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oly nagy szükségünk van? Bécsben mindent 
elkövettek, hogy a fejedelmi vendég és bámulatos 
eszű tanácsadója jól találják magukat s no kíván
kozzanak másuvá s nem is mondhatja senki, hogy az 
„Olle Villem"jól ne érezte volna magát. Megláto
gatta a világtárlatot, megnézte a katonai parádét, 
mit egyenesen a tiszteletére rendeztek, s mely most, 
kivételesen, csak egy emberéletbe került, az opera
színházát, hol véletlenül épen Faustot adták, azt 
az öreg napjaira boldoggá lett embert, a kinek 
minden vágya teljesül, a kinek érkeztére még az 
idő is kiderül, annyira kegyeltje a sorsnak, s a ki 
végre mégis elkárhozik. — Hivatalos utón min
den megtörtént, hogy a porosz vendégek ott tar
tózkodását minél kellemesebbé tegyék. De bizony 
maga a nép önszántából semmi egyebet nem tőn 
e czélból, minthogy tömegesen összegyűlt a helye
ken, a hol a magas vendégek megjelenése volt s 
hűségesen ott állott öt-hat óra hosszat, hogy kí
váncsiságát kielégíthesse. Bizony nem is valami 
nagy ragaszkodásból a sadovai győző iránt, a ki 
diadalát a világtörténet lapjaira az ő vérükkel irta 
föl. — Ha a nép, a lakosság által, hivatalos befo
lyás nélkül rendezett szívélyes fogadtatásban 
akartak részesülni, ide kellett volna jönni Buda
pestre a német császárnak és kíséretének, majd 
meglátták volna, mi a magyar vendégszeretet, 
mely lefegyverző tud lenni az ellenség iránt is, 
annál szívesebb lehet tehát az iránt, ki alkotmá
nyos élete visszanyerésében oly nagy tényező volt, 
ki iránt tehát némi hála kötelezi. 

** {Az udvar) a jövő hó elején Budapestre 
költözik, s körülbelől három hóig időz itt, ugy 
hogy az egész diplomatiai teendőket itt végzik, s 
gr. Andrássy Gyula azalatt szintén a magyar fő
városból intézi a külügyek vezetését. 

** {Deák Ferencz) e héten a legjobb egész
ségben visszaérkezett Vasmegyéből, a fővárosba. 

** {Ki lesz Budapest főpolgármestere?) Ez 
ugyan nem valami tág keretű kérdés, mert a bel
ügyminiszter pecsételt levelében csak három jelölt 
neve rejtőzik, s ismeretes mind a három; de annál 
határozottabban két irányba szóló kérdés, mert 
kategorice így szól: Káth vagy Házmán ? A har
madik jelölt (Havas Sándor) csak a hagyományos 
hármas szám kiegészítéséül marad, csöndben és 
érintetlen tiszteletben. Mind Ráth Károlynak, 
mind Budaváros legutolsó polgármesterének, Ház
mán Ferencznek tekintélyes pártja van a városi 
képviselet tagjai közt, melyek az utóbbi napokban 
minden este gyűléseztek, s jelöltjük mellett tömör 
állást foglaltak el, ugy hogy a diadalt a győztes 
fél aligha valami nagy szótöbbség mellett fogja 
kivívni okt. 25-én a szavazó urnánál. A jövő hét a 
tisztviselők megválasztásának ideje lesz. 

** (Vasutak megnyitása.) A legenye-mihály-
kassai vonalrész okt. 22-én adatott át a forga
lomnak; a károlyváros-fiumei vasút pedig okt. 
23-án minden feltűnőbb ünnepélyességek nélkül. 

** {Házasság.) Xantus János ismert tudó
sunk pár nap előtt tartá menyegzőjét Miskolczon 
Doleschall Gabriella kisasszonynyal. 

*• {Ezüst koszorú.) A „Családi kör"-nél 500 
frt gyűlt össze a Tóth Kálmánnak adandó ezüst 
babérkoszorú részére. A koszorút Laky ékszerész 
késziti. A hölgyek egy banketten fogják a koszo
rút Tóth Kálmánnak átadni. 

** {Baker Sámuel és neje,) kik nem régen 
tértek vissza Európába közép-afrikai viszon
tagságteljes expedicziójokból, a jövő nyáron Uj-
Yorkba utaznak az ottani földrajzi társulat meg
hívása következtében. 

•* {Géressy Kálmán,) fiatal tehetséges törté-
netbuvárunk, múlt pénteken Oroszországba uta
zott, hogy ott az orosz nyelv tökéletes elsajátítása 
végett, melyben már sok előkészületei vannak, 
hosszasabb időt töltsön. Egyelőre Sz.-Pétervárra 
ment, azután Moszkvában szándékszik tanulmá
nyait folytatni, s az orosz és lengyel nyelvű his
tóriai kútfőknek történetírásunk érdekében való 

kiaknázása az, a mi legkiválóbb czélját képezi a 
mily ritka, ép oly dicséretes vállalkozásának. 

** {A khinai vámkezelés tanulmányozására) 
magyar részről Faragó Ödönt küldte el a minisz
térium, ki még szeptemberben el is indult Trieszt
ből Sanghaiba. 

** (A Kárpátok leírása egy angol lapban.) A 
„Times" egyik ujabb számában egy magyar leve
lező hosszú levelet közöl, mely alapos és lelkes 
leirásban ismerteti a Kárpátokat és melynek czélja 
nyilván az, hogy azon angol utazókat, kik oly 
nagy számban látogatják meg évenként Svájczot, 
hazánk e gyönyörű tájaira figyelmeztesse. A leí
rás külön a magyar olvasóra nézve nem sok ujat 
nyújt, de a czikk e tendentiája bizonyára elisme
rést érdemel. A közlemény Rózsahegyről van 
keltezve. 

** {Lég, mint a gőz helyettesitője.) A lapokból 
olvassuk, hogy a légmozdonyt, vagyis a gőz feszítő 
erejének a levegő által való helyettesítését, melyen 
oly régen törik fejőket a' gépészek, föltalálta egy 
egyszerű magyar ember, ki a sűrített levegőt 
alkalmazza. A feltaláló neve Mester Károly, s 
találmányára, mely mint mozgógép nemcsak hely
ben, hanem járműveknél is, péld. közúti és vasúti 
waggonoknál alkalmazható, már kikapta a szaba
dalmat Magyarorországra és Ausztriára. Csak a 
pénz hiányzik, hogy létesíthesse találmányát. E 
találmányt azonban más valaki, Riglberger Nán
dor, magának tulajdonítja, s kijelenti, hogy arra 
még múlt év okt. 24-én kapott a miniszterimtói 
engedélyt. 

** {Betűszedő gép.) Nálunk mindig vannak 
találmányi hírek. Egyszer kormányozható légha
jót, máskor szörnyen gyilkoló hatású lőfegyvert 
találnak föl, de a gyakorlat eredményeit nem érik 
meg. Most betűszedő gépről olvasunk, melyet 
Beregszászon Budaházy Tamás gymnáziumi ta
nár talált föl, s mely gyorsan kiszedi a szavakat, 
szétosztja a betűket, sőt gőzerő alkalmazása mel
lett a nyomást is elvégzi. Kívánatos, hogy csak
ugyan így legyen, s ne osztozzék sok más talál
mány meddő végzetében. E hó 7-én ki volt állítva 
a gép Beregszászon, s noha kicsiny, továbbá 
fából készült, a kísérlet sikerült. Innen Bécsbe, 
a kiállításra vitte a föltaláló, hogy ott is bemutassa. 
A gép részleteit titokban tartja Budaházy ur. 

** {Quistorp berlini bankár) megbukott s 
tönkrejutásával nem kis zavart idézett elő. Quis
torp a királyi ház több tagja által is neve
zetes összeggel segélyeztetett. Ez összegek részint 
bizalmasan nagyon alacsony kamatért bocsáttat
tak a bankár rendelkezésére, részint nyerészkedési 
czélból engedtettek át neki. Az előbb említett ösz-
szeg mitegy 700,000 tallérra rug, mely az özvegy 
királynéra nézve nagyrészt elveszettnek tekinthető, 
a második fajtájú összeg még nagyobb számot 
tesz, s ezt a királyi háznak egy másik tagja vesz
tette el. Hogy ily körülmények közt a királyi fő-
bank érintetlenül maradna, nem hihető, s valószínű, 
hogy Quistorp bukását megérzi a királyi ház is. 

** {Öngyilkosság.) Deutsch Jakab nagybecs-
kereki fakereskedő Titelnél a Tiszába ölte magát. 

**{Egy százéves ember halála.) A fővárosnak 
valószínűleg legkorosabb lakosa: Rácz Mihály, 
meghalt. Születésének 100-ik évfordulóját ez év 
ápril havában ünnepelte, mikor a közönségtől gyá
molító adományokban részesült öreg napjaira. Az 
aggastyán még jól érezte magát, s egy délután elment 
a nyár-utczai vasfördőbe, s ott a kádban — mely
ből a vizet egészen kibocsátá — halva találták. 

f {Halálozások) Dr. Kéve József, a földhitel
intézet tisztviselője, a lovaregylet titkára, s a 
„Vadász és Versenylapok" szerkesztője, meghalt 
Pesten e hó 18-án, 42 éves korában. A társas élet
ben és a sport-ügyek körül becsült férfiú volt. — 
Ary Ödön kereskedelmi minisztériumi helyettes 
államtitkárt súlyos csapás érte; édes atyja: Ary 
Qyörgy, oki. gyógyszerész, a Közoktatásügyi mi
nisztérium számvevőségi levéltárnoka, elhunyt 68 
éves korában. — Szerdahelyi Antal, A győri székes
egyház nagyprépostja, e hó 15-én 77 éves korában 

jobb létre szenderült. — Verbőczi Vilmos, a nem
zeti színház operájának szép tenorhangu segéd 
énekese, 21 éves korában elhalt. 

Nemzeti színház. 
Péntek, okt 17. „A fösvény." Vigjáték 5 felv. Moliére 

után ford. Kazinczy Gábor. 
Szombat, okt. 18. „Mignon." Opera 3 felv. Zenéjét szer

zetté Thomas A. — (Hauck k. a. föllépte). 
Vasárnap, okt. 19. „Liliomfi" Vigjáték 3 felv. Irta 

Szigligeti. 
Hélfö,okt. 20. „Sakká királynak.'1 Vigjáték4felv.Irta 

Schanffert Hypp.; ford. Dóczi L 
Kedd, okt. 21. „Hunyady László.11 Opera 4 felv. Ze

néjét szerzetté Erkel F. — (Hauck k. a. föllépte). 
Szerda, okt. 22. „Az ördög naplója.11 Vigjáték 3 felv. 

írták Arago és Vermoun; ford. Egressi B. 
Csütörtök, okt. 23. „A bolygó hollandi.'1 Opera 3 felv. 

Zenéjét szerzetté Wagner Richárd. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— „ííe bántsatok" Leginkább a költői nyelv hiá

nyában szenved. A régi phrazisos kifejezések betakarják a 
netán igaz érzelmeket is. 

— „Nefelejts" sat. Próza, rimekbe szedve, és pedig 
rósz rimekbe. A fordiíás is gyönge példány, milyeneket a 
nöi albumokba szoktak irni a vers-mükedvelő barátok és 
szerelmesek. — Semmi jelét nem látjuk a költői alkotő 
érzéknek. 

— Panesova. A körlevélre tett megjegyzések olyan 
természetűek, hogy inkább iskolai és egyházi, mint poli
tikai lapba valók. Ily speciális felekezeti ügybe bajos volna 
avatkozni. 

— K—vár.Sz. J. A múlt századbeli költemény nem igen 
mutat a múlt századra. Ha régi könyvbe van is irva, valami 
olyan utánzója írhatta a rimhajhász Kovács Józsefnek, mint 
az volt, a ki igy zengett kedvesének: 

Emlékszel-e ki ment el 
Az első regimenttel. 

Haván abban a gyűjteményben valami értékes, szívesen 
közöljük. 

— Budapest. I. D. R. Az ajánlatra csak személyes ta
lálkozásnál szóval adhatunk választ. 

SAKKJÁTÉK. 
725-ik sz. f. W i l l m e r s R u d o l f t ó l 

(Bécsben.) 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 720-ik számú feladvány megfejtése. 
(Neill B. M.-től Philadelphiában.) 

VII. Sot. 
1. Va8—g2 Ke6—f6(a) 
2. Vg2—hl tetsz. szer. 
3. He3-g4 vagy Vhl—al- h8—c6 mat. 

a) 
1 1. Ke5-d4 
2. HeS—g4: . . . . tetsz. szer. 
3. Vg2—e4—f2:-d5mat. 

Helyesen fejtették meg: Veszprémben: Fülöp Jizseí. 
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérec* 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — 8ziget-Ctépen: 
Mayer Károly. — A pesti sakk-kör. 

T A R T A L O M . 
Vilmos német császár (arczkép). — Őszi gondolat. — 

A hét akol (vége). — A levegő viszonya a ruházathoz és 
a talajhoz (vége). — A gözdaru (képpel). — Egy kép » 
természetből (képpel). — Kazinczy Ferencz fogsági naplója 
(folyt.). — Reclns utazása Erdélyben. — Trianon (képpel). 
— Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Köz-
intézetek, egyletek. — Egyház és iskola. — Mi újság? — 
Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk
játék. — Heti-naptár 

Felelős szerkesztő: Kagy Miklós (L. magyar-utcza 21. sz.) 

HETI NAPTÁR. 
Hónapi-és! Kathollkns ée protestáns 
Hetinap naptár 

Görög-orosz 
naptár 

Izraeliták 
naptára 

N a p 
hoaaza ( kél nyög. 

H o l d 
hoisza kél nyűg. 

l é Vasár 
27! Hétfő 

Kedd 
Szerd. 
Csőt. 
Pént 
Szóm. 

Október 
E 21 Dömötör 
Sabina szűz 
Simon és Juda 
Zenobius 
Alfonz, Klaudia 
Farkas püsp. 

E XO Döme 
Szabina 
Simon Juda 
Narcz. 
Klaudia 

t Refor. eml 
Mindszent nap. I Mindszent 

Hold változása 

Okt. (ó) Marcb.es. I c P. 
14 (i tO Gerg. 5 Abadon. 213 7 
löLaczios 6 B. Jer e. 214 6 
16 Longinus 7 Ábrahám '• 21S 6 
17 Oseás 8 Ahitofel ''216 6 
15 Lakács ev. 9 Böjtnap 217 6 
19 Joel prof 10 1218 6 
20 Arthem 11 S. Vajer 219 6 

9 Első negyed 29-én 1 óra 26. 1 perczkor regg 

P-
S6 
37 
38 
40 
41 

6 43 
6 45 

t. p. 
264 32 
277 40 
290 58 
304 51 
319 4 
333 19 
347 45 

d. p. 
este 
1 6 
1 ől 
2 27 
2 55 
3 16 
este 

o. p. 
7 42 
8 44 
9 69 
11 21 
regg 
0 44 
regg. 

Huszadik évfolyam. 

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

Hirdetési dijak, a Vnsá rnap i Ujsác és Polil ikni Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor. vagy aonak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajczárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnáí sak 7 krajczárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Hnasensteiii és Vogli-r, Wallfiachgasse Nr. 1 0 . -
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

Budapes t , az ország egyesül t fővárosa, 
a hozzácsatolt Ó-Budával együtt , uj életnek 
indul elébe. A régi mondás , az ország szi
véről, valósulásnak indu l ; s hazánk fővá
rosa azon az u tón van, hogy világvárosi 
je lentőségre emelkedjék. Az ország szivesen 
áldoz, hogy fővárosa e magas czélt elérhesse, 
s nincs hazafi, ki saját vidéke érdekei t öröm
mel ne tenné félre Budapest érdekeiért , me
lyek az egész ország és nemzet érdekei. 

A főváros uj szervezkedése megkezdő
döt t . A Duna jobb és ba lpar t ján elterülő 
Budapes t t ény leg egyesül t már , közösen 
megalakí to t t képviselö-testü t 
létében, s a főpolgármesteri 
ép oly fontos, m in t diszes ál
lás, a k i rá ly i há rmas kijelölés 
alapján, a képviselet szavazat 
többségével, betöltetett . A sza
vazat mér lege egy perczig in
gani lá tszot t Házmán és Rá th 
közt. A választás, val l juk meg, 
nehéz volt . De a többség dön
tött s a főváros főpolgármes
ter i székében a férfiú ül, a 
kinek arczképét s a közpá
lyán tö l tö t t élete főbb voná
sait s ietünk bemuta tn i olva-
sóin K TI sí le 

Ráth Károly 1821. február 
20-án születet t , Budán, pol
gári családból. Korunk demo-
kracziájának vivmánya, hogy 
a főváros polgársága, főpolgár
mesterét, bá r saját szülöttei
ből, de az ország legmagasb 
birói polczai egyikéről vehe t te : 
a budaváros i polgárfi, megvá
lasztatását közvetlenül meg
előzőleg a k i rá ly i í télőtábla 
alelnöke levén. 

Alsóbb iskoláit Rá th Ká
roly Székes-Fehérvárott , a böl
csészeti s jog i tanfolyamot a 
pesti egyetemen végezte. Mint 
joggyakornok ismét Sz.-Fehér-
várott tö l tö t t egy évet, egy 
ottani je les ügyvéd oldala me l l e t t ; de m á r 
1841-ben (húszéves korában) k i rá ly i táblai 
jegyzőnek esküdvén föl, egy évig a k i rá lyi 
ügyek igazgatója mel le t t működött , — nem 
is á lmodva még akkor, hogy egy századne
gyed múlva maga is hasonló minőségben 

R á t h K á r o l y . 
fog szerepelni, a magyar felelős kormány 
alatt . 

Majd az akkoriban legjelesb pest i ügy
védek egyikénél, Schil lernél dolgozott s 
készült ügyvédi vizsgáira, melyeket, s jele
sen a közügyvédit 1842-ben, a váltóit 1843-
ban ki tűnő sikerrel tevén, azonnal , mint 
önálló ügyvéd kezdte meg működését . E 
pálya, s az ezen kivivot t elismerés lőn ké
sőbbi emelkedésének alapja. Alapos készült
sége, fáradhat lan szorgalma, gyakorlat i 
ügyessége s lelkiismeretes pontossága — 
becsületes t isztakezüségét nem is emlitve — 

RÁTH KÁROLY. 

I megszerezték neki a fővárosi közönség s 
még szélesb körök teljes bizalmát, s mig 

í munkássága u t án vagyonossága is emelke-
! dett , azon kevesek közé tartozott , kiknek 
megérdemel t szerencséje nem költ ir igy-

I séget. 

1848-ban a váltófeltörvényszék által 
nyilvános váltó-jegyzővé neveztetett ki. 
Po lgár tá rsa i részéről is ismétel t jeleit nyer te 
a bizalomnak. Először pestvárosi főkapi
tányságra jelöl tetet t ki, de a köztiszteletben 
álló" L á n g Ignácz elől szerényen visszalé
pe t t ; majd városi tanácsnokságra, de azt 
nem fogadta el. A városnál egyszerű kép
viselői minőségében is ta lá l t té r t s alkal
ma t a hazafias tevékenységre. Mint alapos 
jogtudós s mint jeles szónok, a közgyűlé
sekben bá tor férfias fellépésével nem egy-

I szer szerepelt je lentékenyen s a mellet t 
te t t leg és tevékenyen. Többi 
közt a pesti huszár-örsereg 
szervezésében, min t segédtiszt 
nagy részt vett, s a pestvárosi 
ujonczozási és felszerelési bi
zottság egyik elnöke volt. 

A szabadságharcz elvihar-
zása u tán , a hazafias és politi
kai tevékenység elöl minden 
u t elzárulván, Ráth Károly is 
visszalépett a nyilvánosság te
réről s kizárólag ügyvédség
gel foglalkozott. Most is az 
előbbi bizalommal találkozott, 
sőt az még folyvást neveke-
döben volt i ránta . S mihelyt 
1860-ban a közélet sorompói 
ismét megnyíl tak, ismét ott ta
lál juk őt, polgár társa i bizal
mától környezve. Az azon év
ben egybehívott úgynevezet t 
„országbírói értekezlef ' -be, az 
ország első r a n g ú jogtudósai 
közt ö is meghivatot t s külö
nösen a váltó-, csőd- és keres
kedelmi törvények t á rgyában 
működő alosztályban nemcsak 
tevékeny részt vet t m i n t tag , 
hanem mint annak jegyzője 
is, az e szakmába vágó ideig
lenes törvénykezési szabályok 
szerkesztésével ő bízatot t meg. 
Majd pest-városi képviselőnek 
megválasz ta tván, az 1861-ik 

év elején min t a városi t isztújí tás és kö
vetválasztások vezetésével megbízott köz
ponti választmány egyik tagja és jegyzője 
oly elismerést vivot t k i , hogy a lipótvárosi 
választók egy része öt képviselőjelöltül állí
totta föl. De másrészről Szalay László je-



• i 
522 

löltsége hozatván szóba, a nagy történetiró 
s publicista elöl Ráth szives készséggel lé
pett vissza. 

Az alkotmányos életnek 1861 utánisméti 
szünetelése alatt, megint ügyvédi gyakor
latát folytatta. 1862-ben nagyobb utazást 
tett külföldön, jelesen Angliában, tapaszta
latok szerzése végett. 

1865-ben a Lipótvárosban ismét or
szágos képviselőjelöltül tüzetett ki. El
lenjelöltje megint egy elsőrendű országos 
nevezetesség, báró Kemény Zsigmond volt. 
Szivesen visszalépett volna ismét — de 
pártja, elvi kérdést csinálván abból, hogy 
képviselője városi polgár legyen, nem en
gedte visszalépni. A szavazásnál azonban, 
Kemény nyerte a többséget. E bukás azon
ban, — ha oly férfival szemben, mint 
Kemény, csekély kisebbségben maradni, bu
kásnak nevezhető, — nem csökkentette irá
nyában a fővárosi polgárság rokonszenvét; 
sőt az, mondhatni, még ezután emelkedett 
tetőpontjára. 1867-ben a pestvárosi tiszt
újítás elnökévé választatván meg, elnöklete 
alatt választatott főpolgármesterré Szent
királyi Mór — s ez a Józsefváros orsz. kép
viselői állásáról lemondván, helyébe Ráth 
Károly választatott országgyűlési képvise
lővé. Azonban a törvényhozói széken nem 
soká ülhetett. A felelős minisztérium meg
alakulván, az igazságügy minisztere Ráthot 
a korona ügyészévé, a királyi ügyek igaz
gatójává nevezte ki s ki kellé lépnie a kép 
viselöházból. Királyi ügyészi állásában leg
nehezebb föladatait is mérséklettel s alkot
mányos szellemben igyekezett teljesíteni. 
Mégis jutalmul vehette, midőn 1869-ben a 
legfőbb ítélőszék rendes birájává,majd 1871-
ben a királyi tábla alelnökévé mozdittatott 
elő. S e magas állásaiban, mint egykor az ügy
védi, most abirói karnak egyik díszévé vált. 

Vajha, óhajtjuk és reméljük, legújabb 
állásában, az egyesült főváros főpolgármes
teri székén is, megfeleljen a barátai és tisz
telői által hozzákötött várakozásoknak: 
erélylyel és tevékenységgel alkotmányos ér
zületet, teremtő eszmékkel gyakorlatiságot 
egyesítvén! —á—r— 

Mi erősebb a halálnál? 
Ismered a hősnek harczát, 
Ki megvédé Szigetet ? 
Meg ne sirasd annak éltét, 
A ki ottan elveszett! 
Szive vérét százszor inkább 
Ontá ki a várfokon; 
Fejét veszté elébb, mintsem 
Szenny legyen a homlokon. 
Sirhomály a szivek hamván, 
De fénysugár a néven . . . 
Mi erősebb a halálnál?* 
Dicsőség és szerelem. 

Ismered az ifjú sorsát, 
Ki viharral kü^ködék? 
Tengerárban égett vágya, 
Hogy láthassa kedvesét. 
A hullámzó Hellespontnál 
Jobban csak a sziv zajog . . . 
És az ifjút kedveséhez 
Holtan vitték a habok. 
Nem vehet a vész erőt a 
Forrón szerető szíven . . . 
Mi erősebb a halálnál? 
Dicsőség és szerelem. 

Hallottad a szónok ajkát 
Mennydörögve hangzani? 
Egy szavára lehullottak 
Milliók rablánczai . . . 
Mikor hangja, vészharangkint, 
Szállott sikon, halmon át : 
Százezerén jöttek védni 
A szabadság zászlaját. 
Nagy nevéről szól az ének 
Völgyi sikon, bérczekcn . . . 
Mi erősebb a halálnál? 
Dicsőség és szerelem. 

Hallottad a költő lnntját 
Bűvös hangon zengeni ? 
Dalaitól lángra gyúltak 
A dicsőknek lelkei. 
A szerelem violái, 
Honfiúi borostyán, 
S a szabadság vérrózsái 
Virulának homlokán. 
Örökzöld a koszorúja, 
Bár a sirja jeltelen . . . 
Mi erősebb a halálnál? 
Dicsőség éa szerelem. 

Rónay István. 

A Cervantes Don Quijote-ja. 

gálatot tettek irodalmunknak, midőn annak 
ime nagy hézagát ily jelesen tölték be. 

A mai olvasó, ha Don Quijote-t kezébe 
veszi s olvasni kezdi, az első lapokon nem 
fogja azt egészen ízléséhez valónak találni. 
A mai regények irmodorát, érdekfeszítő 
cselszövényeit, szenvedélyes dialektikáját 
nem találja benne. Aztán iránya sem kellő 
ma már; most nincsenek lovag-regények, 
melyek ellen ez igazán don-quijotei szélma-
lomharczot vívni kellene még! De csak ne 
hamarkodja el ítéletét, ne vesse, hogy hiszen 
ez egy elavult könyv, mely a mai kor ízlé
sének s igényeinek többé nem felel meg. 
Csak olvassa végig az első fejezetet, s meg 
fogja látni, hogy e régi könyv ellenállhatat
lanul magához ragadja, s többé le sem tudja 
tenni, míg a vaskos kötetet végig nem ol
vasta, s alig várja, hogy a második is meg
jelenjék. Igen, mert az az elpusztithatlan 
humor, s az a mély valódiság, mely nyers 
eredetiségében, egyetlen hamis hangot sem 
ad soha: megszerzik Cervantesnek a mai 
— s minden kor olvasójának fülét és szivét. 

Nem czélunk Don Quijote-t ismertetni. 
A mennyit meséjéről s alakjairól e szűk té
ren mondhatnánk, az úgyis hagyományosan 
ismeretes olvasóink közül még azok előtt is, 
a kik magát Don Quijote-ot nem olvasták. 
Mert ki ne hallotta volna hirét, a lehetetlen 
és nevetséges vállalatok komolyképü lovag
jának, görhes gebéjén a regényes nevű Ro-
sinanten, toldott-foldott sisakjával s nagy
szerűen kisszerű kalandjaival? Ki nem 
ismeri hozzá méltó csatlósát, a pufók Sancho 
Panzát, s ki ne kaczagott volna malőrjén, 
mikor a korcsmabeli parasztok lepedőben 
hajigálták föl s fogták ki? De ismételjük, 
nem elég a Don Quijote meséjét kivonatos 
elbeszélésekből ismerni csak; magától Cer-
vantestöl kell azt egészben hallani! 

A helyett inkább a halhatatlan író éle
tének rövid vázlatát akarnók itt megkísér
lem, a fordító által müvéhez adott bevezetés 
után, mely „Néhány szó Cervantes életéről 
és müveiről" czim alatt, elég részletesen tá
jékozza e részben a magyar olvasót, s a Don 
Quijote írójának regényes és balsorssal tel
jes életét eleven képben görditi le előttünk. 

Cervantes Mihály 1547-ben született, régi 
nemes, de elszegényedett családból, Spanyol
ország egy kis, de egyetemmel is biró vá
roskájában, Alcala-de-Henaresben, hol tanul
mányait is végezte. Könyveken kivül a nyílt 
helyeken s gyakran épen utczákon tartott 
szinelöadások voltak legkedvesb mulatságai 
s költői szellemének első, elég egészséges 
táplálékai, mert nyers, bohózatos, de hü és 
igaz színekben festék a spanyol népéletet. 

Tanulmányait részintMadridban, részint 
a salamancai egyetemben folytatta s végezte 
be; s itt egy alkalmi költeménye által némi 
figyelmet ébresztve, egy előkelő főpap, a 
pápai küldött Aquaviva pártfogását nyerte 
meg, ki őt szolgálatába vette. De nemsoká 
maradt abban; már egy év múlva, 1571-ben 
egészen más pályán, — a katonáin találjuk, 
melyre azért lépett, hogy részt vegyen a 
törökök elleni háborúban, melyet II . Szelim 
szultán fenyegetöleg növekvő hatalma ellen 
a három szövetségestárs, úgymint a pápa, 
Spanyolország és a velenczei köztársaság 
szándékoztak indítani. 

Cervantes korában, szegényebb sorsú 
spanyol nemes ifjú előtt tulajdonképen 
csak két pálya nyilt, melyeken emelkedni 
lehete: egyik az egyházi, másik a katonai. 
Az elsőre semmi hajlamot sem érzett magá
ban, de annál többet a másodikra, melyről 
müveinek számos helyén mindig magaszta-
lással emlékezik. 

Kétségtelen, hogy az uj pályára magát 
Cervantest is, a korabeli fiatalságnál nagy 

Annyi századok, sőt ezredek óta, mióta 
az emberi szellem érzéseit, eszméit és ta
pasztalatait könyvekbe rakja le, nem épen 
nagy könyvtárt lehetne megtölteni azokból 
a munkákból, melyek mások által nem pó
tolhatók, melyek a lángelme és eredetiség 
oly bélyegét viselik magukon, a mi azoknak 
nemcsak saját eltévesztethetlen egyéniséget, 
hanem — emberileg szólván — örök életet 
is biztosit. 

Nemcsak más szokásoknak, társadalmi 
és állami viszonynak, nemcsak megválto
zott ízlésnek, — hanem egy egészen más 
életnek, más emberiségnek, más világnak 
kellene a régi és a mostani romjain elö-
állani: hogy olyan könyvek mint a biblia, 
a Homér Iliásza, a Dante Pokla, a Shakes
peare tragédiái és a Moliére vígjátékai el
veszítsék becsüket s ne olvastassanak többé. 
Mióta e könyvek írattak, azóta nagyot, — 
nagyokat fordult a föld tengelye, s a föld
színen, az emberiség körében minden. Más 
népek, más országok, más társadalom, más 
szokások, más ízlés, más eszmék, irányok és 
törekvések; — s ama könyvek, a bibliától 
Shakespeareig és Moliéreig az embereknek 
mai napig elavulhatatlan gyönyört nyújta
nak, s mindenki lelkesedéssel olvassa ma 
is. Eszméik milliók és milliók elméjében 
gyújtottak s gyújtanak folyvást világot; 
érzéseikkel az egész emberiség szive dobog; 
élményeik, tapasztalataik, sárguló lapjaik
ról mindnyájunk életébe átmentek s közös 
tulajdonainkká váltak. 

Száz, vagy kétszáz könyvet lehetne talán 
elősorolni, melyek ha megmaradnának, mig 
a többi nagy halmazt valami árvizeiso
dorná , a világirodalom lényege meg lenne 
mentve s a többi mind pótolható volna.\ 
Ezek nem, mert ezek a források, melyekből 
a többi valamennyi merített; bélyegök az 
eredetiség, mely csak önmagából merit és 
csak sajátját adja a világnak. 

Ez aránylag (annyi millióból egy pár 
száz) — kevés könyv közé sorolhatjuk Mi-
guel Cervantes de Saavedra halhatatlan re 
gényét ,,Az elmés nemes Don Quijote de la 
Mancha"-t is, melyet — vagy is inkább első 
darabját — a derék Győry Vilmos kezeiből 
közelebbről vettünk, a Kisfaludy-társaság 
kiadásában. 

Don Quijote (a szokott kiejtés szerint 
don Kisott, de helyesen — s már ehhez kell 
szoknunk: don Kihóte) nem egészen isme
retlen már a magyar közönség előtt. Az öt
venes években, egy franczia kivonat (ha jól 
emlékszünk a Flóriáné) után átdolgozva, 
Horváth György forditásában adta volt ki 
Kecskeméten Szilády Károly. Gyermekek 
(vagy ifjak) számára is jelent meg, egy még 
sokkal rövidebb kivonata, képekkel, Hecke-
nast „Mesekönyv" czimü több füzetes válla
latában. 

De mindez teljességgel nem tette feles
legessé, az eredetiből gondosan készült s tel
jes fordítást; és mind a fordító, ki ismeretes 
ízlésével s lelkiismeretességével teljesítette 
feladatát, mind a Kisfaludy-társaság jó szol-
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mértékben feltalálható regényes hajlam,; 
dicsszomj, kaland- és mindenesetre emelke
dési vágy ragadták. A keresztyénség fő 
ellensége, a török ellen kellé harczra szállni; 
a három legkatholikusabb déli állam és 
román hatalmasság: szülőhazájáé, a pápáé 
s a velenczéseké inditák a szent háborút; 
a had kelet felé készült vonulni, minden 
rajongónak és ábrándos szívnek tündér
világába: mindannyi vonzó és csábító kö
rülmény, melyek a lelkes ifjúval az uj pá
lyát egészen megszerettetek. 

S pedig a sors könyvében az ő számára 
egészen más volt megírva, mint a miről 
fellengzö lelke ifjonti rajongásában álmo
dozott. Ha e fényes reményekkel, ragyogó 
eszményekkel, hősi önfeláldozással szemben, 
azt a keserves csalódást, azon valóban 
rémitő szenvedéseket juttatjuk eszünkbe, 
melyekre a dicsőség rövid álma után e 
minden szépért, jóért, igazért lelkesülni 
tudó nemes sziv ébredett: majdnem lehetet
len magát Cervantest legalább egykét vo
násban, a nemes, a bátor, a tulságig lelke
sülő , de minden lépten-nyomon csalódó 
Don Quitjotehoz nem hasonlítani, 

A keresztyén hatalmasságok, viszonyaik 
s körülményeiknél fogva természetesen 
csakis a tengeren vivhattak döntő csatát a 
távoli s épen a Közép-tenger fölött korlát
lan hatalomra törekvő ellenséggel, s igy a 
hadak tengeri küzdelemre készültek. 

A spanyol hajóhad főparancsnoka Don 
Jüan de Austria volt, a pápaié Marco An-
tonio Colonna, a velenczéseké pedig Veniero 
Sebestyén; utóbb aztán a legfőbb parancs
nokság a spanyol föadmirál kezébe lön 
letéve. 

Az 1571-dik október 7-dikén találkoztak 
az ellenséges hadihajók Lepanto közelében 
s a döntő csatának vívása is megtörtént. 

A fiatal önkéntest, Cervantest, épen e 
napon lázbetegség tartá ágyához lebilin
cselve a hajón. Mikor azonban a vívandó 
ütközet előkészületeit hirül vévé: megfeled
kezve bajáról, elhagyta betegágyát s társai 
sorába sietett kötelessége teljesítésére. 

A hajó, a „Marquesa," melyen ö küzdött, 
az tűnt ki majdnem legkiválóbban minden 
spanyol gálya között; ez sülyeszté el az 
ellenség egyik legjobb hajóját, ez merített 
ezen alkalommal 500 törököt a víz alá, s ez 
ragadta el az egyiptomi királyi zászlót 
büszke zsákmányul. Hanem a fényes diadalt 
a szegény Cervantes drágán fizette meg: 
három lövést kapott ez egyetlen csatában, 
kettőt mellébe, egyet bal karjába, mely 
aztán teljes életére kigyógyithatlanul csonka 
és béna maradt. 

Cervantest egyéb sebesült társaival a 
messinai kórházba vitték, hol egész az 1572. 
év ápril haváig maradt, mig teljesen fel
épülvén, újra a hadseregbe léphetett s majd 
Colonna, majd ismét Don Jüan fővezérlete 
alatt több s különféle csatában vön részt, 
melyek némelyikéről müveiben is — mint 
például a Navarin elleni sükertelen táma
dásról a Don Quijoteban — megemlékezik. 

Az Olaszországban fekvő hadseregnél, s 
nevezetesen a flandriai harmadik ezredben 
(tercio de Flandres) Fülöp király összes ha
dainak egyik leghiresbjében egész 1575-ig 
maradt, a mikor azonban, részint előmene
telét keveselvén, részint rég nem látott szü
lőföldére óhajtozván: elbocsátását kérte, 
s bátyjával Rodrigoval együtt Spanyolor
szágba szándékozott visszatérni. 

Az 1575-ik év szeptember havában az 
„El Sol"nevü hajóra keltek, Spanyolországba 
indulandók. A hazatérő harczosok egy ideig 
a legvidámabban foly taták utjokat, szep
tember 26-dikán azonban, az algiri partok 
irányában kalózhajóval találkoztak, mely 

rögtön utjokat állta, rajtok ütött, s a spa
nyolok leghősibb védelme daczára, a tulszám 
folytán, a spanyol hajót elfoglalta s a rajta 
levőket rabszolgákká tette. A kalózhajó 
főnöke, egy akkor már Algírban lakó albá
niai renegát, bizonyos Dali Mami volt, ha
szonleső, kegyetlen, irgalmat nem ismerő 
rablófőnök. Cervantes épen ennek esett rab
szolgájává. 

Ezen naptól fogva a legsúlyosabb szen
vedések vették kezdetöket Cervantes életé
ben, kinek lelki nagysága azonban nemhogy 
megtört volna alattok, sőt ellenkezőleg szi
lárdsága növekedett, s igazán magasztos 
jellemének, hösiségének, sőt vakmerő bátor
ságának nem egy oly fényes jelét adta, me
lyek méltán tiszteletünk és csodálatunk tár
gyává tehetik. 

Rabságának első pillanatától kezdve lel
két a szabadulás és társai megszabadításá
nak gondolata foglalá el. Azon roppant 
váltságdíj lefizetéséről, melyet Dali Mami 
követelt, az ö családi körülményei között 
csak álmodni sem lehetett, s igy menekvésre 
semmi egyéb mód nem vala található, mint 
a minden esetben életveszélylyel járó vagy 
legalább is a szenvedéseket még sokszoro
san megnehezíthető megszökés. 

Szökési kísérletei, melyekkel nemcsak 
magát, de összes rabtársait is, hősi nagy
lelkűséggel s önfeláldozással, meg akarta 
szabadítani, roszul sikerültek s büntetésül 
mind annyiszor csak szigorúbb bánást von
tak maguk után. Hősi elszántsága megtört 
a sors kemény szikláján, melyhez lelán-
czolva maradt. Végre is váltság utján sza
badult meg hosszas fogságából s térhetett 
vissza 1580 ban hazájába. Itt azonban nem 
találta meg sem hadi érdemeiért a jutalmat, 
sem szenvedéseiért a kárpótlást. Családja 
az ő váltságdijáért mindenét eladta, s a leg-
ziláltabb anyagi körülmények közé jutott. 
Cervantes kénytelen volt ismét katonai szol
gálatba lépni s az épen meghódított Portu
gálba ment. De a katonai pálya elvesztette 
már varázsát reá nézve. Visszatért — s régi 
vágya szerint, az irodalom terére lépett, 
„Galatea" czimü pásztorregényével. Majd 
megnősült, s az életgondjai sulyosodtak rá. 
Kenyérkeresetből a jövedelmezőbb színpad 
felé fordult, de színmüvei nem tudtak nagy 
hatást tenni s csak középszerűségek marad
tak, melyek magát sem elégítették ki. Aztán 
hivatalt keresett, kapott is, de azt szegénye
sen fizették s lelki vágyait sem elégítette ki. 
Egy hivatalos eljárásában, mint végrehajtó, 
a felbőszült nép által még börtönbe is vet
tetett. Végre megunta e sivár életet — s 
fölmondott. 

A szükség ismét irni kényszerité s irta: 
Don Quijote-ját, e nevét örökké tevő hal
hatatlan müvet. S most vessünk egy futó 
tekintetet e mü czéljára, s mivel azt teljesen 
elérte: roppant hatására, melyet azáltal tőn. 
Don Quijote a lovagregények s átalában 
a magát már Cervantes korában lejárt lovag
kor rajongása s a korszellem ellen küzdő 
erőlködései ellen volt intézve. (Vége köv.) 

Az angol sirföliratok humora. 
Sok dologban hasonlították az angolokat 

hozzánk, magyarokhoz. Én most a legkülönösb, 
legjellemzőbb dologbm —a siriratok humorában 
hasonlítom őket hozzánk. Csakugyan,ha utiemlé
keinket és gyermekkori sétáink emlékeit össze
szedjük, ugy fogjuk találni, hogy főleg kisváro
saink temetőiben, hol .kezdetleges versekben, hol 
gyenge, sőt értelmetlen prózában a polgári elem 
nálunk bizonyos humort fejt ki a siriratokban. 
Vagy a halott foglalatossága van humorosan, 
talányszerüen leírva, vagy a mulandóság, a gyors 
halál van gúny tárgyává téve, vagy pedig a leírás
ban, származás és születés adataiban van öntu

datos vagy öntudatlan humor kifejtve. Ha fölele
venítjük ezen emlékeinket és Fairley most kiadott 
„sirirat-gyüjteményének" angol adatait lapozgat
juk, meglepő hasonlatosságokra fogunk találni, 
az angol és magyar nép bölcseimi, sőt metafizikai 
józanságának legjellemzőbb nyilatkozataiban, a 
siriratokban. 

Egy angol temetőben a kovács sírkövére ez 
van írva .-„Kalapácsom és fogóm nyugszik, fúvóm
nak nincs szele, tüzem kialudt, műhelyem olpusz-
tult, csavarom portól van fedve, szenem elfogyott, 
vasam oda van, szegeimet kihúzták, az én mun
kámnak vége. Tűe-sütötte testem végre nyugszik, 
lelkem, mint füst fölemelkedik, hogy megáldussék." 

Azt hiszem, hogy ennek hasonmására nem 
egy magyur temetőben fogunk találni. 

De ennél jellemzőbb és érdekesebb az angol 
sekrestyés sírirata, ki ugy látszik sokféle szertar
tást végzett; ez igy hangzik: 

„Itt nyugszik az öreg Haro, gondtól megvi-
solve, ki egykor harangozott, sirt tudott ásni és 
„Áment" mondani. Szent énekek éneklésére bírt 
Sternhold nyelvével ésHopkin tüdejével. Énekelt, 
fújta, mig tüdeje birta. Sok lakomát szerzett a 
férgeknek, mig magának kenyérre volt szüksége. 
De imo elment, bőröstül, csontostul, hogy kié
heztesse azokat — meghalt. Vedd el ásóját és 
folytasd mesterségét, mert ő megszűnt létezni. 
Fedd be annak csontjait, ki napszámra dolgozott 
a — halálnak." 

A részeg ember sírirata durvább is, gúnyo
sabb is. 

„Ki nyugszik itt? Ki gondolnál Mert az öreg 
Watts Clapper az, ha akarsz valamit inni adni 
neki. Inni adni egy halottnak? Miért ne? Hisz 
mig élt, mindig szomjazott." 

Ennél még eredetibb egy szakácsnő sírirata, 
mert az szépen elmondja, hogy: „E halom alatt 
nyugszik Shoven Batchelor Eleonóra porladozó 
hamva, ki nagyon járatos volt a pástétomok, kalá
csok, torták készítésében és a sütőkemenczo husz-
nos foglalatosságában. Mikor élt, régen megcsi
nálta volt utolsó „felfájtját" (puff), melyet férje 
nagyon megdicsért. El most ő itt fekszik, rósz 
pástétomot csinál, azon reményben, hogy föleme
lik hantját." 

Hanem vannak, épen mint nálunk, Angliában 
is szójátékokból álló siriratok, melyeket jól visz-
sza adni nem lehet. Igy egy Cave (gödör) nevű 
ember és a sir angol neve között van több szójá
tékból álló sirirat, melyet eredetiben ide igtatok: 
„Here in this grave there lies a Cave 

We call a cave a grave, 
If cave be grave, and grave be Cave 

Fhen reader, judge, I crave, 
Whether dveth Cave lie here in grave 

Or grave lie here in Cave. 
If grave in Cave here buried lie, 
Fhen, grave, where is thy victory? 
Go reader, and report here lies a Cave, 
"Who conquers doath and buries his own grave." 

(„E sírban nyugszik egy gödör, mi a gödröt 
sírnak nevezzük; de ha a gödör sir 03 a sir gödör, 
akkor olvasó, kérlek, ítéld meg: vájjon gödör 
fekszik-e a sirban, vagy a sir a gödörben. Ha a 
sir van eltemetve a gödörben: akkor sir, hol van 
a te győzelmed? Menj,olvasó,és mondd el, hogy 
itt fekszik egy gödör, ki meghódítja a halált és 
eltemeti saját sírját.") 

Nem lehet megtagadni, hogy ez elég finom 
és elég szellemdús összeállítás. De a gloucesteri 
székesegyházban van egy Calf (Bornyu) novü 
nemes ember eltemetve, kinek sírkövén a követ
kező, nem épen szellemdús fölíratván: „Oh ke
gyetlen halál, ravaszabb vagy a rókánál; mert 
megölted ezt a Bornyut, mielőtt ökörré lett 
volna." — Azt hiszem, hogy a szegény boldogult 
tehetségei nem épen magasra vannak dicsérve e 
siriratban. Különös, hogy csaknem igy, sőt go
rombábban hangzik a következő franczia sirirat: 
„Itt nyugszik Bornyu János, meghalt a nélkül, 
hogy ökör vagy Bika lett volna." 

Nálunk is nagyon divatos a névből szójátékot 
csinálni a siriratokon; de ily szabadosságot még 
sem vesz magának a mi sirirataink költészete. 
Egy nagyon régi (1687-iki) angol sirirat már 
szelídebb és tűrhetőbb szójátékot csinál, mikor 
ezt mondja: „E sirban, rozsa-ágyon, nyugszik 
Rózsa János, neje és kilencz gyermeke." De már 
groteskebb a következő szójáték: „Jeruzsálem 
átka nem teljesült rajtam, mert itt kőt Köven 
látsz." T. i. JEonek hívják azon egyént, ki ott 
nyugszik. 

Mindezeken eredetiségben túl tesz több ame
rikai sirirat, melyekben már az amerikaj reklám 
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szellem kezd tért foglalni. így egy sirköven a 
fölírat a hirdetést és gyászlapot következő külö
nös módon egyesíti: „I t t nyugszik Smith Janka, 
Smith Tamás márványmetsző felesége, ez emléket 
emelte férje hódolatul emlékezetének és mutatvá
nyul müveiből. Ilyenforma emlékköveket csinál 
250 dollárért." 

Ennél még körülményesebb a következő: 
„Meghalt 11-én, boltjában. No. 20. Green

wich-Street, Jones Eduárd, nagyon tisztelve mind
azok által, kik ismerték őt és dolguk volt vele. 
Mint ember szeretetre méltó volt, mint kalapos 
becsületes és mér
sékelt. Erényei 

minden árt felül 
multak és kástor-
kalapjai csak 3 
dollárba kerültek, 
özvegyet hagyott 
hátra, hogy sirassa 
veszteségét és nagy 
készletet, hogy csa
ládja javára olcsón 
eladassék. Akkor 
ragadtatott el a 
másvilágra, mikor 
nagy mennyiségű 

selyemkalapnak 
valót vásárolt, me
lyet oly olcsón vett 
meg, hogy özve
gye olcsóbban ad
hat el kalapot,mint 
a város bármely 
más kereskedőhá
za. Szomorodott 
osaládja pontosan 
fogja folytatni az 
üzletet." — De ez 
már annyira üzér-
szellemet lehel, 
hogy az ember 

kénytelen vissza
térni — Angliába. 

Nagyon ritkák 
a leiró síriratok. 
Ezért érdemes lesz 
e föliratot olvasni, 
(mely Fairly köny
vében elő sem for
dul,) melyet a 
„Spectator" egyik 
olvasója tett köz
zé: „És fia, János, 
a becsületes nevű, 
kis alakkal, görbe 
lábbal. Kis por
tióval megelége
dett, boltot tar
tott Wigtownban 
és ez minden." 
Nemkülönben ér
dekes egy 103 éves 
öreg ember sír
irata: „Lee József 
meghalt, elment. 
Soha többé nem 
fogjuk látni. Egy 
régi, barna kabá
tot szokott hor
dani, mely azelőtt 
végig be volt gom
bolva." Ez leirás 
ugyan, de aligha 
föl lehetne az öre
get ez után is
merni. Oxfordban 
pedig a haláleset 
következő különös 
módon van egy 
siriraton előadva: 
„Minden barátom
nak isten hozzádot mondok. Hirtelenebb halált 
soha sem láttam. Épen az öreg lovat vittem 
megitatni: megragadott, megölt engem, egy szem
pillantásnál rövidebb idő alatt." 

Franklin önmagának csinált siriratot, azt 
hiszem többen ismerik: „Maga a munka nincs 
elveszve, mert (ezt hiszi) még egyszer meg fog 
jelenni, uj és szebb kiadásbin; kijavítva a Szerző 
által." De annál ostobábbnak tűnik föl a követ
kező : „It t nyugosznak Nichols Tamás földi ma
radványai, ki meghalt Philadelphiában, márczius-
ban, 1753. Ha élt volna, itt temették volna el." 
Egy leány siriratán pedig a következő különös 
szófüzés fordul elő: „Jones asszony unokahuga, 

ilyeneké a mennyeknek országa." Egy másik 
leányról pedig el van mondva, hogy „meghalt 
zöld gyümölcsét éve, a halhatatlanság áldásának 
teljes reményében." Ennél egyszerűbb igazság 
van mondva egy másik leánykáról, kiről a sirkő 
följegyzé, hogy „meghalt czipőiben." Emlékeztet 
a mi ismeretes siriratunkra: „Született Debre-
czenben, meghalt hasrágásban." 

Azt hiszem, hogy a fenebbi jellemző vonások 
meggyőzhették olvasóinkat arról, hogy a mi sir-
irataink költészet és humor, sőt bölcsészet tekin
tetében is, kiállják a versenyt az angol sirfölira-

A győzelmi oszlop Berlinben. 

tokkal. De másfelől a sok eredeti angol vonás és 
jellemző ötlet reám nézve mulattató olvasmány-
nyá tette azon különös gyűjteményt, mely a leg
régibb síriratok irodalmát tartalmazza. Nemzeti 
jellemünk tanulmányozása tekintetében, nem ár
tana az irodalomnak, ha egy magyar Fairley talál
koznék. H. S. 

A győzelmi oszlop Berlinben. 
1873. szeptember 2-ik napja sokáig élni fog a 

berliniek emlékezetében. E napon leplezték le azt 
a győzelmi oszlopot, melyet az 1864., 1866., 1870-

és 71-dik évi diadalmas katonák és az általok 
kivivott győzelmek emlékének megörökítésére 
az ország emeltetett. Nagyszerű, s oly nagy győ
zelmeket kivivott nemzetro nézve mindenesetre 
lélekemelő pillanat volt, midőn az emiitett na
pon délelőtt 11 órakor a német császár paran
csára a csapatok tisztelgése és „HurrahI" kiál
tása között, mialatt a zenekarok a „Heil dir 
im Siegeskranz" kezdetű népszerű győzelmi dalt 
játszódták, az emlék-oszlopot elfedő leplek széttá
rultak és az emlék teljes pompájában állt ott a 
sokaság szemei előtt. Az ünnepély az úgynevezett 

„ Königsplatzon " 
ment végbe. A 
városból az összes 
harangok zúgása 
hangzott és az Al-
serhidról 101 ágyú-
lövés dördült el, s 
végre hogy az „is
ten dicsőségének" 
is megadassék a 
maga része, a fő
templomban a Fe-
rencz-császár-test-
őrezred zenekará
nak kísérete mel
lett a „Nun dan-
ket allé Gott" kez
detű régi német 
imadalt énekelték 
el. 

Az emlék-osz
lop, miként mellé
keltrajzunkon lát
ható, egy négy
szögű alépítmény
ből áll, melynek 
gránit lapján a 

templomszerü 
csarnok és a győ
zelmi oszlop emel
kedik, tetején Vic-
toria szobrával. Az 
alépítményt fél
domb or müvek dí
szítik, melyek az 
utolsó három nagy 
háborúból tüntet
nek föl egyes jele
neteket, a többek 
közt a győzelmes 
hadsereg bevonu
lását is Berlinbe 
1871. jun. 16-án, 
Az előoldalon e 
fölirat olvasható: 

„Das dankbare 
Vaterland dem 

siegreichen Hee-
re." („A hálás ha
za a győzelmes 
hadseregnek.") A 
csarnok, melyet 
16 egy kődarab
ból kifaragott osz
lop tart, 30 lábnyi 
átmérőjű tért fog
lal magában. Ez 
oszlopos körcsar
nok belsejét Wer-
ner tanár körfest
ményei díszítik, a 
melyeket később 

mozaikképekké ^ 
fognak kidolgozni 

E templom
csarnok tetejéről 
emelkedik föl a 
győzelmi oszlop, 
melyet három egy
más után követ

kező fokozatban 20—20 dán, osztrák és fran-
czia megaranyozott ágyúcsőből képezett koszorú 
diszit; az oszlop csúcsán trónol a Drake által ké
szített Victoria, sassal koronázott sisakban és ma
gasra tartott babér-koszoruval; balkezében egy 
vaskereszttel díszített lobogót tart , melynek 
hegyéig az emlék-oszlop 194 és 7, láb magas. 

Az oszlop belsejében 192 fokú kényelmes 
csigalépcső vezet föl a márvány falak mellett. 
Két-három helyen pihenők szakítják félbe a 
lépcsőt, hol alkalmas ülőhelyek várják az elfá
radt fölmenőket. E lépcsőt keskeny ablakocskák 
világitják, melyek lőrések módjára vannak a falba 
vá gva ugy, hogy alulról alig vehetők észre. Fönt 
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a kőlépcső vaslépcsővé változik át s a fölmenő 
végül egy cserfából készült kijáró ajtóhoz ér, 
me lyen át a balkonra lép, a Victoria lábaihoz. 

Onnan fölülről szép körlátvány tárul a 
szemlélő elé. Puszta szemmel is el lehet látni 
Berlin határain jóval túlra, sőt délfelé Potsdam 
tornyai is elég tisztán láthatólag 
emelkednek ki a távol ködéből. 
Alant szép látvány terül el, mely 
az állatkertet, a király-tért, Kroll 
hatalmas gyártelepét, az Alser-
hid mellett álló díszes épületeket, 
a brandenburgi kaput és a pots
dami pályaudvart öleli magába, 
mig a városból a tanácsház, a ki
rályi vár, a templomtornyok stb. 
etb. tűnnek elő, melyek közt az 
embertömeg hangyabolyként hem
zseg és mozog ide s tova. A gyár
ipart űző külvárosok füstölgő ké
ményei s a császári város felé min
den oldalról sietve közelgő vas
pályavonatok csak emelik a moz
galmas körlátvány érdekességét. 

Az építést több kitűnő építész, 
legutóbb pedig Kasche Pál vezette. 
A költségek, a melyeket sokan 2 
millió tallérra tesznek, állítólag 
nem haladják tul a 600,000 tallért. 
Bár a legtöbb németországi lap 
tele van e győzelmi oszlop nagy
szerűségének s izlésteljességének 
obligát magasztalásával, tagadha
tatlan, sőt néhány lap be is vallja, 
hogy valami magasabb műízlést 
aligha képes volna kielégíteni. 

S. L. 

Ott a hegytetőkön ma is közelebb van az ember 
az éghez. 

Képünk joggal mondható egy ecsettel irott 
elégiának. Anayi fájdalom, annyi bensőség van 
benne kifejezve, mintha csak egy gyöngéd költe
mény lenne e zord valóság. A hazája védelmében 

Temetés a Vogesefeben. 
A franczia Kárpátok erdős ren

getegéből van véve jelen képünk 
tárgya, abból a vadregényes vidék-
ből,melynek tájain és népében még 
megvan az ős természet költészetének az a zomán-
cza, melyet semmiféle czivilizáczió róla letörülni 
nem bírt. A hegyvidék jámbor pásztornépe — itt 
is, mint mindenütt—megőrizte romlatlanul ős-ere
detiségét, elődei gondolkozásmódját és a százados 
szokásokat. A hegyek igen jó bástyák az ujitás 

Riedl Szende. 

megsebesült egyszerű gyermeke a népnek golyó
val testében, betegen tér haza kedves hegyei közé, 
csendes falujába. Látja apránként sárgulni, hul
lani a fák leveleit, s elnézi szomorún, mintha 
tudná, hogy minden lehulló levél egy-egy perczet 
jelez megszámlált kevés óráiból. Megkopaszodnak 

örökre lezárják szemét. A hazáért halt hősre 
nem vár se trombiták tisztelgő zenéje, se kisérő 
gyászlövés, a bajtársak nem állnak ki ünneplő 
egyenruhában megadni neki a végtiszteletet. A 
kesergő család veszi körül csupán s a jó szomszé
dok, a falu szánakozó népe előjön, beteszik abba 

az öt deszkába, melybe elvégre a 
világon minden belefér, letakarják 
a gyászlepellel, felteszik két haj
lott fából összetákolt szánra és a 
család, a rokonság s a jó ismerő
sök kikísérik a faluból; a szán 
alatt csikorgó hó olyan szomorú 
kiséret ahhoz a halk zokogáshoz, 
mely egyiknek-másiknak kebeléből 
kitör és a hideg, ez az igazán kon
zervatív ölem, gyöngygyé fa
gyasztja a szemben a könyot, 
mintha tovább akarná megőrizni 
a fájdalmat. 

Elől viszik a keresztet, talán 
egy könyörületes komaasszony, az 
is lefelé forditja fejjel, hiszen elég 
ideje lesz megfordítva állni. Egy 
férfi és két öreg asszony belefogód-
zik a szán köteleibe, egy negyedik 
hátul tolja a koporsót, igy segítik 
ki „addig a mesgyéig, hol a túl
világi élet megkezdődik." A test
vér, a hug, a feleség és a többi ház
beli, részben eltakarva arczát, a 
fagytól-e vagya könytől, vánszo
rog utána a süppedő hóban. Leg
hátul pedig, a kert-keritésre lebo
rulva látszik egy alak. Az az öreg 
anya, kitől az aggság és gyöngeség 
még azt a szomorú elégtételt is 
megtagadta, hogy ha már el kel
lett vesztenie gyermekét, kikísér
hetné legalább. Életének legna
gyobb vigasza volt talán s most 
szivét, lelkét ugy megfosztva, any-
nyira letarolva látja, a minő az a 
táj ott körülötte. 

Az egész táj ködös, homályos, 
mintha az is gyászolna. Egy kicsi gyásztörténet, 
az anyaországtól elszakadt, a gyászoló Elzász 
történetéből, melyet Brion festesz ecsete oly ol
vashatóvá tőn minden nemzet nyelvén. 

Temetés a Vogesekben. 

fölforgató viharai ellen s a konzervatív szellem 
sehol nem üt oly állandó, háboritlan tanyát, mint 
a hegyek között. OJa menjen, a ki az emberiség
nek a természetben, a vérben gyökeredző változ-
hatlan örök szükségleteit, a szabadságot s az 
erkölcsök romlatlanságát tanulmányozni akarja. 

a fák, megjön halk, nesztelen szárnyon, mintha csak 
belopódznék, a tél szelíd esője, a hó s fejér lepelt 
borit erdőre, mezőre mindenüvé. A fejér halotti 
lepel megérkezett, a szegény haldokló nyugodtan 
szállhat föld alá, nem marad eltakaratlan, meggj á-
szolatlan. Oly jó lehet pihenni a hólepel alatt! 

Riedl Szende. 
(1831—1*73.) 

Midőn 1858-ban a magya r tudományos 
akadémia a szabadságharcz óta fölfüggesz
tet t működését ujolag megkezdette, az első 



közgyűlés alkalmával a nyelvtudományi 
osztály levelező tagjai közé Riedl Szendét 
is megválasztotta. A „Magyarische Gram-
matik" iróját ekkor hazájában vajmi keve
sen ismerték, ma pedig a legerőteljesebb 
férfikorban elhunyt tudós egyetemi tanár 
halála nemcsak a hazában, hanem külföldi 
tudományos társulatok kebelében is, melyek 
érdemeinek elismeréséül tagjaik sorába föl
vették, közrészvétet ébreszt. 

Riedl Szende született 1831-ben Besz-
terczebányán. Atyja kamaralis tisztviselő és 
a kath. egyház rendületlen hive volt, azért 
fiát születése perczétől fogva az egyházi pá
lyára szentelte és csakis a kolostorok lakóinál 
található „Mansuetus Anselmus" névre ke
reszteltette. És Riedl Szende, midőn 1847-
ben a beszterczebányai gymnáziumból kike
rült, csakugyan az egyházi pályára lépett. 
Azonban a heves képzelmü és tudomány-
szomjas ifjú a nagyszombati seminarium 
falai között kevés gyönyört talált Kempis 
Tamás és a jezsuita moralisták asketikai 
irataiban és egyik rokonérzelmü növendék 
— később pedig tanártársával, Bartal An
tallal, a német bölcsészek müveit, nevezete
sen Fichte iratait tanulmányozta. 

Midőn a szabadságharcz alatta növendék
papokat világgá bocsátották, Riedl Szende 
nem vált meg azonnal, mint társai közül 
többen, a papi köntöstől, hanem szülőváro
sában a Szumrák-családnál nevelősködvén, 
.szive csakhamar szerelemre gyuladt növen
dékeinek nővére iránt és midőn meggyőző
dött arról, hogy érzelmei viszonszerelemre 
találtak, ott hagyta a papi pályát és szive 
választottját nőül kérte. Azonban a család 
a vagyontalan, bizonytalan jövőjű fiatal 
embertől megtagadta a leány kezét. Riedl 
Szende előbb egy költemény-fűzérben („ Weh-
muths-Klange") adottf kifejezést lelke fájdal
mának, de csakhamar bámulatos erélylyel 
és kitartással oly állást igyekezett magának 
kivívni, hogy a Szumrák-családnál ismét 
kérőként jelentkezhessek. Fáradozása meg 
lön jutalmazva. 1852-ben a lőcsei gymna-
ziumban helyettes tanárul alkalmaztatott, 
de rövid idő múlva már a prágai egyetem 
magyar nyelvi tanszékén találjuk öt. 

Riedl prágai tanszékének története sok
kal érdekesebb, hogysem arról e helyen — 
legalább röviden — meg ne emlékezzünk. 
Midőn Thun gróf 1849-ben az osztrák egye
temeket valóban szabadelvű alapokon újjá
szervezte, sikerült az osztrák egyetemekre 
kiváló külföldi tudósokat tanárokul meg
nyerni ; igy egyebek közt Prágában Schlei
cher és C'urtius tanítottak, kik közül az első 
az indogermán összehasonlító nyelvtudo
mányban, az utóbbi pedig a classica philo-
logiában elsőrangú világhírű tekintélylyé 
vált. Schleicher indítványára a prágai egye
temen a magyar nyelv számára is tanszék 
állíttatott föl, melyre Grillparzer pártfo
gása következtében, kivel Riedl Speranszky 
orosz miniszter leányának Bagreff- Spe
ranszky grófnőnek házánál ismerkedett meg, 
s ki a fiatal idealista iránt szokatlan érdek
kel viseltetett s fentebb emiitett német vers-
füzetét is érdekkel olvasta, ő neveztetett ki, 
bár gondolhatjuk, hogy a lőcsei gymnázium 
helyettes tanára akkor még nem igen volt 
széles körben ismeretes. Az ifjú egyetemi 
tanár Schleicher és Curtius társaságában 
csakhamar arról győződött meg, hogy tu
lajdonképen mit sem tud; azért nem kez
dette meg rögtön előadásait, hanem er
nyedetlen buzgalommal tanult, Schleicher 
előadásain rendesen megjelent, és az összeha-

lasztottját. A szülők látva a szeretök kitar
tását, most nem tagadták meg beleegyezé
süket, és Riedl 1855-ben oltárhoz vezethette 
azt a nőt, kit évekig csaknem reménytele
nül szeretett. 

Riedl prágai tartózkodása átalában éle
tének fénykorát képezi: kitűnő tudósok 
társaságában nagyra törekvő szelleme foly
vást ösztönt nyert a munkára és minden 
munkálkodását siker koronázta. Itt irta meg 
a „Magyarische Grammatik" czimü müvét, 
tudományos alapokon, s müvével a német 
nyelvészeti irodalomban is ritka elismerést 
nyert. Ezenkívül német fordításokat adott 
a magyar lyrikusokből; s a königinhofi kéz
iratot, a régi cseh irodalom e becses erek
lyéjét, magyar fordításban először adta 
ki; „Kritische Blátter" czim alatt, pedig iro
dalmi folyóiratot szerkesztett. 

Ily tevékenységet fejtett volt ki már 
Riedl, midőn Thun Leo gróf ultramontán 
törekvései következtében a prágai egyetem 
tanárai egymásután visszamentek Német
országba ; hazánkfia a megszokott körön kí
vül idegennek érezvén magát a cseh fővá
rosban, szintén visszatért övéihez és itt ke
resett magának megfelelő alkalmazást. 

Midőn az októberi diploma megjelent, 
Riedl Szende emlékiratot szerkesztett, me
lyet kívüle Corzán Gábor és Bartal Antal is 
aláirtak (megjelent a „Pesti Napló" 1861-ki 
1. számában); ez emlékiratában sürgette az 
akkori kormányt, hogy az úgynevezett ál-
lam-gymnáziumokban működő „germanisa-
torokat" bocsássa el rögtön. Riedl lelkes 
szavai nemcsak a kormánynál hatottak, 
hanem az egész országban viszhangra talál
tak, mert az állami és községi tanodákban 
azon tanárok, kik a hazai nyelven képtelenek 
voltak előadásokat tartani, azonnal elbocsát
tattak és ez alkalommal neveztetett ki Riedl 
a pesti állam-gymnázium tanárává. Mun
kás szelleme itthon is tágas működési tért 
talált. Legelhanyagoltabbnak a kritikai tért 
látván, a szükségnek akart megfelelni s elő
fizetést hirdetett a „Kritikai lapok" czimü 
folyóiratra és bár nem érkeztek elegendő 
számú előfizetők, megindította a vállalatot, 
mely eleinte csupán irodalommal foglalko
zott, később azonban a tanügyet is fölkarolta 
és „Kalauz" nevet vett föl. E folyóirat is a 
pártolás hiánya miatt megszűnvén, Schvarz 
Gyula és gr. Lázár Kálmán társaságában az 
„Új korszak" czimü lap szerkesztésénél mű
ködött közre, továbbá Majláth Kálmán gróf 
társaságában a „Vezér" czimü politikai lapot 
is szerkesztette. Ezenkívül több tankönyvet 
és tudományos, jelesen nyelvtudományi ér
tekezést irt, és nagy szorgalommal gyűjtötte 
az anyagot a tudományos magyar gramma
tikához, melynek szerkesztésével az aka
démia által bizatott meg. 

E sokirányú irodalmi tevékenység mel
lett tanári hivatása is nem csekély mérvben 
vette igénybe idejét. 1863-ban az összeha
sonlító nyelvtudomány egyetemi magánta
nárává képesittetvén, sok gondot és időt 
fordított egyetemi előadásainak kidolgozá
sára; majd ismét 1866-ban a németnyelv 
és irodalom tanárává neveztetvén ki, ujolag 
egyetemi előadásai számára gyűjtötte az 
anyagot. Végül meg kell említenünk, hogy 
Riedl a társadalmi téren is felejthetlen ér
demet szerzett magának az által, hogy a 
budapesti tanár-egyletet létre hozta, mely 
nemsokára országos egyletté kibővülve, hét 
éves fönállása alatt a középtanodai tan
ügyen sokat lendített. 

A mily munkásságot fejtett ki Riedl 

nyossága gyors hanyatlásnak indult; in
kább balsors, mint önmaga-okozta zilált 
anyagi helyzete is elnyomta a termékeny 
szellemet, mely a vállaira nehezedő súlyos 
teher alatt idő előtt megtört. A könnyelmű
séggel határos szivjósága, irodalmi válla
latainak sikertelensége, testi ereje s egész
ségének folytonos hanyatlása, a jobb sorsra 
érdemes férfiú szellemét lenyűgözték, míg 
a jóltevő halál sokat zaklatott életének okt. 
17-én véget nem vetett. Barátai, különösen 
pedig az ifjabb tanári nemzedék örök há
lával fognak megemlékezni róla, mint a ki 
őket jobb napjaiban folytonos tevékeny
ségre buzdította és a kezdőket tanácsaival 
gyámolította. Dr. Cs. K. 

Kazinczy Ferencz fogsági naplója. 
(Folytatás.) 

Július 31-én Kerepesen mulatánk. Hirgeiszt 
és az ő angyali szépségű leánya jönnek, és csak 
másnap reggel mennek, midőn mi. De Niniről 
alább. Ebéd Gödöllőn, hálás Bagón. 

Leszállván szekereinkről, én ellopám ma
gamat a többiektől, egyenesen a plebánushoz 
Uram! én az urnák nevét sem tudom: de az ur 
pap és igy békesség angyala. Fogasson az ur, a 
menjen által báró Podmaniczky Láazlónéhoz, » 
jelentse, hogy én Kazinczy Ferencz most jövök 
Kufsteinből s megyek Munkácsra. Hírekért ese
dezem az anyám, testvérim s ismerőseim felől. 

Poroszkay plebánus ur, később váczi kano
nok, ment, s igen nagy örömmel ment. 

El is felejtem vacsoránk mellett, midőn jőve 
a plebánus, s vele két cseléd. Tokajival, ménesi
vel, champagnerrel, sódarral, füstölt nyelvekkel, 
gyümölcscsel. A báróné kéret, hogy holnap még 
ne induljunk, 5 előtt élőnkbe jő ki a bagi töltésre. 

A bagi töltésen meglátánk a két szürkét. A 
báróné jőve és leánya, most gr. Wartenslebenné. 
Beszélé, hogy egy Kazinczy jegyben van báró 
Hellenbach Eszterrel, ki szép, jó, nagy neveltetésü, 
gazdag és igen ifjú. Az, a kivel gyürüt válta, 
Kazinczy István volt, az András fija; hogy Teréz 
él, bogy gróf Török Lajos él, de el ve vék hivatalát 
a kőmivesség miatt. — Chipault sok ideig nem 
leié helyét, Paris óta nem láttam ily dámát, ezt 
kiáltozá mindég s kínosan. 
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Augusztus 2-Mn Hatvanban ebédelénk, éjsza
kara Jászberényben. Kecskés László ifjú prókátor 
kihivata az ebédtől;monda, hogyGöncz-Ruszkára 
megyén, s én pugillárisába irék néhány sort a 
húgomhoz Kraynik Józsefnéhez. Ott mulatánk 
aug. 3-kán is. 

Augusztus 4-kén Jász-Apáthiban. 

Augusztus 5-kén Erdő-Telek; s itt egy szép 
scéna várt. Paraszt házakba szállitottak bennün
ket, s látánk, hogy a hely plebánusa hálálkodik 
tisztjeinkkel. Ez a jó ember megértvén, hogy tise-
tek érkezének falujába, kiméne hozzájok s kérto 
Bastendorfbt, hogy 3-ad magával vacsoráljon s 
háljon nála. A tiszt mentegeté magát, hogy a 
tisztáz ő nyelvét, ő a papét nem érti, s igy vele 
neman fogna ülni, hanem válaszszon közülünk a 
kit tetszik, a vigye. Én, Hirgeiszt s Szmetanovics 
menénk, s én csak azért is, hogy híreket halljak. 

Az utczán valánk már, s a pap monda: Uraim 
vendégeim vagytok, de engedjétek tudnom nevei
teket. Micsoda? igazán Kazinczy? nyakamba bo-
rula s megcsókola. Szó nélkül menénk tovább. Ismét 
nyakamba borula s megcsókola. Kőszeghy György 
valaajóember neve, s kőmives volt.de a mit 
én nem tudtam. 

Beérvén a házához, gazdasszonyát kiáltozta, 
főzzön kend oly jó vacsorát, a mint kamarámtól 
telik; kedvesebb vendégeim nekem nem lehetnek. 
Hirgeiszt s Szmetanovics meg nem tudák fogni, 
mint lehet pap ily jó ember. — Mintha nem le
hetne még a pap és a német is. 

Augusztus 6-Mn Szihalom, éjszakára Ke
resztes. 

Augusztus 
8-kán Köröm. 

-kén Keresztesen megpihenénk,. 

vá- által megrongált testi szervezetének ru°Z 
Augusztus 9-kén Bata Pállal jövék öszve, Sze

rencsen és Józsa Antallal, a Kazinczy Péter 
leánya férjével. 
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Augusztus 10-kén délre beérőnk Tokajba. — 
A város összefutott látásunkra, tömve vala a ház. 
Szállásunk a városházánál, Oberstlieutenant Avi-
eani, ki felől az egész világ tudta, hogy titkos 
Polizey, hozzá izene Bastendorfhoz, hogy még 
akkor nap induljon. Szulyovszky és én zempléniek 
vagyunk s fél a scenától. Bastendorf visszaizent, 
hogy ő jul. 1-ső napja óta hord bennünket, ismer 
s mindenért felel. 

Ebédtájban kérénk nézőinket, hagynának 
magunkban, d. u. eljöhetnek. Eloszlottak. 

Asztalnál ülénk, s nyilik az ajtó. Egy asz-
ezonyság belép, meghajtja magát, közelit, megáll 
minden szó nélkül. Ez nem szép, kértük hadjanak 
csendesen ebédelnünk, s imhol még ebéd alatt is ! 
Az asszony nyakamba borul sirva. Klári az Is
tenért! te vagy! Kraynikné húgom vala, leá
nyával Tercsivel és Loyzi fijával, s az az én men
témben. 

Estve Chipault elindul az utczán egy rövid 
ruhában, derelye kalapjával. Az embernek min
den mozdulása mutatá az idegent. Avisániné rá 
kiált ablakából: Wer is tEr ? (Kicsoda maga?) Az 
felel francziás hangon. Avisáni figyel. — Ki me
gyén felkötött karddal ? Kicsoda az ur ? — É n ? 
Franczia Oberster. — Tessék velem jönni. Lehi
vatja Bastendorfot. — ímhol hozom az ur foglyát, 
aki az utczán szabadon bolyongott, s declarálom, 
ha holnap reggel nem indul az ur, staféta által 
teszek panaszt. Bastendorf menté magát, hogy én 
és Laczkovics hánytató val fogunk élni; s ő csak 
holnap után indulhat; felel, hogy senki sem fog 
elszökni. Avisáni még azon éjjel elküldé panaszát. 
Éjjel jöttek József és Miklós öcséim. 

Tokajból tehát aug. 12-kén indulánk. Avi
sáni kikocsizott Rakamazra, hogy lássa, mint 
megyünk, s megvagyunk-e mind. (Szegény Chi
pault csak nem nyughatott, visszaveretve Avisáni-
tól, nem mere kimenni az utczára, de a háznál 
setét helyeken leselkedett. A konyha leányai le
tolták a moslékot a folyosóról, s Chipault végig 
vala öntve. Még hallom, mily sivatag hanggal si
koltozva jőve föl a grádicson, s kiterjeszté kezeit, 
hogy az oda öntött moslék még jobban el ne mocs
kolja. Nem fogja felejteni Tokajt.) 

Délben már Kótajban valánk. Ibrányi Ká-
rolyné asszony kereté szálljunk oda, de Szulyovszky 
nem akart, híjában mondám, hogy az az asszony 
testvére Kraynik sógoromnak, s háza fogadó, ne 
vonjuk el magunkat. Az asszony ismét, s harmad
szor is hivata. Végre tisztjeink is kérik Szu-
lyovszkyt; mentünk. Szulyovszky megszoreté a 
tiszteletes asszonyt, s hálásra is ott maradáok. 

Augusztus 13-kdn Kótajban. 

Augusztus iá-kén viradtakor az anyám cse
lédje egy Mufti nevű lovamon, melyet egy katona 
Belgrádból hoza kancza anyjával, akkor még 
csikót, Kótajban vala. Az anyám Bogdányban 
vára, s ide külde megtudni, hol vagyunk? Felel
tem, hogy még ebéd előtt csókolni fogom kezeit. 

Augusztus 15-kén Kárászon háltunk, én egy 
kocsin utazván az anyámmal és József öcsémmel. 

Augusztus 16-kán, 17-kén s 18-kán az anyám 
Consil. s beregi első alispán Lónyay László ur
nák házánál beszállott, s harmadnapig vendégele 
a más kamarájából, mórt sem a Consiliarius, sem 
az asszony, sem gyermekei nem valának a háznál. 

Augusztus 19-kén Csarodán hálánk. 

Augusztus 20-kán el valánk az anyámtól Csa-
r ódán. Éjszakára Beregszászra értünk. 

Augusztus 21-kén Beregszászon orvossággal 
éltem. Gyűltek a vásárra az emberek s megtud
ván, kik vagyunk, tolakodók minden hozzánk, s 
hozá ajándékát, egy kosár körtvélyt, szilvát, diót, 
főtt vagy sült kukoriczát. De micsoda nép oz a 
magyar? kérdé Chipault, hiszen ez voyage de 
triumphe (diadal-ut) ! Ha visszamegyek Parisba, 
elmondom, mint fogadtatánk itt, holott Ausztriá
ban, Bavariában, Csehországban , Salzburgban 
csóknál egyebet nem adának. 

Vacsoránál ülénk, midőn a vármegye Com-
missariusa belép. Méltóságos Cons. Vicispán ur 
tiszteli az urakat, a sajnálja, hogy szerencséjenem 
lehete házánál láthatni, s ime kedveskedik ezek
kel: tokaji bor, kenyér, sódar, füstölt nyelv, 
piskóta és édességek, gyümölcs és a katonáknak 
két eleven ürü. Chipault meresztgette szemeit. 
Racontez tout cela á vos parisieus, (Beszélje el 
mindezt a párisiaknak!) mondám neki. 

E napra jegyzésemben o két nevet lelem: 
Rékay, Barta s gyalázattal v.llom meg vétkemet, 
hogy egy nagyon szép lelkű ember nevét elfe
lejtem. Egy szegény sorsú nemes ember hozzám 
vonakodék. — Uram, szegény ember vagyok, s 
neked nincs szükséged az én pénzemre. Da ki 
tudja mily bajba jöhetsz, kérlek vedd e két forin
tot, s kezembe adá a 6 húszast. Megcsókolám az 
embert. — Uram, mondám, ezt a pénzt soha el 
nom költöm örömmel, sőt kevélykedve fogadom 
el az ur alamizsnáját. Engedje Isten, hogy ha ki
szabadulok, megérdemelhessem. — Érdemotlen 
valék jóságára, nem tudom Rékay vala-é? vagy 
Barta? és neki a szép tettet soha meg nem kö
szöntem. 

Most (aug. 27-kén 1828.) akadok régen nem 
illetett papirosaimban e jegyzésemre. 

Augusztus 23-kán Gátra érénk ebéd tájban. 
Ez utolsó státió Munkácshoz. A fogadó szobács-
kája mocskos volt és szűk, a napok, az éjsz ikák 
szépek. Kinn vettetén meg ágyainkat a gyepen. 
A franczia Oberster benn akara hálni, s Basten
dorf azt nem ellenzé. 

Augusztus 24-kén Hörde előre mont Mun
kácsra bejelenteni, hogy másnap megérkezünk. 

Augusztus 25-kén viradta felé felvere az 
egyik commandirter álmunkból, hogy Chipault 
elszökött. — Ide pisztolyomat, hogy magamat 
keresztül lőjjem, kiáltá Bastendorf. Mi kértük 
csendesedjék el. Chipaultnak sem passusa, sem 
pénze többé, nem tudja a nyelvet, néma situatiót, 
a Tiszán keresztül nem mehet, s mi mindenfelé 
küldjük a currenst. Még ma kéznél lesz. — Major 
Frietsch ur Munkácsról kikülde 12 legényt, hogy 
bennünket minden késedelem nélkül vigyenek 
be. Éjjel 12 óra felé beértünk. Gát óta Munkácsig 
szárazon lobogott az ég tüze, sérelem nélkül, de 
ijesztgetve bennünket. Accepto Augurium ! (El
fogadom a jóslatot!) kiáltám, de borzadva. Ma
gunk előtt látni a lyukat, hová elzárattatunk 
annyi, mint az echafaudra (vérpadra) vitetni. 

(Folyt, követk.) 

az lett , hogy a homokkő apró lyukaiban levő 
békák mind az utolsóig meg voltak dögölve, sőt 
el is rothadtak teljesen. Ellenben a mészkőbe zárt 
legtöbb béka még mindi? élt s a mi még sajátsá
gosabb, többnek a súlya is növekedett! Ez utóbbi 
esetet az egyik békánál annyiban ki lehetett ma
gyarázni, hogy az üveg- és palafedőn repedés 
támadt, melyen át nedvesség, sőt egy-két apróbb 
féreg is hatolhatott bj a békához. Az élve maradt 
békákat ismét elásták s egy év múlva megint 
megnézték; de akkor már mind meg voltak dö
gölve. 

Buckland fába is zárt el békákat, Öt hüvelyk 
hosszú s három hüvelyk széles lyukakat fúrt egy 
almafa északi oldalába és békákat helyezett belé
jük, a lyukakat szintén elzárva légmentesen. 
Mikor ezeket egy év múlva fölnyitá, a békák 
mind meg voltak dögölve. 

E kísérletekből eléggé kitetszik, hogy a béka 
korántsom él csupán ,,pinczelég"-gel, miként a 
találékony, de ritkán okoskodó néphiedelem tartja. 
A béka, ez az esetlen, lassú, rost állat, melyet 
ritkán láthatunk zsákmányra leskelődni, mégis 
táplálkozik, még pedig becsületos utón és ugy, 
hogy az embernek is hasznára válik. A kerti vete
mények számtalan ellenségeit, a férgeket, bogara
kat, lárvákat és lepkéket folytonosan pusztítja. 
Ezáltal főleg a kertészekre nézve oly hasznossá 
tudta tenni magát, hogy Angliában már kereske
delmi czikké is lett. Százával veszik a kertészek 
és kertjeikben szétbocsátják. E példát minálunk 
sem ártana utánozni. S. L. 

Kőben talált békák. 
Számtalanszor hallhattuk, hogy egyik-másik 

bányában kőfejtés alkalmával eleven békát talál
tak „szikla közé bezárva," melyek mihelyst a nap 
világát és melegét megérezték, azonnal vidáman 
kezdettek ugrándozni. Bármily csodálatosnak és 
meseszerűnek tűnjék is föl e különös állítás, annak 
kétségtelen valóságát szavahihető szemtanuk bi
zonyították, ugy hogy ,,csalódásról itt szó sem 
lehet"; hanem azért máig sincs bebizonyitva, 
hogy a béka évezredekig eléljen étel és ital nél
kül, — mert főlog ha bizonyos kőnemek közt ta
láltak békát a szikla közé benőve, évezredekről s 
még annál is hosszabb időről van szó, mely a 
legrégibb földtani korszakokhoz tartozhatott. 
Mondják, hosry élőfában is találtak már békákat 
bonőve, és ajámbor favágó ugyancsak elbámész
kodhatott és megrémülhetett, mikor egy-egy vas
tag cser fatörzsben, a melynek évgyűrűi több mint 
száz éves korra mutatnak, eleven,ugrándozó békát 
fedezett föl. Minthogy e titokszerü békákról való 
hit átalánosan el van terjedve, többször megki-
sérlették e titkot kifürkészni s annak földerítésére 
mindenféle okot kitaláltak és kikutattak, de gya
korlati eredményre csakis Buckland természettu
dósjuthatott, kinek kísérletét pár szóval igyok-
szünk megismertetni. A kinek kedve van hozzá, 
maga is megteheti e kísérletet s akkor meggyő
ződhetik, hogy igaz-e, a mit Buckland állit. 

Buckland két különböző nagyságú kődarabba 
24 lyukat fúratott; 12-őt durva mészkőbe, 12-őt 
pedig kovngtartalmu kovagkőbe. A lyukak kere
kek valának; a mészkőbe vágottak 12 hüvelyk 
mélyek, 5 hüvelyk szélesek; a homokkőbe vágot
tak épen oly szélesek, de csak fél olyan mélyek. 
Mindenik lyukra légmentesen üveglemezt ra
gasztott a ezután az egészre még egy palatáblát 
tett és agyaggal bevonta, ugy hogy sem világos
ság, aem levegő, sem nedvesség a békabörtönökbe 
nem hatolhatott. 

Mind a 24 lyukba egy-egy szerencsétlen élő 
békát tettek, miután előbb gondosan megmérték 
őket és súlyokat följegyezték. Ezután Buckland 
a köveket a békákkal együtt a földbe ásta három 
láb mélységre. A szegény állatok teljes 13 hónapig 
m ír adtak igy elásva, mikor aztán a köveket ismét 
kivették s a lyukakat fölnyitották. Az eradmény 

A Határőrvidék faipara. 
A Határőrvidék legfőbb gazdagsága roppant 

terjedelmű erdőségeibin áll. Mi sem termíszete-
sebb tehát, minthogy a faipar ott minden más fog
lalkozásnál nagyobb virágzásnak örvend s a kivi
teli kereskedelem tárgyát is főlog részint a már 
földolgozott, részint pedig külföldön feldolgozandó 
fa képezi. A Határőrvidék nagyszerű faiparáról 
kellő fogalmat szerezhetett magának mindenki, 
a ki a bácsi tárlaton a magyar erdészeti pavillon-
ban és a körül fölhalmozott fakészitményeket 
figyelmesen megtekintette. Hogy egyebet ne is em
lítsünk, a hatalmas hordók, teknők, díszesen és 
tartósan összeállított apróbb faedények bármely 
más ország ily nemű iparával kiállhatnák a ver
senyt. 

A Határőrvidék rengeteg erdőségeiben leg
értékesebb és legkeresettebb áruczikk a hordó-
donga, melyet hatalmas csertörzsekből készítenek. 
Horvát-Tótország és a végvidékek kitűnő dongá
kat állítanak elő, melyek már eddigelé is igen 
fontos kereskedelmi czikket képeznek. Több fran
czia keraskedő-czégnek van már irodája és ügy
nöke e tartományban; mások meg ennyivel meg 
nem elégedve, nagy terjedelmű erdőségeket vásá
roltak ott, melyeket maguk használnak föl és 
zsákmányolnak ki, ugy hogy ma már évenként 
több százezrével indítják útnak a dongákat Mar
seille felé. 

A szállítás természetesen roppant nehézsé
gekkel van összekötve, kivált a meddig az erdők
ből a Dun» vagy Dráva kikötő helyeire jutnak. 
Bár az utak a végvidékeken sokkal jobb karban 
vannak tartva, mint a szomszédos területeken, 
főleg Tótországban, mindazáltal mig a szállítmá
nyok a távol eső erdőségekből a járható utakra 
kiérhetnek, a szállítás igen sok akadályba ütközik 
s roppant sok időt és költséget vesz igénybe. 

A hordódongákon kívül még egy más igen 
hasznos háztartási tárgyat is készítenek a hatalmas 
cserfatörzsekből, t. i. azokat az egy darabból 
ügyesen kifaragott nagy teknőket, a melyeknek 
so< kitartást és fáradságot igénylő előállításában 
főleg a kóbor czigányok tűnnek ki. E teknők sok
kal jobbak és tartósabbak, mint azok a fenyőfá
ból összeenyvezett és faszegekkel összetákolt 
ujabb divatú tekenők, melyekn3k használata mos
tanában főleg nagy városokban kezd mind jobban 
lábra kapni. A czigány teknőből a viz nem foly
hat ki, mert nincsenek eresztékei, mint a fenyő
fadeszkákból készülteknek, a ha jól vigyáznak rá, 
eltart 20—30 évig. A vándor czigány-család, 
mint mellékelt rajzunkon látható, felüti sátrát 
egy-egy vén rengetegben, a nélkül, hogy az illető 
birtokosnak, vagy hatóságnak erről tudomása 
lenne a a nyári hónapokon át annyi teknőt kisebb-
nagyobb faedényt, fakanalat s egyéb háztartási 
szerszámot készít, a mennyinek árából télen át 
tisztességesen eltengődhetik. 

Egészen más szinezete van a faip írnak ott, a 
hol a jogszerű erdőbirtokosok maguk dolgoz-
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tatják föl a százados tölgy- és csertörzseket. A 
szebbnél szebb gerendák, szilárd deszkák, léczek, 
zsindelyek százezrével kerülnek ki évenként a fa
vágók kezei és a fürészmalmok aczélfogai közül. 
Másik rajzunk e nagyban űzött faipar egy jelene
tét tünteti föl, midőn a favágók teljes működésben 
vannak és a levágott hatalmas törzseket részint 
gerendákká, részint deszkákká dolgozzák föl. 

Mondanunk is fölösleges talán, hogy az utak 
hiánya és járhatatlansága miatt évenként iszonyú 
mennyiségű fa korhad és rothad el az ós renge
tegekben. 

E g y v e l e g . 
** (A nemei császár magyar 

ezrede.) Vilmos császárt a bécsi 
látogatás alkalmából uralko
dónk a 10-ik huszárezred tu
lajdonosává nevezte ki. Ez 
ezred tisztán magyarokból áll, 
törzse Moorban, kiegészítő ke
rete pedig Székesfehérvárott 
állomásoz. 1741-ben szervez-
tetvén, első tulajdonosa Belez-
nay vezérőrnagy volt, 1754-
ben Morócz altábornagy, 1756-
ban gróf Bethlen Ádám tábor
nagy, 1773-ban br. Barcs lo
vassági tábornok, 1797-ben br. 
Mészáros tábornagy, 1802-ben 
b. Sticsics, 1814-ben I I I . Fr i 
gyes Vilmos porosz király, 1840-
ben IV. Frigyes Vilmos porosz 
király lettek ezen ezred tulaj
donosai. E derék ezred számos 
csatában kitűnt vitézsége által. 
A franczia háborúkban való
ságos rémületet okoztak a 
„Mészáros-huszárok." A fran-
cziák azt hitték, hogy azért 
hívják őket „Mészáros" huszá
roknak, mert oly kegyetlenül tudják az ellenséget 
— lemészárolni. 

•* (Egy ház fölépítése 10 és fél óra alatt.) 
Lancaster amerikai városban egy házat közelebb 
10 és fél óra alatt építettek föl. Az anyag az 
épület színhelye're volt hordva, mielőtt hozzá fog
tak volna az építkezéshez. A ház sik-földön áll, 
20 lábnyi széles, 30 lábnyi mély, két emelete s 8 
szobája van. Száz munkás foglalkozott fölépítésé
nél. Az alapfalak már készen voltak, s reggeli 6 
órakor fogtak az építkezéshez. Egy fényképész je
len volt a munkálatoknál s minden óranegyedben 
lefényképezte az épülőben levő 
házat s a munkásokat. Ez utób
biak folyvást mozgásban lé
vén, a képnek igen komikus 
kinézést kölcsönöztek. Eeggeli 
8 órakor az épület falai már 
a második emeletig emelked
tek, s a földszint és az első 
emelet padozatai készen vol
tak. A választófalak szintén 
elkészültek, az ajtók, léczeze-
tek és lépcsők helyükön állot
tak. Tíz órakor már a második 
emelet falai is megvoltak, s 
az ácsok végezték nagy seb
bel-lobbal munkájokat. Á tégla 
azonban elfogyott s mig uj 
szállítmány érkezett, a komi-
veseknek várakozni kellett. Ti
zenegy óra felé azonban újra 
vígan folyt a munka s csakha
mar a tető gerendái is föl vol
tak állítva. Ez alatt a munká
sok az első emelet diszitésvlvel 
foglalkoztak s egy negyed 12-re 
— már az utolsó tégla is rajta 
volt a kéményen. 12 óra 50 
perczkor az állványokat szed
ték szét, 2 óra 30 perczkor az 
ablakokat rakták be az első 
emeleten, de ugyanekkor már a mázolok is készen 
voltak munkájukkal. „Midőn e sorokat irom — 
rekeszti be a tudósitó levelét — már a bádogosok 
is eleget tettek kötelességöknek. A födélzet és a 
csatornák meg vannak erősitve. Jelenleg a máso
dik emeleten dolgoznak. Az épület biztos s a ha
szonbérlők három óra múlva elfoglalhatják lak
osztályaikat." 

•* (ÁllatkertekEurópában.) A „Természettu
dományi Közlöny" 49-ik füzetében érdekes adato
kat találunk az európai állatkertekre vonatkozó
lag, melyek a „Deutsches Jahrbuch" múlt évi fo

lyamából vannak véve. A nevezetesebb állatker
tek a követkoző városokban vannak: Amsterdam. 
1838-ban alakult, igen hires és állatokban igen 
gazdag; az állatok tenyésztésében szép eredmé
nyeket mutat fól. Területo 17 hold. Alaptőkéje 
500,000 frt. — Antwerpen. 1843 óta létezik, szin
tén igen jó hirü. Területe 21 hold. Alaptőkéje 
500,000 frank. — Berlin. Első rendű állatkert. 
Alakult 1841-ben. Területe 22 hold. Az államtól 
évenként 3000 tallér rendes segélyt kap. - Borosz
lóban 1865 óta létezik állatkert 24 holdnyi terü
leten, 100,000 tallér alaptőkével. — Brüssel. 1853-

A határőrvidékről: Teknökészitő czigányok. 

ban alapíttatott s az állattenyésztés minden ágát 
űzi. — Drezda. 1861-bon nyilt meg; igen jó hír
ben áll. Területe 22 hold. Igen szerencsés a nagy 
ragadozók fölnevelésében. — Majnái Frankfurt. 
Területe csak 9 hold s ezért is 5000 frt bért fizet 
évenként. 1858-ban alapíttatott. I t t adják ki az 
állatkertek központi közlönyét, a „Zoologischer 
Garten" ez. folyóiratot. Alaptőkéje 100,000 tal
lér. — Hamburg. A németországi kertek legelseje, 
állatokban való gazdagságát tekintve. Alapittatott 
1863-ban. Területe 30 hold, alaptőkéje 300,000 
tallér. — Köln. Területe 18 hold, gyönyörű be-

A határőrvidékről: Favágók az erdőben. 

rendezéssel. 1860-ban alapittatott. — London. Az 
európai állatkertek legelseje, temérdek és ritka 
állatokkal, területe 34 hold. — Parisnak két állat
kertje van. A „Jardin des Plantes" már 1794 óta 
fennáll; a „Bois de Boulogne" pedig 1860-ban 
alapittatott. Területe 54 hold, alaptőkéje egy 
millió frank. — Pest. Az itteni állatkert előmun
kálatai már 1864-benmegkezdettek, de csak 1866-
ban készültel. Területe 31 és fél hold. Azon rész
vénytársaság, mely alapította, 1872-ben állat- és 
növényhonositó társasággá alakult át. — Botter-
dám. 1857-ben alapittatott; szép fekvése és jó be

rendezése által tűnik ki. Területe 25 hold, alap
tőkéje 300,000 frank. — Ezeken kivül még a 
következő városokban vannak állatkertek: Bor-
deux, Genf, Hága, Hannover, Karlsruhe, Kopen-
hága, Lüttich, Lyon, Madrid, Marseille, Moszkva, 
Stuttgart, Tours. 

** (Az orosz császárné hévmérője.) Az „Unita 
Naz." irja: Palmieri, a Vezuvon létező észlelde 
igazgatója, azon megbízást kapta az orosz csá
szárnétól, hogy készítsen egy ércz-hőmérőt, mely 
igen erős lég változásoknál hangos jeleket adjon. 
A professor elkészitette, és a nápolyi akadémiában 

kiállította. A készülék oly ér
zékeny, bogy mutatója foly
vást mozgásban van. Ha a 
légváltozás bizonyos fokot ért 
el, kis csengetyűk szólalnak 
meg, s igy észlelni lehet a lég 
meghűlését és átmelegedését. 
E készülék föl fog állíttatni 
a császárné utazókocsijában. 

** (Öngyilkosság az eljegy
zés ünnepélyén.) Moszkva kö
zelében él egy jószágigazgató, 
kinek gyönyörű és művelt leá
nyát legközelebb egy gazdag 
millionárus kérte meg. A fiatal 
ember meg is nyerte a leány 
tetszését, kit minden képzel
hető széppel elhalmozott s 
szept. 17-re, a kisasszony név
napjára, hirdettetett ki az el
jegyzés ünnepélye, melyet a 
boldog vőlegény rendezett. Az 
ünnepély meg is tartatott, de 
a vőlegény el kezdett inni, s 
a társaság tagjait a leggorom-
bábban kezdte szidni, majd 
összetörte a tányérokat és po
harakat s ugy káromkodott 
mint egy baka. A terem csak
hamar kiürült s az ünnepély 

királynője szobájába tért vissza. Másnap, a mint 
előre meg volt határozva, nagy bál tartatott, 
mely oly vidámon kezdetett meg, mintha az 
azelőtti napon semmi sem történt volna. Egy
szer csak a kisasszony a zenészek karmesteréhez 
ment s kérte, hogy az ő, mint jegyes kedveért 
egy melódiát játszasson a zenekarral. Ez meg 
is történt, de a darab legszebb részének ját
szása alatt egy pisztolylövés történt, s az ünne
pély királynője, a jegyes, halva terült le a földre. 
A szép kisasszony revolverrel meglőtte magát s-
mellette egy papírdarabon azt jelenté, hogy nem 

tudta túlélni ábrándképeinek 
szétrombolását. 

•/. (Egy régi eszme a mai 
praktikus világban.) Feltűnt 
egyidő óta a franczia vámhi
vataloknál , hogy temérdek 
hintalovat szállitanak Paris 
felé. Gyanú támadván a párisi 
kisfiúk iránt mutatkozó e nagy 
sympathiára, egy ily falovat 
szétbontottak a vámhivatal
nál, — s kitűnt, hogy a régi 
trójai ős ez apró utódai kis 
katonák helyett a legfinomabb 
csempészett szivarokkal és do
hány fajokkal voltak meg
töltve. 

•/. (Sakk-kedvelőknek.) A 
párisi „Temp8"-ban egy író a 
„sah" szó eredetéről elmélked
vén, a többek közt ezeket 
mondja: ,,Végül egy utolsó 
megjegyzést a sakk-játékked
velőknek. Tudják-e ők, honnan 
származott e kifejezés: sakk
matt? Szószerinti fordítása ez 
az arab Esz-cseikh imat-nsik, 
mi azt jelenti: A „seikh (király) 
haldoklik." 

•/. (Naiv nyilatkozat.) Egy 
arab főnöktől kérdezték, hogy Parisban léte alatt 
mi tetszett neki legjobban? A puszták fejdelme 
igy felelt: „Azok a szép csillagok, melyeket estén
ként a lámpákba szoktak tenni." Megjegyzendő, 
hogy Paris a világ legjobban világított városa. 

** (Krokodil börtönőrök.) A hollandi kormány 
Jávában igen praktikus módon őrizteti a foglyo
kat. Ugyanis az erőd árkaiba krokodilokat tele
pitett meg. Ezeknek a porkoláboknak aztán nehéz 
kijátszani figyelmét s teljes lehetetlen megveszte
getni őket. 
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Melléklet a Vasárnapi Újság 44-ik számához 1873. nov. 2. 

Irodalom és művészet. 
— (A „Képes Kiállítási Lapok"-ből,) mely a 

bécsi világtárlat alatt lapunk állandó mellékletét 
képezte, november hó folytán még két szám fog 
a „Vasárnapi Újság" mellett megjelenni, és pedig 
a Vasárnapi Újság nov. 9-ki és 23-ki száma mel
lett, hogy a kiállítás befejezéséről is részletes 
tudósitást adhassunk olvasóinknak, a mi által a 
nagy világtárlatról adott bő közleményeinket ki-
vánjuk teljessé tenni. A „Kiállítási Lapok" meg
szűnte után a Vasárnapi Újság már megbővitett 
tartalommal fog megjelenni. 

— (Gyakorlati kereskedelmi kézi könyv.) Meg
jelent a pesti kereskedő ifjak társulata által meg
jutalmazott pályamű: „Kereskedelmi irálytan és 
levelező," egybekötve kereskedelmi és magán ügy
iratokkal. Gyakorlati kézikönyv kereskedők, gyá
rosok, pénz- és iparvállalati tisztviselők és más 
iparüzők használatára. Irta Hanzély Ferencz. Ki
adja a pesti kereskedő ifjak társulata. A 466 lapra 
terjedő könyv ára 3 frt. Ajánljuk az illetők 
figyelmébe, mint oly művet, melynek igen sok 
gyakorlati hasznát vehetik. 

** (Aigner Lajos kiadásában megjelenti) „So
rakozzunk !" hang az uj pártalakulás érdekében. 
Szerző névtelen. Ára 20 kr. — „Magyar olvasó
könyv" középtanodai használatra. I. Eész. Ara 80 
kr. — „Magyar nyelvtan, a középtanodák alsóbb osz
tályai számára." Irta Bodnár Zsigmond. Második-
javitottkiadás. Ara 80 kr. — „Német olvasókönyv," 
középtanodai használatra. I. rész. Ára 60 kr. — 
„Héber abéczés olvasókönyv." Az izraelita hitköz
ségi iskola számára. Ára 15 kr. 

** (Két gazdasági uj lap.) A Légrády-Test-
vérek kiadásában novembertől kezdve két gazda
sági lap indult meg. Egyik: „Földmivelési érde
keink," mező- és erdő-gazdasági hetilap, szerkeszti 
Máday Izidor Előfizetési dija: egész évre 6 frt, 
évnegyedre 1 ft. 50 kr. A másik lap: „Falusigazda," 
szerkeszti Máday Izidor, megjelenik havonként 
kétszer, népszerűn tárgyalt gazdasági közlemé
nyekkel ; előfizetési ára egész évre 2 frt, félévre 1 
frt. Mindkét lapból megjelent a mutatványszám. 

** (Tárcza- és zsebnaptárak.) Csáthy Károly 
debreczeni könyvkereskedő 1874-re is kiadta 
tárcza- és zsebnaptárát. Ára egy-egynek 20 kr. 

** (Képzőművészeti ösztöndijak.) A király a 
bécsi cs kir. képzőművészeti akadémián évi 420. 
frtnyi javadalommal rendszeresített magyar mű
vészi ösztöndijakat Brzorád Gyula szobrászatra, 
Vándory Emil festészetre, és Fellner Sándor épí
tészetre készülő ifjaknak adományozta. 

** („III. Rikhárd" előadása a nemzeti szín
házban.) Okt. 29-én Szigligeti verses fordítása 
szerint először került színre Shakespeare „III. 
Rikhárd"-j&, s ez alkalmat megragadta az igazga
tóság, hogy a nemzeti színháznál utóbbi időkben 
az opera alá nyomott drámának ünnepélyes estét 
szerezzen. Szép díszleteket festetett, többi közt 
a Towernek azon korból maradt emlékei után egy 
hátsó függönyt, továbbá egy darabot a régi Lon
donból ; fényes jelmezeket is készittetett, egészen 
e régi idők viselete szerint; a rendezést pedig rá
bízta Molnár Györgyre, a ki ilyen dolgokban 
nagymester. A kiállítás valóban oly díszes is volt, 
mint még egyetlen drámai előadásnál sem, s Mol
nár ügyesen rendezte a csoportokat, a harezba 
induló katonák menetét, a meggyilkoltak szelle
mének megjelenését, s végül a nagy csatát, mely
ben Rikhárd elvész. A tetemes költségek foly
tán fölemelt helyárakkal s rendkívüli bérlet
szünetben adták a darabot. Meg is telt a nézőtér, 
csak a páholyok rendes látogatói nem jelen
tek mind meg. Maga az előadás nagy buzga
lom és törekvés sürü lánczszeméből állt, azon
ban a mi megfogyatkozott drámai erőink nem 
mindig tudtak lépést tartani Shakespeare szellemé
vel. A czimszerepet (a tragikai színészek e kedvencz 
alakját) Molnár játszotta. Hogy nagyon tanulmá
nyozta, látszott csaknem minden mozdulatánál, 
de e zord alakot nem mindig részesité drámailag 
szép magyarázatokban, s mig alapjában jól ki
mérte a nagy vonásokat, nem tölte be azok közeit 
oly finomsággal, minőnek egy művészi alkotásból 
sem lehet hiányzani.Több volt a nyers erő, mint 
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ama drámai élet, melytől az alkotások óletteljes-
séget nyernek. A mellék alakok közül legjobban 
sikerült Felekiné asszony Annája, ki a koporsó
jelenetnél egész művészi képességével jelent meg. 
Az átkozódó és siránkozó három királyné azonban 
meglehetős közönséges lények lettek Szathmáriné, 
Paulayné és Kassainé kezei közt. Megemlítjük 
még Bercsényit, ki Buckingham herczeg szerepét 
játszotta, de csak félsikerrel, mert a szerep első 
részében elenyészni engedett minden mozzanatot, 
s csak Hastings megöletése után kezdett ugy 
játszani, hogy bebizonyitá, mikép csakugyan az 
ujabb nemzedék figyelemre méltó tagja. Az elő
adást emelte Volkmann zenéje, s ezt teljes 
orchester (Richter vezetése alatt) adta elő. A 
nyitány, melyet hangversenyekből is ismer a kö
zönség, érdemes zeneköltőnk egyik szebb müve. 

Közintézetek, egyletek. 
— (A magyar tud. akadémia) okt. 27-én Csen-

gery Antal elnöklete alatt öszszos ülés tartott, 
melyben a folyó ügyek kerültek tárgyalásra. A 
főtitkár először is bejelenté Dorner József és Riedl 
Szende halálát. Az Oltványi-alapitványi pályadíj 
az alapító akarata szerint egy, a magyarországi 
katholikus egyház történetéből vett tudományos 
feladatra fog 1876. jan. 31-ére kitüzetni. Egy 
magát dr. P . A-nak nevező névtelen folyamodó 
ajánlkozik a Meninszki-féle arab, perzsa, török, 
latin lexikont magyarra forditani. Ajánlata kia-
datik az első osztálynak. Czirjék Mihály múlt 
századi, a franczia iskolához tartozó magyar iró 
arczképét, melyet igen megrongált állapotban a 
minap ajándékozott valaki az akadémiának, Bara
bás Miklós dij nélkül kijavítani ajánlkozik. Aján
lata szívesen fogadtatván, a kép kijavítás után a 
múzeumnak fog adatni. 

** (A Kisfaludy - társaság októberhavi ülése 
29-én.) Szász Károly olvasott föl legelőször is egy 
vendégműt: Pájer Antaltól „Ádám" czimü költe
ményt; aztán pedig saját értekezését olvasta föl az 
aesopusi meséről, melylyel egyszersmind elevenen 
megvilágitotta a társaság egyik pályázati kérdé
sét, mely ily mesét kivan. Utánna Greguss Ágost 
lépett a felolvasó asztalhoz, s Hegedűs István for
dítása után egy részletet mutatott be Götho 
„Hermán és Dorottyájáéból. Végül a titkári je
lentés következett, melynek legjelentősebb részei: 
Kállay Benjámin belgrádi konzul, Sófalvi Illés 
Lajos, Ságh József, Szentiványi Márton a társa
ság alapitói lettek 100—100 forinttal. Gyulai Pál 
mint biráló, benyújtja Szigligeti dramaturgiájá
ról az elismerő jelentést. A társaság kifogja adni. 
Bérezik Árpád pedig a Moliére „Képzelt beteg" 
czimü vígjátékának fordítását nyújtotta be. 

** (Az orsz. közintézetek) ügyében tanácskozó 
bizottság utóbbi üléseiben abban állapodott meg, 
hogy Pest három főkönyvtárának saját jellege 
legyen: a múzeumi főleg a Magyarországon és 
hazánkról irt könyveket tarralmazza, az akadémiai 
a világ-tudományt képviselje, az egyetemi pedig 
universalis jellegű legyen. Ybl épitészt megbízták, 
hogy készítsen költségvetést a múzeum födélze-
tére, külső vakolására s az ottani és akadémiai 
gyűjtemény-helyiségek vízzel való fűtésére. 

** (A fölállítandó ipar-műmuzeum részére) a 
bécsi kiállításon eszközölt tömeges vásárlások (me
lyek a kiállított tárgyakon mind jelezvék) felköl-
ték a külföld figyelmét is, s nem egy értékes aján
dékkal mutatták meg a kiállítók érdekeltségüket; 
mások pedig a nemzetközi jury budapesti szíves 
fogadtatását akarták ily módon viszonozni. Ma
gyar kiállítók szintén nem maradtak hátra. 

** (A román népmivelő társaság,) mely a 
czélból alakult, hogy a miveltséget terjeszsze, s 
tanítókat, iparosokat is képezzen, e napokban 
havi ülést tartott N.-Szebenben, s ez alkalommal 
történtek meg azon előterjesztések, melyek a 
Dévára kitűzött, de a járvány miatt ejmaradt 
közgyűlésre voltak szánva. A társaságnál levő 
„román akadémiai alap" eddig 11,582 frt 62 krból 
áll. Jelenleg négy román tanulónak adnak 400 
frtos ösztöndijat, kik Bécsben, Gráczban s 
Máríabrunnban tanulnak; egy szebeni joghall
gató 150 frtot kap; gymnáziumi hallgatók közül 
pedig többen részesülnek 60—60 frtos ösztön
dijakban. 

Egyház és Iskola. 
•* (.4 közoktatási miniszter) dr. Schnierer 

Aladár pesti egyetemi nyilvános rendes tanárt a 
büntető jog tanszékére helyezte át. 

** (Az evang. egyház bányakerületének köz
gyűlése) okt. 28-án nyilt meg a budapesti evang. 
iskola nagy termében. Szeberényi Gusztáv szupe
rintendens elnökölt, ki az ülés elején tartott be
szédében szólt Deák Ferencznek egyházpolitikára 
vonatkozó nyilatkozatáról i s , s kifejezte abbeli 
meggyőződését, hogy a kerület nyugodtan néz 
ez eszmék meg valós itása felé. Majd Győry Vil
mos orosházi lelkész, mint «j jegyző, tette le 
az esküt. Ezután az évi jelentés következett. 
Ebből a következőket emiitjük meg: A Gusz
táv Adolf egylet 11,758 ftot adott a kerület 
egyes egyházainak, a porosz császár 326 frtot 
Resicza községnek. Az egyetemes bányakerü
letben jelenleg 342,000 tag van, kik évenként 
475,961 frt egyházi adót fizetnek, tehát egy lé
lekre több esik egy forintnál. A lelkészek száma 
218, javadalmazásuk 205,758 frt készpénz s 5678 
hold föld. Egy lelkészre átlag esik 1569 lélek s 
fizetéskép 943 frt. A tanítók száma 444, fizetésök 
190,945 frt s 3430 hold. Egy tanítóra esik 770 
lélek s átlagos fizetésök 406 frt. Átalában az is
kolai ügyekre 5'/2°/o-et fizet minden lélek. Nó
grádban 10°/0-et. A lelkészek s tanítók javadal
mazásán kívül az egyház bír tőkésen 661,784 
frtot s 2748 holdat, összes bevétel volt átalános 
egyházi czélokra 290,372 frt,összes kiadás 522,083 
frt. Építkezésekre költöttek 89,758 frtot. 

** (A tiszántúli ref. egyházkerület) nov. 5-re 
meghatározott gyűlése elhalasztatott bizonytalan 
időre, mivel az e gyűlés tárgyául kitűzött népis
kolai szervezet javaslatával az illető bizottság nem 
készült el. A gyűlés határ napja később tétetik 
közzé. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Vasúti baleset.) Az osztrák állami vas

pálya vonalán Diószeg és Szempcz közt okt. 
25-én esti 8-óra körül szerencsétlenség történt, 
mely hogy nagymérvű nem lett, azért csak a 
véletlennek lehet köszönetet mondani. A Buda
pestrőlindult gyorsvonat alig hagyta el Szempczet, 
az utasok egyszerre erős lökődéat éreztek, s a 
vonat megállt. A vasúti személyzet fáklyákkal 
kezdett futkosni, s annak fényénél az utasok is 
látták, hogy a lokomotív egy paraszt kocsin törte
tett keresztül s a két lovat, valamint a szekerén 
ülő embert is szétszakgatta. A mozdony és az 
utána következő szerkocsi megsérültek, ugy hogy 
be kellett várni, mig Pozsonyból uj mozdony 
érkezett. Mindez nem messze történt egy őrháztól, 
melynek baktere elmulasztotta elzárni az átkelőt. 

** (Szerencsétlen lövés.) Munkácsi László, 
h.-böszörményi rektor, pár nap előtt este véletle
nül meglőtte magát. A golyó oldalába fúródott, 
de nem halt meg rögtön. Egész éjjel segély nélkül 
kínlódott, s másnap már későn volt minden, s 
estére megszűnt élni. 

Mi újság? 
B3E* A „Vasárnapi Újság44 szerkesztőségi 

szállása nov. 1-je óta: cznkor-utcza 11. szám, 
I. emelet. 

© (A fővárosi rendezés) nagy és bonyodalmas 
munkája teljes folyamatban var. A megválasztott és 
igazolt képviselők egész buzgalommal láttak a mun
kához s az első közgyűlésen csaknem teljes szám
mal jelentek meg, köztük olyanok is, a kik felette 
ritka tünemények a városi gyüléstermekben, mint 
Deák Ferencz, Jókai és mások. Ez első gyűlésen 
választatott meg három jelölt közül a főpolgár
mester Ráth Károly személyében, kinek életrajzát 
mai számunk közli. De e választás még csak az 
első lépés az izgalmak ama tömkelegébe, hová a 
személykérdések, kivált pedig a választásiak ren
desen vezetnek. A fővárosi tiszti karnak minta
szerűnek 8 mindenekfölött becsületesnek és haza
fiasnak kell lenni, hogy az ország rangban legelső 
municzipiumát értékben is legelsővé tegye s odáig 
emelje, hogy méltán neveztethessék az ország szi
vének, melyből az éltető vérkeringés kiindul a 
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busásan visszaszolgáltassa a hazának azt a szere
tetet, azt a ragaszkodást, melylyel ez hozzá visel
tetik s amaz anyagi áldozatokat is, melyeket 
számára oly bőkezüleg hoz. Ezek fejében irányt 
köteles szabni az országnak minden haladási kér 
désben s buzgón, lelkesedetten ragadni meg a 
kezdeményezés zászlaját minden reformügyben; 
áldozatkésznek lenni, a hol közügy, közérdek tá
mogatásáról vagy fölkarolásáról van szó, és haza
fiasnak, magyarnak mindig mindenütt s azokká 
tenni azon elemeit is, a melyek még nem egészen 
azok. Ide ember kell a gátra, buzgó, lelkesedni és 
lelkesiteni tudó, szakértő, munkaképes és kitartó 
a legnagyobb mórtékben. Azokat pedig nehéz ki
válogatni a sok közül, kik a betöltendő állomá
sokra pályáztak, s csakis ugy lehetséges, ha félre 
tétetik minden egyéni, családi clique-szerü avagy 
pártérdek, s azon tekintetek mellőzésével válasz-
tátik meg minden állomásra az, ki arra a legér
demesebb, így lesz Magyarország fővárosának 
hozzá méltó tisztikara, mely elvezetendi ama 
nagysághoz, mit annyian megjósoltak neki s a 
mihez minden természetes föltételeket oly kiváló 
módon egyesit magában. 

** (Udvari hirek.) A király már visszatért a 
bécsi ünnepélyekről Gödöllőre, hol most rókava
dászatok folynak, melyekben a királyné is részt 
szokott venni. Gödöllőn van most a hannoverai her-
czeg is. Az udvar a zordonabb napok beálltáig 
marad Gödöllőn s aztán a budai várlakba költözik, 
hol a tél legnagyobb részét töltendi. Jelenleg a 
várkertben egy hosszú üveg-folyosót készitenek a 
királyné számára, ki a legroszabb időkben is szo
kott sétákat tenni. 

** (A bécsi MáUitás) nov. 2-án lesz nyitva 
utolszor. Utóbbi napokban már nagyot csökkent a 
látogatók száma, s az udvarok és parkok nem 
mutattak oly tarka képet. A közönség a fedett 
csarnokokban gyűlt össze, hol azonban a borús 
őszi napok miatt későn lett világos és hamar be
sötétült. 

** (A Liszt-ünnepélyek programmja.) Liszt 
Ferencz okt. 30-án este érkezett meg külföldi 
útjából Budapestre, s az ünnepélyrendező bizott
ság elnöke Esztergom-Xánáig ment elébe. Az 
ünnepélyek azonban nov. 8-án este nyilnak meg 
azon fáklyás menettel, melyet ekkor rendeznek 
Liszt tiszteletére. A katonai zenekarok már napok 
óta tanulják az indulókat, melyeket játszani fog
nak, nevezetesen a koronázási indulót, a roham
indulót és Götho-indulót; mindenik Liszt műve. 
Ugyanekkor este a külföldről érkezők tiszteletére 
ismerkedési estély lesz a „Hungária" dísztermé
ben. Nov. 9-én délelőtt a Liszt-egylet hangverse
nye a redoutban, melyen Gobbi Henrik Liszt-
kantatéja lesz az alkalmi zenemű. Ugyanekkor 
adja át Király Pál a 2500 frtba került arany ba
bérkoszorút, s azoa alapítványi okleveleket, me
lyeket Pest város tett Liszt-tiszteletére, tehetséges 
zenészek számára három ösztöndíjjal. Ugyanekkor 
Volkmann Róbert a lipcsei zeneegylet megbízásá
ból ezüst babérkoszorút nyújt át. Délután 5 óra
kor ismét hangverseny a redoutban, mikor Richter 
vezetése alatt a „Krisztus" oratóriumot adják elő 
a fővárosi zeneegyletek és körök közreműködésé
vel. 10-én délután 2 órakor díszebéd a Hungária 
szállodában és este díszelőadásul a nemzeti szín
házban: Goethe „Egmont"-ja Beethoven zenéjével. 

** (Bogeard tanár) ki ismeretes azon szellem
dús és metsző röpiratokról (például „Labienus 
szava"), melyeket Napóleon ellen irt, miért szám
űzték és üldözték, Budapesten telepedett le (Szé
chenyi-tér, 3. sz. első emelet) s itt a franczia 
nyelvből és irodalomból ád órákat. Rogeard a 
párisi Sorbonne nevezetes tanára volt. 

** (Japáni látogatók.) A japáni birodalom 
minisztere Sano-Tsounatami s a bécsi kiállítás ja
páni biztosa, pár nap előtt harmad magával s egy 
tolmács kíséretében Budapesten tekintett körül. 
Meglátogatta többi közt Kada Mihály volt alpol
gármestert is, köszönetet fejezve ki azon szíves 

fogadtatásért, melyet a magyar főváros a nemzet
közi jury látogatása alkalmával a japániak iránt 
tanúsított. 

** (Névváltoztatások,) Pokrócz Gergely deb-
reczeni lakos „Palotási"-ra, Pollák Tivadar Jó
zsefpesti lakos pedig „Légrádi"-ra változtatták 
vezetékneveiket. 

** (A postapalotába) már beköltözött a pos
tahivatal is, s mire e sorok megjelennek, a posta
hivatal mindenik ága e diszes palotában lesz ösz-
szecsoport08Ít va. 

** (Ifj. Csáthy Károly Debreczenben) a rózsa
téren fekvő Degenfeld-féle házban könyvkeres
kedést, kölcsönkönyvtárt, zenemű-, papir- és 
írószer raktárt nyitott. 

** (Orosz tudós Magyarországon.) Uvarov 
gróf néhány hét előtt körutat tett Magyarorszá
gon. Akkor az a hire járt, hogy orosz ügynök, 
egy moszkvai lap azonban most részletesebben 
szól Uvarov gróf útjáról, mely régiségbuvári 
szempontból történt, s azért, hogy meghívja a 
magyar tudósokat a jövő évben Kievben tartandó 
régiségbu várok gyülekezetére. Maga a gróf is 
előkelő régész, s megszemlélvén a nemzeti mu
zeumot, annak gazdasága igen meglepte. Főkép a 
régiségosztályt dicséri, s azon fogadtatást, melyben 
a magyar tudósok részesítek, kik meg is Ígérték, 
hogy elmennek Kievbe. 

** (A bécsi vizvezeték nagyszerű müve,) mely 
több évi fáradságos munka után végre befejezte
tett, s Európa legcsodálandóbb vizmüvét képezi 
jelenleg, pénteken okt. 24-én nyilt meg nagy 
ünnepélyességgel. E vízvezeték, mely 24 millió 
forintba került, 12 mértföldről, a stájer-osztrák 
havasokból hozza a nagy városba kristály tiszta
ságú, egészséges vizét. A nagyszerű mű fölava
tása a monumentális szökőkút megnyitásával 
ment véghez. A Schwarzenborg-palota előtti szé
les téren, melynek közepét épen e szökőkút fog
lalja el, vörös diszitésü sátor vala fölállítva a 
meghivott magas vendégek befogadására. O 
Felségét, kinek megérkezését lelkesült éljenek 
jelentették, a bécsi polgármester dr. Felder fo
gadta, s ugyancsak ő tartott üdvözlő-be3zédet. 
A. király válasza után megnyitották a szökőkutat, 
mely másfél lábnyi szélességű s 180 lábnyi magas
ságú vizoszlopot lövel az ég felé. Mindenkit meg
lepett e nagyszerű mozzanat a ő felsége, ki bemu-
tattatá magának az építésnél foglalkozott mér
nököket, azt jegyzé meg, hogy Bécs o vízvezetéken 
oly müvet nyert, melyet bátran a világcsodák 
közé sorozhat. 

t (Halálozások.) Szászország utolsó önálló ki
rálya : János meghalt okt. 29-én Drezdában. 
Született 1801. decz. 12-én. 1822-ben Amália 
Auguszta bajor herczegnővel kelt össze; trónra 
lépett 1854-ben, bátyja hirtelen halála után. 
1866-ban a poroszok ellen ő volt Ausztria leghűbb 
szövetségese, s az akkori hadjárat következtében 
veszté el Szászország a legfőbb souverain jogokat 
8 az észak-német szövetséghez csatoltatott. János 
király irodalom és művészetszerető fejedelem volt, 
s fiatal éveiben Dante fordításával is foglalko
zott. Aranylakodalmát a múlt évben ültő meg. 
Utódja legidősb fia: Albert,ki 1828-ban szü etett. 
— Adelsburg Ágost, a „Zrinyi" czimü dalmű 
szerzője, pár nap előtt elhunyt Bécsben hosszas 
szenvedés után, 43 éves korában. Említett operá
ját átalános hatás közt adták elő a nemzeti 
színházban. — Felső-Fehérmegye egyik derék 
fia: Gálospetri Csongrádi István hunyt el e na
pokban s nagy részvét közt temették el a szász
vesződi sírkertbe. Negyedszázadig volt a megye 
főjegyzője, közben országgyűlési képviselő, a 
szabadságharcz alatt a szebeni törvényszék el
nöke ; majd pedig megyei főbiró. Hosszas beteges
kedés után 76 éves korában hunyt el. — Eisen-
barth Károly magányzó (Halmosy Endre legfőbb 
itélőszéki biró apósa) elhunyta múlt héten Buda
pesten 64 éves korában. — Athénből Orosz Miksa 
kassai születésű hazánkfia haláláról érkezett a 

hír. Grosz jeles képzettségű bányász volt s egykor 
a sugatagi bánya műszaki igazgatója volt, hon
nan Görögországba utazott a nyáron, a Laurion-
bánya igazgatását vette át. 

Nemzeti színház. 
Péntek, okt. 24. „Angelo." Dráma 4 felv. Irta Hugó 

Viktor; ford. Erdódi Sándor. 
Szombat, okt. 25. „Faust." Opera ő felv. Zenéjét szer

zetté Gounod. — (Hauck k. a. föllépte.) 
Vasárnap, okt. 26. „Az amerikai." Népszínmű 3 felv. 

Irta Szigligeti. 
Hétfő, okt. 27. „Nemes és polgár.1' Vígjáték 4 felv. 

írták Aigner éa Sandeau; ford. Feleki. 
Kedd, okt. 28. „A hugenották." Opera 4 felv. Zenéjét 

; szerzetté Meyerbeer. 
Szerda, okt. 29. Uj betanulással és kiállítással elő-

! szőr: „77/. Richárd király." Tragödia 5 felv. Irta Shakes-
' peare; ford. Szigligeti. Zenéjét szerzetté Volkmann Róbert. 

Csütörtök, okt. 30. „Mignon." Opera 3 felv. Zenéjét 
j szerzetté Thomas A. - (Hauck k. a. föllépte). 

Szerkesztői mondanivaló. 
— K -Sz.-Miklós. A küldeményt köszönettel vet-

| tük, s legközelebb fölhasználjuk. 
— H. -Böszörmény. Cs. F. özvegye. Levelét részvét-

; tel olvastuk, de ügyében ujabb lépéseket tenni, vagy azt 
; előmozdítani nincs módunkban. Ugy látszik, igénye nem 

érvényesíthető, legalább az eddig megkisérletc utón és 
irányban nem. 

Szathmár. D. J. Kis Károly, ballada. Dehogy 
ballada! csak esetlenül összeállított elsorolása a történtek -

! nek. — A kisebb költemények sem jobbak. 
— Budapest. Sz. B. Az R - M-hoz caimü vers Petőfi 

egy hasonló kezdetű (Szeretlek . . .) költeményének vala
mivel gyönsébbecske visszhangja. 

— T. K. „Árva Panni" már többször földDlgozott, de 
kevés értékű népmonda; ujabb kidolgozására semmi sziik-
ség. Uhland románczdalának forditása sem sikerült. A 
más kettőben (Vén hárs. Hazaérkezés) vannak sikerült rész 
letek s némi simítással használhatókká válhatnának, — ott 

! a hol. 

SAKKJÁTÉK. 
726-ik sz. f. B a y e r K o n r á d t ó l 

(Olmützben). 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágo t . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 721-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 
VII. sat. 

1. Ba2—a4 F f 8 - g 7 f 
2. B a 4 - d 4 F g 7 - d 4 - f ( a ) 
3. Kb2 — c2 tetsz. szer. 
4. Hf4—dő mat 

a ) 
2 2 H f 5 - d 4 : 
3. H f 4 - d 5 f . . . . 3 K e 3 - d 3 : 
4. He6—c5 mat. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Gelsén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérec* 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: 
Mayer Károly. — A pesti sakk-kör. 

H E T I NAPTÁR. 
Hónapi-és 

Httlnap 
Katho likas és protestáns 

naptar 
Görög-orosz 

naptár 
November 

2 Vasár | B t * Viktorin 
3 Hétfő jHalottaké. 
4 Kedd Borom. Károly 

f 
6 \ Szerd. 
61 Csőt. 
7 Pént. 
8 1 Szóm. 

Imre hercz. 
Lénárd hitv. 
Engelbert 
Gottfried hv. 

Okt. (ó) 
IE 81 Hal. nJ!*l G *1 Hilario, 
| lda ;|22 Albina 
|Bor. Károly 23 Jakab 
(Imre 24 Arethas 
] Lénárd 25 Márczian 
•Karina 1 6 Dömötör 
Gottfried 27Nestor 

Izraeliták 
naptára 

N a p H o l d 
hossza i kél nyng. jj hoiaza kél nyng, 

Marches. 
12 
13 Böjtnap 
14 
15 Ananiás 
16 
17 Anion 
18 S. Kajes 

£ 

220 
221 
223 
224 
225 
226 
227 

6. p. 
6 46 
6 47 
6 49 
6 50 
6 52 
6 51 
6 55 

Hold változása ® Holdtölte 4-én 5 óra 4. 4 percekor délután. 

ó. p. 
4 41 
4 39 
4 38 
4 36 
4 34 
4 33 
4 32 

f. p. 

2 27 
17 14 
31 83 
46 31 
60 47 
74 40 
88 13 

ó. p. 
3 55 
4 15 
4 38 
5 4 
6 37 
6 20 
7 11 

o. p. 
8 23 
4 56 
6 20 
7 44 
9 8 

10 24 
11 28 

T A R T A L O M . 

Ráth Károly (arczkép). — Mi erósebb a halálnál ? — 
A Cervantes Don Quijote-je. — Az angol sirföliratok hu
mora. — A győzelmi oszlop Berlinben (képpel). — Riedl 
Szende (arczkép). Temetés a Vogesekben (képpel). — 
Kazinczy Ferencz fogsági naplója (folyt.). — Kőben talált 
békák. - A határőrvidék faipara i két képpel). — Egy
veleg. — Tárház: Irodalom és művészet. — Köz intézetek, 
egyletek. — Egjház és iskola. — Balesetek, elemi csapá
sok. — Mi újság V — Nemzeti színház. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakk-játék. - Heti-naptár 

Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. czukor-utcza 11- s í . ) 

Huszadik évfolyar 

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

SjpJT* Hirdetési dijak, a Vasárnnpi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábaott petit sor. vagy annak helye, egyszeri ÍR tatásnál 10 krajciarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál sak 7 krajczarba számittatik. — Kiadó-hivatalunk szAmára hirdetményeket elfogad Bécsben: Opprlik AIHJOS. Wollzeile Nr. 22. és llnnsenslein és Vogler, WaUöschgasae Nr. 10. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

M ire e sorok napvi lágot lá tnak, m á r ja
v á b a n fog folyni ama nagyszerű zenészeti és 
t á r sada lmi ünnepély, melyet az irói és mű
vészi kör s a magyar főváros Liszt Ferencz 
ötvenéves jub i l eumának tiszteletére és em
lékére tervezett. Mind a nevezett társaság, 
m i n d a most egyesült főváros al ig választ
ha to t t volna mél

tóbb ünnepélyt , 
hogy a szépmüvé-
szetek előmozdítá
sának munkájá t is 
megkezdhessék. Ez 
lesz az első alkalom, 
midőn a zeneművé
szet i r án t érdeklő
dők figyelme az 

egész vi lágról Bu
dapes t re lesz i rá
nyozva , s mind az 
irói és művész ikor , 
m i n d a magyar fő
város tör ténetének 
fényes lapja lesz 
1873.novemb. 9-ke, 
mely nap egy oly 
férfiú dicsőítésének 
vol t f en ta r tva , k i 
egy emberkor t tú l 
haladó munkálko
dásával a zene és 
különösen a zongo
rajáték tör téneté

ben örökretar tó 
nyomokat hagyot t 
ha t r a , és hazánknak 
is helyet biztositott 
azon országok sorá
ban, melyek a v i 
l ág ra szóló művé
szet b i roda lmát hal
hata t lanokkal népe-
siték. 

H a Liszt Ferencz 
ötvenéves munkál 
kodását figyelemre 
mél ta t juk és részle
tezzük, azt roppan t 
vál tozatosságában 

oly dúsgazdagnak 
fogjuk találni ,mely-
nek egy negyede 
is elégséges volna 

L i s z t F e r e n c z . 
arra , hogy bármely művésznek is soha el nem 
évülő érdemeket szerezzen; és akár a zon-
gorászt, akár a műtörténészt , akár a zeneszer
zőt , vagya taní tványai tól környezett mes
te r t vizsgáljuk benne, mindenüt t oly moz
zanatokra fogunk akadni, melyek nem kö
zönségesek, igen gyakran pedig rendkívüliek. 

LISZT FERENCZ. 

Nem lehet czélunk e helyen mindenre 
! kiterjeszkedni, mi összefüggésben volt és 
' van e férfiú életével és hosszas munkálko
dásával : de csak a főbb vonások föltünteté
sével is oly képre tehetünk szert, mely az 
ember és művész lelkületét eléggé megis
merte t i . 

A jelen évben 
ötven éve mú l t an
nak, hogy Liszt Fe
rencz, ki akkoriban 
még atyja Liszt 

Ádám, Eszterházy-
herczegi gazdatiszt, 
t á rsaságában uta
zott, először Par i s 
ban hangversenye
zett és játékával bá
mula to t idézett elő. 
A lapok nem győz
ték dicsérni a tizén
két éves csodagyer
mek különös já té 
k á t ; csodálták me
rész technikáját , 

viharos és szenve
délyes előadását ; 

némelyek meg is 
ró t ták az eddigi mű-
hagyományt mellő
ző és minden sza
bályt kigúnyoló mű-
fogásaiért; de mind
nyájan megegyez
tek abban, hogy i t t 
egy rendkívül i te
hetséggel van dol
guk. Elmondták az
tán, hogy a kis F ran 
cois Liszt Magyar
országon a sopron
megyei Rajdingban 
(Doborjánban) szü
letett, hogy az első 
ú tmuta t á s t a zon-
gárázásban atyjától 
n y e r t e ; hogy Sza-
pá ry és Amadé gró
fok, de különösen 
Eszterházy herczeg 

bőkezűek voltak 
i ránta , a mennyiben 
képeztetésére szép 




