
** {Magyar rabbi-képezde.) A közoktatási 
miniszter elrendelvén, hogy Budapesten magyar 
rabbi-seminariun állittassék, az izraelita hitközsé
gek egyik közelebbi gyűlése az előmunkálatok 
megtételére bizottságot alakított, mely e hó 4-én 
kezdte meg üléseit, Schweiger Márton elnöklete 
alatt. 

** {A szegedi árvaház) e hó 2-án nyittatott 
meg ünnepélyesen, jelen volt Dani Fere ez fő 
ispán is, ki az intézet kulcsait nagy hatású al
kalmi beszéd kiséretében adta át Mészáros György 
helyettes polgármesternek, mint a hatóság képvi
selőjének. Az intézetben eddig húsz árva: 15 fiu 
és 5 leány nyert elhelyezést. 

** {Jótékonyság.) Bonnaz Sándor, csanádi 
püspök, Temesmegye főispánjához intézett leve
lében kijelenté, hogy hatvan árvaleánynak ellá
tása és neveltetéséről való gondoskodást azonnal 
elvállalja. A megye a püspök ur ez áldozatkész 
jótékonysági tettét külön küldöttség által kö
szöni meg. Eddig Temesmegye hat járásában ír
ták össze a segélyre szorultakat s már ez össze-
irás is 43 özvegyet és 187 árvát mutat föl. 

**{A műegyetemi hallgatókat segélyző egyletnek,) 
mely már tizenegy év óta áll fent, a lefolyt évben 
3513 frt bevétele volt s 25 tanuló segélyezett 1084 
frttal; tőkéje 6100 frtra növekedett, s 600 hall
gató közül 306 tagja volt. Ezen egylet nemcsak 
segélyezésekkel foglalkozik, hanem kölcsönző 
pénztárt is állított, melyből 4700 frtnál többet 
kölcsönzött ki a tagok közt. 

Mi újság? 
© {Gyülekeznek a honatyák.) Egy-egy jó ma

gyar alakkal újra gazdagabb a váczi-uteza, s Mar-
chal és az „Arany sas1' éttermeiben újra meg
szaporodik a magyar szó. A fölérkező képviselők 
alig fognak találni fészkükbe. A Deák-klubb már 
előbb elhagyta a Hungáriát s a börze régi helyére 
tette át helyiségeit, a jobboldali képviselők tehát 
csak el fogják találni valahogy, merre van a dörgés. 
Do a baloldaliak! Azoknak a köre a váczi-utezai 
Keglevich-házból a vacatió ideje alatt került a 
takarékpénztár szénatéri házába: hogy találnak 
majd azok oda ? Hanem kissé ominózusnak látszik, 
hogy az országgyűlés mindkét pártjának köre oly 
pénzintézetszagu épületekbe tévedt! Csaknem 
lesz belőle „krach"! Különben az országgyűlés je
len időszakának megnyitásához nagy érdekeltséget 
kötnek sokan; a pártok uj alakulását várják, uj 
csoportosulást és uj jelszavakat. Andrássy Gyula 
külügyminiszter maga is elhalasztotta Bécsbe 
utazásának idejét s bevárja az eseményeket. Mi fog 
történni s fog-e egyátalában történni valami ? 
azt jövendöljék meg a politikusok. Mi már sok
szor láttunk olyan vajúdó hegyet, a melyik egeret 
szült. Hátha olyan ez is ?! 

** {Halottak emléke.) Az idén a főváros nem 
kereste föl oly nagy tömegekben a kerepesi-ut 
melleti temetőt, mint máskor, de azért most is nagy 
sokaság hullámzott a sirok közt, melyek koszo
rúkkal voltak ékítve s lámpákkal és mécsekkel 
világítva. A kegyelet adójának lerovására most 
két ünnep kínálkozott, s ekkép a közönség nem 
egy nap kereste föl a sírokat. Elhunyt jeleseink 
nyughelyén mindenütt megtaláltuk az emlékezet 
tüzét és koszorúját, s az egyetemi ifjúság gyász
lobogók alatt kereste föl e hantokat s dalárdája a 
„Szózatot" és „Hymnuszt" énekelte. Voltak rövid 
alkalmi beszédek szintén. Az orvosegyetem ifjai 
külön is fölkeresték néhai kitűnő tanárjok: Ba
lassa díszes sírját. A joghallgatók pedig az utóbbi 
időkben elhunyt pályatársaikról sem feledkeztek 
meg, valamint az 1860. márcz. 15-én agyonlőtt 
Forinyák Gézáról sem. A közönség legnagyobb 
csoportban Batthyány mauzóleuma előtt állt, mely
nek Schickedanz fiatal épitészünk által készített 
tervrajzát lapunk pár év előtt közölte. Az épü
let most már közel áll befejezéséhez a temető 

dombján emelkedik, dominálva a halottak orszá
gát. A mauzóleum két szárnyfalát (mely előtt 
lépcsőzet visz föl) Lotz Károly graphikus 3 fest
ménynyel díszíti, rozsdabarna ecsetvonásokkal raj
zolva oda allegorikus alakzatokat. Eddig Klió van 
készen, a mint egy genius által tartott érczlapra 
ir. — Szerdahelyi Kálmán ideiglenes síremléke 
is e gyászemlékü napokra készült el. Egy szik
ladarabot ábrázol ez, melynek közepére papirlap 
hajlású réz-tábla van illesztve az elhunyt nevé
vel, alól pedig álarcz és tört lant, mindkettő réz
ből. A temető egy nagy része megdöbbentő hatású 
volt. Ezer meg ezer uj sir van egy tágas részében, 
friss hantokkal s még meg sem barnult keresztek
kel s más jelvényekkel. Itt lehet csak látni, mily 
sokat elragadtak a legközelebbi idők ! 

** {A király) a birodalmi tanács megnyitása 
után Bécsből nov. 5-én visszaérkezett Gödöllőre, 
s most már huzamosb ideig marad itt. Vele jött 
o-r Andrássy külügyminiszter, Lipót herczeg és 
a toskanai nagyherczeg is. A jelenlegi szép őszi 
időkben minden nap rókavadászatok folynak Gö
döllő környékén. 

** {A fővárosi tisztviselők választásai) nov. 
4-ike óta folynak. A polgármesteri állásra Kam-
mermayer Károlyt választák meg, alpolgármeste
rek pedig: Gerlóczy Károly ésKada Mihály lettek. 

** {A magyarországi műemlékek bizottságának) 
tagjai közé a közoktatási miniszter legújabban 
Torma Károlyt nevezte ki. 

»* {Csokonaiszületésének századik évfordulója) 
nov. 7-ón volt, s e napot a debreczeni főiskola 
ifjúsága ünnepélyesen készült megülni. Szülővá
rosa egyébiránt két év előtt lerótta iránta a 
kegyelet adóját, midőn díszes szobrot emeltetett 
egyik téren. 

** {Zászlószentelés.) Csikszerdán okt. 30-án 
szentelték föl a 26-ik honvédzászlóalj lobogóját, 
mely alá Csikszék és Udvarhelyszék székely ifjai 
tartoznak. Előtte való nap ismerkedési estély volt 
Lázár Domokos polgármesternél, s fáklyás menet 
a két zászlóanya (Mikó Antal csikszéki főispán 
neje és Dániel Gábor udvarhelyi főispán neje) 
tiszteletére, továbbá Graef Ede kolozsvári honvéd
kerületi parancsnok tiszteletére. A fólszontelési 
ünnepély a vár előtti téren emslt oltár körül, a 
szabadban ment véghez, s jelen volt a két szék 
összes intelligencziája. A mise után Nagy Lajos 
alesperes mondott beszédet, mialatt a koszorulá-
nyok diszes szalagot kötöttek a zászló rudjára. 
A szegek beverése egy-egy hazafias mondat 
kiséretében történt. A fölavatott zászlót Graef 
altábornagy adta át Sándor László őrnagynak, ki 
azt lelkesítő beszédben bízta a legénységre. E 
szertartásokat lakoma követte. Az ünnepélyt 
pedig tánczvigalom zárta be. 

** {Szent-Pétervár veszedelemben volt.) A viz 
elnyeléssel fenyegeté. Október 15-én valóságos 
rémület fogta el az orosz fővárost. A finlandi 
öbölbe nagy mennyiségű vizet hajtott a szél, és ez 
áramlat találkozott a Newa vizével, visszanyomta 
azt, a folyam 13 láb magasságra nőtt, a város alsó 
részét elönté és fölemelte a téli palota előtti 
kövezetet is. Az utczák folyókká lettek és a hidak 
hozzáférhetetlenné lőnek. Ha a szél 2 — 3 nap 
tart, az egész városnak vége lett volna. — Az 
orosz kormány komolyan gondolkozik arról, hogy 
fővárosát másuvá tegye. 

i {Halálozások.) A képviselőház egyik tagja: 
Kosztolányi Károly, a nyitra-verbói kerület ország
gyűlési képviselője, és a közoktatásügyi miniszté
rium osztálytanácsosa, meghalt e hó 2-án, hosszas 
betegeskedés után 55 éves korában. A boldogult 
1848-ban mint nemzetőr kapitány szolgált, később 
mint ügyvéd működött s két ízben képviselte a 
nyitra-verbói kerületet. — Debreczenből Bihar
megye egyik derék veterán férfiának: Márkus 
Ferencsnei: 71 éves korában történt elhunytáról 
értesítenek; Veszprémből pedig egy gyászlap 

I" Peczek Antal Ledegard József halálát jelenti; e hó 
1-én halt meg 71 éves korában. 

A külföld halottjai közül kettőt emiitünk 
meg. Feydeau Ernő elhunyt Parisban 52 éves ko
rában. Mint iró sikamlós tárgyú müvei által tűnt 
föl, különben elevenen forgatta az elbeszélői tol
lat. Műveiből magyarra is le van fordítva néhány 
elbeszélés, regény. — Brémából pedig Lüben 
Ágostnak, a német tanítók nagyhirü vezérférfiának 
halálát jelentik, ki okt. 27-én 70 éves korában 
halt meg. 

Nemzeti színház. 
Péntek, okt. 31. „7/7. Richárd király." Tragödiaö felv. 

Irta Shakespeare, ford. Szigligeti. Zenéjét szerz. Volkmann. 
Szombat, nov. 1. A kholera-árvák javára: „Hunyady 

László." Opera 4 felv. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz 
{Hauck k. a. föllépte). 

Vasárnap, nov. 2. „A betyár kendője." Népszínmű 4 
felv. Irta Abonyi Lajos. 

Hitfö, nov. 3. „Giboyer fia." Szinmü 5 felv. Irta 
Augier Emil; ford. Csáthy. 

Kedd, nov. 4. „A zsidónő." Opera 5 felv. Zenéjét szer
zetté Halévy. 

Szerda, nov. 5. „Don Caesar de Bazan." Vígjáték 5 
felv. írták Dumanoir és D'Eonery; ford. Diósy. 

Csütörtök, nov. 6. „A fekete dominó." Vig opera 4 felv. 
Zenéjét szerzetté Auber. (Hauck k. a. föllépte). 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Budapest. B. S. Nyelv, verselés s azonfelül minden 

azt ajánlja, ;hogy a szerző érdekében félre tegyük. „Senkié 
semmi roszat tészen," „Szerelmem most ifjúságom emléke", 
„Mondani soha merészel em" stb. Mind ezek azt mutatják, 
hogy még elébb magyarul is meg kell tanulni. 

— Budapest B. V. A népdal formájában és hangjában 
már van valami, legalább olyasmi, mint a viszhang. Nem 
lehetetlen, hogy lesz sikere a kitartásnak, de azt megjöven
dölni nem lehet, majd csak az idő mutatja meg. 

— F - a. A „Tűnődés" oly üres, eszmétlen valami, hogy 
minden további tűnődés nélkül a papir-kosárba dobtuk. 
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N e m r é g közölték a lapok Európának az 
ujabb időben egyik legmiveltebb, tiszta al
kotmányos érzelmű, átalánosan t isztel t és 
szeretett fejedelme k imul tá t . Szép tehetsé
gek, nemes izlés, nagy tudomány, tiszta, be
csületes je l lem, törvénytisztelet és szigorú 
kötelességérzet, — ezek voltak János szász 
k i rá ly azon tulajdonai, melyeket oly kevés 
koronás főnek szokott Ítélni a történelem. 

A tudományoknak egyik legkitűnőbb 
mivelöje volt, költő és a mellet t fáradhatat
l a n uralkodó, ki nap nap u t án lankadatla
n u l dolgozott. Tövéről hegyire ismerte a köz
igazga tás és közszolgálat 
m i n d e n ágát, min t kevés 
hivatalnok. Nem volt oly 
á l lami kezdeményezés,me-
lye t elejétől végig figye
lemmel ne k isér t volna, 
előkészité a reformokat s 
a nép-, iparos- és felsőbb 
oktatás, mező- és erdőgaz
daság, szegény- és kór
házügy, fogházak, kő- és 
vasútépí tés , vizszabályo-
zás, ipar, tudomány és 
művészet, s á ta lában az 
anyagi és szellemi előha-
ladás minden ága kiváló 
pár t fogót és előmozditót 
t a lá l t benne. 

A mel le t t nyá jas , le
ereszkedő, igénytelen mo
dorú volt s a sürü lakos
ságú Szászországban a l ig 
volt ember, a ki szemtől 
szembe ne l á t t a volna, 
mer t ö mindenrő l gondos
kodó, s csaknem minde
nü t t jelenvaló fejedelem 
volt . 

Poli t ikájában az ujabb 
nézeteknek hódolt. Mint 
bátyja, Fr igyes Ágost , ö 
is félre dobta a legi t imi tás 
e lavul t elvét és elfogadta 
az alkotmányosságot. Csak 

Németország egységét 
nem k iván ta a rég i német 
szövetség teljes el törlésé
vel, hanem igen is jav i tá -
sával. 

János, szász király. 
(1801-1873.) 

János Nepomuk Mária József k i rá ly 
született 1801. decz. 12-én s harmadik fia volt 
Miksa herczegnek és első nejének Margit 
pármai herczegnönek. Atyjának s nagybáty
jának a fiörökösökkel nem biró I. Frigyes 
Ágostnak gondos szemei előtt növekedett 
fivéreivel, Fr igyes Ágosttal és Kelemennel. 
A régi és uj nyelvek, történet, hadi, jog- és 
á l lamtudományok képezték t anu lmánya i t 
fő tárgyát . 

1821-ben tanulmányozás czéljából uta
zást te t t fivéreivel Olaszországba, hol bátyja, 
Kelemen a láz áldozatául esett. Ez utazá-

JÁNOS, SZÁSZ KIRÁLY. 

sában ismerkedet t meg az olasz irodalom
mal, mely i rán t egész életén á t a legna
gyobb előszeretettel viseltetett , s kivál t 
Dante „Isteni comoediája" volt az, a mely 
reá a legnagyobb hatást tévé. 1825-ben Phi-
lalettes álnév ala t t közrebocsátá e nagy 
költői m ű tiz énekének német fordítását, 
müitészeti és tör ténet i magyarázatokkal , 
ugy hogy a mii három kötetre ment. E for
dítás több kiadást ér t s a herczeget a német
es olaszországi nagy Dante-egylet legkivá
lóbb tagjává emelte. 

Ezen i rodalmi tevékenység azonban nem 
foglalta el csak szabad 
óráit, a munka idejét ko
molyabb dolgok vették 
igénybe. Pénzügyi állam
szolgálatba lépet t s 1825-
ben a szász pénzügyi igaz
gatóság egyik osztályá
nak vezetője volt, 1830-
ban pedig a pénzügyi kol
légium elnökségét yette 
át. Bátyja, Frigyes Ágost 
ez évben k i rá ly lyá lőn s 
ekkor János is az állam
tanács elnökévé nevezte
te t t ki. Ekkor tagjává lőn 
a b izot tságnak, mely a 
szász a lkotmánytörvényt 
kidolgozta s élénk részt 
vőn a tanácskozásokban; 
majd , midőn az alkot
mány életbelépett, elfog
lal ta helyét az első kam
rában s 1849-ig szaka
da t l anu l részt vett az 
ülésekben és a tárgyalá
sokban. A szász bünte tő 
kódex javasla tának tá r 
gyalásánál ö szerepelt 
mint referens, s a szász 
polgári kódex átvizsgálá
sára kiküldöt t b izot tmány 
tanácskozásaiban is élénk 
részt vet t . Jogi , pénz
ügyi és szépirodalmi mű
ködése me l l e t t , még a 
ka tonai ügyekkel is fog
lalkozott , b á r előszerete
te t a katonai dolgok i rán t 
nem tanúsí tot t . A szász 



Hallgatsz, hallgatsz . . . 
Hallgatsz, hallgatsz . . . hiába várok: 
Rólad kósza hír sem beszél! 
Vagy tán, itt, e hulló virágok 
Példázzák már a barátságot, 
S az ia kaczag az őszi szél? 

Vagy ha sokszor — kezedbe hajtva 
Pihen, gonddal rakott fejed, — 
Feltün a múlt, s mig csüggesz rajta, 
Tova siklik mint könnyű snjka: 
S tudsz bölcs lenni, hogy elfeledd? 

honvédségnek (Communal-Garde) ő volt 
főparancsnoka. 

Bátyjának, a gyermektelen Frigyes Ágost
nak 1854. aug. 9-én bekövetkezett halála 
után János herczeg lépett a trónra, közel 53 
éves korában. Tapasztalatai, szorgalma és 
becsületessége kitűnővé tették uralkodását. 
Behozta az uj kódexet, reformálta a bün
tető kódexét, Szászország anyagi felvirág
zását sokfélekép előmozdította. Uralkodása 
a legszerencsésebbek közé volna számítandó, 
ha az 1866-kiés az 1870-ki évi háborúk nem 
sodorják Szászországot is a veszedelembe. 

Szászország 1866-ban Ausztriának szö
vetségese volt Poroszország ellen s legyő
zetvén, oda veszett az ország függetlensége 
és királyának souverainitása. Akkor emle
gették János király leköszönését is. Azt 
mondják, hogy Napóleon mentette meg attól, 
hogy ugy kebeleztessék be, mint Hannover. 

János király ennélfogva, vagy más okok
ból is talán csak kelletlenül keveredett a 
Francziaország ellen indított háborúba IS70-
ben, de végre is, mint köteles szövetséges, 
hűségesen megtartotta szerződését s egyszer 
harczba menve, a szászok a német hadse
regnek nem váltak szégyenére. Vitézül har-
czoltak, mint egy másik sereg sem kü
lönben. 

A háború után a berlini és drezdai ud
var újra kibékült s a fejedelmek barátságos 
látogatást váltottak. 

Családi életében János királyt sok öröm 
és sok búbánat érte. 1822. nov. 21-kén meg
házasodott s elvette Miksa bajor herczeg 
leányát Amáliát, Zsófia föherczegasszony 
nővérét, egy igen szellemdús és jószivü höl
gyet. E házasságból három fia és hat leánya 
született, de ezek közül a legtöbb elhalt 
szülei előtt és pedig felnőtt korában. Ma 
csak két fia é l : Albert a korona-örökös — 
ma már király és György, s leánya Erzsé
bet, a genuai herczegnö. Megérte azonban 
tavaly a király, hogy aranylakodalmát 
megünnepelhette, mely alkalomra népének 
minden rétege megható bizonyítványait 
adta hálás ragaszkodásának és szeretetének, 
az udvarok pedig figyelmes szerencsekivá-
nataikkal halmozták el az öreg fejedelmi 
párt. Ez volt János király életének utolsó 
derűje. Ereje fogytán volt s a jó királyt 
okt. 31-én kisérte örök nyugalomra alattva
lóinak szeretete és a közbecsülés, melyet 
senki jobban meg nem érdemelt, mint ő. 

Uralkodási idejének legnagyobb részét 
népe boldogitására, kis országa .felvirágoz
tatására szentelte, s épen neki kellett meg
érnie országa államiságának hanyatlását! 
De a történelemben nincsen sentimentalis-
mus, vaskövetkezetességü kereke göröngyöt, 
virágot egyaránt letipor. A német egység 
szükségszerű követelménye a történelemnek, 
melyet egyesek akarata meg nem akadá
lyozhat. Ezt meg kellett tanulnia neki is. 

A történelem a legnemesebb szivü feje
delmetjegyezi föl benne s mintaképül hagyja 
mint embert és mint uralkodót egyaránt az 
utókorra, a ki megérdemli, hogy necsak 
alattvalói, de az emberiség áldása is köny-
nyüvé tegye a földet sirja fölött. 

Én is az ólot küzdhomokján 
Tanultam mint te, s annyi sok . . . 
A sors elég gondot vetett rám; 
Tűrök, mint a fogoly oroszlán; 
D^ feledui nem, nem tudok! 

Hiszen a múlt szép, messze tájék, 
A hová vissza nyom vezet; 
Nyom . . . nem lépsz rá? . . . az idő rálép, 
S nyomot, utat betöd moh, árnyék; 
Az idő mindent eltemet! 

Oh, no hagyd el a régi utat! . . . 
Vagy térj reá, ha elhagyád. 
Lásd — egyedül nekem ez út vad; 
Minden lépés rajt búhoz bút ad; 
S magányom, búm vád volna rád. 

Nyisd meg azért szép, gazdag lelked, 
Hadd szedjem újra gyöngyeit; 
S bár a távol előlem elfed, 
Veled leszek, mert újra kelted, 
Mi édesen táplál, vidit. 

Ébredj tehát . . . hisz gőz, sin, villany, 
Mint annyi szárny, mind készen áll. 
A gondolat a mint megvillan, 
Mar útra kél, jön, rohan, illan, 
Ha akarod, — s reám talál. 

Vagy, ha mindez kevés, ha nem kell 
Festett éden, nom holdsugár: 
Jö j j , vagy megyek! . . . s mint tiszta reggel 
Felkel a nap, fény nyel, meleggel, 
S lesz dal és gyöngyöző pohár. 

Zokog már künn az ősz fuvalma, 
A mi virult, lehull, kihal . . . 
Hadd sirassa, mi meg van halva . . . 
Nem szólunk mi az őszi-dalba, — 
Dalunk lesz ébredési dal! 

Fel . . . készülj , a találkozásra, 
Hol a barátság ünnepel . . . 
Hadd menjen a világ folyása, 
Az idő medrét töltse, ássa: 
Csak egymást ne feledjük el! 

Soós Miklós. 

Tengerparti rajzok. 
(Bret Harte-t 1.) 

I. Magas vízállással. 
Mikor a dagály elvonult a Dedlow la

posáról : akkor tűnik ki csak egész borzasz-
tósága. Szivacs-szerű, gödrös és lyukacsos 
felszíne, lomha, piszkos mocsárvizeivel, 
kanyargó folyókáival, melyek iszapos med
reiben kígyózva haladnak tova, megannyi 
sikos angolna módjára a nyilt öböl felé, 
csúnya látványt nyújt. Az itt-ott elszórt 
néhány zöldes zsombék, gyér füvével, béka
szagával s rósz kigőzölgésével, semmit sem 
enyhit e benyomáson. S ha a szemlélő a 
képzeletnek adja át magát, — ámbár aDedlow-
lapos lomha egyhangúsága épen nem alkal
mas valami nagyon hatni a képzeletre, — 
a vízből hajtott törmelék szétszórt vonala 
kelletlen képeket költ benne a lefolyt viz 
árjáról s szomorú gondolatokat a vissza
térendő dagályról, melyeket a jelenleg nyá
jasan mosolygó napfény sem képes elosz
latni. A körűibe elterülő zöld rétség, mintha 
e gondolat súlya nehezednék rajta, ugy 
látszik, mintha félne szabadon tenyészni, 
mig e vissza-visszatérő látogatástól végkép 
meg nem szabadul. Az alacsony földön 
kúszó áfonyabokrok fanyar gyümölcsében 
valami benne zsugorodott édességet vél az 
ember fölfedezni, melyet az örökös hideg 
viz nem engedett igazában kifejlődni. 

A mi hang hallatszik a Dedlow-laposon, 
az is mind oly szomorúságra hangoló és 
búskomor. A nádi bika halottias bömbö-
lése, a sirály sivitása, a vadludak kiáltozásai, 
a versengő csörgő-kacsák lármája, a meg
riasztott daru éles, veszekedő tiltakozása s 
a szélleljátszö egytagú panaszos siráma — 
mind leírhatatlan kifejezéssel birnak. S e 
gyászos madarak tekintete sem vidámabb, 

vigasztalóbb. Valóban sem a kékes gém, mely 
szárközépig vízben áll s nyilván meghűlés
nek teszi ki magát megázott lábairól; sem 
a siralmas sirály, a megvetett vöcsök, vagy 
a félénk szalonka, melyek csatlakozni lát
szanak amahhoz, öngyilkos kísérletében; 
sem a komor halászmadár, — e szárnyas 
Márius —, a vigasztalan siváron merengve; 
sem a fekete holló, mely ide s tova röpköd 
és nem tudja elhatározni, váljon elment-e 
már az özönvíz vagy nem még s nyilván 
azon búslakodik, hogy nem vihet határozott 
hirt küldőinek: ezek egyike sem alkalmas 
arra, hogy a szemlélőt fölviditsa. Ellenke
zőleg, világosan látszik, hogy a Dedlow 
lapos sivár területe csüggesztöleg hat a 
madarakra is, s hogy a vándorlás évszakát 
a felnőttek bizonyos megnyugvás érzetével, 
a sárga-száju csipaszok pedig némi ábrán
dos reménynyel várják. 

De ha a Dedlow-laposa vigasztalan az 
apálykor, akkor kell csak látni, mikor a da
gály magas vizállása hömpölyög feléje. Mi
kor a nedves lég szele fagyosan fú, s a tenger 
felé nézőnek ugy csap szeme közé, mint egy 
második dagály közelgése, mikor aczélszinü 
szürke csillámvonal jelöli az alacsony göd
rök iszapos körvonalait, mikor a kidőlt fák 
nagy otromba törzsökéi, kagyló-teknökkel 
rakodva, föllibbennek a vízen, s szomorú és 
czéltalan vándorlásaikra megindulnak ismét, 
ide-oda csapódva, de nem haladhatva tovább 
az apály beálltáig, mint az elátkozott bolygó 
zsidó a legendában; mikor a csillogó vad-
kácsák hallgatva úszkálnak, sem hullámot 
nem verve, sem barázdát nem hasítva a vizén; 
mikor a köd, a dagálylyal együtt jő s min
den kéket kizár a láthatárról, valamint az ár 
minden zöldet benyel a föld szinén; mikor 
halászok és hajósok, elveszve a ködben, re
ménytelenül tapogatóznak evező rudjaik-
kal, meg-megriadozva az úszó ágbogaktól, 
mintha tengeri rémek hegyes ujja fogná a 
csónak szélét vagy egy-egy zsombék vizté-
pett füvei a hullámoktól sodort hulla hajai 
volnának, s e jelekből ismerik meg, hogy a 
Dedlow-laposára tévedtek s ott kell tölteniök 
az éjt és pedig veszélyes éjt, — akkor lehet 
valami kép*zete az embernek a Dedlow-lapos-
ról. magas vízállással! 

Hadd mondok el egy történetecskét, ez 
utóbbi állapotra vonatkozólag, mely mind
annyiszor eszembe jutott, valahányszor a 
Dedlow-laposra puskázni kirándultam. Bár 
az esemény a vidék lapjában is el volt 
mondva röviden, de én azt. ékesszóló rész
leteivel a főszereplő ajkairól hallottam. Nem 
remélhetem ugyan, hogy a női előadás vál
tozatos elevenségét és sajátságos színezetét 
utolérhessem, de igyekezni fogok legalább a 
lényeget megmenteni. 

A nő. ki ez elbeszélés hősnője, közép tá
jon lakott a Dedlow-lapos széles mocsárja 
és a jókora nagyságú folyam között, mely a 
Csendes-tenger által formált öbölbe ömlött, 
a hosszúkás fövény-félszigeten, mely az öböl 
délnyugati határát képezte. A bármelyben 
lakott, gyenge dongája kis kunyhó volt, 

czölöpökön, de csuk néhány lábnyira a 
lapos szine fölött, s három mértföldnyire 
lehetett a part hosszában elterülő teleptől. 
A férje favágó volt. meglehetős jövedelmes 

Jet oly vidéken, melynek fő foglalko
zása fanemnek készítése és ipara. 

Kora tavasz volt. mikor a férje a vissza
térő apály hátán. egy halmaz tuskóval az 
öböl alsó vége felé' megindult. A mint a kis 
házikó ajtajából az útra kelő tutaj után te
kintett, valami hideg pillantást vett észre a 
délkeleti égen s emlékezett, hogy hallotta 
férje megjegyzését útitársaihoz, hogv ugyan
csak igyekezniök kell utjok czéljához érni, 
mielőtt a délkeleti szél, melynek keletk-
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sét távoli morgásban hallotta, megérkezik. 
S akkor éjjel erösebbcn fútt és bömbölt a 
szél, mint valaha hallotta, s néhány nagy fa 
recsegve tört ki a folyó melletti erdőben, s 
a kis házikó ugy ingott, mint kis gyermeké
nek a bölcsője. 

De bármennyire zúgott is a vihar a kis 
kunyhó körül, a nő jól tudta, hogy az, a 
kiben ö megbízott, maga tartja erős kezében 
az evezőt és rudat, s ha féltette volna, nem 
hagyta volna öt magára. Ez s házi teendői 
és beteges kisdedének gondja nem engedték, 
hogy a zivatarra sokat gondoljon, kivéve a 
reménykedést, hogy férje a tuskókkal sze
rencsésen elért Utópiába, a sivár messzisé-
gen át. De megjegyezte aznap, mikor a 
csirkéknek enni adni s a tehenet ellátni künn 
járt, hogy a viz egészen a kis kertecskéjök 
sövényéig ért s a dagály moraját a déli 
partról, bár sok mérföldnyi távolból, tisztán 
hallotta. Arra gondolt, milyen jó volna, ha 
valaki volna itt, a kivel egyről-másról be
szélgethessen, s gondolta, ha nem volna oly 
messze, s nem fújna oly nagyon a szél és a 
talaj nem volna oly járhatatlan, ölébe venné 
kisdedét s átmenne Rykmanékhoz, a legkö
zelebbi szomszédhoz. De lám, azalatt meg 
találna érkezni a férje, bőrig átázva, s nem 
volna senki, a ki fogadja vagy elejébe fus
son ; aztán a piczinek is megárthatna a hideg 
levegő, mert göthös és nyavalygós. 

De akkor éjjel, meg nem tudná mondani 
miért, nem jött álom szemeire,hogy elaludjék, 
sőt le is fekügyék. A vihar valamicskét csön
desedett, de ő csak ott ült, sőt olvasni is pró
bált. Nem tudom a biblia volt-e vagy valami 
népies folyóirat, a miből a szegény asszony 
olvasgatott; valószinüleg az utóbbi, mert a 
szók mind csak összefutottak s oly értelmet
len zavarba jöttek, hogy végre kénytelen 
volt letenni a könyvet s ahhoz a kedvesebb 
könyvhöz fordulni, mely a bölcsőben feküdt 
előtte, még mocsoktalan tiszta első lapjával 
s megkisérlette annak jövőjében, mintegy 
további tartalmában, olvasni. S a mint a 
bölcsöt rengette, gondolatai mindenkire s 
mindenre szétcsapongtak, de álom csak nem 
jött szemeire. 

Majd tizenkettő volt az óra, mikor végre 
ruhástól az ágyára dűlt. Meddig aludt, nem 
tudja meghatározni; de arra ébredt, mintha 
iszonyúan fojtogatnák s magát talpon állva 
találta és szörnyen reszketve, a szoba köze
pén, gyermekét kebelére szorítva s „valamit 
szólt." A kicsike sirt és zokogott, s ö fel s 
lejárt, csicsigatva s elaltatni próbálva, a 
mikor az ajtón valami kaparást hallott. Ijed
ten nyitá föl s szinte megörült, a mikor látta, 
hogy csak az öreg Bodri, a kutyájok, esuron-
viz, átázva mászik be az ajtón. Szeretett 
volna kitekinteni, nem mintha remélné, hogy 
a férje jő tán, csak meglátni, hogy áll a vi
lág odakünn; de a szél olyan erősen feszi
tette az ajtót, hogy alig birta tartani. Leült 
egykissé, aztán egykissé ismét járkált a szo
bában, azután megint lefeküdt egykissé az 
ágyra. Épen a fal mellett feküdt s hallani 
vélte egy-két izben, mintha valami lassan 
kaparná a kunyhó zsindelyét, minf a mikor 
száraz fagalyak verődnek hozzá. Azután 
valami lassú hortyogó hang hallatszott, a 
hogy a kis gverek teszen, mikor nyel; aztán 
„klikk-klikk'"- - meg ismét „glukk-glukk" 
hangok; hogy jobban hallhassa, felült az 
ágyában. A hogy felült, a fél setétben, más 
hang vonta magára figyelmét, mintha va
lami másznék a hátulsó ajtóról a szoba kö
zepe felé. Először csak olyan vékony volt 
mint a kis ujja; csakhamar tenyérnyi lett; 
aztán elterült az egész szoba padlóján. A 
viz volt. 

Fölugrott s az első ajtóra szaladva, hir
telen kinyitotta. Csak vizet látott, semmi 

mást. Szaladt a hátulsó ajtóra s kinyitotta, 
de ott sem látott egyebet, csak vizet. Eszébe 
jutott, hogy a férje egyszer azt mondta, hogy 
a dagály nem veszélyes, mert annak szabá
lyos lefolyása van, az ember előre kiszámit-
hatja; shogyjö szivesebben lakik az öböl 
mellett a dagály útjában, mint a folyam 
mentében, a mely kicsaphat bármikor is. De 
vájjon a dagály volt-e ez most? Azt meg 
lehet tudni. Innét a hátulsó ajtóhoz szaladt 
s egy darab fát kidobott a vizre; a viz 
gyorsan vitte az öböl felé. Akkor lehajolt s 
a markába merített és ajkaihoz vitte; friss 
és édes viz volt. A folyam csapott ki s nem 
a dagály jött! 

Ekkor, — oh legyen dicsőség istennek, 
irgalmáért! — nem ájult el s nem esett le 
a lábáról; ekkor, — áldassák a Megváltó! 
— mert az ö irgalmas keze érintette s erő
sítette öt e borzalmas pillanatban, hogy 
a rettegés csak ugy lefoszlott róla, mint 
egy ruha, s megszűnt reszketni, — ekkor s 
azután sem vesztette el lélekjelenlétét, e 
rettenetes éj minden megpróbáltatásai kö
zepette. 

A nyoszolyát a szoba közepére húzta, 
az asztalt pedig rátette, hogy arra tehesse 
föl a kis baba bölcsőjét. A padlón a viz már 
bokán felül ért, s a kunyhó egyszer-kétszer 
oly észrevehetően megingott, s átalában 
ugy recsegett minden sarkán, hogy az ab
laktáblák is felszakadtak s kinyíltak. Aztán 
ismét azt a kapargatást s verödést hallotta 
a falhoz kívülről s a mint kinézett, látta, 
hogy egy gyökeréből kiszakított nagy fát, 
(megismerte, hogy épen az, a melyik a rét 
felső végén az ut mellett állott volt,) hozott 
a viz házukig. Szerencsére hosszú gyökerei 
az iszapba bele kapaszkodtak s nem enged
ték oly gyorsan haladni, a hogy a viz ro
hant, mert ha egész erejével ütődött volna 
a házhoz, még a czölöpökbe vert erős sze
gek s kötések sem állhattak volna ellent a 
rázkódásnak. A kutya ráugrott a görcsös 
fatörzsre s reszketve és vinnyogva mászott 
rajta, ágai közé. Egy gondolat, a remény 
egy sugara villant lelkébe hirtelen. A nehéz 
s meleg gyapjú ágytakarót lerántotta a 
nyoszolyáról, beletekergette a nyöszörgő 
kis gyermeket, s kilépett az ajtón a térden 
felül érő vizbe. A mint a fa megint a kuny
hóhoz csapódott s azt megingatta és recseg
tette, felugrott a törzsre. Isten kegyelméből 
sikerült el nem csúsznia sikos felületén s jól 
megvetette lábát egy kérges ágon, egyik 
karjával körül karolta azt, a másikban a 
nyöszörgő gyermeket tartotta. Most valami 
erősen ropogott a kunyhó bejárata fölött, s 
a szemöldökfa, a mely alól csak épen hogy 
kilépett, egyszerre előre zuhant, mint a 
hogy a barom előbb térdre bukik, mielőtt 
lefeküdnék, — s abban a perczben a nagy fa 
egyet kanyarodott s tova indult, élő terhé
vel, a fekete északába. 

Minden fölindulás s veszély közepette, 
s a siró kis baba csititgatása és a szél sü-
völtözése és helyzetének ingadozó s bizony
talan volta daczára, mégis csak visszafor
dult az elhagyott s vizmosta kunyhó felé. 
A jutott eszébe, s csodálja, hogy oly balga 
lehetett s akkor ilyesmi csak eszébe is jut
hatott, hogy bár csak másik ruhát vett 
volna magára, s a kis babára is ráadta volna 
a jobbik ruháját; aztán imádkozni kezdett, 
hogy csak a ház ne dűljön össze, hogy ha a 
férje visszajö, találjon épen valamit s ne 
legyen minden puszta és sivár, — s ha a 
házat meg nem találná, hogyan tudhatná j 
meg, mi lett belőle s a kicsiből ? S e gondo- j 
latra oly alélt és beteg lett. De nem adhatta | 
át magát egészen a szomorúságnak, mert j 
valahányszor bárkájának hosszú gyökerei. 
valami akadályba ütköztek, az egész törzs 

megbillent, ugy hogy kétszer is bele mártotta 
őt a setét vizbe. A kutya, mely szórakozása 
ról gondoskodott, a mint a fatörzsön fel s 
alá szaladgált, szűkölve és vonitva, egyszer 
csak lebukott egy ilyen ütödéskor. Egy dara
big úszott a fa mellett, s próbálta fölkapni 
rá, ö is próbálta fölsegiteni, de nem birta, 
mert a kutya is félt s szűkölt, mig egyszer 
aztán elmaradt s végkép elvesztette szem 
elöl. így maga maradt a kis babával. A tüz 
is, mely még egy darabig égett az elhagyott 
kunyhóban, egyszerre csak kialudt, mintha 
leöntötték volna. Most már nem is tájékoz
hatta magát, merre viszi a viz. A félsziget 
föveny partjainak szürke ormai még homá
lyosan kiemelkedtek a vizböl, s irányukból 
azt ítélte, hogy ő is a folyam irányában 
halad lefelé. De csak lassan mozgottak, 
mintha holt vizben volnának, s ugy gon
dolta, hogy az örvénybe jutott, melyet a 
visszafolyó dagálynak a kiáradt folyam vi
zével való találkozása okozhatott. Ha csak 
a dagály hamar vissza nem fordul, az a ve
szély fenyegette, hogy egészen annak árjába 
sodortatnak s azt kiviszi majd a sik ten
gerre; de ha ezt a veszélyt elkerülhetik, 
talán az apály az öböl táján találja s ott a 
félsziget erdős magaslatai közt megakadnak 
s ott éri a reggel. Néha ugy tetszett, mintha 
hangokat s kiabálást hallana a folyó felöl, 
marha-bögést, vagy juhok bégetését. De 
aztán ugy tetszett, hogy csak a füle cseng 
és a szive lüktet erősen. Egyszersmind azt 
is érezte, hogy kuporgó helyzetében ugy 
megdermedt s megmerevedett, hogy alig bír 
mozogni s a gyermek is, a mint kebléhez 
szorította, keservesen kezdett sirni, érezvén, 
hogy a tej nem akar folyni s ezen ugy meg
rémült, hogy fejét csak a kendőjébe húzta 
s maga is elkezdett sirni. 

Mikor a fejét újra fölemelte, azon vette 
észre, hogy a dagály emelkedő árja a háta 
megé került s ebből tudta, hogy a fatörzs 
ismét egyet fordult velők. Mentett a vizböl, 
hogy szikkadt torkát egykissé megnedve
sítse, s a viz most oly sós volt mint könyei. 
Ez még némi vigasztalás volt, hogy most 
már a dagály viszi, csöndesen; a szél is meg
csöndesedett s körül minden néma és rémes 
hallgatásban volt. Alig mozgott a hullám a 
fatörzs repedezett kérge körül s a vizszin 
simán és redőtlen terült el alatta. Szólt 
gyermekéhez, csak hogy a maga hangját 
hallja s tudja, hogy nem vesztette el azt. 
Gondolta, — furcsa volt, de nem tehetett 
róla — mily rémes lehetett az éj leszállta, 
mikor a nagy bárka az ázsiai tetők felett 
lebegett s a teremtés nyomai eltörültettek 
a föld szinéröl. A hajógerendákba kapasz
kodó hajósokra is gondolt, szegény asszo
nyokra, kik egy-egy tört deszkaszálba csim-
pajkóznak, s kiket a kegyetlen tenger ha
lálba korbácsol. Megpróbálta hálát adni 
istennek, hogy őt megmentette, s szemeit 
a nyugtalan álomba merült babáról égre 
emelte. Egyszerre, déli irányban, nagy tüz 
csillant ki a ködhomályból s föllobbant és 
villogott a setétben. Szive is gyorsabban do
bogott a kisded hideg arcza felé. A fény
torony lámpája volt, az. Öböl bejáratánál. 
A mint ezen még bámulva gondolkodott, a 
fatörzs egyet billent, egy kicsit kerengett s 
azután megállt és mintha gyökeret vert 
volna. Kinyújtotta kezét s a viz hozzá
hozzácsapódott. A fa fenékre volt ülve és 
pedig a fénytorony s a dagály árjának irá
nyából Ítélve, a Dedlow-lapos közepe táján. 

Ha nyöszörgő és hánykódó gyermekén 
nem aggódott volna, s ha keblének hirtelen 
kiapadt forrása nem búsította volna, arány
lag jól s mentnek érezte volna magát. De 
igy, a kettős aggály nem engedte örülni a 
szabadulás gondolatának s mindent a veszély 
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fekete szinében látott maga körül. A mint ben; az öreg asszony gondolta, jó lesz neki 
a dagály gyorsan esett, egy nagy csapat fe- s odamenve észrevette az oda kuporodott 
kete vadlúd csapott el mellette, kiáltozva és „fehér" asszonyt és kis babát. Szegény, örö-
gágogva. A szélkiáltók is fölreppentek s mében, mindjárt neki is adta a kendőjét, a 
vijjogva kerengettek a fatörzs körül s aztán minek a vénasszony nagyon megörült, 
félelem nélkül leszálltak rá, meglippenve Azután jött a férje, s messziről szaladva 
mint egy szürke zátonyon. Egy nagy gém is rohant ölelésére, tiz évvel vénülve aggodal 
ott szálldosott s krúgatott, mintha tiltakoz
nék s végre szikár lábaival megült a nagy 
fa egyik ágán, alig egypár lábnyira tőle. De 
a mi legkülönösebb volt, egy csinos kis fe
hér madár, nagyobbacska egy galambnál, 
mint egy kis gö
dény, de nem volt 
gödény, sokáig mind 
csak ott kerengett 
körüle, mig végre 
az is a fa egy kis 
ágára szállott, épen 
a válla fölött. Ki
nyújtotta kezét s 
végig simogatta a 
madár szép fehér 
nyakát, de az meg 
sem mozdult. Olyan 
soká ott maradt, 
mintha a kis babát 
vizsgálná s annak 
figyelmét akarná 

magára vonni. De 
hiába, a kis gyer
mek oly fagyos hi
deg volt s annyira 
el volt kényszered
ve, s kis szempillái 
alatt ugy el volt 
kékülve, hogy az 
anyja hangosan el
sikoltotta magát, a 
madár fölreppent, ö 
pedig elájult. 

Ez volt a legro-
szabb; ámbár talán 
nem is volt épen 
rósz, legalább ma
gára nézve. Mert a 
mikor magához tért, 
már világos nappal 
volt, s körüle sekély 
holt-viz. Valami za
vart s rekedt torok
hangot hallott s egy 
vén asszonyt látott, 
a ki valami indián 
dalt dúdolgatott s 
ide-oda támolygott 
a mocsár szélén ra
kott tüzekörül,mely 
rásütött az eszmé
letre tért szegény 
asszonyra és anyá
ra. Első gondolata 
kisdede volt, s épen 
kiáltani akart, hogy 
azt nem találta; a 
mint egy fiatal asz-
szony, a ki maga is 
anya lehetett, kita
lálta gondolatát s 
hozta a kis „po
rontyot" halványan, de élve, egy furcsa kis 
füz vessző-kosárba bele kötözve, épen mint 
az indián anyák szokták a gyermekeiket, 
hogy egyszerre sirásra és nevetésre fakadt, 
s a fiatal asszony s a vén aszony nagy fehér 
fogaikat vicsorították s fekete szemeikkel 
csiptetve kiáltottak: „semmi baja, semmi 
baja, szép baba; fehér-ember mindjárt j ő ' 
— hogy örömében szerette volna barna ké
peiket megcsókolni. Akkor mondták, hogy 
furcsa kis kosaraikba áfonya-bogyót szedtek 
a laposon, s ugy látták meg, hogy messziről 
egy fa ágáról valami ruhaféle lobog a szél

mában, a mire ismét ugy elalélt szegény, 
hogy ugy kellett felemelni a földről. Mert 
hát az ura nem találva őket a kunyhóban, 
kinn futkosott a laposon, s az indiánoktól 
tudta meg, hogy egy asszony t s kis gyerme-

dagálykor, vagy tévednél el egyszer-kétszer 
mikor sürü köd boritja, mint én, akkor 
megértenéd a szegény Mari kalandjának 
borzalmait s meg tudnád becsülni a sze
rencsét, hogy a magas vizállás szinvonala 
fölött lakhatol! — á—r— 

Ostromló honvéd. (A branyicskói csata emléke.) 
Faragó mintázata után vasba öntetett a prakenfalvi vasgyárban. 

ket találtak élettelenül egy nagy fán, me
lyet az árviz sodort magával, de aztán a la
poson ott hagyott. 

A következő dagálykor aztán a nagy fát 
oda vonszolta a lakásához, ámbár nem érde
melte meg a fáradságot s másik házat épí
tett s azt a fatörzset faragta czölöpöknek és 
azután elnevezte: „Mari bárkájának." Lehet 
gondolni, hogy valamivel magasabbra épí
tette az uj házat. S ennyi az egész. 

Talán nem sok, tekintve a Dedlow-lapos 
gonosz természetét. De csak gyalogolnál 
rajta te is, apály idején, vagy eveznél fölötte 

A branyicskói csata emléke. 
Kegyelettel őrzi minden nemzet azon fiai 

emlékét, kiknek dicső, nagy tettei örök hálára 
kötelezik. A szellem munkásai sok irányban ver

senyeznek, hogy a mű
vészi alkotás varázsá
nak hatalmas erejével 
megóvják a feledéstől 
a nagy idők emlékét; 
költők, szobrászok, 

képírók nagy emberek 
iránti kegyelet őreivé 
lesznek, nemes tettek 

becsvágyát tartják 
ébren, és nem ritkán 
kölcsönöznek magas
röptű lendületet az 
akarat szunnyadó ere
jének. 

Alig van korszak 
hazánk történetének 
hosszas folyamában, 
moly a nemzet nagy 
tetteire nézve az 1848 
és 49-ik évek esemé
nyeit túlszárnyalná. 
Dicső emlékű szabad-
ságharczunkban leg
újabb történetünk szá
mos kimagasló alakja 
szerepelt s az egész 
nemzet, az egész mű
velt világ legjobbjai-
tól megtapsolva har-
czolt a haza üdvéért, 
az emberek szent jo
gaiért hősiesen, mint 
vitézi idők, daliás ősök 
utódaihoz illik. Ha 

most erőnkbe bizva, 
önérzettel léphetünk a 
művelt népek soraiba, 
ha Európa számba 

vesz; ha véres harcz 
nélkül elismerést sze
rezhettünk alkotmá
nyunknak, a 48-diki 
országgyűlés művei
nek, mindezt legelső 
sorban ezabadsághar-
czunk lélekemelő tet
teinek köszönhetjük. 

Mi sem természe
tesebb, minthogy ama 
két év kiváló esemé
nyeit, külső jelekkel, 
a szobrászat monu
mentális alkotásaival 
igyekszünk megörökí
teni. De azt be kell 
vallanunk, hogy még 
koránt sem róttuk le 
teljesen a kegyelet kö
teles adóját. A na-
gyobfeszerüre terve
zett emlékek, mint az 
„aradi vértanuk"-nak, 
mint Bem tábornok
nak szobra, bár a kö
zönség szives áldozat
készségével találkoz

tak, még a kivitel kezdetének stádiumába sem 
léptek. Óhajtjuk, biztosan hiszszük, hogy nem 
fogják sirjukat lelni az intézők közönyében s a 
bizottmányok buzgósága versenyezni fog az ada
kozókéval. Szomorúan jellemezno bennünket az 
idegen előtt, ha a lezajlott védelmi harcz nagy
szerű eseményeire, nagy alakjaira néhány, kőfa
ragó-műhelyekből kikerült faragványnál egyéb 
alig emlékeztetne. Valóban eddigi csata-emlékeink 
tulnyomólag nagy része inkább jelei, mint éb
resztői a kegyeletnek; több jóakaratot, mint ki
viteli értelmet tanusitanak. A bizottmányok — 
néha kényelemből, gyakrabban tájékozatlanság
ból — legtöbbször kőfaragókhoz fordulnak, a bár 
nem ritkán oly szép összeggel rendelkeznek, hogy 
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művészi csinü emléket szerezhetnének, nem igen 
fordulnak szobrászhoz, s majdnem kivétel nélkül 
kőfaragók által gyártatnak sokszor épen minden 
ízlés nélküli, alaktalan emlékeket. A méltán ma
gasztalt „aradi honvédemlék" értelmes bizottmá
nya első volt, mely jeles szobor-művészhez for
dult, s a szerény pénzalap daczára művészien 
szép emléket létesített. 

A azepesiek, kik néhány év előtt 
elhatározták, hogy a branyicskói 
hires győzelem emlékére szobrot 
emelnek, szintén szobrászhoz for
dultak. Faragó János Lőcsén lakó 
ügyes szobrász-hazánkfiát kérték föl, 
s bár a bizottmány csekély pénz 
fölött rendelkezett, mégis sokkal 
szebb emiékot nyertek, mintha bár
melykőfaragó gyárban szokásos obe-
liszket jó drágán szereztek volna. 

A Faragó által mintázott, mai 
számunkban bemutatott alak, mely 
nem nélkülözi kifejezésében az ost
romló honvéd lelkesült bátorságát, 
a szepesmegyei prakenfalvi vasgyár
ban kitűnő sikerrel lett vasba öntve 
és ágyu-érczczel bronzirozva. A 
honvéd-alak 8 láb nvgas, a zászló-
rúddal együtt 12 láb. A mű a bécsi 
nemzetközi kiállításon is elismerés
ben részesült; maga a kifogástalan 
jelességü öntés átalános dicséret tár
gya mind szobrászati, mind techni
kus szakemberek részéről. Ezen 
ostromló honvéd az első monumen
tális szobor, a mely Magyarországon 
öntetett. Kiváló érdekű az által is, 
hogy anyaga nem-czizelirozható vas, 
a mit mű-szobor öntéséro kellő ered
ménynyel nem igen sikerül hasz
nálni, mégis ugy került ki a gyár
ból a mű, hogy az minden igénynek 
megfelel, mondhatni, minden vára
kozást felülmúlt, a miért Aradi Já
nos gyárigazgató szakértelmének és 
buzgó gondosságának lehetetlen el
ismerést nom ezavazni. Az érczöntés gépipari tár
gyak kivételév el a nemzetközi kiállításon átalában 
gyengén volt képviselve, s nagy örömünkre szol
gálhat, hogy e fontos iparág terén is ily szép 
eredménynyel mutathattuk be hivatásunkat a mű
iparhoz. örömmel emeljük ki gróf Csáky László 
főispán, a gyár tulajdonosának hazafiasságát, mert 
ő az öntésért, 
oly csekély ösz-
szeget kíván
ván, a mely az 
anyag árát is 
alig fedezte, a 
szobor létesit-
hetéséhez nagy 
mértékben hoz
zájárult. 

A mint az 
emlék a kiállí
tásról visszaér
kezik, nem so
kára felállít
tatván, illő ün
nepélyességgel 
le fog a közön
ség előtt lep-
leztetni, hogy 
Iglón-e, vagy 
pedig magán a 
csata s •/ in he

lyén, értesülé
sünk szerint, 

még nincs vég
leg eldöntve. 
Már egyszer a 

bizottmány 
egy szavazat
többséggel Bra-
nyicskó mellett 

nyilatkozott 
ugyan, de való
színűleg újra ta
nácskozás tár
gyává teszi az 
ügyet. Kétségtelenül harczolnak okok a csata 
közvetlen szinhelye mellett is, de ha ez távol van 
minden közlekedéstől, s ezenkívül talán az emlék 
megrongálása ellen sem igen nyújt biztosítékot, ugy 
mégis sakkal inkább óhajtandó, ha az ügybuzgó 
bizottmánya hazafias Igló városa mellett határoz. 

Vidacs János. 
(1826-1873 ) 

Egy megdöbbentő gyászeset hire rázta meg 
a főváros lakosságát e hó 10-kén reggel. Vidacs 
János országgyűlési kópviselő,ország08 hirü iparos, 

Vidacs János 

reggeli 8 és 9 óra között a Rottenbiller-ház ne
gyedik emeletéről az udvarra ugrott s azonnal 
szörnyet halt. 

Nyáry Pál óta ez a második ily szomorú eset, 
mely által a magyar országgyűlések egy ismertebb 
alakja menekül az élet terhétől. 

Mi vitte e szomorú lépésre? fájdalom, nem 

Kartagéna. 

titok. Elnöke volt ama ferencz-józsefvárosí taka
rékpénztárnak, mely hibás s talán könnyelmű 
kezelés következtében, de mindenesetre a bekö
vetkezett átalános pénzválság befolyása alatt is, 

csapást se megelőzni, se elkerülni ném volt képes, 
s inkább tévútra vezettetve, mint másokat vezetve, 
— egyszerre meggyalázva képzelte magát, moly 
fölötti kétségbeesése még inkább kitört, midőn 
a bünfenyitő vizsgálat kövotkeztében valószínűvé 
vált, hogy pörbefogathatása fog a képviselőház
tól kérelmeztetni. 

Vannak emberek, a kiket a va
gyonúkban ért csapás, a jellemükben 
esett gyanú és vád nem ejt kétségbe. 
Elkezdik a pályát szegényül újra a a 
legnagyobb fényűzésből könnyű vér
rel szoknak bele megint a szegény
ségbe. A mi a jellemen esett, azt le
rázzák magukról, mintha nem tör
tént volna semmi. 

Ha Vidacs János az ilyen szőrű 
emberek közé tartozott volna, meg
lehet, még ma is élne, s ogy millió 
értéket meghaladó virágzó gyára, 
melyet csak felényi adósság terhelt, 
elég kényelmes existencziát biztosí
tott volna számára. 

De vannak ismét jellemek, me
lyek átesnek a másik túlságba; ha-
sonlitanak ahhoz a hattyumenyéthez, 
melynek fehér szőrén, ha mocsok 
esik, — moghal bele, a helyett, hogy 
azt letisztítani igyekeznék. 

Hogy Vidacs János ezek közé 
tartozott, arra legnagyobb bizonyság 
szomorú halála. Érzékeny becsület
érzésnek kellett lonni az olyan em
berben, a ki kész volt meghalni 
inkább, mint abban a lesújtó hitben 
élni, hogy szerencsétlenségeknek lett 
okozója, a melyeken nem segíthet 
s ennek következtében polgártársai 
tiszteletét talán elvesztette. 

Vidacs János B.-Komlóson To-
rontálmegyében született 1826-ban. 
Elemi iskoláit is itt végezvén, atyja 
a titeli katonaiskolába adta; de be
látván, hogy abban az időben a ma
gyar fiakra a katonai pályán nem 

valami kecsegtető jövő mosolyog, kivette őt oz 
intézetből s a temesvári gymnáziumba irattá be. 
Később Szegeden, Pécsett, Esztergomban, Kassán 
és Budán tanult, mignem a bölcsészeti és jogi tan
folyamot a pesti egyetemnél végezte. 

Vidacs Jánost Pesten találta az 1848-ki óv. 
Mindjárt a nagy napok elején ő is elment az ifjú

ság szine-javá-
nak ama kül
döttségével Ko
lozsvárra, mely 
az erdélyi "unió 
érdekében in
dult oda. 

Midőn pedig 
azt látta, hogy a 
hazának nem
csak toll-, de 
kardforgató fér
fi akra is szük
sége van, a pesti 

önkénytesek 
közé állt be, 
mely csapattal 
az alsó táborba 
lemenvén, az 
augusztus 19-ki 
csatában mint 
főhadnagy har-

czolt. Majd 
visszakerülvén 
Pestre csapatá
val, mint köz
honvéd a 14-ik 
zászlóaljba állt 
be B ernyedet-
lenül küzdött 

hazája szabad
ságának kiví
vásáért egész a 
világosi katasz

trófáig, hol, 
mint százados 
volt kénytelen 

fegyverét letenni. 
Vidac3 egyike levén amaz ifjaknak, kik a 

márcziusi napokban jelentékenyebb szerepet vit
tek, jónak látta az eszély sugalmára hallgatva a 

számos szegény ember megtakarított pénzecskéjét Haynau-féle rémbiróság önkénye elől menekülni 
tette részben vagy egészben veszendővé. a Horvátországban a nép nyelvének ismerete 

A legtöbben őt, az elnököt okolták, ki a mellett darabig mint napszámos kereste nehéz ke-
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n)erét , mígnem később Fiúméba menvén, sokol
dalú ismeretei kedvezőbb sorsot biztosítottak neki 
s mint házi nevelő tartá fon magát, miközben a 
tengerészetet tanulmányozta, de midőn már azon 
ponton állt, hogy a tengerészeti tudományokból 
vizsgát tegyen, a rendőrségnek szemet szúrt a 
derék, jeles tehetségű magyar ifjú, ki, hogy had
bíróság elé ne kerüljön, czélszerünek lát ta a ma
gyar tengerpart tól bucsut venni. Ekkor Velenczé-
ben lelt menhelyet, a miután az olasz nyelvet 
jól beszélte, sikerült neki egy szappanosbolt
ban , mint segéd, alkalmazást nyernie. A rend
őrség kutató szeme elől azonban menekülnie 
kellett Velenczéből is csakhamar, s beutazta 
egész Olaszországot, hol mint napszámos ke
reste nagyobbára élelmét, mindaddig, mig elvégre 
Svájczba, a szabadság e földére menekülni meg-
kisérlé. Szerencsétlenségére azonban, mielőtt a 
svájczi határszélt átléphette volna a bujdosó, egy 
körjáraton levő osztrák csapat elfogta, 8 1851. 
karácsony hetében katonai kísérettel érkezett 
Pestre, hol az úgynevezett , ,Neugebáude"-ban 
egy évig tar tot ták fogva, midőn többedmagával 
kötélhalálra ítélte őt a vérbíróság, mely ítélet ke
gyelem utján több évi várfogságra szelidittetvén, 
Vidacsot a csehországi Josephstadt várába vitték. 

Midőn innen kiszabadulva Pest re jöhete t t 
vissza, az ipar hálás terére lépett, atyja virágzó 
gépgyárában keresvén magának gyakorlat i fog
lalkozást. Majd atyja Abonyban több száz holdnyi 
földbirtokot vásárolván, ő a gazdálkodásra adta 
magát , s a birtokot okszerűen kezelve, azt való
ságos mintagazdasággá varázslá át. De a mezei 
élet örömét nem soká élvezheté Abony síkjain. 
E g y szép reggel arra ébredt föl (1855), hogy ka
tonák lépnek be hozzá, kik minden előleges ki
hallgatás nélkül vasútra ü l te tvén , Salzburgig 
meg sem álltak vele. Csak több hó mnlva sike
rül t , atyjának közbenjárására, kiszabadulnia. 

P á r évvel később Vidacs János Pest re köl
tözött, hogy gyöngélkedő atyjának gyára vezetését 
átvegye, melyet oly lendületre emelt csakhamar, 
hogy nemcsak a hazából, de a külföldről is egy
mást érték a megrendelések. 

Mint Pestváros egyik köztiszteletben álló 
fórfiát 1861-ben a kijelölő bizottságba választák 
be, s azon tisztújítás alkalmával városi képviselő
nek is megválasztá a ráirányult közbizodalom. 
Még abban az évben Torontálmegye b.-komlósi 
kerületének országgyűlési képviselője lett. E 
kerületet képviselte az 1865/7-ki országgyűlésen is. 

1862-ben darabig a külföldön utazott , hogy. 
ott[szerzett ismereteit a gyáripar terén érvényesítse. 

A következett évben szigorú házmotozás 
kellemetlenségeinek let t Vidacs kitéve, nemcsak, 
de elzárták a Károly-kaszárnyába, hol csak hu
zamos vallatás és a „bizonyítékok elégtelensége" 
miatt menték föl a fölségárulás vádja alól. 

A múlt ülésszak alatt Pest ferenczvárosi 
kerületét, jelenleg pedig a dunapataji kerületet 
képviselte az országgyűlésen, hol a 48-as párt sorai 
közt foglalt helyet. 

Az utóbbi években nagy tevékenységet fej
lett ki a honvédmenház megalapítása körül, mely 
leginkább az ő buzgalma folytán jö t t létre. 

Vidacs János tisztelt állást foglalt el a társa
dalmi életben; becsületes és lelkiismeretes ember
nek ismerték, kinek gyöngesége a jószivüségében, 
mindenkin segiteni vágyó humánus hajlamában 
rejlett , s ezzel sokszor visszaéltek. 

A körülmények, melyek szomorú végére be
folyással voltak, eléggé ismeretesek. Mindenesetre 
oly ember veszett el benne, a ki jobb sorsot érde
melt volna, mint a minőt talált , s ő maga valóban 
szigorúbb Ítéletet hajtott végre magán, mint a 
minőt a legigaztalanabb biró, a legelkeseredettebb 
ellensége mondhatott volna fölötte. 

Nyugodjanak békével a szerencsétlen ember 
hamvai! 

A spanyol polgárháború. 
A szerencsétlen polgárháború, mely a jelen 

év első napjaiban a karlisták fölkelésével vette 
kezdetét s utóbb az intransigent-ek (engesztelhe
tetlenek) lázadásában nyert folytatást, még min
dig lankadatlan kitartással dühöng a sokat szen
vedett Spanyolországban. Északon a karlisták, 
délen a communardok igyekeznek a köztársaság 
erejét és tekintélyét s az ország rég óhajtott nyu
galmát tönkre tenni. Egyik lázadó fél fölülmúlni 
törekszik a másikat engesztelhetetlen gyűlöletben 
a fenálló törvényes kormány iránt. 

A karlista mozgalom igen hálás talajra lelt 
Katalonia s főleg Navarra és a baszk tartományok 
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buzgó katholikus és monarchikus érzelmű lakói 
közt és a fölkelés e tartományok helyrajzi viszo
nyainál fogva, melyek közt rendes hadsereg sza
bályszerű hadmüveleteket nem igen folytathat, 
még igen sokáig fogja fentartani magát. A zord 
hegyek, mély völgyek, ragadozó hegyi zuhatagok 
s áthatolhatatlan erdőségek lehetetlenné teszik a 
tekintélyesebb hadtömegek működését. Az ilyen 
vidék mintha teremtve volna guerilla-harczok és 
csatározások számára s egy ügyes karlista, ha 
szinte nem a legképzettebb katona is, csak ügyes 
guerillero legyen éa a nép rokonszenvét birja, 
százezernyi rendes hadsereg ellen is sok sikerrel 
működhetik. A nép rokonszenve pedig, főleg a 
baszkoknál és Navarrában korántsem hiányzik. 
E bigott nép ott a Pyrének spanyolországi lejtőin 
és kiágazáaai közt még most is a középkorba 
képzeli magát, s azt hiszi, hogy a régi trónköve
telők isten küldöttei. Ha egy-egy kósza karlista 
csapat bevetődik valamelyik faluba, a holvség 
kicsinyje, nagyja papjok vezérlete alatt elejökbe 
megy s tá r t karokkal fogadj i őket. Olyan jelene
tek, mint egyik rajzunkon látható, igen sok falu
ban és városban hetenként ismétlődnek. A szét
ugrasztott, kiéhezett , rongyos karlista bandák 
bevonulnak egy-egy faluba, hol őket a pap és az 
elámított nép „isten és Don Kar los" nevében 
tyúkkal és kalácscaal fogadja. Ezér t bajos nyakát 
szegni a karlista mozgalomnak, melynek kori
feusai, bár sem hadi, sem élelmi szertáruk, sem 
váraik vagy más erődített helyeik nincsenek, biz
tos támaszra és segélyforrásra lelnek a nép rokon
szenvében. 

A délvidéki vörös republikánusok vagyis 
kommunisták mozgalma iránt szintén kevés okunk 
van több rokonszenvvel viseltetni. Ha tekintetbe 
veszszük az ország jelenlegi viszonyait, e lázadás 
szitóit és vezetőit is bátran vádolhatjuk nemcsak 
meggondolatlansággal, hanem hazafiatlansággal 
is. Az engesztelhetetlenek (intransigentes vagy 
irreconciliables, miként a vörös republikánusok 
magukat elnevezték) augusztus vége felé elfog
lalták a keleti apanyol parton levő legerősebb 
kikötő helyet, Kar tagenát s a kikötőben talál t 
hadihajókat. Innen intézik már moat heves táma
dásaikat a törvényes köztársaság többi tengeri 
erősségei és szárazföldi hadseregei ellen. Sőt vak 
dühökben annyira ju tot tak már, hogy ul tra-repub-
likanus létökre nem átalltak Don Karlos bandái
val titkos egyességre lépni, hogy a szerencsétlen 
ország jóakaró, do működésébon sokfelől gátol t 
köztársasági kormánya ellenében közösen működ
hessenek. 

Kartagena, melyet a vörösek csak elkesero-
dett ostrom után tud tak bevenni, már az ókorban 
(Karthágó no . a — Uj-Karthago név alatt) hirea 
volt mint vároa éa tengeri erősség s egy darabig 
a karthágói tengeri rablóknak szolgált biztos 
menedékül, mígnem Scipió, a híres római had
vezér elvette azt tőlök. A város, melyről az ott 
kapott tömérdek hadi zsákmány miatt Livius azt 
állitá, hogy „egész Spanyolország benne van , " 
igen virágzó volt a rómaiak idejében, de a góthok 
alatt már nagyon alá hanyatlott a csakis az utóbbi 
időkben emelkedett nagyobb jelentőségre, mint 
első rangú tengeri erősség. Azonban egy idő óta 
ismét hanyatlásnak indult , mert Alicante magá
hoz ragadta tőle a tengeri kereskedelmet, s csupán 
30,000 lakója van, holott 1786-ban kétannyi volt. 
Kar tagena , ha ügyesen védik , Spanyolország 
egyik leghatalmasabb erőssége és a napóleoni 
harczok alatt az angolok a francziák legkétségbe-
esettebb erőfeszítései ellenében is meg t ud t ák 
tartani . 

Mellékelt rajzunk, mely Kartagenát a tenger 
felől tüntet i föl, fogalmat nyújthat olvasóinknak 
e város fekvéséről 8 nagyszerű kikötőjéről. Mig a 
fölkelők kezében leaz, addig a déli mozgalmak 
mindig biztos támpontot találnak benne, s azért a 
kormánynak főleg Kartagena visszafoglalására 
kellend összpontosítania minden erejét, a melylyel 
Spanyolország déli részében rendelkezhetik. 

S.L. 

Kazinczy Ferencz fogsági naplója. 
(Folytatás.) 

Én, Uza, Szmetanovics, a hosszú útban, július 
1-seje óta aug. 25-ig, egy kis becsületes rühöt 
kapánk, szerencsénkre nem szárazt, nem ácsorgót, 
Uza éa Szmetanovics hamar k i t i sz tu lának , de 
engem fürdettek, a szobámban kenőcsöt adának és 
mindent egyebet, és még sem tisztulhatok ki 
Orvost kellé hozatnom Ungvárról . Sem az orvos
nak nem mondták meg a nevemet, sem nekem az 

orvosét. Dr. Molnár rám ism >rt, emlékeztető, 
hogy pi tvar is ta koromban eljártam a napához, 
feleségéhez, s eltölte hirekkel Kazinczy András , 
és veje Karner László felől. Meghagyta, mit csi
náljak, s ki hagyá nyit tatni ablakom üvegtábláját, 
külső ajtómat, és a belsőnek fiókját, hogy szobám
ban tisztább levegő logyen a fő-strázsamester 
Fri techner úrral ment. 

Al ig értek ők le a grádics aljához, midőn én 
asztalomat a belső ajtó fiókjához vonám, s lesem : 
kimehetnék-é a valvulán, melyen a profósz ita
lunkat szokta beadni, mikor az ajtót megnyitni 
restelkedik. A lyuk szűk volt a magasan álla a 
küszöb felett. Ha roszul esem ki rajta, nyakamat 
szeghetem vagy karomat törhetem. De a ki nem 
mer, nem nyer. 

Vállam ki nem fére a lyukon. Ingre vetkezem 
s kifére. De el is akadék a csipőmön. Egyike t ott 
diagonalia intézetbe *) feljebb emelem, a fejjel 
esem ki a küszöbön, sérelem nélkül. 

Sorba já rám társaimat, de némán éa lábhe
gyen. Kiedelének, kit küszöbén átlépni soha nem 
engedtek, mint senkit társai közül, (mi magyarok 
itt is aétálni hordat tunk, ) nyitva volt valvulája, 
de zárva a belső a külaő ajtó, aő a valvula mellett 
azivá a tiaztább léget. — Sokat köhögéséit. 

Ot t semmit sem hal lhatván, szomszédjához 
menék, ki felől már említettem, hogy senkivel 
nem kopoga. Az misét monda magában, a rekedt 
hanggal éneklé : Vére dignum et juatum est 
aequum, et salutare etc. Már tovább akarék menni, 
midőn a megtébolyodott öreg moguntiai (mainzi) 
consiliarius a mise közzé exorcizálást szőve: — 
Geist der Lüyen! — ich befehle dir im Namen der 
tivigen Wahrheit — mir Nachrichten zu bringen — 
von meinem geliebten Weib — von meinen Kindern, 
von meinen Enkeln und Kleinenkeln. (Hazugság 
Le lke ! Parancsolom neked — az örök Igazság 
nevében, — hozz hirt nekem: szeretett nőmről, 
gyermekeimről , unokáimról és dédunokáimról!) 
Mentem, mintha kerget tek volna a a Ruzsicska 
ajtajához állottam. 

Ruzsicska compositor vala, éa épen egy len
gyel tánczot coraponált. Nem lévén violinje, 
fortepianója, énekléssel componálá a t ánczot ; 
e l - e l akad t , igazitá a mi hibásan volt. Macska
já ték. — A többiek mulatságaikra nem emléke
zem. — Nehezen és veszedelemmel másztam ki, 
igen könnyen minden veszedelem nélkül be, mert 
az ajtón egy deszkapánt volt keresztül vetve, me
lyen lábam nagy ujját megvethetem, s asztalomon 
elnyúlhatok. 

A l ig valék szobámban, midőn Riedele a fal
hoz int, a kopog: Amice, úgymond, exploratorem 
habemus, his meis oculis vidi nebulonem, prae mea 
janua transeuntem. Substitit ad meam portám, et 
diu hic substitit. Et versus Ruzsicska tllum pro-
gredi et inde redire illum vidi. Caevamus nobis ab 
omni colloquio, quodpericulum post se traherepotest. 
— Habes ne portám apertam ? et qualiter illum videre 
potuisti? — Asserjanuaeexteriorisfissuramaccepit. 
per hanc fissuram vidi nebulorem, ut illum dii per-
dant!—8pectravidesamice, felelém. (Barátom, kém
kedő j á r kö rü lünk ; saját azemeimmel lát tam a 
semmirekellőt a mint az ajtóm előtt elment. Meg
állt az ajtómnál, sokáig ott ál lott . Azután lá t tam 
a mint Ruzsicska felé ment s onnan visszatért. 
Vigyázzunk magunkra , tar tózkodjunk minden 
olyas beazédtől, a mi veszélyt hozhatna ránk. — 
Nyi tva van-e aj tód? hogy lá that tad m e g ? — A 
külső ajtóm szárnyán repedés van ; azon á t lát tam 
a gazembert, hogy az isten verje megl — Kísér
téseket látsz, barátom!) 

Ez igy méné harmadnapig, s a szegény ember 
nekem, éa minden társainknak beszélgeté, hogy 
egy nebuló föl a- alá j á r i t t a hallgatódzik. Rémü-
léeben vala a ház, a én híjában igyekezem elcsen
desíteni. 

Egy estve a 3- ík napon a falhoz kiál t Riedele. 
Kopogok neki két ütésael, (ugy esett mindég a 
hivás is,) hogy hallom. — Akkor ő: Vocavi te, et 
non venisti. (Hívtalak és nem jöttél .) Hal lot tam, 
mondám,megengedj, nem lehete jőnöm. — Miért ? — 
Fölmásztam asztalomra, székemre, s onnan néztem 
a lemenő napot, a az újhelyi , regmeczi, mikó-
házi hegyeket, hol anyám lakik, (a Hal lgató nevű 
hegy Munkácsra igen jól kilátszott , mint az új
helyiek is.) Et quoties te vocavi ? — Ternis vicibus 
amice. ~En te mendaeio deprehensum, semel tantum 
vocavi. Sed gratulor et tibi et mihi, tu portám aper
tam habes. (És hányszor hívtalak ? — Háromszor, 
barátom. — Lám, hazugságon kaptalak, mert csak 
egyszer. De gratulálok neked s magamnak is , » 
te ajtód nyitva van) . Tagadtam, 8 nem hi t te . J ó , 

*j Értsd: irányba. — Közlő. 

halldhát , ha aprofosz jő, nem nyiszorgatja-ezárai-. 
m a t . — Amice apertam habes januam; sed gratulor tibi 
a mihi, da mihi ad edendum. (Barátom, nyitva van 
az ajtód ; de gratulálok neked ia, magamnak is ; adj 
valamit ennem) Szívesen, édes barátom ! de mint 
adjam? Ekkor megtanita, hogy ő le tudja venni 
kermnczéje gombját ; a fútőlyuk csak egy ugy ne
vezett sassal, nem kulcsos zárral van béreke-
gzelve. Nyissam meg a fútőlyuk ajtaját a adjam 
be az étket. 

S mit parancsolsz ? — Barátom, én tiz eszten
deje már, hogy napjába 4 krral élek; adj, a mit ad
hatsz,, de kivált édes tejet. 

En mindent főzethetek a mit erszényem el-
birt, az pedig mindent elbirt, mert anyám közel 
volt, s én vele t i tkos levelezésbe te ém; ha fo
gyott a pénz, egyszerre izentem, sapónz jöt t . Ba
rátom, mondám Riodelének, tudják, hogy kávét 
nem iszom, és igy azt nom adhatok, elárulnám 
magamat : de hoz ttok egy font chocolálét, 8 min
dennap kapsz egy téglát belőle, s sültet, sódart, 
tésztát, süteményt szivesen adok, és mindennek, a 
ki kemenczéje gombját kifordíthatja. — Riedele, 
és még 3 fogoly levehetek gombjaikat, 8 nekem 
az a gyönyörűségem volt, hogy ezeket ezentúl 
mindennap megétettem. — Riedele mindennap 
kapa egy meszely édes éejet. Olykor tokajit is. 

Uram! mondám Kiesevetter profósznak, tudja 
az ur, hogy én eddig soha sem ettem. Most far
kas éhség szállá m j g ; főzessen bőven az ur. Kie-
sevetternek épen e kellé; mert az ő felesége fő
zött, 8 igy rajtam többet nyere hónaponként, mint 
minden társaimon. 

Valamikor a lyukon kibujni ak.irék, mindig 
jel t adtam doctor Menznek, kineK szobája épen 
a grádica mellett álla, hogy logyen ajtaja mellett, 
8 ha valaki jön a grádics mellett, adjon hirt, hogy 
beszökheesem. S kijárkálásaim, s az a szép öröm, 
hogy 4 krral sanyargatott társaimat jobb főzésű 
s drágább étkekkel tar thatám, negyedik hónapig 
folytak. De addig j á r vizre a korsó, mig eltörik, 
H a veszedelmet semmi emberi okosság nem tudja 
eltávoztatni. Legokosabb nem tenni a mi vesz-
delmes. (Vége követk.) 

A Liszt-ünnepélyek. 
Liszt , ki diadallal já r ta be a világot, bizonyáru 

eok ünnepélyt megért már, hanem azért örökké 
emlékezetes maradhat előtte az az ünnepély, mo-
lyet fővárosunkban rendeztek, mint ama diadalok 
és győzelmek ünnepélye, melyek félszázados mű
vészi pályáját oly nevezetessé tették. Midőn messze 
külföldről is jöt tek az üdvözlő sürgönyök, a szel
lemdús kalocsai érsek igy szól t : „Ezelőt t ő ment 
a népekhez, most azok keresik fel ő t . " 

Ez ünnepélyek, melyek nevezetességét egy 
jeles zenemű előadása képezte, nagy mér ték
ben fölhívták a külföld figyelmét, és számos 
küldöt tség jelent meg nálunk. Je l t adtunk is
mét arról, hogy a magyar fővárosnak van ('lénk 
fogékonysága a művészetek iránt, s a szellemi 
életben tud eseményeket támasztani ; továbbá 
hogy a sokszor kicsinyelt magyar művészi kö
rök igen kitűnően föl tudnak lépni , mihelyt 
akarnak ; a mi fényesen bebizonyult e hó 9-én, 
mikor a zeneköltészet oly nagy előadási erőt 
kívánó, nevezetes alkotását mutatta be , mint a 
, ,Kr isz tus" oratórium, melynek csak egy töredékét 
adták még elő Bécsben, s melyet Weimarban 
egészen is bemutattak ugyan, do gyarló erőkkel. 

Nem akarjuk lépésről lépésre kisérni ez ünne
pélyek minden részletét, s inkább csak átalános-
eágban szólunk, mint oly művészi eaeményről, 
melyet emleget akülfóld ia, s melyhez mesaze levő 
művészi körök is hozzájárultak, hogy az elismeréa 
adóját i t t rójják le. A mindennapiaasásr ez anya
gias vi lágában egy oáz volt a ' , telve virágokkal, 
melyeket mind koszorúnak kötötték, 8 telve dallal 
és zenével. 

Lisz t iránt évek előtt sok elfogultság ural
kodott nálunk, s tán nem is ok nélkül. Diadal 
utjai csak átmentek hazáján, a nélkül, hogy i t t 
megállapodott volna, sőt nem is volt minden 
elfogultság nélkül hazája iránt, mint ki tűnt egy 
munkából, melyet a czigány zenéről irt. Másreszt 
i r igyeltük, hogy kizárólag nem mienk. Végre visz-
szatért hozzánk és szivesen fogadtuk, de nem min
den tartózkodás nélkül. Most köztünk van és szí
vesen marasztaljuk, hogy el se ia távozzék többé, 
mert az ő szellemétől várjuk, hogy önálló magyar 
zenevilág központja legyen. L :szt volt, ki a ma
gyar zenét eddig is oly alakban mutatta be, hogy 
azzal megczáfolta azok állítását, kik vitatták, hogy 
a magyar zene nem alkalmas műalkotásra. Az ő 

, magyar rapsodiáit já tsz ik mindenfelé, „Erzsébe t " 
; oratóriumát pedig ( m d y b e n több mi t ivum egy-
j szerű m igyar n -pd ilokbjl van váve) a maga 

nemében legkitűnőbb zenetermeknek ismeri min
denki. Szóval Lisztet ugy tekintjük m>st, mint a 
kitől a magyar müzene számira hatalmas l endü
letet várunk. 

Mindez kifejezést nyert szavakban is az ün
nepélyek alatt 8 külföldi vendégeink értesülhettek, 
hogy a legközelebb fölállítandó országos zene-aka
démiának Liszt vezetéso alatt lesz nemzeti mis
siója is. 

Az ünnepélyek sora e hó 8-án este kezdődött. 
A külföldi vendégek már ekkor megjelentek, s 
fővárosunk átvet te a régi jó magyar házigazda 
minden szívességét, hogy j4l érezzék itt magukat. 
Esti tí órakor Lisztnek haltéri lakás ( előtt két 
zenekar jelent meg, eljátszva ott a művész három 
indulóját: a koronázási indulót, a magyar roham
indulót ós a Göthe-indulót , mely utóbbi egyike 
a legerőteljesebb zenemüveknek. A nagy közön
ség, mely a tért ellepte, harsány éljenekkel üd
vözölte az ablaknál megjelent mestert. Ezután 
előkelő társaság gyűl t össze a „ H u n g á r i a " szál
loda dísztermében, miniszterek, főranguak, irók, 
művészek, s a főváros főbb tisztviselői. Az ism r 
kedési ostélyt tar to t ták az idegenek tiszteletére. 
Lisztet Ráth Karoly főpolgármester és Királyi 
Pá l vezették a íerenibe, hol zajos éljenzés tőrt ki, 
s Rácz Pál zenekara rázenditó a jó magyar d dla-
mokat. E zenekarban a czimbalmos tűnt föl leg
jobban a vendégeknek, s alig tudtak betelni ez 
előttük sajátságos hangszer mélabús zenéjével. 

Nem lakoma, hanem estély volt ez, hideg 
ételekkel, melyek mellé a fűszert az áldomások 
nyújtották. Királyi Pá l kezdte meg a pohárkö
szöntések sorát, melyhez aztán sok csatlakozott. 
Természetesen, a legtöbbször az ünnepély hősére 
„szállt a pohár ," de az idegenek nem feledkoztek 
meg Magyarországról sem. 

Másnap vasárnap délelőtt kovotkezett az em
lékek átadása, a mi 10 órakor a rodout kisebb 
termében törtónt meg. Egészen megtolt ez a meg
hívott vendégekkel. Liszt egy küldöttséggel 
jelent meg, melynek tagjai közt volt Haynald ér
sek is (az ünnepély bizottságának elnöke) s a fő
polgármester. Az ünnepélyt egy cantate nyitotta 
meg, melynek szövegét Ábrányi Emil irta, zenéjét 
pedig Gobbi Henrik, s a Liszt-egylet adta elő. 
Először egy tenorhang hívj i föl a ka r t : „Forrjon 
az érzés szent hevo dalba" , s a kar éneko fölzen
dül, hogy a költészet diadalát hirdesse Gobbi e 
zenemüve meglepett mindenkit egyszerűsége s 
emelkedett stylje által. A mint a karok elhang
zottak, Királyi P á l állt föl, s üdvözölte Lisztet, 
kiemelve érdemeit, s aztán arany babér-koszorut 
nyújtott át a magyar közönség nevében; végül 
pedig fölolvasta Pestváros alapitvány-lovelét, 
mely szerint a városa zene akadémia számára Liszt 
emlékére három ösztöndijat alapit. Liszt meghatva 
fogadta e kitüntetéseket s a zajos ovatiókat, 
melyekben pillanatról pi l lanatr i részesült. „ L é 
lekkel, testtel az önöké vagyok örökre!" — monda. 
A bécsi zenetestületek és zene <ed velők diszföl-
iratait Hellmesberger üdvözlő szavai mellett 
Dopplor Ferencz nyújtotta á t ; majd b . León 
weimári intendáns a weimári üdvözlő iratot adta 
oda ; Lassen karnagy a jénai akadémiai egylet 
iratát , Király József soproni dalárdái elnök a 
soproni dísz-oklevelet; Volkmann Róbert a lipcsei 
zene-egylet ezüst koszorúját. Legutoljára pedig 
jö t tek Braun Lajosné úrhölgy vezetése alatt a 
magyar gazdasszony-egylet árva leánykái, kik
nek javára Liszt jelentékeny összeget zongo
rázott össze, s kik most egy szép virágkoszorut 
adtak át , egy bátor kis leány köszöntő szavalata 
kíséretében. Eteken kívül Liszt még számos ma
gán ajándékot is kapott. 

Délután volt az ünnepély legnevezotesebb 
része, a „Kr i sz tus" oratórium előadása, melyre a 
redout csarnokai szorongásig megteltek, a a fővá
rosteljes intelligencziája is megjelent. Az emelvé
nyen a nemzeti színház és különfélezene-egyletek 
zenészei és énekesei foglaltak helyet, s Richter 
János állt a karnagyi emelvény előtt. 

A „Kr isz tus" oratórium vallásos ihletű 
szerzemény, s a bibliából és egyházi énekes köny
vekből vett szöveg értelmezi a zenét. Krisztus 
életének legnevezetesebb és költőibb részei van
nak i t t föltüntetve, a hangok szingazdag festésé
vel. Legelőször áhítatos, hymnuszi hangok zen
dülnek meg: az angyalok örvendező hangjai az 
isten-ember születése fölött; majd a pásztorokhoz 
intézett égi kijelentés következik, örvendő éa 
diadalmas hangok; aztán a „Stabat mater spe-
eioaa," melyet karok énekelnek ; ezt a pásztorok 

játéka követi, idylli hangok, egyszerű, népies 
motivuminokkal; aztán pedig a három ki rá ly indu
lója, mely az első szakaszt erőteljeson befejezi, 8 a 
magyaros styl gyakran fölhangzik benne. A má
sodik szakasz a leggazdagabb költői részletekben. 
Mindjárt a „hét fóboldogság," melyet Láng Fü löp 
énekelt, oly megragadó szép, hogy lehetetlen el
zárkózni hatása elől a kedélynek. Az egyház ala
pítása ( „ T e Péter vagy", atb.) a vallásos ihlet 
egyik legbecsesb zenei szüleménye. A „csoda," 
melyben a vihar tomboló dühe közt egyszerre 
Krisztus parancsszózata hallatszik, s lágy dal
lammá végződik ; végül a jeruzsálemi bevonulás 
Udvkiáltásai fejezik be a második szakaszt. A 
harmadik részben a kínszenvedés és föltámadás 
van festve, amaz a bánat mély éa megrázó hang
jaival, ez pedig a diadal kitöréseivel. A „Stabat 
mater dol i rosa" a vallásos elragadtatás bizonyos 
fanatikus kifejezésével bir. 

Az előadás kitűnő volt, a a csaknem négy óráig 
tartó oratórium legkevésbbé sem fárasztotta el a 
közreműködőket. Inkább kifáradt a közönség, 
mely ott szorongott. 

Mondanunk aem kell, hogy a jelenlevő Liazt 
mily sok tapsban és kihívásban részesült. Az elő
adáson a külföldi lapok tudósítójának egész légiója 
volt jelen, folyton jegyezgetve. 

E nagy előadással a programm főpontjai már 
ki voltak merítve. Csak futólag emiitjük tehát 
meg, hogy 10-én még ünnepi lakoma volt a , ,Hun-
gariá"-i»an, s a toásztok által nyert nevezetessé
gei : este pedig a nemzeti szinházbun díszelőadásul 
egy népéleti darabot : a „Csikóst" adták elő, mely
nek előadásán a külföldié , csaknem mindnyájan 
mogjelentek. Legvégül pedig tánczvigalom volt 
a zene-kedvelők egyletének termében. 

Spanyolországból. 
(Eredeti levelek ) 

1. 
Barcelona, 1873. okt. 17-én. 

Marseille-t, déli Francziaország e népes és 
gazdag kereskedő városát, két napi ott múlatás 
után olhagyyán, a vihar korbácsolta tenger hul
lámain Kataioniának, Spanyolország o bérezés 
határtartományának fővárosába, Barcelonába utaz
tam. E virágzó, ősrégi város lapályon fekszik s 
hátterét magaB hogyek szegélyezik; csakis balról 
emelkedik előtte egy magános halom, a melyen a 
Montjoo erőd áll. E dombocska és abarcelonet ta i 
földnyelv által a város félholdalaku öblöt nyer, 
a mely két védfal által kitűnő kikötővé van 
átalakítva. 

Barcelona mind fekvését, mind épitészetét 
illetőleg hasonlit Nápolyhoz; négy emeletes há
zainak minden ablaka, mint megannyi ajtó nyilik 
az erkélyre. Utczái rendkívül keskenyek, kivéve 
pár főbb utczáját és Ramblát , a város központját, 
melyen mindenféle mulató helyek, étkező és ivó
termek lévén, tömérdek nép fordul meg ott éjjel-
nappal. A Rambla és a többi sétányok és közhe
lyek a legszebb platánokkal vannak beültetve. 
Barcelonának számos köz- a jótékony intézete, 8 
színháza, több monumentális kútja és igen szép 
templomai vannak. A város Európa-szerte hires 
merinó-gyapjú- és selyemszövődéiről, melyek sok 
munkást foglalkoztatnak. Környékén is számos 
gyártelep van, melyek különböző iparágakban 
működnek. 

Andersen svéd utaró kihaltaknak híreszteli 
a spanyol városokat, de Barcelonáról ezt nem le
het állítani, mert e vároa igenis zajos még a mel
lék utczákban is, nem csupán a köztereken; a 
mulató csarnokok, kávéházak és vendéglők foly-
tonosan tele vannak — lehet, hogy a moatani for-
radalmias és izgalmas idők miatt. Jelenleg itt nem 
sok spanyol katonaság van, de annál több az ide
gen ; a kitkötő ben 10 hadihajó horgonyoz: 5 angol, 
2 amerikai, 1 osztrák, 1 olasz és 1 franczia. Hi r l ap 
8 jelenik meg, a melyeket az utczákon széltében 
árulnak, mint Angol- , Franczia-, Olasz- éa több 
máa országokban; hát minálunk miért van t i l tva? 

Barcelonának, Barcelonetta éa Grácia külvá
rosokéval egyetemben, 150,000 lakója van s kül
városai az ujabb kor ízlésének megfelelően van
nak építve széles u tczákka l , melyeket két fe
lől fasorok szegélyeznek. Mindenféle szebbnél 
szebb paloták emelkednek változatosan, de íz
léssel építve s csinos erkélyekkel díszítve és több
nyire parkszerű udvarokkal körülvéve; a köz
tereken monumentális kutépitmények emelked
nek. Nem hagyhatom emlitetlenül, hogy szépmű
vészeti csarnoka is van, melyben tisztán a spanyol 



iskola van képviselve: Velasquez, Ribera, Zurba-
ran stb., valamint ezek miiveiről szép másolatok, 
aczélmetszetek, vázlatok stb. is láthatók. 

Barcelona környékén tömérdek szőlő terem, 
valamint egész Eatalonia is nagy részben szőlő
tőkkel van beültetve. A szőlő, mint nálunk sok
helyen, tőkére van művelve, bora igen erős és 
kivitelre alkalmas lévén, jó üzletet csinálnak vele. 
Leginkább fehér, de sok helyen vörös bort is 
szűrnek s áruk nem oly magas, mint nálunk a sok
féle bélyeg és accis miatt. 

I I . 
Madrid, okt. 25-én. 

Az élénk s vidám Barcelonából hat napi 
kellemesen töltött idő után csak az idő viszontag
ságai űztek tova. 

Október 17-én korán reggel vaspályára 
ültem s Tarragona felé útnak indultam. Eatalonia 
hegy-völgyes vidékén a déli gyümölcsfák és egyéb 
növények buján teremnek s a föld sokkal hálá
sabban tízet népének, mint nálunk. A nép a fal
vakban és vidéki városokban főleg földmivelésből 
és gyümö'őstermelésből él. Alakja, viselete a régi 
lovagkor spanyoljaira emlékeztet; a nők minél 
tarkábban szeretnek öltözködni. 

Tarragonába 9 óra helyett majdnem 11 óra
kor érkeztünk meg a tehervonat megkésése miatt. 
A szép tengerparti város igen re
gényesen terül el hosszan elnyúló 
hegyoldalon, melynek aljától tete
jéig kapaszkodik föl s köröskörül 
meg van erődítve. A hegy alját a 
tenger nyaldossa, mig csúcsát a 
felhők szapulják. A tetőről felséges 
kilátás nyilik a végtelennek látszó 
tengerre és öblözetes partjaira; 
jobbról a szem a láthatárt szegé
lyező kék hegyekre tekint, melyek
nek aljában dús növényzet közé 
kereteit városok és falvak bonta
koznak ki a távol ködéből. 

Tarragona terjedelmes város 
35,000 lakóval, csinos négy-eme
letes házakkal, szép közterekkel, 
széles utczákkkal, pompás székes
egyházzal ; van légszeszvilágitása, 
vízvezetéke és csatorna-hálózata is. 

Tarragonát sötét hajnalban 4 
órakor hagytam el öszvérektől vont 
postakocsin s csakhamar kopár he
gyek közé jutottunk, melyeknek 
csakis alján tenyészik az olajfa, 
mig feljebb már fenyőbokrok lát
hatók. Bár a vaspálya több mér
földön át készen áll, mig Leridáig 
el nem készül, nem fog megnyílni; 
erre pedig a mostani forrongásos 
időkben aligha lehet kilátás. Pedig 
a spanyolországi közutak rosza-
ságban bátran vetekedhetnek a 
magyarországiakkal s e szerint a 
kocsin való utazás nem nagy élvek
kel kínálkozik. Azonkivül a váro
sok előtt le kell szállani és gyalog 
menni át, hogy látha ssák, nem rejt-e 
a kocsi karlistákat magában. — 
Mindenütt nemzetőrök szédelegnek, ámbár ren
des katonaság és ujoncz is van elég. 

Délután 4 órakor értünk Leridába, hol semmi 
nevezetest nem találván, az időt ok nélkül nem 
vesztegettem, hanem tüstént jegyet váltottam a 
vaspályára és indultam Zaragossa felé. A vaspá
lya itt roppant sok akadálylyal kénytelen küzdeni, 
mert mély völgyeken, magas dombokon és fensi-
kokon kell keresztül hatolnia ; tehát igen sok 
magas töltést, utvezetéket, hosszú hidakat és 
alagutakat kellett a pályavonalon épiteni. Ezért 
halad oly lassan Spanyolországban a vasútépítés, 
mert az egész ország csupa hegy-völgyes vidé
kekből áll. 

Késő este érkeztünk meg Zaragossába, mind
azáltal az egész város vakitó fényű világításban 
úszott; valami szentnek a neve napját ünnepelték. 

Zaragossa igen csinos város, de mégis inkább 
múltja kölcsönöz neki nevezetességet, még pedig 
olyanszerűt, mint a milyen hazánkban Egernek 
van, mert itt is nők védelmezték a várost a túl
nyomó számú ellenség (francziák) ellen és ezért 
emiékök mai nap is nagy tisztelet tárgya ország
szerte. 

A város mellett azEbrofolyel, melyen pom
pás kő- és vashíd vezet át. Lakóinak száma mint
egy 30,000-re megy; számos temploma, jótékony 
és közintézete van, de hírlap egy sem jelenik 
meg benne. 

Zaragossát a reggeli vonattal hagytam el és 
egy darabig az Ebro partján haladva, utóbb ko
pár, terméketlen fensikra jutva, 15 órai utazás 
után éjfél tájban Madridba érkeztem, hol a Cal!e 
Atocha nevű, fényesen kivilágított sétányon vé
gig haladva, egy csinos fondában (vendéglő) meg
szállottam. 

Másnap okt. 21-én reggel, első dolgom volt 
a királyi kastélyhoz menni. A Plaza Majoron 
áthaladva, egy nagy térre értem, a melyen romhal
mok közt két alacsonyabb földszintes szárnyépü
lettel a rennaissance- stylben épült királyi palota 
emelkedik. Látszik rajta, hogy nagyobb terjede
lemre volt tervezve, mint a mennyi fölépült be
lőle, de a mi megvan, az is nagyszerű. Most csen
des, kihalt nemcsak a tér, hanem a palota is; 
csupán a hivatalnokok foglalkoznak benne. A pa
lota mellől felséges kilátás nyihk a Manzanares 
termékeny völgyére. A palota túlsó oldalán díszes 
sétatér van, melyet királyi szobrok vesznek kö
rül ; a mély csend közepette egy kis szökőkút 
locsog. 

A palota mellett elhaladva, egy hosszú, kes
keny utczán a Puerta del Solra értem ki, mely 
annál élénkebb, annál zajosabb, minél kihaltabb 
a város többi része. Van itt élet, népmozgalom, 
kocsizaj, utczai árusok kiabálása, fényes üzletek, 
kávéházak, diszes hotelek; innen ágaznak szét a 

Madridban jelenleg — bár a spanyol földön 
polgárháború dühöng — kiállítás van rendezve, 
a mely azonban csakis egy szerű helyi iparkiállitás 
jellegével bir. Sz. Török János. 

Karlisták fogadtatása kataloniai falában. 

a főbb utczák. A Congres-utczán végig haladva, 
egy térre érünk, melyen a „Congresos de los De-
putados" feliratú palotában a kortes tartja üléseit; 
e palota homlokzata sokban hasonlít a mi muze
umunkéhoz. Belseje a legnagyobb kényelemmel 
van berendezve, pompás melléktermekkei az elnök, 
miniszterek, tanácskozó bizottságok, hirlaptudó-
sitók és gyorsírók számára. A gyülésterem körded 
alakú és vörös alapszínű, emelkedő ülésekkel; az 
emelet fele karzat a hallgatók számára. Az ülé
seket este tartják s rendesen igen zajosak. 

A Congres-térrőlaPrado nevű nagy sétatérre 
jutunk; Madridnak itt vannak legjelesebb mű-
gyüjteményei: a terjedelmes képcsarnok, melyben 
Rubens valami 130 képpel, továbbá Murillo, 
Velasquez, Ribera, Paolo Veronese, Jordaens, 
Van Dyck, Snyders, Titian, Zurbaran stb. egyen
ként 50 darabnál többel vannak képviselve, úgy
szintén a többi nagy mesterek is. Földszint a 
szobrok vannak elhelyezve. A képtár előtt Murilló 
szobra áll érczbe öntve. Túlnan a füvészkert 
terül számtalan tropikus növényfajával. 

Itt a közelben van a fegyvertár is, melyben 
számos vasöltözet, régi fegyverek és ágyuk kö
zött a nálunk is ismert khinai és japáni fegyver
nemek a legfeltűnőbbek. Mindjárt ott emelkedik a 
Buen-retiro-domb, melyen gyönyörű sétatér van 
nyírott fákból, melyek közt király-szobrok, szökő
kutak és tavak díszlenek. 

E g y v e l e g . 
y. (Ktleti élv.) A keletiek komoly, nehézkes, 

közönyös és szenvtelen természetét mi sem jellemzi 
találóbban, mint a következő mondás, mely a ke
let némely vidéken valóságos jelszóvá lett: „Senki 
se szaladjon, ha csendesen sétálhat, senki se sé
táljon, ha állhat, senki se álljon, ha ülhet, és senki 
se üljön, ha fekve maradhat.'' 

** (A sentai hid-próba.) Zenta város tanácsa 
két év előtt elhatározta, hogy kerenkedelmi vi
szonyainak könnyítésére hidat épittet a Tiszán, 
Hoovve amerikai rendszere szerint. Most már el
készült, s Denk miniszterialis mérnök megbizatása 
szerint Zentán megjelent, és a hidat erő és kitar-
tási tekintetben kipróbálta, s azt az első és második 
hidoszlop közti jvezetet kivéve, mely a terhek 
súlya alatt nem egészen egy hüvelykot sülyedett, 
tökéletesen a czélra megfelelőnek találta. A ki-
próbáltatás ekként törtónt: hat hat-ökrös szekér, 
egyenként 400 darab téglával, hat kocsi pedig 
egyenként 200 darabbal lőn megrakva, s ivezeten-

ként állíttattak a hidra, ezek egyen
ként a szekerén 40 mázsa teherre, 
a kocsik pedig 25 mázsára becsül
tettek, és igy összesen 390 mázsa. 
A teher a 200 mázsányi gőzszivat-
tyuval együtt 590 mázsát tett ki 
a vonó állatokon és a hidra tolako
dó néző közönségen kivül. A hid 
csak valamivel került kevesebbe 
300,000 forintnál. E nagy összeg 
egy városra soknak látszik, de oly 
városnál, mint Zenta, mely az elő-
haladás utján áll, nem jöhet szá
mításba, kivált ha meggondoljuk, 
hogy Zentának 20 ezernyi lakoe-
sága — ezek közt 18,000 jó mun
kás és meglehetősen művelt ma
gyarság van, közös egyetértéssel a 
nagy eszmék felé tart. A hid nov. 
5-én adatott át a forgalomnak. 

*• (Gr. Zamoyski László.) A 
lengyel emigráczió közelebb el
hunyt kiváló tagjáról nem lesz ér
dektelen följegyeznünk a követ
kező adatokat: Gr. Zamoyskinak 
nevét gyakran emlegették 1863-
ban. Akkor varsói palotáját föl
dúlták, mert azt hitték,hogy része 
van a Berg gróf elleni merénylet
ben. Utóbb kitűnt, hogy e gyanú 
alaptalan volt, és hogy Zamoyski 
gr. inkább lecsillapítani iparko
dott honfitársait, mintsem föliz
gatni. O Parisban nevelkedett, me
zőgazdasági tanulmányait Edin-
bourgh és Genfben végezte, és el
vállalta az Oroszország által reábí
zott felügyeletet a lengyel mező
gazdászat fölött. De ez állási, nem 

soká töltötte be; hozzácsatlakozott az 1831-ki föl
keléshez, és elvállalta a nemzeti kormány által 
reá bizott belügyminiszteri tárczát. Midőn az 
ügyek kedvezőtlen fordulatot vettek, beállott 
közlegénynek, és mint ilyen vett rész a grochowi 
ütközetben. A fölkelés elnyomatása utáni szo
morú éveket Varsóban töltötte, tevékenységét 
hazája mezőgazdasági viszonyainak előmozdítására 
forditván; harmincz éven át nem birt az orosz 
kormány vele kikötni; végül azonban mégis be
vádoltatott, mert elnöke volt a varsói gazdasági 
egyletnek, melynek örve alatt az orosz kormány 
forradalmi üzelmeket vélt sejthetni. Zamoyski 
kénytelen volt Lengyelországot ott hagyni és 
Parisba menni, hol csakkamar köréje sorakozott 
az emigráczió mérsékelt része. A 73 éves aggas
tyán a lengyel emigráczió legkorosabb tagja volt 
és honfitársainál nagy tiszteletben állott; fiata
labb honfitársait igen gyakran részesítette anyagi 
támogatásban. 

** ( 4 biblia terjesztése.) A britt bibliater
jesztő társaság legutóbbi évi jelentése szerint 
1804-től mostanig több mint 80 millió forintot 
adott ki a biblia forditására, kinyomatására s 
terjesztésére. Eddig összesen 68.477,031 példányt 
adtak el 204 különböző nyelven s csak az utóbbi 
évben 2.592,936 fordított biblia ment a forgalomba. 

Melléklet a Vasárnapi Újság 46-ik számához 1873. nov. 16. 

Irodalom és művészet. 
** (A nemzeti szinház könyvtára) czimü válla

latból Pf'eiffer Ferdinándnál megjelent a 40—46-ik 
fűzet, melyek mindegyike 40—40 krért megsze
rezhető. E füzetek a következő színmüveket tar
talmazzák : 40.) „A házasok." Vigjáték 3 felvo
násban. Irta "Wilbrandt Adolf, fordította E. D. — 
4J.) „Valéria." A gróf Teleki alapítványból 100 
arany pályadíjjal jutalmazott eredeti tragoedia 5 
felvonásban. Irta Szigligeti Ede. — 42.) „Az 
újvilág." Eredeti vigjáték 3 felvonásban. Irta 
Szigligeti Ede. — 43.) „Nemes és polgár." Vig-
játék 3 felvonásban. Augier Emil és Sandeau 
után francziából Feleki Miklós. — 44.) „Mignon." 
Regényes dalmű 3 felvonásban, Goethe „Meister 
Vilmos tanuló évei" czimü regénye után irták 
Carré és Barbier. Fordította Ormai Ferencz. 
Zenéjét szerzé Thomas Ambrus. — 45.) „A bolygó 
hollandi." Dalmű 3 felvonásban. Szövegét és 
zenéjét irta Wagner Richárd. Magyarra fordította: 
ifj. Ábrányi Kornél. — 46.) „II . Károly, Anglia 
királya." Történeti vigjáték 5 felvonásban. Irta 
Giocometti Pál. Magyarra fordította Csepregi L . 

** („Hadi műszótár) a m. kir. honvédség 
számára" czim alatt hivatalos szótár jelent meg 
Pfeiffer Ferdinándnál. A német-magyar tizenegy 
ivnyi rész ára 1 ft. 20 kr. 

** (Kőrösy József) -a pestvárosi statisztikai 
hivatal főnöke, megint egy derék szakmunkálatot 
tett közzé „Pestvárosi jövedelmi adó-tanulmá
nyok" czimmel, melyben az 1870-dikiadók adatai 
s a pesti városrészekben jövedelmi adót fizető 
lakosok mikénti föloszlása sat. vannak nagy gond
dal és világosan földolgozva. E könyv Ráth Mór 
bizományában jelent meg, s ára 1 ft. 50 kr. 

** (Az JEggenberger-féle akadémiai könyvke
reskedésben) megjelent: Kodólányi Antal gazdasági 
zsebnaptára 1874. évre. Gazdáink régóta ismerik 
ezen praktikus müvet, mely most már tizennegye
dik évfolyamát éri, s mely minden gazdára nézve 
becses kis könyvecske. A most könyvkereskedésbe 
bocsátott 74-iki zsebkönyv nemcsak a régiekben 
foglalt hasznos tudni valókat tartalmazza a havi 
teendőkről szóló 12 jegyzékfüzetke kiséretében, 
hanom „A legújabb tapasztalatok s kísérletek és 
ezeknek eredményei" czim alatt uj érdekes közle
ményeket is találunk benne. Ilyen például „a kü-
küllőmegyei kölcsönös tűzbiztositó társulat alap 
és ügyviteli szabályai" czim alatt a kölcsönös 
biztosításról irt hosszabb közlemény, mely a 
biztosítási ügy reformjáról több helyes észrevé
telt foglal magában. Az évkönyv ára csinosan 
kötve 2 frt. 

** (Jókai regényei holland nyélven.) Az „Uj 
földesúr" holland fordításán kivül legközelebb „A 
szegény gazdagok" is megjelent holland nyelven, 
2 kötetre terjed (230 és 210 nagy oktáv lap) s 

T A R H Á Z . 
goediára készülnek, melyet vagy két év előtt már 
előadtak Dux Adolf forditása szerint. Ugyancsak 
e tragoediát a _berlini udvari színházban is elő 
akarják adni s e czélból nemzeti színházunktól 
elkérték a darab j olenetezési könyvét. 

** (Uj zenemüvek.) Tisza Aladár kedvelt s a 
hazai zenekarok által átalán játszott ujabb csár
dásai közül ismét két füzet jelent meg: 1) „Hova 
csikós oly szaporán ?", „Ki volt itt ?", „Volt nekem 
szeretőm." 2) „Hogyha nekem olyan rózsám 
volna", „Ez az utcza végig sáros." Ara egynek-
egynek 60 krajczár. Kapható az „Apolló" kiadó
hivatalában (Budán, iskola-utcza 681. sz. a.) s 
megrendelhető minden könyv- és zeneműkeros-
kedésben, valamint (posta-utalványozás utján) 
minden postahivatalnál. 

Közintézetek, egyletek. 

ára 3'/2 tallér. Teljes czime „Maurus Jókai, Die 
arme Rijken! Een Hongaarsche román. Naar het 
Hoogduisch door J . J . A. Governeur." E fordí
tás a berlini német kiadás után készült. 

— (De Gerando Attila,) kitől közelebb kö
zöltük Reclus erdélyi utjának leírását, a „Jour
nal de Rouen"-ban, Noel Jenő igen elterjedt köz
lönyében, a bécsi kiállítás magyar osztályát s a 
magyar népnevelés viszonyait ismerteti. 

** (A színházakról.) A nemzeti szinház leg
utóbbi újdonságát egy olasz vigjáték képezte: 
,,II. Károly, Anglia királya" irta Giacometti Pál, 
forditotta Csepregi. Hanem biz e vigjáték sehogy 
sem tetszett, mert nehézkes és unalmas, s egy-két 
előadás után valószínűleg elpihen örökre. Az^ope-
ránál Hauk k. a. még mindig szívesen látott ven
dég, s most „Bánk bán"-ból a Melinda szerepét 
tanulta meg, melyben nemsokára lép fól. — Az 
István-téren levő Miklóssy-féle színház, mely a 
télen élénk érdekeltséget támasztott, most túlesik 
mindenféle érdekeltség határán. Nevezetes rósz 
színészei, selejtes darabjai csak szánalmasan érde
kelhetik a magyar szinügy barátait. Ugy hallatszik, 
hogy Miklóssy teljesen be is vonja tépett vitorláit, 
s vidékről jön fól egy társulat, mely ha ügyes 
lesz, meg is élhet. — A német színházról is meg
emlékezünk. Nincsenek Iszebb napjai most sem, 
mint korábban, s uj tulajdonosa Strampfer ur 
most ugy akar segíteni a bajokon, hogy magyar 
darabokat fordíttat. Jelenleg a „Bánk bán" tra- I 

** (Magyar tud. akadémia.) Nov. 10-ón a 
történelmi osztály igen érdekes ülést tartott. 
Legelső értekező b. Nyári Albert volt, ki szék
foglalóját tartotta ily czim alatt: „Magyaror
szág erkölcsi és műveltségi állapota a XV. szá
zad végén és a XVI. század elején a Hyppolyt- co-
dexek alapján." Ez adatok sok érdekes apróságot 
tartalmaznak. Nálunk a műveltségi viszonyok 
Zsigmond óta meglehetősen hanyatlottak, s Mátyás 
fényes korszaka csak Budára szorítkozott s az is 
hamar eltűnt. Pesttől N.-Váradig nem volt község, 
mely megérdemelte volna a varos nevet; de a ve
gyes lakosságú városok mégis jobb karban voltak, 
nevezetesen Pozsony, Sopron, Nagybánya, stb.. A 
német bányavárosokban magyar vagy tót nem le
hetett polgár. Az ipar csak a legszükségeseb
bekre szorítkozott. Magasabb értelemben vett 
művészet pedig alig létezett. Csak két magyar 
festőről maradt emlékezés: pannóniai András kart
hauzi barátról, ki olasz földre vándorolts a mode-
nai könyvtárban Herkules ferrarai herczegnek egy 
kis miniatűré képe őriztetik tőle; a másik Lippi, ki 
német földre költözött. A magyar zene is fejletlen 
állapotban volt s valami ködös szellem uralkodott 
fölötte. Az egykorú német, franczia, spanyol trou-
badourok előnyeiből mitsem találunk lantosaink
nál : Tinódi énekeiből is hiányzik a költői emel
kedettség. Nemzeti zenénk csak az egyházi té
ren tűnt ki. — Ez adatok ellen Toldy Ferencz 
rögtön kifogásokat tett. Fölemlíti a műakadémiát, 
mely Budán létezett a XV. században. Hivatko
zik régi zeneirodalmunkra és a történeti hangver
senyekre is. — Következett ezután Wenzel Gusz
táv életrajzi tanulmánya Stibor vajdáról. Ez ala
kot mint kegyetlen zsarnokot csak a népmondák
ból ismerjük, pedig a XIV. században kiváló 
szerepetjátszott.Nagy Lajos idejében jött Magyar
országra, kinek halálakor 25—30 éves lehetett; 
Mária királynőnek s férjének Zsigmondnak mind
végig hű embere volt, ezért lett 1388-ban pozso
nyi gróf, 1395-ben erdélyi vajda, ezért kapott 
apránként 30 uradalmat; 1407-ben Lengyelor
szág ellen, saját hazája ellen viselt háborút Zsig
mond mellett. Meghalt 1414-ben s Krakóban 
temettetett el a sz. Katalin kápolnában. Emlékét 
a vágujhelyi prépostság, melyet ő alapított, so
káig, s a szakolczai polgári ápolda máig is őrzi. — 
Majd Szilágyi Sándor olvasta föl atyjának Szi
lágyi Ferencznek értekezését, melyben az erdélyi 
XV1H. századbeli vallásügyi jogviszonyok van
nak ismertetve. Élénken festi ez többi közt Mária 
Terézia alatt az udvar erőszakoskodásait a végből, 
hogy a protestánsok katholikusokká legyenek. 
Elmondja többi közt gr. Bánffi Dénes törtenetét, 
ki miután vagyonát elpazarolta, az uralkodónőhöz 
fordult, s annak kegyét meg is nyerte akatholizá-
lás föltétele mellett. De neje és leánya protestán
sok maradtak; azonban 1767-ben ez utóbbit kar
hatalommal szakították el anyjitól, s a katholikus 
hitben növeltetett föl. 

** (A természettudományi társulat) f. hó 7-én 
tartott „estélyen" Than Károly kitűnő vegyészünk 
„a légnemek szinképezéséről" tartott előadást, 
melyet a kísérletek még érdekesbbé tettek. A 
közönség ezúttal is nagy számmal volt jelen. 

** (A földtani társulat) négy havi szünet 
után e hó 12-én tartotta első szakgyülését, melyen 
számos tag jelent meg. A napirendre kitűzött 
tárgyak közt első volt a bécsi közkiállitáson vett 

csiszolatoknak bemutatása és megismertetése 
Wartha Vincze által. Bemutató kiemeli ezen csi
szolatoknak rendkívüli fontosságát s ezeknek a 
műegyetem által történt megszerzését valóságos 
nyereségnek és kincsnek tartja. Utána Rókán Já
nos Baranyamegye kövületeiről szólt, melyek meg
vizsgálására a társulat küldte ki. A harmadik 
értekező Stürzenbaum József volt, ki Temeeme-
gyében a verseczi hegységben a turmalinnak, 
ezen hazánkban oly ritka ásványnak uj lakhelyére 
talált. Ezen turmalin réteg a verseczi hegységet 
mintegy átmetszi. Minthogy a turmalin hazánkban 
csak Urvölgyén, Libetbányán, Iglón és Offenbá-
nyán fordul elő, érdekesnek tartotta ezen uj lei
helyről értesíteni a társulatot. Végül Szabó József 
fölhívja a társulat figyelmét azon kitűnő fotográ
fiákra, melyek a napokban érkeztek Calderonihoz, 
s melyek Erdély geológiai pontjainak igen sike
rült ábrázolását adják. A fotográfiák Bücímertől 
valók. 

** (Az irói segélyegylet javára) Kautz Gyula 
egyetemi rektor és országos képviselő fölajánlotta 
mindazon dijakat, melyeket akadémiai értekezései 
és folyóiratokban megjelent dolgozatai után kap. 

| — Láng Lajos 200 frttal az irói segélyegylet 
alapító tagjai sorába lépett. 

** (A nöképzö-egylet) f. hó 12-én tartott vá
lasztmányi gyülésébon Veres Pálné, az egylet 
elnöke jelentést tett, hogy az egyleti tanintézetben 
jelenleg 36 benlakó növendék minden ellátás
sal s a bejárókkal együtt 104 nyeri itt szellemi 
képeztetését. 10 növendék egészen díjmentesen, 
5-en pedig féldij fizetés mellett. A zene-tanárokon 
kivül 17 tanár, 4 nevelőnő és az igazgatónő van 
alkalmazva. — Két vagyontalan ingyenes benlakó 
növendé!uekFeichtinger Olga k. a. zene-tanitónő 
hetenként 4 órát minden dij nélkül ád, mit a 
választmány köszönettel fogadott. A választmány 
elhatározta, hogy a tanoda fentartásáru szüksé
ges pénzforrások gyarapítására a farsang elején 
ismét séta-hangversenynyel összekötött tombolát 
fog rendezni. 

•* (Az állat' és növényhonositó társulat) József 
főherczeget és Haynald érseket eddigi érdeklő
désükért, protectorokul választatta. 

** (Az állatkert sorsjátékából) eddig tiszta 
haszonképen ezer forint gyűlt be; de a künn levő 
sorsjegyekből is várnak még vagy kétszáz forintot. 

Egyház és iskola. 
** (A bukuresti r. kath. püspök:) Paoli Ignácz 

pár nap óta fővárosunkban időz, és többfelé tett 
látogatásokat. A püspök nyolez iskolát állított 
Oláhországban elszórt magyar testvéreink szá
mára, s képzett magyar tanítókat is alkalmazott 
ez iskolákban. 

** (Az erdélyi ref. egyházkerület) Maros-
Vásárhelyt tartott közgyűlésén az erdélyi ref. 
főiskoláknál üresedésben levő tanszékekre taná
rokul megválasztottak: a kolozsvári tanszékre : 
Hegedűs István, a n.-enyedi tanszékre: Elekes 
Károly, Lőthe Lajos, Székely Ferencz; a szász
városi tanszékre: Sándor János ; a sz.- udvarhe
lyire: Bod Károly. 

** (Tormay Béla) debreczeni gazdasági inté
zeti igazgató és oklevelesállatorvos, a pesti állat
gyógyintézetnél ujon rendszeresített állattenyész
tési tanszékre rendes tanárrá neveztett ki. 

** (Alapítvány.) A kolosmonostori gazdasági 
intézetben Szindi Bors Albert, atyja nevére „Bors 
Mihály alapítvány" czim alatt kétezer forintnyi 
összeget tett le, melynek kamatjait jóerkölcsü és 
szorgalmas szegény ifjak fölsegélyezésére rendelte. 

Mi ujság? 
© (Némelykor) ugy megindul az esemény ke

reke, hogy az ember alig tudja elképzelni, miké-
pen férhetett be annyi fontos vagy érdekes dolog 
egy rövid hét keretébe. Valamennyi közt legne
vezetesebb természetesen az országgyűlés téli 
időszakának megnyitása, mely bizony elég nyo
mott hangulat között állott be. Mindenki érzi az 
ország szomorú helyzetét, valamint azt, hogy a 
kormány és az országgyüLs egyésült erőfeszítése 
a baj orvoslására elhalaszthatlan. Ezzel tisztában 
van mindenki, csak volna ember, a ki megmon-



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Londonban). 
Sötét. 

a b c d e 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

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

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

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

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

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

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

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

Vh5—e2: (b) 
K d 4 - e 3 

c4—e3 (c) 
V h 5 - f 3 : 

HETI NAPTÁR. 
Hónapi-és ] KathollkuH es protestáns 

Iletinap 1 naptár 
Cörög-orosz Izraeliták 

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

Iletinap 1 naptár 
Cörög-orosz Izraeliták 

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

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

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

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

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

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

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

47-ik szám. Huszadik évfolyam. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GHYCZY KÁLMÁN MELLSZOBRA. Izsotol. 

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

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

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

ténelem ítélő szavának ér
tékével bírhatna még most. 

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

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

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




