőnél F á y k i « s gyógyszerész-
\ nél Késmárkon; továbbá P e s t e n : T ö r ö k József király-uteza 7-ik szám. — T h a l l -
I m a y e r et C o m p . — K o e h m e l s t e r . — Z n h e k és B á t o r y egyetemtér. 

Köszvény és csúzos állapotok 
gyógyíthatók. A legjobbnak bizonyult s valószínűleg az egyetlen szer, ehhez a | 

dr. Pattison-féle köszvényvatta, 
melylyel különösen az a rc*- , mel l - , n y a k - s fogfá jások, fe j - , kéz- , t é r d k ö s z -
v é n y , továbbá t « s « a g í a t á s o k „ „ , „ „ é s „ g y e k r á j d a l m a k b a n stb. a legkitü-l 
nőbb eredménynyel használható. - Egy egész csomag ára 70 kr., fél csomagé 4 0 kr., | 
s kapható P e s t e n : T ö r ö k J ó _ 8 e f gyógyszerész, király-uteza 7-dik sz., - A r a -
d o n : B o k o r A n t a l , - P o z s o n y b a n : H r l n r i c i F . gyógysz. uraknál. 1383 ( 7 - 8 ) 

Legru j abb «i!;ilmaiiy. - M 
A l tg iu t^ ós ;eg,elje;sebb a házi fcvirászat terén, olcsóbb berendezés és keve-l 

febt elhasználás mint a villannod távirdánál. Megbízásokat és felvilágosításokat ad [ 

OIKTVa: O O P e s t e n , 
J o z s e l t é r 1 5 . s z á m , 

a hol távírdák is megtekinthetők. 1291 (30—34) 

Kiadó-tulajdonos H e c k e n a s t Gusz táv . - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1873. (egyetem .utcza 4-ik szám alatt.) 

A 12-ík szám Huszadik évfolyam. 

Előfizetési föltételek • a V a s á r n a p i U > á K és P o l i t i k a i Ujdonsaicok riryfltt : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft. 
j V » Csopán V a s á r n a p i UJsá* : Egész évre 6 ft Fél évre S ft. - C s u p á n Po l i t ika i Ú j d o n s á g o k : Egész évre 5 ft. - Fél évre 2 fe 50 kr. 

. ,. . Politikni Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
_ _ Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ljsag v . _ _ n n k számára hirdetményeket elfogad Bérsbrn : Oppelik Alajos, WoUzeile Nr. 22. és Hnasenstpin és Vogler. WoUzeile Nr. 3. — 

többszöri igtatásnál csak 7 krajczárba számíttatik. - K.iado-mvaiam 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 krajezár. — 

Fiume nj kormányzója és a közmunkatanács alelnöke. 

Állami életünk az alkotmány visszaállí
tása óta mind több-több tért nyújt azoknak, 
kikben a politikai becsvágy munkálkodási 
vágygyal párosul. Ha módot lehetne rá ta
lálni, nem volna érdektelen összeszámítani 
mindazon fontos hivatalokat s nagy befo
lyásra és egyszersmind tovább képző mun
kára tért nyitó fontos állásokat, melyeket 
csak a kiegyezés óta lett lehetővé a hazafias 
magyar pártokhoz tartozó magyar ember
nek elfoglalni. 

ideje a kiegyezés elöttre, a nagyobb jellemek 
alakulásának kora pedig a kiegyezés utánra 
esik ujabb nemzeti életünkben. De mint 
minden híres mondás, a Gőthe mondása is 
csak féligazságot foglal magában. Bizonyos 
munkakörökre csak maga az élet nyílt mun
katere képez tehetségeket, mert a régi latin 
közmondás szerint a gyakorlat alkotja a 
férfiút. 

Kivált a magyar arisztokráczia ifjabb 
nemzedékének nemesebb becsvágya előtt 

ják, mert bizony elég kevesen vagyunk 
hozzá, hogy az arravaló embert még lám
pával is igyekeznünk kelljen előkeresni. 

íme ifjabb gróf Zichy Józsefnek az ipar 
gazdaság és kereskedelem miniszterségére 
történt kineveztetésével is egy olyan állás 
nyílt meg, melyen u'Sdának, az uj fiumei 
kormányzónak bő alkalma lesz államférfiúi 
tapintatáról bizonyságot tenni s a magyar 
korona országai közt a jó egyetértésnek s a 
szorosabb egybetartozás hazafias érzésének 

G R Ó F S Z A P Á R Y G É Z A . B. P O D M A N I C Z K Y F R I G Y E S . 

Ha Gőthe ama híres mondásának, hogy „a 
talentum magányban, a jellem pedig az elet 
küzdelmében képződik" megvalósulását 
magyar életben akarnók keresni: azt kellene 
hinnünk, hogy a tehetségek képződésénél? i 

csak a kiegyezés vonta föl a közélet küzdő 
terének sorompóit, s ma már csupán saját 
egyéni hibájoknak vagy épen bűnöknek tu
lajdonitható, ha tehetségűket és munkáju
kat a nemzeti közjóra értékesíteni elmulaszt-

nemcsak fenntartására, hanem erősbitésére 
is munkálkodni. 

Szapáry Géza grófnak, a közelebb ki
nevezett fiumei kormányzónak e szép hi
vatása lesz uj helyzetében s ennek betol-
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tésénél csak nagyobb ösztönül szolgálhat 
neki fiatal elődének közelismerésben része- 

* sült sikeres működése.
Szapáry  Géza gróf — kinek arczképét 

a közmunkatanács /alelnökségében utódáé
val Podmaniczky Frigyes báróéval itt együtt 
látja az olvasó -- született 1828-ban Po
zsonyban. Tanulmányait Pesten kezdte s itt  
is végezte be. Azután egyik vértesezredbe 
állott be s itt hadnagy lett. Az 1848—49- 
diki szabadság-harczban már mint honvéd
del találkozunk vele, ki a haza védelmezé- 
seért Világos után Aradon hosszabb ideig 
volt befogva. Kiszabadulása után Franczia- 
országba, Párisba ment s ott hosszabb ideig 
tartózkodott. Majd nagyobb utazások után 
ismét visszatért hazájába s több izberi vá
lasztatott meg vasmegyei képviselővé. 1865* 
tői 67-ig szintén Vasmegye muraszombati 
kerületét képviselte, de 1867. ápril 8-dikán 
lemondott, mert a nagy kiterjedésű és tekin
télyes Zalamegye főispánjává neveztetett ki. 
Ez időtől kezdve egészen Tisza Lajos köz
lekedési miniszterré neveztetéseig, mint 
főispán, a főrendi ház tagjai között ült, ek
kor azonban a fővárosi közmunkatanács 
alelnöki székére h ivatván , Zalamegyétől 
búcsút akart venni; ő Felsége ekkor még 
nem fogadván el lemondását, a főrendiház
ból csak a múlt évi képviselői választások 
után ment át ismét a képviselőházba, mint 
régi kerületének a vasmegyei Muraszom
batnak képviselője. Ez állásokról szintén 
rövid idő múlva le kellett mondania, mert 
a király legközelebb Fiume s a magyar 
tengervidék kormányzójává nevezte ki, s 
ugyanez alkalommal egyszersmind a való
ságos belső titkos tanácsosok sorába emel
tetett. Mint a közmunkatanács alelnöke e hó 
13-án elnökölt utoljára, de csak az ülést nyi
totta meg, hogy a tanácstól s annak egyes 
tagjaitól meleg szavakban búcsút vegyen s 
elnöki székét hivatalbeli utódának adja át.

A fővárosi közmunkatanács alelnöksé- 
gére Szapáry után kinevezett Podmaniczky 
Frigyes báró már régebb idő óta több ol
dalról ismeretes a magyar közönség előtt. 
A protestáns egyház már közel húsz éve 
ismeri közhasznú működésének becsét; a 
politikai élet pedig, kivált 1861 óta, állan
dóan tevékeny munkásai közé számitja. 
Irodalmi pályáján s európai tapasztalatain 
képzett finom Ízlése pedig most a fővárosi 
közmunkatanács élén nyer próbatért, mert 
a magyar főváros gyors fejlődése mellett is 
még oly sok jó Ízlésre, gyakorlati intézke
désre éber figyelemre s lankadatlan tevé
kenységre van szükség, hogy Budapest azzá 
fejlődjék, a mivé a magyar állam érdekében 
a nemzet tenni óhajtja: európai szép és 
nagy várossá, mely a magyar szellemi és 
anyagi érdekek emelkedését nemcsak ki
sérő, hanem mindenképen elő is mozditó 
központja legyen Magyarországnak.

Podmaniczky Frigyes báró 1824. junius 
20-án született Pesten. Atyja Károly, a ki 
tudományosan müveit bányász volt, a József 
császár korabeli eszmék szellemében véve 
teljesen szabadelvű ember volt, a mi azt 
teszi, hogy a magyar nemzet életrevaló
ságában nem sok hite volt, s minden 
egyéb jó ^tulajdonai mellett is, gyermekeit 
német szellemben ohajtá neveltetni. Az 
atyának 1833-ban történ t halála után 
azonban, az özvegy édesanya, született 
Nosztiíz Jankendorf Erzsébet, vevén át a 
gyermekek nevelésének irányzását, bár 
maga német születésű nő volt, mégis telje
sen magyarokká akarta őket neveltetni s e 
czélból fiait Miskolczra küldte, hol oly h ir
telen és oly tökéletesen megtanulták a ma
gyar nyelvet, hogy teljesen a magyar lett 
anyanyelvűkké, s midőn a harmadik év vé

gével haza tértek : már édesanyjukkal is 
alig tudtak német nyelven közlekedni.

Miskolcz után Pesten és Kézsmárkon vé
gezte iskoláit nevelője, Hunfalvy Pál föl- 
ügyelete alatt, s az iskolai élet után az akkori 
szokás szerint, mint gr. Ráday Gedeonnak, 
a pestmegyei követnek Írnoka az országgyű
lésre ment 1843-ban. Azonban a politikai pá
lyára nem tartotta  elé# előkészületnek a ma
gyar iskolai folyam gyors átfutását, í?^ért még 
Berlinbe és Bonnba ment egy időre az egye
temre s onnét Dán-, Svéd- és Oroszországot 
beutazva, visszatérte után épen úti élményeit 
és tanulmányait akarta kidolgozni, de ehhez 
alig foghatott hozzá, midőn a rohamosab
ban meginduló politikai mozgalmak ismét 
a nyilvános élet terére ragadták s az újon
nan szervezkedő ellenzékhez csatlakozva, 
mint annak egyik mozgó szervezője nem 
csekély szolgálatokat te tt a választásoknál, j

1847-ben foglalta el helyét Pozsonyban 
a felsőház tagjai között, s midőn ott legelő- j 

szőr az adminisztratori kérdésben felszólalt, 
harsány hangja annyira magára vonta a 
közfigyelmet, hogy a beszéd után István 
nádor azt irta neki egy levélkén, hogy: „Te
hát van nálam erősebb hangú tagja is a 
felsőháznak.“ A következő évben a Pesten 
ülésező országgyűlés főrendiházának válasz
tott jegyzője volt, mindaddig, inig a honfiúi 
kötelesség nagyobb áldozatokra nem hivta, 
mikor is fegyvert fogott s a hadseregben 
szolgált Schwechattól Világosig.

A fegyverletétel után a cs.k. hadseregbe 
osztatott be közkatonának, de onnét egy év 
múlva haza szabadulván, a minél egyéb ak
kor alig volt nyitva a nemesebb becsvágy 
és közhasznú munkaösztön előtt: ő is az 
irodalom terére fordította erejét, „ ü t i  
napló“-ja (1853),,,A fekete domino“ (1853), 
„Az alföldi vadászok tanyája“ (1854) s „Tes
sék ibolyát venni“ czimü regényei gyorsan 
követték egymást.

E müvek folytán a magyar tudomá
nyos akadémia 1858 végén történt uj vá
lasztásai alkalmával a levelező tagok sorába 
fogadta.

A következő évben 1859-ben a protes
táns egyház életében egy országos jelentő
ségű s egész nemzeti politikánkra nézve 
nagy fontosságú mozgalom indult meg: a 
kiadott császári pátens elleni küzdelem. E 
küzdelemben Podmaniczky Frigyes mint az 
egyházi s ennek révén egyszersmind a poli
tikai szabadság commis voyageurje teljes 
•elszántsággal fáradozott, s a hol kellett, min
denütt megjelent, hogy a szegény protestáns 
gyülekezetek a bécsi hatalom által fölaján
lott húsos fazekak mellé telepedést meg ne 
kívánják s hogy az ág. hitv. evang. egyház
ban az úgynevezett patentalis egyházak na
gyobb számmal nem lettek, nagy részt az ő 
fáradhatlan buzgalmának tulajdonítható. E 
fáradozást akarta főként méltányolni a békési 
tekintélyes esperesség, midőn öt 1860-ban 
egyhangu lelkesedéssel segédgondnokává 
választotta s ugyancsak az egyházi életben 
szerzett érdemei tették Szarvas város 
polgárai előtt oly tisztelt és kedvelt em
berré, hogy az 1861-ben összehivott ország
gyűlésre szintén ellenjelölt nélkül és egy
hangúlag képviselőjüknek kiáltották ki.

Ez országgyűlésen a határozati pártta l 
tartott, mely őt, Tisza Kálmánnal együtt, a 
ház másodelnökévé választotta. — Az ország- 
gyűlés föloszlatása után ismét írói pályáját 
folytatta s politikai czikkeken kívül regé
nyeket irt (,, A kékszemüveges nő“ stb.), s az 
egyházi és iskolai élet terén kifejtett további 
munkálkodásáért a bányakerület közbi
zalma a főgondnoki diszes állásra szólí
totta az egyetemes főfelügyelővé választott 
b. Prónay Gábor helyére.

Ugyanez évben történt az országgyűlés 
ujabb összehivatása is, midőn Szarvas vá
rosa ismét őt küldte az országgyűlésre kép
viselője gyanánt, s ekkor is az ellenzék so
raiban foglalt helyet, mint annak higgadt 
és mérsékelt tagja. Midőn az országos el
lenzékben a rendesen külön állónak tekin
tett balközép és szélsőbal mellett még egy 
harmadik árnyalat, az úgy nevezett ,,derék- 
bal“ is kezdett kiválni gr. Keglevics Béla 
és Jókai Mór vezetése alatt, s a balközép 
egy külön közlönyt alapított „Hazánk “ 
czim a l a t t : e napilap szerkesztésére a párt 
b. Podmaniczky Frigyest nyerte meg, ki 
azt félévig vezette.

1869 tavaszán, az uj választáskor, szin
tén szarvasi képviselő lett s ugyanazon év 
végén deczemberben az északkeleti vasút 
igazgatóságában foglalt helyet s ez állásá
ról csak mostani kineveztetése alkalmával 
köszönt le.

A múlt év kezdetén, midőn még az or- 
szággyülés bezárta előtt a pártok már előre 
készülődtek a választásokra, nehány buzgó 
képviselő a közjóra nézve meddőnek t a r t 
ván azt a merev állást, melyet a pártok 
egymással szemben elfoglaltak, elhatározta, 
hogy a közjogi ellenzéki pont mellőztével, 
a kormányzat és törvényhozás gyakorlati 
kérdéseiben fognak ellenzéket alkotni, hogy 
a kormányt a szabadelvű reformok terén 
mind. előbbre kényszerítsék. B. Podma
niczky Frigyes és barátja Prónay József vol
tak első tagjai e pártnak, mely akkor nagy 
reményekkel indult meg s mások is sok 
várakozással voltak felőle, de eredménye 
nem egy uj erős reform-párt alakulása lett, 
hanem ez is előmozdította azt, a mit a kez
deményezők is óhajtottak: hogy az orszá
gos ellenzék a közjogi kérdést sokkal in
kább mellőzi, mint bármikor az 1867-diki 
kiegyezés óta.

Prónay József elmaradt a mostani o r 
szággyűlésről, de Podmaniczky Frigyest a 
szarvasi polgárok többsége újra megválasz
totta, daczára az ellene megindított izga
tásnak.

Legközelebb a fővárosi közmunkatanács 
alelnökévé neveztetvén ki, ez állását már el 
is foglalta s a tanács előtt, melynek eddig 
is tevékeny tagja volt, e hó 13-án ta rto tt  
ülésében fejtette ki azokat az eszméket és 
elveket, melyek ez uj munkakörben ve
zetni fogják.

Feddhetetlen jelleme, átalában tisztelt 
és becsült egyénisége, demokratikus modora 
és lankadatlan munkakedve kétségkívül ez
után is meg fognak maradni mint jellemző 
tulajdonai, s így a köztisztelet és közbecsü- 
lés, mint minden munkájában, i t t  is állan
dóan kísérni fogják. F. J.

Egy kis tévedés.
(Svéd.)

Lizácska víg, jó kedvű kis leány,
Epedve háztűz s fejkötő után,
Férjet kívánt s egy szép kis gyermeket, 
Tizenkét jó tehént egy rósz helyett.

Jött a tavasz, szólott a jós kakuk,
Kis Liza szétnéz s az erdőbe fut.
Gyorsan, mint őzike a lágy gyepen,
A  nagy kakukos fa alatt terem.

Felnéz a fára (a kakuk leszállt)
Es szivdobogva gyorsan felkiált:
,,Kakuk, kakuk! rendeld ki férjemet,
E gy kis tehént s tizenkét gyermeket,“

De észrevette magát s rákiált:
„Nem ú gy!“ — a jós kakuk már tova szállt, 
És mintha kedvét lelné más baján: 
Tizenkettőt kakukkol a kaján.
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H o g y  haza ér, horn kérő várt reá,
S jutott Lizácska fejkötő alá.
Egy kis tehén az ólban bégetett,
A gólya meg hozott tizenkét gyermeket.

Kaposi Jenő>

A k a k u k.
(Gőthe dala*).

Te erdei Habakuk,
Uj próféta, jó kakuk!
A tavasz virág-korában,
R eggel, hajnalnál korábban,
E gy szerelmes ifjú pár 
Biztató szavadra vár.
Felelj ,  alig várhatjuk;
Mondd: kakuk, kakuk, kakuk!

E szerelmes ifjú pár 
Oltár elé lépne már,
Szívesebben ma mint holnap,
Sziveik vágytól lángolnak,
Van-e addig hátra sok?
Meddig kell még várniok?
Egy : kakuk! — k é t : kakuk !
Nem sok, szód ha nem hazug.

Nem magunk vagyunk oka . . .
Xo, de két év! nem sok a\

f  '

Es ha összekerülünk majd:
Lombos fánk vaj’ sarjakat hajt?
No, erőltosd meg magad’,
Jósolj, jósolj jó sokat!
Egy: kakuk! két: kakuk!
Csak kakuk, kakuk, kakuk! . . .

Fia nem csalt a szó-fia:
Féltuczatnak nincs híja.
Hát ha szépen esdve kérünk, 
Megmondod-e meddig élünk?
Es ha bízva kérhetünk:
Jósolj jó sokat nekünk.
Hej , kakuk, kakuk, kakuk,
M ég : kakuk, kakuk, kakuk. . . .

Addig, addig élni jó ,
Mig ki sem' számítható . . .
S ha együtt jutunk aggkorra:
El-e szerelmünk akkorra?
Mert C3ak a mig ez is él:
Kell az élet! — Hát beszélj,
Jó kakuk! kakuk, kakuk!
Még kakuk, kakuk, kakuk,

kakuk, kakuk. . . .
(Kecsesen, végefclenig nyújtva.)

Szász Károly.

Egy amerikai polgár Magyarországon 
1851-ben.

(Folytatás.)

Ez uj idézetnél a vallatás már formá- 
sabb, de szintén nevetségesen kisszerű és 
boszantóan akadékoskodó volt. A legkisebb 
papirt is nagy okmánynak vették s szegény 
Brace-nek még vallásos kegyessége is hátrá
nyára szolgált, mert egy vallásos elmélke
dése, melyet futtában irt, oly gyanús volt, 
hogy mint különösen fontos okiratot vörös 
tintával is megjegyezték. Még zsebbeli bib.- 
liáját is elvették, de e miatt és saját iratai 
miatt nem aggódott, hanem attól már félt, 
hogy sok mindenféle ajánló levelei közt va
lamelyikben lehet valami áruló kifejezés, 
m ert „a magyar ember — mondja JBrace — 
mikor egy amerikait másnak ajánlani akar, 
könnyen kisértetbe esik, leszidni az osz
t r á k o k a t^  de ennek sem mutatkozott 
semmi jele.

Lassanként ismeretséget kötött a fog
lyokkal, megtette a rendes napi sétát s már 
jól ismerték a többi foglyok az amerikait, 
ki oly messze földről van bezárva s a bar- 
rakkokból minden sétakor nagyon megbá
multák.

„A foglyok száma — irja Brace — az

*) A köz-éneklésre szánt „Társas dalok“ közül.
Fo rd.

egész börtönben mintegy százra ment.. Volt 
köztük míndenrendű ember: katholikus, 
protestáns és zsidó papok; magyar nemesek 
és honvédek, lengyelek, francziák, olaszok, 
horvátok, tótok, oláhok — s ezeknek m int
egy fele a parasztok sorából. Sokan évek 
óta lehettek már ott, de nem volt köztük 
talán egy sem, ki ügyöket kiszabadulása 
árán eladta volna, még talán ha Magyaror
szág legszebb uradalmával megtoldják is.

„Lassanként megértették, hogy ju tottam  
én közéjök s nagy szívességgel bántak ve
lem. Úgy látszott, a magyar rabok szemé
ben ez is egy uj ok volt az Ausztria elleni 
keserűség növelésére, hogy ez idegen ven
dégnek, egy utazónak, ily bánásmódot kell 
szenvednie épen az ö országukban.“

S miután elevenen leírja azt a halálos 
unalmat, mely az ilyen börtöni élettel jár, 
így folytatja a börtöni elet rajzát: n Teljesen 
el voltunk vágva a világtól. Tőlünk forra
dalomba lobbanhatott volna az egész Eu
rópa, mi e sírban talán azt sem tudtuk 
volna meg. Mily sováron tolultunk mind
nyájan a folyosó azon egyetlen ablakához, 
melyből a zöld szőlőhegyekre nyílott kilá
tás. Én gyakran elosontam az őr mögött 
egy távolabbi ablakhoz, melyet csak keve
sen tudtak, melyből néha megpillanthatám 
egy szerencsétlen fogoly-társunkat, az ifjú 
Teleki grófnőt, Magyarország egyik legelső 
és legnevezetesebb családjának tagját, kit 
kevéssel ezelőtt azon gyanú alapján fogtak 
b e , hogy összeköttetésben áll a magyar 
emigratióval és Mazzinival. Bef’ogatása nagy 
zajt ütött az országban s én is hallottam 
már róla. Mennyire nem gondoltam akkor, 
hogy egy börtönbe jutok vele. Egyik ba
rátja azt hivé, hogy mi ketten ugyanazon 
összeesküvésben vagyunk részesek s az fi
gyelmeztetett amaz ablakra. Gyakran meg 
is kisértém szólani vele, remélvén hogy ta 
lán segélyére lehetek ; de soha sem tudtam 
szemébe ötleni. Pedig sokszor jö tt ablaká
hoz, ápolni egy pár kis virágát, vagy elme
rengni a távoli mezőkre. Szegény hö lgy ! 
Nekem úgy tetszett, hogy naponként halvá
nyodik. Szomorú sors; oly fiatalon, gazda
gon, szépen, oly müveit lélekkel és nemes 
szívvel itt  tölteni ifjú éveit e szív-nyo
masztó helyen. Két nyomorult kis szobára 
szorítva, alig valami kiszolgálattal s olvas
mányul egy pár ócska nyelvtannal tölté ott 
a hosszú napokat. Egy-egy órát sétált na
ponként egy kis kertben a porkolábbal s ez 
volt egyetlen társasága és szórakozása a 
huszonnégy órán át. E séta közben egész 
modorából és tartásáról láttam, hogy igaz, 
a mit róla beszélnek, hogy hősi lelkű nő s a 
szerencsétlenség legkevésbbésem törte meg. 
Egy öreg asszony kisérte néha a kertben, 
de látszott hogy egész méltóságában inkább 
ö volt segélyére az öreg szolgálónak, mint 
az neki. Eleinte egy fiatal leány is volt szol
gálatára, egy rendkívüli tehetségű, tizenkét 
éves gyermek, de utóbb ezt is gyanúba vet
ték, hogy részes az összeesküvésben s igazi 
osztrák szívtelenséggel elválasztották tőle 
s a városban zárták be magánosan. Kihall
gatása után az auditor fölkiáltott: „Rette
netes ! Sie ist verdorben vöm Grund und 
Boden.“ Mert a gyermek makacs republiká
nusnak m utatta  magát. Később megtudtam, 
hogy a grófnét húsz évre ítélték el.“ -

E közben Brace többször megpróbálta 
gróf Daunhoz ju th a tn i , hogy beszéljen 
vele, s ez valami két hét múlva végre sike
rült is.

A beszélgetés alatt Brace kifakadt, hogy 
egy amerikai szabad polgárt elfognak, bű
nösökkel, piszkos férgekkel zárják együvé 
minden bizonyíték nélkül. ,,De én ismerem 
kormányomat és népünket,— mondá, — ők

nem fogják tűrni, hogy egy szabad polgár 
úgy kinoztassék ily csekély okon. Felelős
ségre fogják vonni önöket és kormányukat 
ez eljárásért.“

Brace nagy csodájára a válasz szelíd és 
nyájas, szinte mentegetődző volt.

A mint kiléptek a szobából, a porkoláb 
figyelmeztette, hogy ne beszéljen igy a gróf
fal, kivált előtte, a kisebb tiszt előtt. „Az 
őrnagy ur itt a király.“

Időközönként a kihallgatások ismétlőd
tek. ü g y  látszik kikérdezték minden isme
rősét Magyarországon, Bécsben, sőt P rá g á 
ban is, és a bizonyítékokat, melyeket ellene 
kaphattak, következőleg álliták föl:

1. Ajánló-jegy egyelőkelő magyar emig
ránstól.

2. Ajánló-jegy egy másik kitűnő magyar 
emigránshoz Angliában.

3. Azon tény, hogy meglátogatott több 
egyént, kik a forradalomban részt vettek.

4. Könyvei közt röpirat s egy történeti 
mű, melyek a magyar ügyet védték.

5. Ujházyval való ismeretségére vonat
kozó szavak.

Többet a legszorgosabb kutatás, válla- 
tási cselek, fogós kérdések által semvalának 
képesek ellene fölhozni. „Pedig annyival in
kább igyekeztek volna megfogni, — irja köny
vében, — mert Bécsből jövő intézkedések 
(gondolom Mac Curdy u r  föllépése) nyug
talanítani kezdék őket. A városban is mind 
átalánosabb rokonszenv ébredt irántam. 
Hallám, hogy több helyről bort, gyümöl
csöt s egyéb ilyeseket küldtek számomra, de 
ezeket a parancsnok visszautasitá, m ert ke
véssel azelőtt kalácsokban és süteményekben 
csenték be a leveleket a foglyok számára. 
Nem lévén elég bizonyíték ellenem, az a hír 
kezdett terjedni a foglyok közt, hogy biráim 
erőszakot fognak használni s igy szabadulni 
meof tőlem és utólagos tanúskodásaimtól.o  o
De ezt én soha sem hittem el. Jól tudtam, 
hogy egy amerikai polgár megöletése ily 
kör ülmények közt, oly viharnak lehetne jele, 
mely az elnyomatásnak e podvás régi biro
dalmát szélbe szórhatná. S ezt ők maguk 
is beláthatták.“

Ez idő tájban volt az utolsó kihallgatás 
s annak végeztével egészen kiöntötte boszu- 
ságát és kifakadását, mert mindenkor az lá t 
szott, hogy még republikánusságát is vádul 
használják, s ezt nem hagyhatta megjegy
zés nélkül.

— Uraim — mondá nyugodtan, — a kér
dés e kihallgatásokon nem az volt, hogy mi
nők az én politikai érzelmeim, hanem csak az : 
minő bizonyítékok vannak ellenem. Ily ala
pon feleltem, ily alapon védtem magamat. 
De nem engedhetem, hogy e kihallgatás 
befejeztessék, mielőtt nyiltan kijelentem, 
hogy én szívből, lélekböl republikánus va
gyok. Amerikai, a ki mindenütt büszke e 
névre. Mi csodás eredményét láttuk ha
zánkban az önkormányzatnak, s én itt és 
akárhol teljes szivemből azon elv hivének 
vallom magamat. De egyszersmind figyel- 
meztölem önöket, hogy mi nem szoktunk 
a forradalomhoz esküdni, csak azért, mert 
forradalom. Bár republikánus vagyok , 
Ausztriában erről sohasem szóltam nyilvá
nosan, a magán körben is ritkán. Czélom ta
nulmányozás volt, nemagitálás. Óhajtottam 
Ausztriát és Magyarországot ismerni. Nem 
tagadom, hogy érdekelt a magyar ügy, mert 
mi Amerikában rokonszenvvel nézzük a 
népek mozgalmait. De nehéz volt jó tudósí
tásokat kapni. Sok különféle hirt hallottunk, 
s mondhatom, hogy mikor Magyarországba 
léptem, meglehetősen pártatlanul néztem az 
ügyeket. Erről bővebb tudomást nyerni s az 
ország régi politikai intézményét tanulni 
volt legfőbb czélom. S ezt nyíltan és nyil-



vánosan tettem, legkevésbbé sem emissarius 
vagy conspirator módon. És mégis egyszerre 
váratlanul elfogattam és — 

— Elég, uram! vágott szavába az audi
tor. Mindez nem tartozik a dologhoz. És 
indignatidval fölkelve helyéből, folytatá: 
„Épen eleget mondott. Látjuk, hogy ki és 
mi ön." (Az elnök felé fordulva) „Furcsa, 
hogy egyátalán beeresztették az országba. 

— Nagyon furcsa, — dörmögó az elnök 
haraggal. 

Ismét eltelt vagy három hét, mikor újra 
fölidézték s az 
auditor leg

nyájasabb 
hangján fo
gadván : „Jó 
újságom van 
ön számára" 
— átadott ne
ki egy levelet 
MacCurdy úr
tól. „Pecsétjét 
— folytatja 

tovább elő
adását — a 
törvényszék 

előtt kellett 
feltörnöm, s 

engednem, 
hogy ők olvas
sák először. 
De a levél an
golul volt s 
átadták ne- • 
kem, hogy ol

vassam el 
fennszóval né
metül, a mit 
én aztán nagy 
kedvvel meg 
is tettem. 

„Ha olva
sóm bele kép
zeli magát egy 
félreeső ide
gen börtönbe, 
hetekig bezár
va, nem tudva 
vájjon élet
hosszig nem 
tartják-e ott, 
s a leghitvá
nyabb bűnös
höz illő bánás
módban) ré
szesítve, aztán 

elgondolja, 
hogy egyszer
re levelet kap 
egy hatalmas 
nemzet kép
viselőjétől, az 
egyetlen em
bertől, a ki 
rajta segithet 
— levelet, 

mely barátsá
gos is, bátor 
is, férfias is — 
akkor lehet 
némi fogalma az érzelemről, a mivel én 
Mac Curdy ur levelét a törvényszék előtt 
ép felolvastam. Biztosan éreztem magamat 
megint. Éreztem, hogy huszonöt millió 
képviselője szól érettem s oly hangon, a mit 
meg kell hallgatni 

„A levélben, (melynek átadását vagy tiz 
napig húzták - halasztották) le volt irva, 
hogy Schwarzenberg herczegnél levél által 
is, személyesen is sürgeté rögtöni elbocsát-
tatásomat; hogy kedvező biztatásokat nyert, 
és szorgalmazásait egy pillanatig sem fogja 

felejteni. Azután jött a következő pár sor, a 
mit nagy elégtétel volt olvasnom ily embe
rek előtt, kik ugy bántak velem, mint go
nosztevővel: „Miután teljesen meg vagyok 
győződve, hogy ön semmiben nem bűnös, 
és mivel az osztrák kormánynak se szándéka, 
se oka nem lehet részünkről ellenséges in
dulatokat ébreszteni, kívánni fogom rög
töni szabadon-bocsáttatását. Minden indok 
— az ön iránti barátság, családja iránti 
tisztelet, hazánk jogai és becsülete iránti 
tekintet egyaránt ösztönöz, hogy ne kimél-

Norvég pásztorleány. 

jek semmi fáradságot, mig önön nem segí
tettem." 

,,Az auditor igen kényelmetlenül érezte 
magát, mikor ez utolsó szavakat kellő 
emphasissal fölolvastam. Kezdett fejébe 
menni, hogy egy amerikai polgárt hetekig 
osztrák tömlöczbe rekeszteni, csupa gya
núra, nem olyan dolog, a mit az amerikai nép 
tréfára venne. 

„Börtönömbe visszatérvén, a levelet ott 
is fölolvastam. Társaim nagy kedvvel hall-
gaták s a végső szavakra oly hangosan ki

törtek : „Éljen Mac Curdy!" hogy a vén 
falak visszhangzottak bele. 

„Ettől kezdve jobban bántak velem. Az 
auditor feljött hogy-létemröl kérdezősködni. 
A tábornok, egy igen udvarias közei-látó 
öreg ur, szintén meglátogatott, angolul be
szélt velem, „my dear"-nek czimezett s 
könyveket igért, melyeket azonban sohasem 
küldött el. 

„Harmincz nap telt el börtöni életemből, 
mikor egy délután a porkoláb ismét a tör
vényszék elé hivott — ez úttal azonban 

katonai ki
sérő nélkül. 
A porkoláb 
mosolygása 

mintha mond
ta volna: „Ez 
a legutolsó sé
tánk itt." 

„A gróf és 
az auditor 
beléptemkor 
fölkeltek s 

meghajtották 
magukat. Én 
is meghajol
tam viszont. 

—Van sze
rencsénk vég
re szabadsá
gát jelenteni 
önnek! 

„Pénzemet, 
liolmimat visz-
szaadták;ira
taim és köny
veim Pestre 
küldettek s 

tudaták ve
lem, hogy „e 
szerencsétlen 
tévedés végre 
helyre fog ho
zatni, "menjek 
azonnal ma
gam is Pest
re. (Hanem 
azért kiséret 
nélkül még 

sem bocsátot
ták.) 

„Fölmen
tem még egy
szer szobám
ba, elbúcsúzni 

társaimtól. 
Együtt kávéz
tunk utoljára. 
Elkérték ame
rikai czime-
met s én is az 
ő neveiket, 

mit kalapom 
bélésébe rej
tettem. Biz
tattuk egy
mást, hogy 

találkozni fo
gunk szaba
dabb ország

ban. „Mondja meg honfitársainknak — szólt 
egyikök — akárhol leli őket Európában 
vagy hazájában, hogy várunk reájok. Ők a bol
dogok, ök szabadok. Mi akár a börtönben, 
akár bárhol az országban, rabok vagyunk. De 
mondja nekik, ne felejtsék el hazájokat." S 
ekkor oly megindulással, minőt sohasem hit
tem, hogy egy osztrák börtön odahagyásával 
erezhetek, mindnyájan megöleltük egymást. 
A pap, (Nagy István, mostani nagy váradi 
lelkész,) bár nem igen érzékenykedő ember, 
nyakam körül fonta karját, és szigorú arcza 
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korlátolhatlan fóliudulással küzdött. Sze
gény ember 1 Tudtam mit érez. Olyan vol
tam neki mint egy sugár azon szabad föld
ről, melyet ő hazájának és magának álmo
dott. S most ennek eltűntével minden ismét 
elsötétül. 

„Visszatértemkor a gróf és az auditor 
ismét a legnyájasabb udvariassággal bántak 
velem. Levezettek a kertbe, elmondták a 
vár régi történetét, tréfálkoztak és mulat
tatni igyekeztek. Én sem voltam durva, de 
nem tudtam 
nevetni ve-
lök, kik pacz-
káztak raj
tam, mig se
gély nélkül 
valék, s most 

nyájaskod
nak, midőn 

védőkre talál
tam. A gróf 
borral kinált 
az útra, de én 
nem fogad
tam el. Az
után bemu
tatták leendő 
útitársamat, 

kit, bár pol
gári ruhában 
volt öltözve, 
fején barna
nyári kalap
pal, mindjárt 
megismertem, 
hogy katona
tiszt. Azonban 
nem szóltam 
semmit. 

„A tábor
nok kezet rá
zott velem s 
kért, hogy Ír
ják neki mi
helyt Bécsbe 
érek. A töb
bieknek kala
pot emeltem 
6 könnyű sze
kerünkön ki
gördültünk a 
vén vár udva
ráról." 

Azután Szol
nokon vasútra 
ültek, de csak
nem minden 
magyarorszá
g i ismerősével 

találkozott 
Pestig, kik 
megszabadu
lásán nem 

győztek örül
ni. Pesten né
hány napot 

szintén idő
zött, de a ka
tona felügye
lete alatt.Meg-
látogatta ba
rátait (egyebek közt a két protestáns lelkész: 
TörökésSzékácsurakat)smenttovábbBécsbe. 

Ott megköszönte Mac Curdy szívességét 
s megtudta, hogy minden levele czélhoz ért. 
Még Bécsben is folyvást idézgették a rend
őrséghez, azért maga is jobbnak látta el
hagyni az osztrák birodalmat s ismét csak 
tovább utazott Linzen át Bajorország felé, 
hol a határon végre megkapta útlevelét, de 
előbb részletes személyleirást vettek róla 
s át „kézbesítették" Bajorországba. 

Mily emléket vitt magával az akkori 
kormányrendszerről: képzelni lehet; mily 
emléket vitt magával a szegény szerencsét
len Magyarországról: arról közelebb. 

(Folyt, követk.) 

A norvég népéletből. 
Lapunk sokszor adott közleményeket a hazai 

népszokásokból; csak nemrég egy avatott tollismer
tette részletesen az alföldi magyar nép házassági 

Norvég menyasszony földiszitése. 

szertartásait. Nem lesz talán érdektelen e közle
mények kapcsán a sik alföld természetes egyszerű
ségű fiainak élete után északi Európa egyik egész
séges hegyi népének, a norvég népnek életét egy 
pár vonással s kivált sajátságos házassági szoká
saik leírásával megismertetnünk. 

Észak-Norvégia lakói a Hardanger-öböl part
vidékein életmódjukban, szokásaikban és erköl
cseikben hiven megőrizték a régi skandináv egy
szerűséget s még a jómódú paraszt gazdák sem 
szokták megkülönböztetni magukat külsőleg a 
szegényebb sorsuaktól és jólétöket csakis az idege
nek iránt Mkezüleg tanusitni szokott vendégszere

tettel árulják el. E czélra kényelmes jó berendezésű 
lakásaik (Gjaestestuer, vendégszobák) vannak, me
lyeket csuknom kizárólag :iz idegen ntazók számára 
tartanak fenn, kiket a jószivü házigazdák minden 
jóval megvendégelnek, a mi csak rendelkezésökre 
áll s igen rósz néven vennék, ha szívesen látott 
vendégök egy barátságos kézszorítás helyett pénz
zel kínálná meg őket. 

Családi lakásul azonban szegénynél, gazdag
nál egyaránt az úgynevezett Rögstue (füst-szoba) 
szolgál, egy padlás nélküli szoba, melynek fedelén 
nyilas van hagyva. Itt üldögél a családfő egy 
magasra póczolt széken, mint hajdan még a bár

dok idejében ós 
helyét családja 
egyetlen más 

tagjának sem 
szabad elfog
lalni s csakis 
olyankor hagyja 
el azt, mikor 
idegen érkezik 
a házhoz, kit sa
játkezűiig szol
gálni és gon
dozni legfőbb 
kötelességének 

tartja. 
Evésben éa 

ivásban is a leg
nagyobb egy
szerűség ural
kodik e vidék 
minden rendű 
és rangú lakó
jánál, tekintet 
nélkül a va
gyonra és szü
letésre, és ezt az 
egyszerűséget 

még karácsony
kor vagy más 
ünnepélyes al
kalmakkor és 

<n ászünnepélyek 
alkalmával is 
hűségesen meg
tartják. Ked-
vencz ételök a 
füstölt marha
hús szalonnával 
és a vajas me
télt tejfellel. A 
húst és halat 
egyátalában 

most is épen ugy 
füstölve és be
aózva eszik mint 
a legrégibb haj-
dankorban,mert 
a fris húst „pa
rasztos" ételnek 
tartják. Ked
venczitalukün
nepélyes lako
máknál az ale 
nevű igen erős 
és kövér sör, 
melyet primitív 
művészettel má
zolt virágokkal 
és karikákkal 
díszített faser-
legekböl isznak. 
Főtörekvósök 

abban áll, hogy 
vendégeiknek 

minél erősebb 
sörrel kedves
kedhessenek. 

Lakadalom 
alkalmával a 

sörös fakancsók 
még az ételek fölhordása előtt gyakran körüljár
nak az asztalnál, mikor pedig halott van a háznál, 
az asztalra helyezett koporsó mellé egy „bolle"-
(nagyobb sörös edényt) helyeznek s azt kisebb 
poharakkal rakják körül. A halottas énekek közt, 
melyekből rendesen hármat szoktak elénekelni, 
fel-felállanak és a sörös kancsókat körül hordoz
zák s az utolsó versszak alatt a koporsót az ud
varra viszik, hol aztán az elköltözöttnek végtiszte
letére ismét bucsu-italt isznak. 

A férfiak ruházata: fehér felöltő, melyet házi 
szőttes vászonból maguk készítenek; ez alatt vö
rös színű kabát s ólom gombokkal bőven ellátott 
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kék mellény, s az egészet sárga bőrnadrág egésziti 
ki. Derekukon sárgaréz csattos bőr övet viselnek 
és fejőkön vörös gyapot sipkát hordanak , mely 
többnyire bőrrel van beszegve. A nők fehér vá
szon fejkötőt, fehér ingujjakat és gallért s vörös 
mellényt viselnek, me'y utóbbi zöld és arany pa-
szománttal van kivarrva. Mellökön ezüst gombo
kat, te.-tök körül fekete bőrövet hordanak ezüst 
szegekkel és csattokkal. A wadmel bői készült fe
kete vagy kék, sok redőjü alsószoknyára fehér, 
tark^csikos vagy koczkás kartonból előkötényt 
kötnek s lábaikon ezütt csattos fekete czipőket 
viselnek. 

Minthogy az erkölcsösségre és becsületes
ségre igeu sokat adnak, csak mocsoktalan hirnevü 
leám oknak van megengedve, hogy hajadon fővel 
járjanak, mig a roszhir i iekugy nevezott szégyen
kendőt (rk^mplag) kénytelenek hordani, melyet 
azonban nt m szabad ugy kötniök fel, min ta hogy 
a férjes nők keszkenőiket (skant) viselni szokták. 

Egyik rajzunkon egy ifjú le: ny látható alá 
omló hajjal, mely a feddhetetlenség jele; a leány 
e^y. fatörzsön ül fent a hegyek t öz t és szülői 
nyáját őrzi. Mert mint SvájczbaD, ugy Norvégia-
hegyes vidékein is az ugvnevezett alpi gazdaság 
van átalánosan szokásban és a leányok a i yarat a 
durván összeáesolt havasi kunyhókban töltik el. 
Minthogy pedig az ifjú legényeknek meg van 
engedve, hogy őket szonibatosténként fölkeresek, 
főleg Tellemarken-bon szombat- és vasárnapestén
ként fent a hegyek tetején annyi fiatal ember 
gyűl össze, hogy a legközelebbi völgyből zenészt 
hoznak és a finom r e g j i pázsiton tánc;ra ke
rekednek. 

Ha egy fiatal ember saját szivének sugalla
tára vagy szülői és rokonai tanácsára egy leányt 
kiszemelt magának menyasszonyul, egy köztiszte
letben álló embert fölhatalmaz, hogy az ő nevé
ben szive kívánságát a leány atyjának vagy gyám
jának adja elő. 

„T io laera! Az idő meg fogja mutatni" — 
szokott lenni ilyenkor a változhatatlan felelet s 
bármily kedves is máskülönben az ifjú ajánlata, 
bizonyos időnek kell elmúlnia, mig másodszor 
ismét be lehet kopogtatni a szülői háznál. Ha 
ekkor a felelet igenlőit g üt ki, a házasulandó 
személyesen értekezik kedvesével négy szem közt, j 
s ha ez is bele egyezett, kezet nyújtanak egymás- j 
nak és a szövetség meg van kötve. 

A menyasszonyi öltözetet és öltözködést má- ! 
sodik rajzunk tüntet i föl. Az esküvő napjának 
reggelén teljes menyasszonyi díszben ül a leány 
és várja Brudekone-ját vagyis a nyoszolyó leányt, 
ki az egész Norvégiában szokásos menyasszonyi | 
koronát fejére tegye. 

E menyasszonyi korona, melyet o t tLaet -nek 
neveznek, többnyire vörös posztóból van s fehér ! 
és megaranyozott ezüst pikkelyek borítják, me
lyek, mihelyt a menyasszony a fejét megmozdítja, 
megannyi apró csengetyükként kezdenek csilin
gelni. Minthogy pedig e menyasszonyi ék sokkal 
költségesebb, hogy sem azt minden menyasszony , 
megszen zhetné magának, ilyen csak egyes gazda
gabb udvarházaknál található, hol mint családi 
ereklye menyasszonyról menyasszonyra szál l ; 
örökségül, de néha szegényebb ismerősöknek és 
barátnőknek is oda kölcsönzik, mert szégyennek 
tartanák azt egy menyasszonytól megtagadni . 

így van ez a többi menyasszonyi ékszerekkel 
és diszitményekkel is : a nagy ezüst gombokkal 
és medaillonokkal, melyt ket a menyasszony a nya
kán szokott hordani. 

A menyasszony egvéb öltözete a Hardanger-
öböl mellékén fekete wadmel mellénykéből és vörös 
mellszoritóból, melyet gyapot szalagok és ezüst 
paazomántok bor í tnak; továbbá vörös mellkt ndő-
ből s wadmelből készült világos vörös alsó szok
nyából, lenkötényből s végre kiáltó vörös, arany 
kivarrásu bojtos övből áll. 

Mi°' a menyasszonyt öltöztetik és diszitik, a 
ház többi részében élénk sürgésforgás uralkodik. 
Minden ajtó nyitva áll, az emberek ki s be járkál 
nak az udvaron gyermekek futkároznak, közökben 
kalá'csds rabokkal ; a két vőfélynek a konyhames
terrel együ t t a szobákban mindkét keze tele van 
dologgal, hogy a folytonosan érkező lakadalmi 
vendégeknek mindegyre tölthessenek. 

A mulatságnak ilyenkor vége hossza nincsen; 
a sör hatalmasan fogy, a sörös kancsókat kézről 
kézre adogatják, éneklik az ősök vitézi tetteit, 
szóval visszaélik magukat ama boldogabb korba, 
mikor a merész normannok könnyű naszádai be
kalandozták az ismert világ tengereit és tömérdek 
kincset, dicső hirnevet vittek haza hozzáférhetet
len ősi sasfészkeikbe. A mostani nemzedékben az 
ősök erénye még mind megvan, de az idők nagyot 

változtak és most már csak egyik legszebb skan
dináv erényt, a vendégszeretetet gyakorolhatják 
szabadon s gyakorolják is folytonosan. A harczias 
kalandszomj békés munkálkodásnak, csendes csa
ládi életnek adott helyet s igy talán jobb i*. 

S- L. 

Darwin legújabb munkája. 
(Vége.) 

A harmadik e h h e z értünk,mely szerint egyes 
cselekmények, — melyeket a lélek bizonyos állapo
taira nézve gyakran sokat kifejezőknek tartunk 
— az idegrendszer alkotásának közvetlen eredmé
nyét \éjpezik és kezdettől fogva az akarattól és nagy 
mérvben a szokástól is függetlenek. Ha az érző 
felület igen fölizgattatik, akkor bőségesen fej
lődik az idegerő és bizonyos irányokban szétter
jed, mely irányok az idegsejtek összetételétől és 
a mozgások természetétől függtek. 

Példák világosabban szólnak. Ha rettegés 
izgatja fel roppant mértékben az idegeket, a haj 
ős'zbe borulhat, mint erre több eset fordult elő. 
Indiában történt, hogy egy ember kötélen lógva 
e<*y keselyűnek tengerparti fészkét akarta ki
szedni, az öreg keselyük hazatérve és fészkük 
elrombolása miatt feldühödve boszut forraltak és 
elkezdték a kötelet, melyen az ember lógott, cső
reikkel szabdalni. Halálos ijedtségében az ember 
néhány pillanat alatt egészen őszbe borult. Isme
retes továbbá, hogy a sok gond és nyomor hamar 
megősziti az embert. 

Ilyen az izmok reszketése, mely az i l l a t o k 
kal is közös; a reszke tessem hasznos, sőt ellen
kezőleg igen káros, és nem keletkezhetett önké-
nyileg és nem egyesülhetett öröklés által más 
lelki állapotokkal. Egyik tekintélyes tudós azt 
állítja, hogy a kis gyermekek nem reszketnek, 
hanem oly körülmények között, melyeknél a 
felrőttek reszketésbe esnék — görcsöket kapnak. 
A részletes különféle okokból származhatik, igy 
hideg behatása vagy láz által, daczára annak, 
hogy ezen utóbbi esetben a test mérséklete jóval 
magasabb, mint rendesen; vérmérgezéseknél és 
sokféle betegségben, átalános erő-hiány miatt az 
agg korban, kimerülés, helyi izgatások, mint pl . 
égetés stb. által. Minden lelki ingerek között 
tudvalevőleg a félelem az, mely legkönnyebben 
idéz elő reszketést vagy remegést, azonban a 
heves haragról és nagy örömről is ugyanez á l l . 
Szép zene, a határozatlan fölhevülések által, némely 
egyéneknél a háton lefutó hideget ébreszt. Az 
emiitett természettani okok és a lelki fölizgatások 
között igen kevés közös pont létezhet, mi a resz-
ketésre alkalmat szolgáltatna. Mivel a kimerülés 
beállta előtt a düh is kelt reszketést, valamint 
nagy öröm is, majdnem ugy tűnik föl, mintha 
minden erősebb fölizgatás az idegerő folytonos 
tovaszálli tását az izmokban félbeszakítaná. 

A sziv, mely szakadatlanul éjjel ós nappal oly 
csodálatos módon lüktet , a külső ingerek behatá
saira igen érzékeny. Claude Bemard az ismert 
élet tanár kimutat ta , hogy az érző idegek legcse
kélyebb ingerlése is hatással van a szivre, még 
akkor is, ha az ideget oly gyengén érintjük meg, 
hogy az állat, melyen kísérletünket végrehajtjuk, 
semminemű fájdalmat nem érezhet. Feltehető 
tehát , hogy valahányszor a lélek heves izgalomba 
jő , ezen izgalom azonnal közvetlenül a szivre is 
átszáll, mint ez átalán el van ismerve és mindenki 
önmagán is észlelheti. Claude Bemard különös 
fontosságot fektet arra, hogy ha a szivre gyako • 
rólunk befolyást, ez az agyra hat vissza, a ugy ez 
ismét a maga részéről a szétágazó idegek által a 
szivre hat, ugy hogy minden izgatottságnál élénk 
hatás és ellenhatás keletkezik az állati test e két 
legkiválóbb része között. 

Néhány heves érzelem és fölindulás külső 
jeleinek rövid szemlélete leginkább leend képes 
rámutatni azon bonyolult utakra és módozatokra, 
melyeknél fogva a fölizgatott idegrendszer köz-

!• vétlen tevékenysége a szokásszerüleg társult czél-
szerü mozgásokkal összefügg. 

Ha az állatok heves fájdalom rohamainak 
vannak kitéve, folytonosan ide-oda forognak, és 
ha hangjuk vaD, átható kiáltásokkal és ordítással 
töltik be a levegőt. A test majdnem minden izma 
heves tevékenységbe jő. Az embernél a száj szo
rosan be van téve vagy ajkait rendesen hátrafelé 
húzza, fogait összeszorítja vagy csikorgatja. Azt 
mondja az irás, hogy a pokolban sirás, rivás és 
„fogaknak csikorgatása" lesz. Az állatok közül is 
több, mint pl . a szarvasmarha és a viziló csikor
gatják fogaikat nagy fájdalmakkor. A szem az 

embernél mereven bámul a légbe vagy a szem
pillák egészen összehúzódnak. A testet izzadság 
lepi el ós a verejték cseppekben csurog le az 
arczról. Az orrlyukak rendesen ki tágulnak és 
reszketnek, vagy a lélegzet elszorulása addig tart, 
mig a vér a bíborvörös arezban meg nem áll. Ha 
a lelki izgalom igen heves és hosszú ideig tart , 
mindezen jelek elváltoznak. A végső kimerüléssel 
ájulás vagy görcsök állnak be. 

A kedély felindulása némely esetben igen 
nagy lehet, a nélkül hogy mozgások által nyil
vánulna, de ha nyilvánul, ez oly jelek által tör
ténik, melyek hasonlonló fólindulások alkalmával 
szoktak előfordulni. Nagy fájdalom minden állatot 
arra ösztönöz, hogy a leghevesebb és legkülön
félébb erőködéseket tegye, csakhogy bajának oká
tól megszabadulhasson. Sőt ha testünk valamely 
tagja megsérül, rázni szoktuk, mintha a fájdalom 
okát leakarnók rázni. Ha a matrózokat megkor
bácsolják, egy darab ólmot vesznek a szájukba és 
abba harapnak, hogy a fájdalmat könnyebben ki
állhassák. Ha kétféle fájdalom hat egyszerre, a 
hevesebb háttérbe szoritja a másikat. Másnemű 
megerőtetések hasonlói ig csökkentik a fájdalom 
erejét, ezért hallatnak hangos és éles kiáltásokat 
és jajveszékléseket a szenvedők. 

A dühbe jöt t ember uralkodhatik önmagán 
és visszatarthatja magát holmi nagyobb kifaka-

szive dásoktól, do nem gátolhatja meg, hogy 
gyorsabban ne verjen. Ha csábitó étket helyezünk 
az éhező elé, éhségének külső jelek által való 
nyilvánulását legyőzheti, de a nyálka kiválasz
tását, képződését szájában nem gátolhatja meg. 
„Folyik a nyála u t ána" — mondja a közmondás. 

Igen nagy öröm vagy igen élénk múlatás 
közepett nagy bennünk a hajlam különféle czél-
talan mozgások kés hangok nyilvánítására. L á t 
hatjuk ezt a kis gyermekeknél; midőn hangosan 
nevetnek, kezeiket összecsapják és örömükben ide 
oda szőkéinek; a kutyának ugatásában és ugrán-
dozásaiban, ha urá t véletlenül pillantja meg, vagy 
vele sétálni megy; a lónak vidor járásán, ha a 
tágas mezőro tereljük. Az öröm gyorsítja a vér
keringést, ez ismét az agyat ingerli, a mi megint 
az egész testre hat vissza. Emlí tés t érdemel, hogy 
főleg az örömnek előre érzése, nem pedig annak 
valóságos élvezete az, mi ily czéltalan és túlcsa
pongó mozgásokban és szokatlan hangokban tör 
ki . Tapasztalhatjuk ezt a gyermekeknél, ha vala
mely nagy öröm várakozik rájuk; a kutya is, ha 
a tányér t , melyben eledelét viszik, megpillantja: 
örvendve ugrándozik, mig ha eléje teszik, gyö
nyörét semminemű külső jel , sőt még farkának 
csóválása által sem árulja el. 

Egyetlen kedélyindulat sem erősebb az 
anyai szeretetnél. Az anya a legbensőbb szere
tet tel csünghet tehetetlen gyermekén, a nélkül , 
hogy azt külső jelek által elárulná, s ha kifejezi 
is, csak könnyű édelgő mozgásokat használ szelid 
mosolylyal ás gyöngéd szeretettel. De kísértse 
csak meg valaki gyermekét készakarva meg
sérteni és figyeljük meg^most, milyen változások 
következnek be az anyán, miként szökell föl fe
nyegető tekintettel , szemei miként szikráznak, 
arczát miként futja el a vér, keble miként 
emelkedik, orrlyukai ki tágulnak és szive hevesen 
ver ; mert a harag os nem az anyai szeretet vezet 
szokásszerüleg tevékenységre. A két nem közötti 
szerelem egészen elütő az anyai szeretettől és ha az 
egymást szeretők találkoznak, tudjuk, hogy szi
vük gyorsan ver, lélegzésük gyorsul és arczuk 
elpirul ; mert e szeretet nem oly szenvedőleges, 
mint az anya szeretete gyermeke iránt. 

Valamely embernek szive gyűlölettel és a 
legfeketébb, gyanúval lehet telve vagy irigység 
ós féltékenység rágódhatik r a j t a : de mivel ez 
érzelmek nem vezetnek azonnal cselekvésre és 
bizonyos ideig ido-oda lebegnek, azért nem vehe
tők semminemű külső jelek á l ta l észre, kivéve, 
hogy az illető ez állapotban nincsen szokott ked
vében. De ha ez indulatok a cselekvés terére 
csapnak át , a düh lép helyökbe, s akkor már 
világosan előtűnnek. Festők nem képesek a gya
nút, féltékenységet, irigységet stb. máskép ábrá
zolni, csak mellékes körülmények segélyével; a 
költők pedig körülir t és phantastikus kifejezése
ket használnak, mint pl. ,,zöldszemü féltékeny
ség ." Shakespeare az irigységet „kivájt szemű
n e k , " más helytt feketének vagy halványnak 
mondja. 

Végül nagyobb világosság kedvéért még 
egyszer fölsoroljuk az egyenként tárgyal t elve
ket. Az első: a czélszerüen társul t szokások elve; 
a második: az ellentét elve; a harmadik elv abban 
gyökeredzik, hogy az idegrendszer alkotása által 
oly cselekmények létesülhetnek, melyek kezdettől 
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fogva függetlenek az akarattól és bizonyos határ ig 
a szokástól is. 

E három elv többféleképen csoportosítva és 
együttműködve elegendő, hogy a kedély hangu
latok világát jellemezze. A rejtélyek nagy része 
még koránt sincs megoldva, azonban a legellon-
tétesebb és legkülönfélébb mozdulatok és kifeje
zések tanulmányából már előre föl lehetett állitni 
az elveket és az egyes részletek földerítése a tör 
vények ismerete után nem sokáig késhetik. 

Kvassay Jenő. 

Egy magyar tengerész naplójából. 
VI. 

Corfut, a jóniai szigetek s kelet egyik gyön
gyét kívánom ezúttal bemutatni oly színezetben, 
a milyennek egy — Angolország ködös éghajlata 
alól kelet illatos körébe megtért tengerész előtt 
föltűnhetett . 

Vig szökemléssel iparkodik az Oczeán hullá
maiban megfürdött vitorlás Corfu és Paxo szige
tek között az epirusi partokat megközelíteni, 
hogy a friss keleti szél segélyével mihamarább a 
czittadella alá érjen, s hogy a szürkület már egy 
horgonyán nyugvó hajót üdvözöljön a tulnyomó-
lag halász bárkákkal tömött corfui kikötőben. 

A szeszélyes keleti szél azonban ép akkor 
szűnik meg, midőn már csak néhány öl távolság 
választja el a türelmetlen hajósokat czéljuktól. 
E z t rendesen a matrózok hozzák helyre oly for
mán, hogy a hajózás kezdetleges tudományához, 
az evezéshez folyamodnak. 

Végre a vitorlák fölkötve, a horgonyok lebo-
csátva: biztosítják némileg a hajót. A személyzet 
nyugalomra tér, hogy a hosszas álmatlanul töltött 
éjeket egy kis háborítatlan pihenéssel pótolja ki. 
Egyet len őr marad a fedélzeten, ez is a kávé és 
dohány élvezése mellett tölti el a még fennma
radt pár órai északát. 

Reggelfelé a kíváncsiság mindenkit a fedél
zetre vezet, hogy a már nyugodtan fekvő hajóról 
széttekinthessen s az üde reggeli levegőt még 
idejében élvezhesse. 

A látvány meglepően szép. 
A háttérben Epirus magas , terméketlen 

sziklái húzódnak el nagy messzeségbsn, a hajóból 
i t t -ot t látható falvakkal oldalaikon ; alattok a ten
ger apró hullámai csillognak az épen felkelő nap 
szikrázó sugaraiban, alig tün te tve föl pár kisebb 
rendű vitorlást, melynek fehér vásznai némi vál
tozatosságot kölcsönöznek a tenger egyforma fe
lületének. 

A sziget egyik kiálló részén terül el Corfu 
város i , angolos csínnal épült házai-, téres park
j a i - s omladozó bástyáival. Koszul épített, de elő
nyös fekvésű kikötőjében nagyobb tengeri hatal
masságok fregattjai s az osztrák Lloyd gőzösei 
horgonyoznak, mig a kikötő hátterében néhány 
török, majd görög parti hajók rongyos vitorlái 
hirdetik a nagy kereskedolmi forgalmat. Csakis 
i t t -ot t fedezhető föl egy-egy magas-tengeri vitor
lás szénporral borított fedélzetével. 

A kis mólót s a bás tyá i járható részét nagy 
ember-tömeg lepi el, hogy a reggeli lég élvezése 
mellet t az ép megérkezett osztrák-magyar b i r k a 
csinos körvonalait és sugár árboczait vehesse 
részletes vizsgálat alá. 

Néhány élelmesebb dugárus sietve oldja el 
gyümölcscsel és dohánynyal megrakott ócska la
dikját , s görög ravaszságu arczczal kinálgatja 
árui t , hogy egy-két obolira még idejében szert 
tehessen. 

A parancsnoknak igazolás végett, még a reg
geli órákban par t ra kellvén rándulnia, kérelmem 
folytán megengedé, hogy a várost — vele együt t 
— megszemlélhessem. 

Corfu majd angol, franczia, török, majd görög 
hatalom alá jutva — e különböző keze'v működése 
ugy a város kiépítésén mint lakosainak szokásain, 
nyelvén s egyéb tulajdonságain igen szembeötlő. 
Á tálában véve utczái tiszták, rendezettek ágy 
annyira, hogy némely félreeső szűk sikátor kivé
telével elismerést és méltánylást is érdemelnek. 
A mi az építészetet illeti, lá thatunk kelet és nyű
göt igényeinek kellőleg megfelelő, czólsz jrüen 
berendezett palotákat, nem hiányozván a törökök 
kedvelt fahajlékai sem. 

A város déli homlokzata előtt fákkal beülte
te t t sétány terül el nagyszerű kilátással a jóniai 
tengerre s a még francziáktól épített merészen 
karcsú fellegvárra. Különösen megtekintésre méltó 
az angol kormányzói pi lóta gyönyörű márvány 
oszlopaival és fényes f o l y o s ó u l ; mellette gon

dosan áp ilt kert fekszik szobordiszitmények és 
szökőkutakkal, s ez a korliui arisztokráczia legin
kább kedvelt sétahelyéül szolgál. 

A kormányzói laktól széles ut vezet a szig;t 
belsejébe. Ez utón haladva félórai séta után elér
jük a görög királyi család különösen kedvelt 
villáját, mely a hozzá tartozó földterülettel együt t 
vas rácsozattal van kerítve és kapuőrrel ellátva. 
Midőn abbeli óhajunkat fejeztük ki a kapus előtt, 
hogy szeretnők a parkot és királyi lakot köze
lebbről is megtekinteni, akkép nyilatkozott: hogy 
a felségek Corfuban tartózkodása alatt, csakis 
ezek különös engedélye mellett lehetséges a nya
raló megszemlélése. Miután nem volt szerencsénk 
ily m igás rangú egyénnel közelebbi ismeretség
ben állhatni, meg kellé elégednünk azzal is, a mit 
kívülről láthat tunk, annyival inkább, mivel a hű 
Czerberus hajthatlan maradt. 

Különben a fákkal dúsan beültetett p irk s 
ennek egyik magaslatára épített diszes nyaraló az 
útról is meglepő látványt nyújt. Ha hozzá vesz-
szük az onnan élvezhető gyönyörű kilátást és 
egészséges levegőr, könnyen megértjük, miért 
kedveli a görög királyi család annyira e szigetet, 
hogy azt még Athén fölött is előnyökben részesíti? 

Faragó Ödön. 

Az aradi hős családja. 
London, márczius 7. 

Mos';, az aradi emlékszobor leleplezése al
kalmával, meg vagyok győződve, hogy szolgála
tot teszek hazámfiainak az i t t következő adatok 
közlésével, melyek Asztalos Sándor, az aradi hős 
számüzetési életére, végzetes halálára s családja 
viszonyaira vonatkoznak. Szolgáljanak ezek ki
egészítésül a derék hősnek a „ V . Újság" 1870. 
13-dik számában megjelent arczkópe mellett köz
lött életrajzához. 

Asztalos Sándor, honvéd ezredes, 1849 ben a 
komáromi helyőrség töredékével Hamburgba me
nekült, hol oly szives fogadtatásban részesült egy 
előkelő kereskedő, Berndes P . H. volt porosz kon
zul ur h ízánál, hogy midőn többi sorsosai An
gliába s Amerikába vándoroltak, ő folyvást Ham
burgban maradt . I t t ismerkedett meg Berndes 
ur nővérével, Eliza kisasszonynyal, ki a maga 
idejében Németország egyik hires drámai éne
kesnője, művészetével szerzett tetemes vagyonnal 
vonult volt vissza rokonai körébe. Asztalos, ki, 
mint menekültjeink nagyrészc, szép hirnevénél 
egyebet alig hozott magával hazulról, bár hamar 
megkedvelte a kisasszonyt, csak később kérte 
meg kezét. Ámde akkoriban az osztrák rendőrség 
már kegyetlenül űzőbe vette a szegény menekül
teket. Asztalosnik sem lehetett többé ott mara
dása, s csak a B 'rndes c<alád segítségével s an
nak kiséretébon menekülhetet t az angol uralom 
alatt álló Helgoland szigetre, hogy arájával 
összekelhessen. 

1855-ki szept. 7-éu tar tatot t meg az esküvő. 
A házassági szerződés okmányán Asztalos szü
leinek nevei ekként vannak beirva: apja Szigeth; 
Asztalos P á l ; anyja: Asztalosné, született Viski 
Klára. Helgolandból az uj házaspár csakhamar 
Par isba 8 onnan Genfbj költözött. A számüzött-
ség legnagyobb á tka : a tétlenség, a czéltalan élet 
csaknem elviselhetlen sulylyal nehézkedett az 
életerős és tevékenységhez szokott férfiura. Sze
rencsére a természet egy, eddig tán önmaga előtt 
is ismeretlen tehetséggel áldotta volt meg. Asz
talosné, ki inkább mint műkedvelő s csak időtöl
tésből festegetett, férjében is meglepő festészeti 
tal -ntumot fedezett föl. Sándor most egész lelke
sedéssel e művészetre adta magát, s kitűnő meste
rek oktatása mellett csakhamar meglepő haladást 
tet t . Akkori működésének eredménye egy sikerült 
a rczkép: a művész életnagyságú s a megszólam-
lásig hű arczképe, háziöltönyben s kezében a fes
téklapot tartva Ekként élt Genfben családja s 
bajtársai körében, boldogabb amazoknál, a meny
nyiben minden anyagi gondtól menren, kedvencz 
művészetének élve, nyugodtan várhatta a haza 
sorsának mindnyájunktól remélt jobbra fordulását. 

A sors másként hitározott . Genf akkoriban 
mindenféle nemzetbeli menekültek gvülh ;lye volt. 
Ezek közül egy Streliczkí nevű* lengyel ezredes 
közel ismerőse volt Asztalosnak. Egyszer holmi 
csekélység miatt szóvita támadt köztük; Sándor 
indulatos, heves véralkatú s becsületbeli dolgok
ban túlérzékeny, sértve érzé magát. Streliczkit 
párbajra hivta. B iratai és segédekül felkért baj
társai mindent elkövettek a potomságból keletke
zett viszály bíkés utón leendő elintézésére; kértek, 

rimánkodtak; mind hiába. Sándor mikacssúgán a 
baráti szó nem fogott. A párbaj megtörtént 1857-
diki febr. 10-én Genf környékében. — A lengyel 
ezredes golyója S índorn ik balszeme fölött agyába 
fúródván, rögtön halált okozott. I l y hirtelen ol
tatott el — 31-dik évében — egy viruló, pezsgő 
élet, mely amaz érez alkatú zömök, izmos testben 
hosszú, a hazának s a művészetnek díszére szol
gálható , pályára látszott hivatva. 

Borzalom futotta el az egész emigrácziót e 
hír vételére; de ki Írhatja le a boldogtalan nő 
szívszaggató érzelmeit; ő, ki még a párbajt okozó 
viszályról sem vala értesülve, s kit férje végzetes 
halálának híre a már sejtett anyaság édes remé
nyeinek közepette lepett meg . . . . 

Genfben, a szerencsétlenség szinhelyén, to
vább maradása nem volt a kétségbe esett özvegy
nek ; Turinba sietett ott tartózkodó fitest éréhez 
s a kö -étkező május hó 10 én (1857) ott született 
fia, kit Emil Sándor nevekre kereszteltetett. 

Nemsokára ide Londonba költözködtek. A 
londoni menekültek gyakori látogatók voltak 
Asztalosné házánál, oda zarándokoltunk, hol 
boldogult bajtársunk arczképét s élő képmását 
találtuk a fiúban, a mint ugy szólván szemeink 
előtt nevekedni s fejlődni l á t tuk ; apjának hű mis& 
arezban s lelkületben. Bátor s tehetséges, erős 
akaratú gyerek, igazán apja fia. Az anya egész 
élete, egész lelke a fiúban összpontosult, egyetlen 
gondja alapos oktatást és jó nevelést adni egyetlen 
fiának, ki az apja- s anyjáról rászállott művészeti 
hajlama- s festészeti talentumáról máris meglepő 
tanúságot mutatot t . Nagy segitsógére volt az 
özvegynek e tekintetben Berndes ur, ki az árvát 
mint saját gyermekét szerette, s ki szabadságért 
lángoló lelkéről és vendégszeretetéről az egész 
emigráczió előtt ismeretes. Asztalosné jelenleg 
ismét Hamburgban lakik, hová egy másik fivére, 
ki Havannából nagy vagyonnal tért hazájába, ma
gához hivta. Emil Sándor, ki jövő május hóban 
éri meg tizenhatodik évét, az ottani nyilvános is
kolába jár . Anyja azt írja róla, hogy szenvedélyes 
és merész lovagló. 

Vajha ezen rövid vázlatnak az lenne a hatása, 
hogy a magyarhoni Asztalos családnak figyelmét 
vórrokonuk egyetlen s érdekes fi íra fordithatná. 
Az özvegynek, ki kegyelettel őrzi magyar férje 
emlékét, a fiúnak, ki még meg sem született, már 
árvája volt a magyar hősn k, nem mindennapi 
örömet adn i az a nap, melyen drága halottjuk ro
konairól vennének értesülést. 

Es Arad városa nemes tanácsának, ki az em
lékszobor felállítása által oly kitüuően megtisztelte 
önmagát, hős megszabaditója iránti kegyletének 
további bebizonyítására többféle mód ajánlkozik. 
Ha már a hŐ3 hamvainak a hazába való sz'állittatása 
nem is lenne eszközölhető: a sir felett, a szerény 
kő helyébe nagyobbszerü síremléket lehetne állí
tani. — Asztalos fentemiitett arc/.képét megszer
zése, vagy, ha az özvegy ezen családi kleno-
diumtól megválni nem hajlandó, legalább is annak 
másolatát szintén meghozatni nagyon méltó lenne. 
De azt hiszem mulhatlan kötelesség az emlék
leleplezés ünnepélyének leirását s a szobor fény
képét az özvegynek megküldeni. Ez utóbbi szerény 
igénynek az aradi hon védegylet is eleget tehetne. 

Diósy Márton. 

A magyar szervitákról. 
Mint az osztrák-magyar (200 éves dualiz

mus!) szervitarend 1873-ki kis latin névtára mu
tatja, e szerzetnek 8 kolostorában (ezek közül 5 
Ausztriában, 3 pedig hazánk területén fekszik) 
jelenleg csak 45 tagja él, s hat kolostorban plé
bániát adminisztrálnak, kettőben pedig a ház sze
mélyzete a világi papság terheinek könnyítésére 
segédlelkészkedik. E szerzetet 7 gazdag flórenczi 
kereskedő alapitotta O aszországban az 1233-dik 
évben. S bár eredetileg — valamint jelenleg is — 
mindenkor birtak s bírnak e szerzet házai elég
séges alapitványnval s ingatlan jószággal : a szer
vitarendet a római pápa keletkezésekor a koldu
lásból élő szerzetek kiváltságával (!) ruházta föl; 
jóllehet a r :nd maga e kolduló „privilégiummal" 
még a régibb időkben sem igoa é l t ; a-s osztrák-
magyar területen pedig már számos évek óta saját 
vagyonából iparkodik e szerzet önmagát fennt r-
tani, a nélkül hogy a föld szegény népét koldu
lással terhelné. 

Az osztrák - magyar szervitarend ez idő 
szerinti tartományi főnöke: nt . AckermannIgnácz, 
ki pesti szülotésü levén maga is, székhelyül a szer
zet pesti házát választotta, 8 mi r t humaiui- és 
szelid lelkületű müveit pap rendtársai e mások is 
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önzetlen tiszteletben és meleg rokonszenvben ré
szesitik, mit az is eléggé bizonyit, hogy a tarto
mányi főnökségre egymásután már hatod izben 
választották meg paptársai. 

A szervitarendnek Il-ik József császár követ
kező 3 kolostorát törölte el hazánkban: u. m. a 
szerencsétlen gr. Nádasdy Ferencztől 1650 körül 
alapított s gazdagon javadalmazott lorétomi és sto-
czingi kolostorokat Sopronmegyében, és a váthit 
Vasmegyében. A lorétomi terjedelmes és szép 
izlésü szervita-templom homlokzatán még máig is 
ott díszeleg a kir. fiskus jelvénye — a kétfejű sas. 
— Érdekes volna tudni: vaijon a magyar terü
leten császári parancs által olykor eltörölt és le
foglalt zárdák jószágai a magyar korona kizáró
lagos birtokaivá váltak-e később? 

Végül megjegyzendő, hogy a nevezett szer
vitarend 45 tagból álló létszámának egy harmada 
jelenleg magyar nemzetiségű, s hozzá tehetjük, 
hogy: kiválólag magyar érzelmű is! — A pesti 
„durch und durch" német urirend kedvelt szer
vita-templomában már évek óta tartanak magyar 
isteni szolgálatot is. S hogy a német nyelvet tel
jesen ki nem szoríthatják templomukból az ország 
fővárosában, az nem rajtok múlik 

Jellemző adat, mi egy magyar szervita pá-
terral 1849-ben Budapest bombázásakor a pesti 
szervita kolostorba történt. A bombázás kezdete 
előtt már mindenki oda hagyta a szervita kolos
tort, csupán Sz. K. nem hallgatott a páterek jó
akaró figyelmeztetéseire s egész nyugodtan várta 
be pamlagán a németek bombázásait; és ha később 
egy bomba szobájának kályháját össze nem zúzza, 
még tán ekkor sem távozott volna 
hazulról I Hanem igy már azon 
egykedvű megjegyzéssel: ,,még a ^ > 
szobában sem lehet ezektől a j j i 
k . . . . németektől megmaradni" 
nagy nehezen oda hagyta a „La-
res paternos"-t. 

Egyveleg. 
— (A „nemzeti halottak emléké" -hez.) A „V. 

U." f. évi 2-dik számában „nemzeti halottak 
emléke" czim alatt megnevezett 61 magyar állam
fogoly névsorozatához számitandók még egy biz
tos kéztől vett tudósítás szerint: Gál Tádé czúzi 
plébános, ki festészettel rövidité nehéz napjait ; 
Lehoczki János, vágszerdahelyi plébános. Fiéba 
József (Bajfi) bánhidai plébános. Gálfi Róza, a 
mártírhalállal kimúlt Török m.-vásárhelyi ref. 
tanírnak neje; előbb olmüczi, azután terózvári 
fogoly volt. Albert János, m.-vásárhelyi ref. 
lelkész. Musnai Pál, m.-vásárhelyi ref. hittan
hallgató, kiszabadulta után rendes ref. lelkész, vé
letlenül elsült puskalövés következtében hunytéi. 
A négy első olmüczi, a két utóbbi pedig josef 
stadti fogoly volt. 

** (Révay levele 1805-ből.) A „Szabad Pol
gár" czimü győri lap irja: Téthen nemrég elár
vereztek egy levéltárat, melyet egykor Péteri 
Takács József alapított, ki nyelvünk újjászületése 
idején mint iró és művelt férfi közbecsülós-
ben állt. Senki sem sejté, hogy abban sok jeles 
írónk levelei, költeményei, értekezései stb. 
vannak letéve, s megengedek, hogy a papirok 
nagy része egy kereskedő kezébe jusson, ki aztán 
az olcsó áron megszerzett papírokat az elsdott hol
mik betakargatására használta. Brocskó Lajos is 
ily módon jutott a Kisfaludy Sándor egy 1797-
diki leveléhez. Rögtön sietett a kereskedőhöz, 
megmentendő, a mit még lehet. De már nem sokat 
lehetett, mert a kereskedő a papirok nagy részét 

Indiai utazó kocsik. 
Az utóbbi évek alatt India 

déli részében, főleg Madras vi
déken, az utakat olyan jó karba 
helyezték, hogy ma már nem az 
egykor annyira elterjedve volt 
indiai palankinok (gyalog-hintók) 
segélyével történik az utazás, ha
nem könnyű kocsikon, mint a 
milyen rajzunkon is látható. E 
kocsit bármely pillanatban ké
nyelmes ágygyálehet átalakítani; 
nem kell hozzá egyéb, mint hogy 
a két szembe lévő ülőhelyet egy 
harmadik mozgó párnával össze
kössék, mely tetszés szerint föl
emelhető s alacsonyabbá tehető. 
Meg kell adni, hogy az angolok 
igen jól értenek az utazás kényel
messé tételéhez; ők már azt mint
egy ösztönszerűleg tudják s e tekintetben fölül-
malnak minden más nemzetet. 

Mennyivel máskép ment az utazás a régi bol
dog emlékű gyaloghintók idejében. Ha egy idegen 
v a ?7 ..greif" — miként az európaiakat a hinduk 
nevezik, — először ült palankinba, mindenekelőtt a 
hordárok (hamalok) rut, fülboszantó éneke kese
ríthette el, ha elgondolta, hogy e borzasztó éneket 
napokig, néha hetekig kellemi hallania, mert azt 
kellett hinnie, hogy a hamalok a teher alatt, me
lyet czipelnek, roppantul szenvednek és nyögnek. 
Beszélnek eseteket olyan ujoncz utazókról is, a 
kik a szó szoros értelmében elérzékenyültek éa 
búskomorságba estek e szomorú hangok halla
tára B utoljára is kénytelenek voltak a palankint 
oda hagyni és inkább az égő nap hevének tették 
ki magukat, a hordárok nem csekély mulatságára, 
kik, ha idegent kell szállitniok, kétszerte iszo
nyúbban orditoznak, mint máskor. Pedig szol
gálatuk nem oly terhes, örömest végzik el minden 
esetre fárasztó kötelességöket, s ritkán, vagy épen 
sohasem panaszolkodnak sorsuk miatt. 

Most már minden máskép van. India leg
szebb vidékét vasutak vagy jó karba helyezett 
kőutak szeldelik át és a hamaloknak orditozó 
osztálya primitiv szállító eszközükkel együtt ki
vesző félben van éa napjainkban már csak az elha-
gyatottabb vidékeken láthatók. Azonban a benn
szülött gazdag főurak kétségkívül még sokáig 
használni fogják a gyalog-hintót, mert szerintök 
sokkal uriasabb, ha állatok helyett inkább embe
rekkel szállíttatják magukat. 

Indiai utazó kocsi. 

fölhasználta és szétküldözé. Egyik megmentett 
levelében a halhatlan Révay Miklós panaszkodik 
Takács Józaefnek a maga nyomoruságoa sorsáról, 
következő módon: „A múlt telet nagy nehezen ki
húztam, de a jövőt nem tudom, hogyan győzöm. 
Aligha el nem víszen. A szükséges fát be sem sze
rezhettem , mert nincs pénzem, Esztergomban 
(1805) az érseki fának öle már 20frt ott helyben; 
mig ide (Pestre) hozzák, mennyire mégyen ? Verje 
meg az Isten Kende Praefectus Uramat! Majd 
eleget didergek a fűtetlen szobában, meg is fa
gyok végtére. Soha sem hittem volna, hogy ily 
ínséges állapotom lehessen egy Királyi Univer-
sitásnál. Jobb lett volna vargaságot tanulnom: 
mert most én is felvehetnem a czipőm árát. De 
már kereskedővé leszek minden bizonynyal, látom 
a jövő télen Földvárra kell mennem, deszkát 
árulnom. Te élj boldogul." stb. 
• ? \** ^ fialál beáiltána^ biztosan fölismerhető 

jele.) A párisi tud. akadémia 1870-ben a követ
kező pályakérdést tűzte ki: „Adassék elő vala
mely mindenkor csalhatatlan módszer, melynél 
fogva a halál beállta biztosan fölismerhető le
gyen, s melyet laikusok is rögtön a minden kü
lönös eszköz nélkül alkalmazhassanak." — Az 
1870—1871-diki, hadi események valószínűleg 
többeket akadályoztak a pályakérdés megoldásá
ban. Ezek közül Magnus Hugó boroszlói tanár
segéd egyszerű módszert tett közzé, melyet a 
„Természettudományi Közlöny" igy ismertet: 
Ismeretes, hogy a vérkeringés a lélegzés meg
szűntével a halál is bekövetkezik. Azért a halál 
beállta meghatározására való régi módszerek leg

többjénél a vérkeringés megszűnését igyekeztek 
fölismerni az által, hogy eret vágtak, az ütőeret 
szúrták meg, vagy a viszereket összenyomták, 
mint az érvágásnál szokás, és szúrásokat tettek a 
lekötött helyen alul az illető tagrészen. Mindezek 
azonban nem biztos eljárások a laikusok által 
legkevéabbé sem gyakorolhatók. — Magnus mód
szeréhez azon egyszerű élettani tüneményt hasz
nálta föl, mely beáll, valahányszor élő embernél 
fonállal a kéz vagy láb egy ujját erősen lekötjük. 
Ekkor ugyanis az ujj a lekötési helytől hegyéig 
megvörösödik s aztán megkékül, csak a fonál kö
rül közvetlenül lesz rajta keskeny fehéres gyűrű. 
Élőnél ez minden esetben csalhatatlanul beáll. E 
tüneménynek élettani magyarázata a következő : 
Az ujjnak erős lekötése (azt körülbelül a máso
dik ujjpercz közepén alkalmazva) megakadályozza 
a viszeres vér sziv felé való visszajutását, az 
vesztegelsz u.n. hajszáledényekben a viszerekben, 
s igy a megfelelő tagrésznek kékesvörös szint 
kölcsönöz. A lekötési fonál körül keletkező fehér 
gyűrű létrejöttét ütőérbeli vérszegénységének 
(anaemia) köszöni; az összenyomott ütőér nem 
kaphat vért, miért is a lekötött tagrész egészen 
ütőérbeli vérszegény-égbe esik, mely azonban az 
azt takaró viszérbeli vérbőség (hyperaemia) miatt 
nem mutatkozhatik. De közvetlenül a lekötési 
fonálnál mind az ütő-, mid a viazerek ugyanazon 
nyomásnak levén kitéve, nem vezetnek tovább 
vért; azért is e kis helyen g^ürü alakban föltűn
hetik az ütőérbeli vérszegénység a nélkül, hogy 
fedetnék a viszérbeli vérbőségtől. Magnus e lekö
téseket a legkülönfélébb módon kimultakon al

kalmazta a nélkül, hogy ezeknél 
egyszer ía beállott volna az emli-

aam^ tett színeződés. Az ujj lekötése
ik nél, mig a szervezetben élet van, 

az a lekötéei helytől végéig egyen
letesen kékes vöröa kell hogy 
legyen; ha e színeződés már be 
nem áll, vagy pedig a lekötött 
ujjnak csak egy meghatározott 
foltjára szorítkozik, akkor Magnus 
szerint egész bizton lehet követ
keztetni, hogy abban a testben 
az élet kialudt. 

© (A bagoly mint háziállat.) 
Angliában igen elterjedt az a 
8zokás, hogy a háznál szelídített 
baglyokat tartsanak, s nem győ
zik eléggé dicsérni ez igaztalanul 
rágalmazott állatok hűségét, ra
gaszkodását ós ügyességét. Ha 
egyszer a háznál megszoktak, rit
kán hagyják el azt, mit különben 
az a körülmény is nagyban elő
segít, hogy e madarak szobában 
tartva igen hamar meghiznak a e 
miatt nehezen tudnak repülni. 
Egy angol azt beszéli baglyáról, 
hogy az őt mindig az ajtóban 
várta, mikor hazajött 8 alig tu
dott magához térni örömében, 

mikor gazdája vele együtt az ajtón belépett. 
Egy napon késő őszszel, a baglyot hihetőleg el-
fogá a vágy, hogy szabadon élő rokonságát fölke
resse, hazulról eltávozott s már mindenki elve
szettnek tartotta. Gazdája különösen egy macakára 
gyanakodott kedvencz madarának elpusztulása 
miatt, azonban egy viharos téli északán valami sú
lyos tárgy ütődött az ablakhoz. Az ur fölkelt, ki-
nyitá az ablakot, s ime a régóta nélkülözött ba
goly repült be a szobába s szemei tüzkarikák 
gyanánt fénylettek örömében. A viszontlátáa igen 
érzékeny volt. 

** (A nők foglalkozása Észak-Amerikában.) 
A közelebbi népazámlálás érdekea adatokat szol
gáltat nők foglalkozásáról az amerikai Egyesült-
Államokban. Azokon kivül, kik rendszerint iro
dákban, raktárakban s mezei munkáknál vannak 
elfogalva, a népazámlálá8 eddig kizárólag férfias 
foglalkozási ágakban is tüntet föl nőket, és pedig 
van: 45 pásztor, 6 borbély, 24 fogorvos, 2 kocsis, 
2 hitea alkusz, 5 ügyvéd, 525 orvos és sebész, 10 
révész, 196 szekerész, 6 guanomunkás. 4 gázmun
kás, 33 puskaműves, 7 lőporgyáros, 16 hajókor
mányos. 

*• (Jó ok.) Egy ország uralkodója (melyiké? 
nem tudjuk) sétált egykor fővárosa kapuja előtt. 
Néhány szegényember megpillanatva, lábaihoz 
borult s könyea szemekkel könyörgött munkáért. 
Az uralkodó igy vigasztalta őket megindult 
hangon: „Jó emberek e tekintetben nem segít
hetek rajtatok, mivel magamnak sincs 8emmi 
dolgom." 
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Irodalom és művészet. 
— {YüágkiáUüási szaklap.) A világkiállítás 

magyarországi látogatói és a magyar kiállítók 
számára a „Franklin irodalmi ós könyvkiadó 
részvény-társulat" a világkiállitáa tartama alatt 
Bécsben magyar képes szaklapot indít meg elis
mert szakférfiak vezetése alatt. A lap a szükség
hez képest, különösen a kiállításon megjelenendő 
külföldi közönségnek magyar kiállítási tárgyak
kal éa átalában a magyar viazonyokkal való meg-
ismertetéae czéljából német nyelven is meg fog 
jelenni. A lap róazletes programmja legközelebb 
fog közzététetni. 

— ( 4 képzőművészeti társulatban) három 
azép kis kép vonta magára a műértők figyelmét, 
melyek a magyar falusi éa puaztai világból vett 
életképek s valódi költői felfogásról és élénk festői 
műérzékről tesznek tanúbizonyságot. E képek 
Qreguss János fiatal képírónk művei, kinek a 
„V. U . " haBábjairól is több népéleti rajzát isme
rik olvasóink. A most kiállított olajfestmények 
közül egyik: a „Búvóhely." Talán épen a ka
nyargó Tisza egyik magasb partrészletének lejtő
jén, nád éa aáa között legalul pihen szűrén két 
azegény legény. Az öreg betyárt— háton fekve 
— megnyomta az álom, a másik mellette ül, 
pipázik. Egy lépésnyire lovaik állnak csülökig 
vízben, a dombháton odafenn pedig oldalt for
dulva, puskával kezében őrködik a harmadik 
betyár. Greguss — irja róla egyik ismertetője — 
átérezte pusztáink titkait, ismeri az alföldet és 
nemcsak a földet, de ismeri embereit is. Az egész 
képnek hangulata: az a borulatos ég, a hajlongó 
sás — mind olyan hű, mint a szegény-legény
alakok, melyek közül az öreg betyár typikus. 
„A falu vége" telidesteli kedves vonásokkal, oly 
természetesen „van meglátva", hogy más falu vé
get szinte nem képzelhetünk. Azok az utolsó, 
púpos rozzant házak, az idáig világító kovácsmű
hely, a falu kútja, a két beszélgető paraszt, az 
itató legény s a vízmérő leány — mindez oly ke
resetlenül, oly hiven van odaejtve, hogy be kell 
vallanunk, a ki igy lát, az a költői szem pillantá
sával bír, melynek a sajátságos, jellemző feltárul 
a legmindennapibb jelenségen is. Erről tesz bi
zonyságot a 3-ik kép: a „Száraz malmok" is. Bár
melyik kép méltó ékességül szolgálhat egy magyar 
díszterem számára. 

Kftzintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) harmadik oaz-

tályának márcz. 17-én tartott ülésén Nendtwich 
tanár olvaata föl Kalchbrenner Károly rendes tag 
székfoglaló értekezését a magyar gombászat 
fejlődéséről. E szerint: a legelső gombászati 
munka, mely valaha Íratott, magyar gombákról 
szólt. Cluaiua (Charlea de l'Ecluse,) a 16-dik 
század legjelesb füvésze, ki Nómet-üjvártt 
Batthyány Boldizsár vendége volt, e műben 103 
fajt irt le, rajzokkal. Másfél század múlva akadt 
utódja: Lumnitzer, ki a múlt század vége felé 
124 fajt ismertetett; ugyanazon időtájt a kés
márki születésű Mauksch a Tátra-vidék 153 
gombafaját ismertette, Endlicher István pedig 
Pozsony virányában 250-et. 'A most élő gom
bászok legjelesbike: Schulzer, ki a porosz-szász 
családból eredt, de tótországi születésű 1802-ből, 
a katona és s katonanöveldei igazgató volt. O a 
gombászat terén negyven évig fáradozott s 1800 
gombafajnál többet írt s rajzolt le, a e becses mű
vet tőle az akadémia vette meg. Maga Kalch
brenner 30 éve foglalkozik e tudománynyal, két 
műben 1334 szepesi gombafajt irt le, s az akadé
mia megbízásából most adja ki hazánk hártya
gombáinak leírását s rajzait. Ugyané téren mű
ködnek Hazalinszky, Bolta és Braudsch tanárok. 
Ekkép eleintén külföldi utazók művelték nálunk 
e tért, s hazánkfiai csak nyolezvan éve foglalkoz
nak vele. A 17-dik században csak egy gom-
báazunk volt, a 18-dikban kettő, a jelenlegiben 
pedig öt van. Eddig azonban csak nyolez megye 
van átkutatva, 8 kívánatos, hogy fiatal erők vál-
lalkozzanakamégnagyhiányokkipótlására. — Ez
után Hunyady Jenő i. tag, adta elő Décsy Sándor 
polytechnikumi tanársegéd értekezését. „A függ
vénytan némely problémáiról," s még Balló Má
tyástól olvastak föl egy szakértekezést. 

T A R H Á Z. 
— (Józsefnapján, márcz. 19-én) a m. t. aka

démia szokott ülését ez évben is megtartotta, hogy 
a gr. Teleki József által alapított Teleki-dijról, 
mely az idén tragédiára volt kitűzve, a bírálók 
jelentését meghallgassa s a jutalom kiadásáról 
ítéljen. A bizottság nevében Vadnai Károly 1. tag 
tett jelentést. Hét pályaműről kevés jót mondhat 
a bizottság; a nyolezadikat, „Cajus Grachus"-t di
csérte és méltatta, az iró gondoa nyelve a művé
ben észrevehető műveltsége miatt. De a lényeg, t. i. 
a kompoziczió éa jellemrajz ebben is el van hanya
golva, s a mű inkább történeti rajz, mint dráma. 
A személyek is csak párttörekvések képviselői, a 
katasztrófa pedig esetleges. Van benne néhány jó 
korrajzi kép a egy néptribun alakja is jól van 
rajzolva, de a párbeszédek kiszélesednek s ez el-
bágyasztja a cselekvény folyását; a hős pedig nem 
csak egyénítve nincs, hanem alakjának körrajzai 
is bizonytalanok. Színpadi sikert számára nem 
lehet jósolni. — A pályázat mentő darabja a „Va
léria." Szinirodalmi viszonyaink közt ez minden
esetre eleget ér, s oly sikerült termék, hogy ez 
egy \eraenymű miatt is a pályázatot örvendetes 
sikerűnek lehet mondani. Szerzője II- Justinián 
császár alatt a bizanczi romlottság korából és tör
téneteiből szőtte meséjét. A bizottság nagy dicsé
rettel emelte ki e mű jelességeít s nemcsak iro
dalmi becsét méltányolta, hanem színpadi szép 
sikert is jósol számára, s a jutalom kiadását a 
„Valéria" szerzőjének nem csupán a mű viszony
lagos, hanem annak átalános költői becsénél fogva 
is ajánlja. A jeligés levél azonban nem bontatott 
föl, mert a gyűlés nem lévén határozat képes szám
mal, a végzést kimondani nem lehetett, s azért ez a 
jövő hétfői ülésre halasztatott. A jutalmazandó mű 
szerzője, hir szerint; Szigligeti Ede. 

** (A nemzeti muzeumot) múlt vasárnap nyi
tották meg ismét a nyilvános látogatók számára, 
s minthogy a régiségtárban és ásványtárban a 
nagyobb mérvű rendezés még mindig tart, egye
lőre ugyanabban a rendben lesznek a gyűjtemé
nyek láthatók, mint a múlt évi őszszel, t. i. hétfőn 
és csütörtökön az állat- és néprajzi tár, kedden, 
pénteken és szombaton a képtár. Vasárnapokon 
fölváltva az egyik vagy a másik IOBZ nyitva, ma 
a képtár. — Az országos képtár (t. i. az Eszter-
házy-fóle) az akadémia épületében ma egy hete 
nyilt meg, és hetenként háromszor, (vasárnap, 
szerdán és pénteken) látható. 

** (A népoktatási központi kör) múlt vasárnap 
tartá közgyűlését a pesti városház tanácstermé
ben. Mindenekelőtt a központi bizottság jelentése 
mutatott be a 3 évi működésről. Megemlítjük 
ebből, hogy az egylet 1870. márcz. 6-án tartotta 
alakuló közgyűlését. Elnöke Türr István, alel
nöke Hunfalvy Pál, pénztárnoka Röser Miklós, 
jegyzője elébb Ribáry Ferencz, utóbb Dapsy 
László, és jelenleg Gyulai Béla. Az egylet mind
járt 1870. tavaszán megalakítá a „pesti népokta
tási kört," melynek működése folytán eddig ösz-
szesen 5061 egyén nyert oktatást. A „Koloza-
Doboka megyei tankerületi néptanítók egylete" 
Indali Péter elnöklete alatt az 187%. tanévben a 
központi kör aegélyezése mellett szintén rende
zett tanfolyamot a felnőttek számára, a melyben 
Kolozsvártt a a vidéki helységekben összesen 1703 
felnőtt nyert oktatást. A „bajai népoktatási kör" 
ezintón szép sikerrel működik. Az emiitett körö
kön kivül számos vidéki kor keletkezett, néme
lyikben azonban lassanként a kormány ebbeli in
tézkedésének bekövetkezte által sokan fölmentve 
érezték magukat az elvállalt kötelezettség alól, 
azon téves nézetben, hogy a kormány intézkedése 
fölöslegessé teszi a népoktatási körök működését. 
A központi kör bizottsága továbbá arra is kiter
jesztette gondoakodáaát, hogy a népet lasaankónt 
hasznoa és olcsó olvaamányokkal is ellássa. E 
czélból részint pályázatokat hirdetett, részint 
egyenes felszólításokat intézett néhány jeles szak
férfiúhoz. Igy jött létre múlt évben pályázat utján 
az eleő magyar „Népszerű neveléstan" Gyulai 
Bélától, mely 5000 példányban adatott ki, s hogy 
minél jobban és könnyebben elterjedjen a nép 
közé, a 6 íves mű ára 15 krban állapíttatott meg. 
— A kör első kiadványát pedig a Ghyczy Béla, 
honvédezredes által felajánlott és díjtalanul áten
gedett l ' / j ivre terjedő ily czimü időszerű mü-
vecske képezi: „A véderőről szóló törvények is
mertetése és indokolása." Kinyomatott 3000 

példányban és ára 6 kr. Az első pályázat letelte 
után egy másodikat is hirdetett már a bizott
ság népszerű elemi közgazdaságtanra. Azonkivül 
több kiadásra ajánlott mű megbirálásával is fog
lalkoztak. Csupán a Salzmann-féle Rákkönyvecs
két emiitjük. Ez fogja a kör harmadik* kiadvá
nyát képezni. A központi kör kiadványait, ugy 
szintén a felnőttek iratait és rajzait a bizottság a 
bécsi világkiállításra is elküldötte. A kör jóltevői 
közt első helyen a királyné van megemlítve 200 
frtnyi adományával. A budai műkedvelők társa
sága 2357 frttal gyarapitá a kör pénzkészletét. 
A kormány eddig összesen 10,000 frtnyi segélyt 
nyújtott. Pest város hatósága a tantermek áten
gedésén, fűtésén és világításon kivül évenként 
1000 frtot ad a felnőttek oktatására. A kör tag
jainak száma 237. — A közgyűlés tárgyalásaiból 
megemlítjük, hogy Irányi Dániel az alapszabályok 
egy hiányára figyelmeztetvén a közgyűlést, Szent
királyi Mór indítványára egy bizottság kiküldése 
határoztatott el, mely az alapszabályokat átvizs
gálja. Ennek tagjaiul megválasztattak: Hunfalvy 
Pál elnök, Joanovics Döme, Tóldy Ferencz és 
Szentkirályi Mór, mely utóbbiak az elhunyt két 
bizottmányi tag: Eötvös József báró és Szénássy 
Sándor helyébe felkiáltással lettek megválasztva, 
maga a bizottság (30 tagból álló) az alapszabá
lyok átvizsgálásáig további működésre kéretvén 
fól. Ezután több indítvány tétetett, melyeket 
megvitatás végett a bizottmányhoz utasitottak. 
Egyik ^ag a kör közleményéül a „Képes Nép-
lap"-ot ajánlotta, mi iránt szintén a bizottmány 
fog határozni. Végre egy vidéki (gyurai) kör nevé
ben Balogh Lajos arra kérte föl a kört, hogy a vi
déki köröket gazdasági könyvekkel lássa el, mire 
nézve Máday Izidor megemlítette, hogy ha a 
földmivelési miniszterumhoz fordulnak, ez kere
sőket szívesen teljesitendi. 

** (A szt. István társulat) e hó 20-án tartá 
közgyűlését. Simor János herczegprimás elnö
költ, 8 főpap volt jelen, s egyházi és világi tagok 
nagy számmal. A herczegprimás megnyitó beszé
dében az egyház fennsőbbségét proklamálta az 
állam felett. Utána gr. Cziráky János hasonló 
szellemben szólt. A primás a „katholikus igények
nek megfelelendő" magyar földleirási tankönyvnek 
pályázat utján való előállítására 100 darab ara-
nyot ajánlott föl. Cziráky János gróf indítványára 
a társulat a pápához üdvözlő és hódoló iratot 
menesztett. 

** (A magyar gazdasszonyok egylete) márcz. 
17-én tartá közgyűlését Damjanich Jánosné el
nöklete alatt a megyeház termében. Sztupa 
György titkári jelentése örvendetes tükre volt az 
egylet gyarapodó virágzásának. Múlt évben a 
pénztári bevétel — a pénztári maradványnyal 
együtt, 33,773 frtra ment, a kiadás pedig 15,075 
frtra. Az egyleti növelde nétry- osztályában 46 
növendék nyert oktatást. A jelentés köszönetet 
mondott — többi közt — József főherczegnek a 
margitszigeti gyógykut átengedett jövedelmeért 
A választmány fölhatalmaztatott, hogy miuti 
Damjanich-utczában fekvő egyleti árvaházát 
(utczanyitás czéljából) kisajátítják, keressen és 
vegyen uj telket. 

** (A pesti egyetemi olvasókér) elnökévé Visy 
Imre joghallgató választatott meg. 

Egyház és iskola. 
** (A közoktatási miniszter) a győri birói ál

lamvizsgálati bizottság másodelnökévé Kautz 
Gusztáv bizottsági tagot és ottani jogakadémiai 
igazgatót nevezte ki. 

** (A kolozsvári egyetemnél) dr. Farkas Lajos 
rendkívüli tanár a római jog rendes tanárává ne
veztetett ki. 

Ipar, gazdaság, kereskedés. 
** (A bécsi világkiállítás helyiségeiben) kez

detét vette a kiállítási tárgyak elhelyezésének a 
rendezésének munkája, s hogy ebban semmi fen-
akadás ne legyen, s ne legyenek gátolva a ren
dező kezek munkájuk végzésében: ezentúl az ott 
nem foglalatosaknak semmi szin alatt nem enged
tetik a belépés. Belépti jegyeket aenkinek sem ád 
az ig zgatóság s felkéri a közönséget, hogy ilye
neket ne is s-orgal mázzanak nála, mert nem fe
lelhet meg kívánságuknak. 



Balesetek, elemi csapásuk. 
** (Szerencsétlen esés) áldozata lett szerdán 

Semsey Pál kir. táblabíró. Délben állítólag József 
főherczegnél volt ebéden; innen vidám kedélylyel 
ment haza s ült vacsorához közeli rokonával, Ho-
dossy Imre országgyűlési képviselővel. A vacsorát 
elköltve, 10 óra tájban, égő gyertyával ment ki a 
folvosóra, de alig lépett ki lakásából, midőn hir
telen erős zuhanás hallatszott. A házmester rögtön 
az udvarra sietett és Semseyt arczczal a föld felé 
fordulva s már halva találta. A vizsgálat nem 
tudta kideríteni: leugrott-e vagy véletlenül esett 
le, de inkább hihető, hogy a szerencsétlen eset 
nem öngyilkosság, hanem a véletlen következ
ménye. A borzasztó esemény oly hatást gyakorolt 
fiatal szép nejére, hogy eszméletét veszté, magá
hoz térte után pedig tébolyrohumok lepték meg, 
ugy hogy a lipótmezei országos tébolydába kellett 
szállítani. 

Mi njság? 
** (A képviselőház) márcz. 20-ki ülésében be

fejezte az adótörvényjavaslatok tárgyalását. Ez
után Irányi Dániel határozati javaslata a fényű
zési adó behozatala iránt került napirendre, a me
lyet a ház a pénzügyminiszter azon módositásával 
fogadott el, hogy a készítendő adóreformjavasla
tokban a fényűzési tárgyak megadóztatására 
kellő gond fordíttassák. Kerkapoly pénzügymi
niszter, miután a költségvetés e hó folytán már 
nem lehet szentesítve, a jövő hóra is indemnityt 
kért, s ez iránt javaslatot terjesztett elő. 

** (Gr. Andrássy Gyula külügyminiszter) 
márcz. 18-án Bécsből Pestre érkezett; innen né
hány napra terebesi birtokára utazik. Neje „Ka
tinka grófnő" már hosszabb idő óta a fővárosban 
időzik s a képviselőház keddi ülése alkalmával jelen 
volt a karzaton, snagy érdeklődéssel kisérte a vita 
menetét; a személykereseti adótörvényjavaslat 
volt napirenden, a melynek tárgyalása kormány
válsággal fenyegetett volt. Egyik lap megemlíti, 
hogy a grófné t a karzatra Tisza Kálmán kisórte 
föl, s utána teszi, hogy megújulnak most ismét a 
„fusio" hírek. 

** (Zsedényi Edének) kedden neve napja volt. 
Hányadik: azt nem tudhatni. Elég az hozzá, hogy 
Deák Ferencz a képviselőházban elővett egy iv 
papirt, tetejére irá e szavakat: „Kedves barátunk 
Zsedényi Edének kívánunk hosszú életet, kitűnő 
egészséget s tartós ifjúságot", aztán ez alá oda 
irta nevét, s ment széktől székhez, gyűjtött vagy 
kétszáz aláírót, s azzal személyesen adván át ez 
ivet Zsedényinek, a politika két veteránja meg
hatva szoritá meg egymás kezét. 

** (A méter-rendszer behozataláról) szóló tör
vényjavaslatot a kereskedelmi miniszter húsvét 
után a képviselőház elé fogja terjeszteni. 

** (Márczius 15-kének negyedszázados évfordu-
lóján) a londoni magyar egylet is ünnepélyt rende
zett. A lakoma végén Dióssy a királyra és alkot
mányra mondott felköszöntéssel nyitotta meg a 
toasztok sorát. Éltette ezután a királynét és az 
országot, majd a jelenlevő osztrák-magyar konzult 
Scháffer lovagot és Stockinger alkonzult, kik 
közül az első német, a második magyar nyel
ven viszonozta a felköszöntést. Végül Dióssy 

^J£48. márcz. 15-ónek emlékére" emelte poharát, 
felemiitvén ama nap eseményeit, a halhatatlan 12 
pontot Beszéde lel késült „Él jen! "-ékkel fogadta
tott. Ezután a „Hymnus"-t énekelték el s Balázs 
Petőfi „Talpra magyar !"-ját szavalta el. Végül 
Vidéky ürített poharat az elnökre Dióssyra. 

** (A magyar irók segélyegylete) javára márcz. 
25-én kedden déli 12 órakor a magyar akadémia 
dísztermében érdekes müsorozatu hangverseny 
tartatik. Helyek ára: Körszék 3 frt. Számozott 
szék földszint 2 frt. Bemeneti jegy földszint 1 frt. 
Bemenetijegy a karzatra 1 frt. 

** (Színházi hirek.) Molnár Györgynek a 
nemzeti színház intendánsa szerződést küldött, s 

ő el is fogadta, örvendetes hír a dráma barátaira. 
Megemlirjük még azt a hirt is, hogy b. Orczy 
lemondott az intendánsságról. Mint a „Hon" 
értesül, az igazgatói állomást mindeddig nem 
töltik be, mi? a legközelebb összeülendő enquete-
bizottság véleményt nem ad a színház ügyei 
felől; addig egy ideiglenes bizottság fogja ve
zetni a színház ügyeit. 

** (Eljegyzés.) Szögyényi László orsz. képvi
selő eljegyzé báró Geramb Ircna kisasszonyt. Ko-
mócsy Lajos fiatal hirlapiró ós pénzügyminiszteri 
hivatalnok eljegyezte Váczott Bartos Erzsike kis
asszonyt. 

f (Halálozázok.) Draskőczy Gyula, Sopronme
gye volt főispánja, a rozsnyói ág. ev. főtanoda 
kerületi főfelügyelője, közelebb hunyt el 49 éves 
korában. — Csintalan József, 1848 —49-iki hon
védtiszt, utóbb közalapítványi hivatalnok, közelebb 
hunyt el Budán. — Visnyey Sándor, kótai lelkész 
az egri főmegyében, e hó elején hunyt el. — Ván-
csodon Török István biharmegyei árvaszéki ülnök 
e hó 6-kán elhunyt tüdőszélhüdésben. — Szé-
csényben Tóth Dániel nyűg. uradalmi gazdasági 
felügyelő e hó 5-én, 63 éves korában elhunyt. — 
Szaíay Pál pesti kir. táblai fogalmazó, Szalay 
László történetírónk fia, 24 éves korában rövid 
betegség után meghalt. — Prica Miksa, a horvát 
országos kormány igazságügyi osztályának főnöke, 
f. hó 15-én hosszabb szenvedés után meghalt. Az 
elhunyt Horvátország első jogi kapaczitása volt. — 
Halasról egy ritka erényü derék magyar nő halá
láról értesítenek, kiben a régi jó magyar gazdasz-
szonyok és családanyák egy kiváló példánya dőlt 
ki ismét. Ez özvegy Bibó Károlyné, szül. Péter 
Zsuzsanna, ki f. márczius 18-án, élete 64. évében, 
hossza? szenvedések után halt meg, gyermekei kar
jai közt, s három éve elhalt férje mellé márcz. 
20-kán temettetett a halasi sírkertbe. Haláláról a 
családi gyászjelentés még nincs kezeink közt, de 
megemlítjük, hogy a boldogultnak három fia és 
egyetlen leánya maradt, ez utóbbi Szász Károly 
neje. Béke az elköltözött poraira s áldás emlékére! 

Nemzeti színház. 
Péntek, márcz. 14. „Eszex gróf."' Szomorújáték 5 felv. 

Irta Laube Henrik. Ford. Szigligeti. 
Szombat, márcz. 15. „Romeo és Júlia.11, Opera 5 felv. 

Zenéjét szerzetté Gounod. 
Vasárnap, márcz. 16. ,,A nagyapó." Népszínmű 3 felv. 

Irta Szigligeti. 
Hétfő, márcz. 17. „Bafto^o*." Szinmü 5 felv. Irta 

Sardou V. Ford. Deák Farkas. 
Kedd, márcz. 18. „Faust.1' Opera 5 felv. Zenéjét szer

zetté Gounod. 
Szerda, márcz. 19. „Makranezos hölgy." Vígjáték 5 felv. 

Irta Shakespeare. Ford. Lévay. 
Csütörtök, márcz. 20. „Figaro lakodalma." Opera 4 

felv. Zenéjét szerzetté Mozart. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— S.-Patak. W. K. T. A csinos költeményt rövid idón 

közöljük. 
— Szathmár. T. I. A kérdéses közlemény kezünkhöz 

jutott, 8 érdekesnek is találjuk, de a hozzá mellékelt kép 
rajza annyira kezdetleges, hogy rajzolóink nem boldogul
hatnak vele. Talán lehetne arról a vidékről valami jó fény
képet szerezni. 

— Eger. K. B. Megkaptuk, s engedelmével a „Képes 
Néplapéban fogjuk közölni, mint a melynek keretébe 
épen bele talál. A másika „V. U."-ban fog megjelenni. Ha
sonló érdekes közleményeket jövőre is kérünk. 

— „Rég oha jtam . . . " A jó hangú költemény kár 
hogy egy pár erőltetett kifejezés s egy pár nagyon is spe-
cziális vonás miatt nem egészen váltja be, a mit kezde
tén igér. 

— Tübingen. L. R. Münchent a közelebb múlt 
években ismertette lapunk s azóta a bajor Athene nem 
változott meg annyira, hogy most az egész közlemény is
métlés ne volna. Tán inkább a most folyó napi események 
benyomásairól közölhetne egyet s mást. 

— Kolozsvár. A - a . A Franklin-czikket köszönettel 
vettük; nemsokára rákerül a sor. 

— Kperjes. Az „A. J. mint lyrai költő" magán tanul
mánynak dicséretes és hasznos foglalkozás. Többnyire ott 
és azt emeli ki, a mi főként és kiválóan dicsérni való, de 
nem ugy, hogy dicsérete a költőnek mindenkor előnyére 
válnék ; sót van rá eset, hogy magasztalása kisebbítésnek 

H E T I - N A P T Á R 
Hónapi-ée 

hetinap 

SS Vasár 
24 Hétfő 
2 5 Kedd 
26 Szard. 
27 Csőt 
281 Pént. 
29| Szóm. 

Katholikos e» protestáns 
. naptár 

Görög-orosz 
naptar 

Márczius 
E 4 Victoria 
Gábor föan 
Gj olt. B. Aas. 
Jenő, Manó 
Kupert püsp. 
Sixtus pápa 
Eustáz, Jónás 

II Márcz. (ó) 
E 4Laetare 11 G 3 Sophron 
Gábor 12 Theoph. 
Gy. o l t B. A. 13 Nicephor 
Manó 14 Benedek 
Bupert ló Agabins 
Virány 16 Sabinns 
Jónás i ; Elek 

Hold változásai. • Újhold 28 2 óra 10. 4 perczkor reggel 

Izraeliták 
naptára 

Adar Ro. 
í 24 Kapriel 
||2ö KoppelmJ 
126 ' 
27 

:,28 Ant. r. v 
1:23 

1 Nizz R 

N a p 
kél 

H o l d 
nyűg. hoisza kél 

o. p. 
6 0 
5 58 
5 56 
5 54 
5 51 
5 49 
5 47 

ó. p. 
6 15 
6 17 
6 18 
6 20 
6 21 
6 23 
6 24 

t. p. 
288 10I 
299 42! 
314 Oi 
329 51 
344 9 
259 8! 
13 50 í 6 231 

nyűg. 
ö. p.' 

11 25 
este 
2 2 
3 29 
4 55 
6 25 
7 47 

is megjárja, a mi pedig látszik, hogy nem volt szándékában. 
Ezen még átdolgozás is aligha segítene; tehát nem kö
zölhetjük. 

— Sopron. B. A „K. N." elmaradt számait megkül
dettük. Talán nemsokára módunkban lesz a régibb kivá-
natot is teljesíteni. 

SAKKJÁTÉK. 
695-ik sz. f. — C z e n t h e J ó z s e f t ó i 

(Miskolczon.) 
Sötét. 

b c d e f g 
Vi lágos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond 

A 690-ik számú feladvány megfejtése. 
(Mikwitz Jánostól Lipcsében.) 

1. He4—di) . 
2. B e l - d l f . 
3. H d 6 - b 7 + f 
4. Hb7 - a5 mat. 

F f 8 - c 6 : (a) 
Kd4—c5 
K c 5 - c 4 

1 B b 8 - f 8 : 
2. Bel—dl f . . . . F f 8 - d l : 
3. V c 6 - e 4 t . . . . Kd4—c5 
4. Hd6—b7 mat. a többi variáns könnyű 

Helyesen fejtették meg : Veszprémben: Fülöp József. 
— líiskolczon: Czenthe József. — Gelsén: Glesinger Zsig
mond. — Sárospatakon:Gérecz Károly — Újfalun: Farkas 
Ferencz. — A pesti sakk-kör. 

Rftvidértesitések: Pest, Sz. B. A beküldött négyes 
nem kevesebb mint három mellékfejtéssel bir. Egyet ide 
jegyzünk: 1. Kb.7—h6, gŐ—h4: 2. Bb2—g2 — h3—g2: 
3. Fbö—d7 tetszés szerint 4. H mattot ad. 

Figyelmeztetés. 
Dfárczius-hó végével az évnegyedes előfizetések ideje 

lejárván, tisztelettel felhívjuk előfizetőinket, hogy előfizeté
seiket mielőbb megújítani szíveskedjenek. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi Újság és Polit ikai Újdonságok 

együtt: 
Évnegyedre (ápril—június) 2 ft 5 0 kr. 
Félévre (ápril—szeptember) ft » — » 
Háromnegyed évre (ápril—deczember) . . 7 » 5 0 » 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Évnegyedre (ápril—június) 1 ft. 5 0 kr. 
Félévre (ápril—szeptember) 3 » — » 
Háromnegyed évre (ápril—deczember) . . 4 » 5 0 » 

Csupán a Poli t ikai Újdonságok: 
Évnegyedre (ápril—június) 1 ft. 2 5 kr. 
Félévre (ápril—szeptember) 2 » 5 0 » 
Háromnegyed évre (ápril—deczember) . . 3 » 3 5 » 

9 V ~ Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
vány által eszközölhetők, a melyre bérmentesítésül csak egy 
darab 5 krajezáros bélyeg kívántatik. 

fiV~ Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tisz-
teletpéldánynyal szolgaiunk. 

Pest, márczius-hó 1873. 

i Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 
kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz.a.) 

T A R T A L O M . 

Fmme uj kormányzója és a közmunkatanács alelnöke 
(két arczképpel). — Egy kis tévedés. - A kakuk. — Egy 
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A köztelek épületében a mú l t hét folya
m á b a n t a r t o t t a az országos m a g y a r gazda
sági egyesület szokott rendes közgyűlését . 
Ez alkalommal érdekesnek tar t juk megismer
te tn i e közhasznú egyesületet s e czélból, — 
miu tán az elnök, Korizmics László arczképe 
és életrajza már régebben megjelent lapunk
ban — az egylet köztiszteletben álló t i tká
rának Morócz I s tvánnak arczképét és a 
köztelken legközelebb kiépí tet t diszes házat 
is bemuta t juk olvasóinknak. Mind maga a 
nagy fontosságú egyesület , mind ez a mun
kás tisztviselője nagyon méltók ar ra , hogy 
egy ilyen mezei gazdasággal 
foglalkozó ország, minő Ma
gyarország , nagy közönsége 
előtt ismeretlenek ne marad
janak. 

Morócz I s tván 1817-ben 
született Hevesmegyének Lu
das nevű falujában, Gyöngyös 
és Eger között. Édes atyja 
gazdatiszt volt s min t a gaz
dasági pá lyának egyik disze 3 
messze földön mint k i tűnő 
gazda volt ismeretes. Nem 
csoda, ha fiában is meggyöke
rezett az atyja pályája i rán t 
való kiváló kedvtelés. Egy
előre ugyan más i rányban tör
tént képeztetése, de részint a 
viszonyok hívogató hatása, ré
szint saját hajlamai, mégis át
vezették e té r re , melyen idővel 
oly hasznos működésre nyi l t 
alkalma. A gymnáziumi osz
tályokat Gyöngyösön végezve, 
a bölcsészeti tudományok hall
ga tására Pes t re j ö t t az ifjú, s 
itt az egyetemen orvosi szak
tanulmányai t is k i tűnő siker
rel végezve, már mint okleve
les fiatal orvos a negyvenes 
évek kezdetén dr. Pólya Jó
zsefnek volt segéde, s e derék 
tudósnak akkori városl iget i 
magán tébolydájában két évig 
működöt t . Bár nagy buzgalommal képezte 
magát a gyógyászat e különleges ágában, de 
azér t mégis szakított időt arra , hogy a gaz-
dászat czéljaira alkalmazza természet tudo
mányi ismereteit , s csakugyan m á r 1841-ben 
megkezdte működését a „Magyar Gazdá"-nál 

M o r ó c z I s t v á n . 
Török János mel le t t , s minthogy tehetségei 
már ekkor figyelmet keltettek i ránta , csak
hamar ebben az irányban képezte magát to
vább teljes buzgalommal. 

í gy tör tént , hogy midőn a „Magyar gaz
dasági egyesület" 1843—4-ben az akkori 
országgyűlésnél javasla tba hozta égy köz
ponti gazdaképző intézet feláll í tását: az uj 
intézetnél alkalmazandó tanárok sorában 
Morócz is a kiszemeltek között volt, s külö
nösen a gazdasági vegytan és technológia 
tanulmányozásával bizatoít meg. E czélból 
három évre külföldre is kiküldetet t , hogy 

M O R Ó C Z I S T V Á N . 

az orvosi szakpályán szerzett természet tu
dományi ismereteit s gazdasági magán ta
nu lmánya i t Berlinben még bővebb alkalma 
legyen teljesen kiegészíteni. 1846-ban ment 
ki Berlinbe s ott Rose, Mitscherlich és má
sok előadásait ki tűzöt t czéljára öntudatos 

gonddal feldolgozta s egyszersmind a po
rosz gazdálkodási móddal és a gazdasági 
viszonyokkal alaposan megismerkedett . 
Majd Hollandiát és Belgiumot is be
u tazva , még a három év letelte előtt 
haza jö t t , mer t az akkori mozgalmas id k-
ben nemzetének és hazájának küzdelmei
től távol maradni nem akart , nem tu
dott. 1848. júl iusának végén ért haza, 
de a békés gazdálkodás helyett a tábori 
élet zajába sietett s szolgálatát, mint or
vos, felajánlotta a magyar kormánynak. 
Kezdetben a nógrádi nemzetöri zászlóaljnál 

nyer t alkalmazást, majd a ká
polnai csata után dandárfőor
vossá nevezték ki s a nagy
sarlói ütközet u tán a hetedik 
hadtestnél Pöl tenberg Ernő 
mellett hadtörzskari főorvossá 
léptették elő. Ez állásában 
egész a forradalom bevégeztéig 
megmaradt , s a mint a fegy
verletétel megtörtént , Aradról 
csak szeptember végével sza
badulhatot t . 

Most ismét visszatért ő is 
békés foglalkozásához s té r t 
keresett , melyen szegény elbu
kott nemzete javára értékesít
hesse gazdasági tanulmányait . 
1850-ben Pestre jöt t , s mint
hogy a tervezett gazdaképző 
intézet soha nem létesült, ezt 
irodalmi utón akarták némileg 
pótolni s Korizmics Lászlóval 
együ t t megindították a „Gaz
dasági Lapok"-at , melynek 
szerkesztését későbben Morócz 
vette á t s folytatja máig is, 
ugy hogy e vállalat ma m á r 
egyike legrégibb szaklapjaink
nak s egész könyvtár t képez. 

A „Gazdasági Lapok"-ban 
saját tollából megjelent köz
hasznú dolgozatok csak foly
tatását képezték még a „Ma
gyar Gazda ' -bau megkezdett 

midőn a lapnak egyik fő 
külföldről küldöt t czikkei és 

tanulmányai képezték, melyekben a porosz 
gazdasági á l lapotokat ismertet te hazai vi
szonyainkra való tekintet tel . 1848 elején is 
folytak még e közlemények s „Kalászok 

működésének, 
érdekét az ő, 




