
kat intézett a magyar és osztrák miniszterelnökhöz. 
A Szlávyhoz intézett többi közt ezeket mondja: 
„Hű népeim szeretetét tekintem mindig legdrá
gább kincsemül. Éz érzelemnek fennebb érintett 
•szinte nyilvánulásai ujabban is megerősítik 
abbeli meggyőződésemet, bogy e szeretetre, mely
ben találom alattvalóim boldogitasára czélzó 
törekvéseim és fejedelmi gondjaim legszebb jutal
mát, ezentúl is minden viszonyok között teljes 
bizalommal számíthatok. Mélyen meghatva, sziv-
ből eredő köszönetet és elismerést mondok mind
szoknak, kik ekként e napot kétszeresen tették 

1 életem Örömünnepévé, s megbizom önt ennek 
közhirrétételével." Az uralkodó egyszersmind 
•agy mértékben gyakorolta a korona kegyelme-
sési jogát. Kiterjed ez mindazokra, kik felség
sértést vagy a királyi ház tagjai ellen való sértést 
követtek el, illetőleg ezzel vádoltatnak; ugyszinte 
beszüntette a hírlapok ellen politikai okokból 
megindított kereseteket. Egyúttal meghagyta a 
két igazságügyi miniszternek, hogy a közönséges 
bűntények miatt elitéltek sorából terjeszszék föl 
azokat, kiknek me^kegyelmeztetését javasolják. 

** (Mátyás templománjk kijavítása.) A budai 
vár nevezetes építészeti műemléke, a plébánia 
templom, már régen oly állapotban van, hogy javí
tást és ódon styljének megfelelő kiépítést igényel. 
Ó felsége, uralkodási jubileuma alkalmával, most 
elrendelte, hogy e műemlék stylszerü kijavítása 
mielőbb megkezdessék, s erre a legközelebbi 3 év 
alatt a megürült vagy üresedésbe jövő főpapi java
dalmak időközi jövedelméből százezer forint for-
ditassék. £ templomhoz, melyet rendesen Mátyás 
templomának szokás nevezni, a nemzetnek sok 
emléke van kötve, melyek lánczolata a legutolsó 
koronázással végződik. Alapját IV. Béla tette le, 
a budai polgárság 1255—1269 közt kezdte épí
teni, s L Lajos és Zsigmond királyok által gya-
rapittatván, Mátyás alatt diszes nyolczszögü tor
nyot nyert 1476-ban. Fényes imaház volt akkor. 
De 1541-ben a törökök elfoglalván Budát, kifosz
tották és mecsetté alakították, mígnem 1686-ban, 
avar elfoglalásakor, eltűnt tornyáról a félhold. 
Az ostrom alatt sok rongálást szenvedett, 1723-
ban pedig tűz pusztította el fedelét, kisebb tor
nya összeomlott, a homlokzatot is magával sodorta, 
a boltozatot betörte, a kaput és khorust eltemet
vén. Befedték ugyan csakhamar, de már nem oly 
díszesen, s 1841-ben e tető is megromolván, csak 
ideiglenes fedelet nyert a toronynyal együtt. 
Az 1723-dik jtüzvész alkalmával beomlott hom
lokzat minden stylszerü takarás nélkül, k pár 
falakkal állitatott helyre, mely sem a templom 
belsejével, sem a toronynyal nincs Öszhangzásban. 
Ezért a tornyon eszközlendő ujitás a homlokzat 
átalakítását s a jelenlegi sarok-előcsarnoknak gót 
idomú előcsarnokkal föl váltását vonja maga után. 
A torony már oly gyönge, hogy sisakos födelet 
nem bírhat meg, s ez okból vagy két ölnyire le 
kell bontani, s ujolag építeni. A király intézke
dése tehát a legjobb időpontkor történt arra, hogy 
egy nevezetes műemlék a romlástól megmentes
sék s a főváros egész díszben visszanyerje azt. 

** (Az Eötvös-szoborpályázatának határideje) 
a folyó hó utolsó napján jár le. Arany László, 
mii t a szoborügyi bizottság jegyzője, fölhívja a 
pályázni akarókat, hogy a mintákat a mondott 
időre az akadémia palotájába czimezve küldjék be. 

** ( Vörösmarty születésének évfordulója) decz. 
elsőjén lévén, szülővárosában, Székesfehérvárit a 
Vörösmarty-kör ünnepélyesen megülte e napot; 
valamint megülték Pozsonyban is, hol lakomát is 
rendeztek, melyen a vároe értelmisége nagy szám
mal volt képviselve. 

** {Emlékszobor Dugonicsnak.) Szegeden már 
régebben megpendítek a tervet, hogy a város 
derék szülöttjének, a magyar irodalom egyik 
úttörő bajnokának, Dugonics Andrásnak emlék-
szobrot emeljenek. Begyült eddig 3000 frt, s 
most elhatározták, hogy az emléket a reáliskola 
előtti téren állítják föl, s a mellszobor elkészíté
sére Izsó Miklóssal fognak értekezni. 

•• (Ae erdélyi országos levéltár) Kolozsvárról 
már egészen fölszállitatott Budapestre, és hivata
los műÜödését ezután a belügyminiszter közvetlen 
felügyelete alatt fogja folytatni. 

•• (Szegényék konyhája Budapesten.) A Va-
lero-uíczában az izraelita jótékony nőegyletnek 
tápintézete van, melyet soha sem vettek annyira 
igénybe a szegények, mint most. Néha 300 ember
nél is többet látnak el ott élelemmel, míg ezelőtt 
150—180 volt a legnagyobb szám. Sok szegény 
család pedig házhoz hordatja az ebédet, melyért 
csak 10 krt fizetnek, és tanulók is igénybe veszik. 
Az ebéd áll tápláló levesből, marhahúsból, főze
lékből, vagy fölváltva tésztából. A szolgálatra, a 
konyhára nagy gondot fordít az egylet, mely
nek egy-egy nőtagja mindig jelen van, és sze
mélyesen szerez meggyőződést az ételek minő
ségéről. 

•* (Hölgybanket) lesz a Hungáriában decz. 
8-án esti 8 órakor, a midőn Tóth Kálmánnak 25 
éves költői pályája emlékére a hölgyek ezüst 
koszorút fognak nyújtani. 

** (Jótékony végrendéletek.) Hajdú Imre ügy
véd és földbirtokos, ki aug. 22-én hunyt el Tur-
keviben, ezer frtot hagyott a tud. akadémiának. 
Ezenkívül tisztelete jeléül Kossuth Lajosnak 200 
darab aranyat ajánlott föl végrendeletileg. Ez 
összeget Kossuth vagy idősb fia belátása szerint 
veheti át akár készpénzben, akár megfelelő értékű 
emlékben az elhunyt örökösétől, Hajdú Ignácz 
képviselőtől. — A Budapesten e napokban elhunyt 
Bene Karoly pedig húsz jótékony egyletnek, kór
házaknak , továbbá az akadémiának, színházi 
nyugdijalapnak, írói segélyegyletnek, az építendő 
népszínháznak egyenként száz frtot hagyott. 

** (A király) 3000 frtot adományozott magán 
pénztárából a budapesti szegények segélyezésére. 

** (Adomány.) Popper Lipót az uralkodói 
jubileum emlékére ezer forintot tett le Trencsén-
megye főispánjánál. Ez összeget, mint alaptőkét, 
a megyében fölállitandó ipariskolákra foditják. 

t (Halálozások.) Tolcsvai Nagy Gedeon, a pesti 
helvét hitvallású egyház főgondnoka, életének 
73-ik évében végelgyengülésben meghalt. Bor
sodmegyének egykor főszolga bírája később alis
pánja, s több megyének táblabírája, és a közügyek 
szabadelvű szónoka volt. Mint az alsó-borsodi 
ref. egyházmegye világi elnöke és a tiszán-inneni 
egyházkerületnek segéd-főgondnoka is tevéke
nyen működött, s egyike volt azoknak, kik a 
pátens elleni küzdelemben a legbátrabban léptek 
föL Végrendeletében — egyéb jótékony hagyo
mányok mellett — a tiszán-inneni helvét vallású 
egyházkerület elemi iskoláiban a szegény gyer
mekeknek taníttatása s a szegény papi, tanítói 
özvegyek és árvák segélyezése alapjául húsz
ezer forintot hagyományozott. — Bene Károly, 
nyűg. orsz. törvényszéki tanácsos, Budapesten 
e hó 1-én 66 éves korában elhunyt. Jótékony 
végrendelet által is maradandóvá tette emlé
két. — Kolozsvár egyik régi tősgyökeres magyar 
alakja: Biró Pál, nyugalmazott hivatalnok, 
volt kormányszéki levéltári igazgató, meghalt 
pár nap előtt. Elhunytak még a közelebbi napok
ban : Tallér Sándor a kis-béri álladalmi ménes egyik 
állatorvosa, 25 éves korában; Börzsöny Ferencé, 
művelt, mindenkitől becsült öreg ur 76 éves korá
ban Nagy-Kanizsán; Czike Dániel ó-budai ref. 
lelkész, ki már 22 év óta bírta itt hívei teljes 
ragaszkodását; dr. Wtldmann Pál Temesmegye 
egyik legképzetteb b orvosa Fibisen; Német Igná ez 
fiatal beszélyíró hitvese, sz. Feniczims Amália 
Budán. 

Nemzeti színház. 
Péntek, nov. 28. Díszelőadás a király negyedszázados 

uralkodási ünnepére. Töredékek: „lika", „Mignon", — 
„Traviata" czirati dalmüvekből. 

Ssonbat, nov. 29. „ifiyiwn." Opera 3 felv. Zenéjét 
szerzetté Thoraas A. {Hauck k. a. föllépteül). 

Vasárnap, nov. 30. „A betyár kendője." Népszínmű 
4 f«tr, Irta Akónyi Lajos. 

Sít/S, decz. I. „A mentor." Vigjá'ék 8 jfelv. Irta gr. 
Fedro S.; ford Csepregi L 

Kedd, decz. 2. „At afrikai nő." Opera 5 felv. Zenéjét 
szemétté Meyerber. 

Seerda, decz. 3. „A jó barátok." Szinmú 4felv. Sardoa 
atán francaiéból ford. Szerdahelyi. 

attörtök, decz. 4. „Tévedt nó'." Opera 4 felv. Zenéjét 
szerzett* Verdi. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— T. Zs. A harminczas évek csinált költészete. A 

leányka koszorút köt s várja kedvesét; eped, mereng. J j 
egy vert vitéz s újságolja, hogy a török győzött, oda a 
haza; a várt ifjú is elesett. A fűtő vitéz elszáguld,a leányka 
meghal buvában s a koszorú fejfájára kerül. S 'ez mind oly 
útszéli frázisokban elbeszélve! Ma már többet és mist 
kívánunk a balladától s románcztól 

— Máté-Szalka N. N. A három vers közül kiadható 
ugyan egyik sem, s annálfogva a nevet nem is kérjük; de 
némi tehetség nyomaira mégis akadtunk bennök. A humoros 
(Budapest utczáin) legkevésbbé sikerült; a fellengzó, az a 
a jaguároe vers is kevéssé; az egyszerű dalhanguban, a tói 
hattyúkról, van valami igazság. E hang mellett maradjon, 
később talán sikerülni fog ebben egészen jót is adnia. 

— f - s . „SiromnáL" Nem ér semmit. 
— Kassa. H. L. Á történeti tanulmány felől csak 

következő számainkban mondhatunk véleményt. E két 
folytán mind prózai, mind verses küldemények oly nagy 
számmal érkeztek szerkesztőségünkhöz, hogy a féleletek
ben — idő- és térhiány miatt — bizonyos sorrendet kell 
tartanunk. 

SAKKJÁTÉK. 
731-ik sz. f. S h i n k m a n n W. A . - t ó l 

(Grand-Rapidsban). 
Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a harmadik lépésre mattot mond. 

A 726-ik számú feladvány megfejtése. 
(Bayer Konrádtól Olmützben.) 

VII. S í t . 
1. H g 3 - f 6 f • • • K d 4 - e 4 (a) 
2. Bb7—d7: . . . . F e 8 - d 7 : 
3. B 7 2 - h 2 . . . . Fg7—fö^ ' 
4. Bk2 - h l mat. 

a) 
1. . l . K d 4 - c 4 : ( b ) 
2. H f 5 - e 3 t • . • Kc4—c3 
3. Bf2 - f 4 . . tetsz. szer. 
4. B vagy H mattot ad. 

b) 
1 K d 4 - c 3 
2. B f 2 - f 8 . . . . KcS—c4: 
3. B f á - d S . . . . tetsz. szer 
4. H mattot ad. 

Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Geléén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Gérecz 
Károly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: 
Mayer Károly. — Ceácxán,: Ptek Mór. — A pesti sakk-kör. 

Rövid értes í tések: Cedczán: P. M A beküldött 
háromlépéses feladványnak következő mellék fejtése is van: 

1. V f 2 - d 4 : d7—d5 
2. V d 4 - a 4 t F b 3 - » 4 : 
3. Fc8~a4m»tt . 

mS" Melléklet: Előfizetési fölhívás » 
„Családi-koV tizenötödik évfolyamra. 

T A R T A L O M . 
Csengery Antal (arczkép). — Anakreon dalaiból. — 

A Dárius kincse (folyt). — Vihar alatt (képpel) — A ma
gyar nemzetiség Hunyadmegyében. — Az ashantik (három 
képpel). — Egyveleg. — Tárház: Irodalom és művészet. 
— Közintézetek, egyletek. — Egyház ée iskola. — Közle
kedés. — Mi njság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztős Nagy Miklós (L. cznkor-ntoza 11. sz. > 

HETI NAPTÁR. 
Héaapl-és j Kathollkaa és protestáns 

Hetinap, | naptár 
6örőg-orosz 

naptár 
Izraeliták 

naptara 
N a p 

hossza kél nyög. 
H o l d 

hossia | kél nyűg. 

Deczember 
E 1 Ambrus p. j E % Ágota 
B a. fogantat. 'Szofron 
Leokádia, szűz | Caesar 
Judit h (Judit 
Damasus pápa Damáz 
Maxeacz püsp. Bulcsú 
Lucza szúz Lucza 

Hold változása. 

« Vasár 
8 H é t H 
9 Kedd 

10 
11 
12 
13 

Szerd 
Csőt. 
Pént. 
Szóm. 

: Nov. (<5) I Kizlev R. 
2 5 Cl * • Kelem. 17 Eleázár 
26 Alipius 18 Illés 

-.1 27 Perzs. Jakab' 19 Eső. ima 
28 István | 20 Ün. Gar. 
29 Peramoa i!21 hegyen 
30 András ap. j 22 
1 Deezember i 1 3 S. Mik. 

fi Utolsó negyed 11. 11 óra 10 1 perczkor este. 

t p. 
255 28 
256 29 
267 29 
258 30 
269 31 
260 33 
261 34 

f. p. 
109 8 
121 54 
134 19 
146 32 
158 32 

ó. p. 
7 0 
8 10 
9 20 

10 28 
11 25 

170 25 regg 
182 16 0 41 

d. p. 
10 52 
11 28 
11 69 
este 
0 38f 
0 52 
1 « 

Huszadik évfolyam. 

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

Vasárnapi Újság: Egész évre 8 ft. Félévre 4 ft. — Csupán a Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. — Félévre 3 ft. 

gksT" Hirdetési dijak, a Vasárnapi l'Jsag éa Politikai Újdonságokat illetőié*: Egy négyszer basábsott petit aor. vagy aunak belye, egyszeri igtatáSDái 10 krajezarba; háronuiori vagy 
többszín igUtasnál sak 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Béeaben: Opprllk AUJon. Wollzeile Nr. 22. és Haaaenatein éa Voglrr, Wallfischgassé Nr. 10. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

A r r ó l a megrázó drámáról, mely a Mar- j 
tinovics-összeesküvés né.v alatt ismeretes, s l 
mely a múlt század végén a budai vér
mezőn találta véres befejezését, törté
netünk e még kevéssé földeritett, sötét 
epizódjáról, a „Vasárnapi Újság" több izben 
adott már közleményeket. í g y az 1869-diki 
folyamban közöltük a pör történetét és 
Kazinczy Ferencz budai fogságának napló
ját ; ugyanakkor a pör főbb személyei közül 

A két Laczkovics. 
adatok kíséretében. A dráma utójátékát, a 
börtönre vetettek fogságának történetét 
Kazinczy naplójának második részében ez 
év folytán ismertettük. 

Most e szomorú korszaknak ismét két 
szereplőjét van alkalmunk bemutathatni: a 
Martinovicscsal együtt kivégzett Laczkovics 
Jánost és fogságba vetett testvéröcscsét: 
Lászlót, kiről Kazinczynak lapunkban köze
lebb megjelent naplójában is több izben 

Pest- és Temesmegyékben birnak; ugy lát
szik, hogy a 17-dik század végén a törökök 
elűzésekor kapták jószágaikat, s a Vay, 
Trencsényi, gr. Buttler, Beniczky családok
kal összeházasodva, a főbb nemesség közé 
emelkedtek. 

Laczkovics János a pestvármegyei alis
pán és kir. tanácsos Laczkovics Imre fia 
volt, s öcscsével Lászlóval együtt gondos 
nevelésben részesült. A franczia, német és 

LACZKOVICS JÁNOS. (1793.) LACZKOVICS LÁSZLÓ. (1793.) 

— fennmaradt egykorú képek után — be
mutattuk Martinovics és a vele kivégzett 
Szentmarjay Ferencz arcz képét, valamint 
azok arczképeit is a pörben szerepellek kö
zül, a kikéi azon korból még fennmaradtak, 
nevezetesen Szmetanovics Károlyét, s iro
dalmunk úttörő bajnokaiét, Bacsányi Já
nosét, Szentjóbi Szabó Lászlóét és Verseghy 
Ferenczét, mindannyit életrajzi és történeti 

történik említés. A két Laczkovics] egykorú 
olajfestmények után készült arczképéhez 
ezúttal lapunk egyik barátjától közöljük a 
következő érdekes adalékokat. 

• 
A Laczkovics-család magát székely ere

detűnek tartja, s egyes tagjai a múltban ugy, 
mint jelenben a székelyek közt föl is talál
hatók. Jelenleg azonban leginkább Heves-, 

olasz nyelvet már gyerekkorában sajátjává 
tette. Kora ifjúságában a magyar kir. test
örseregbe lépett, hol miveltsége, olvasott
sága és lovagias természete által tűnt k i ; 
majd a Greven-ezred tisztje lett s a török 
háború alatt hőstettei által vonta magára a 
figyelmet. 1790-ben az országgyűléshez 
egy emlékiratot irt s több tiszt-társával alá
íratta, melyben kérik: eszközölnék ki, hogy 



a magyar ezredek béke idején a hazában 
tartassanak, a vezénylet legyen magyar s 
a tisztek, kik eddigelé jobbára németekből 
neveztettek, hazafiak, stb. Ez irat miatt egy
szerűen elbocsátották s nyugdijat sem 
kapott. 

A katonaságból kilépte után „Magyar
ország állapotáról" czim alatt egy röpirat 
jelent meg tőle ^ m a j d 1792-ben „A keresz
tyén vallásban magát oktatni kivánó ember
ről" irt, s e munkája által annyira magára 
vonta a figyelmet, hogy az udvari kanczellár 
őt e miatt Pestvármegye által, melyben 
lakott, megfenyíttetni rendelte. Laczkovics 
telve volt a kor zavaros reform-eszméivel, 
uj szabadság, uj formák, uj vallás, uj állam, 
mint minden jóra való ifjúnak a 18-ik szá
zadban,, csak ugy zsongott fejében. Elvtár
saival, barátaival folytonosan levelezett, 
mindig lázas, izgatott állapotban; egyaránt 
boszantotta az udvar lassúsága, a főurak 
közönye, a köznemesség servilismusa, tudat
lansága. Maga kissé hányaveti, magát túl
becsülő ember volt, de kitöréseiben és ke
serűségeiben sok volt az igazság. „Trónusra 
szülte öt a természet" (széptermetü daliás 
alak volt) — irja Kazinczy — „és ha vad tüze 
ott is lángol vala, reszketett volna tőle a 
világ." 

Nem volt-e némi igazsága Laczkovics-
nak, ha a nemzeti megfélemlés e korában 
Szily Ádámhoz igy irt 1793. aug. 10.-én 
kelt levelében: „A magyar nemesség csak 
á kancsó és pipa mellett insurgál s akkor is 
a paraszt költségén s elszedi a lovát. Külön
ben is a bolond magyar egy titulusért, 
ebédért, holmi késvilláért (kamarásságért), 
melyeket a s . . . n hordoz, az országát, barát
ját, famíliáját is eladja. A magyar nemes
ségnek még nincs karaktere, hasonló a 
gyermekhez vagy a vén emberhez, kinek 
semmi hasznát sem vehetni. Mágnása előtt 
térdel a parasztot pedig rabjának s teher
hordozó marhájának tartja, stb."2) Mintha 
Petur bán mormogását' vagy Mirabeau dör
gését hallanók! 

Laczkovics, mind e forrongó eszmék 
•daczára, személyes ismeretségben állott a 
királylyal II . Leopolddal és különösen a 
nádorral Sándor fóhercz'eggel. S megis
merkedett az udvari körökben forgó s 
Francziaországban utazott Martinovicscsal, 
a kinek csakhamar barátja és terveinek 
részese lett. Laczkovics unokaöcscsével, 
húgának L. Magdolnának, Szlávy György-
nének fiával Szlávy Jánossal, e szeretetre 
méltó fiatal emberrel, ki azonban később a 
fogságban sok együgyűséget követett el,3) 
szintén közölte azokat a veszélythozó ira
tokat: a „Kátét", a „Reformokról" s az 
„Ember és polgár" czimüt; de fivérével 
Laczkovics Lászlóval szemben nem volt oly 
közlékeny. 

Mikor az+án Martinovicsot lipót-utczai 
házától4) elfogták, Laczkovics roszat sejtve, 
irományainak egy részével a hajdani „Két 
pisztoly"-ba szaladt s ott egy udvari szo
bában, szokott találkozási helyökön, iro
mányait s állítólagosán Sándor föherczeg 
leveleit is megégette. L 

Néhány nappal később 1794. aug. 1^-én 
öt magát s öcscsét Lászlót is a családi ház
tól5) elfogták s elébb Bécsbe szállították, 
majdBudára hozták vissza, a hírhedt Németh 
János kir. ügyigazgató kezei közé adva. 

' ) Egy példánya megvan a Laczkovics-család birto
kában Er.lótelken vagy Sz-Lórincz-Kátán. — 2) Horváth 
Mihály „Magyarország történelme," uj dolgozat. V I I I kö-

i4 1. - 3) L. Kazinczy fogsági naplóját e lapok jelen 
I jlyamában — *) Martinovics háza a Lipót-utcza 15. 
i alatt ma is még ép oly állapotban van, mint a múlt 
ad végén. — s ) Lipót-utcza és Dana-utcza szöglet, 

ma is a Laczkovics-család s névszerint Laczkovics 
ur bír okában van. 
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Némethnek azonban hiába mondogatott 
oda nyersen, bátran, mint szokott volt ré
gebben a nagy uraknak; daczára, hogy a 
veszélyes czélokra törekvő összeesküvésnek 
létezését sem lehetett bebizonyitni: a köz
ügyek igazgatójának vádjai alapján 1795. 
ápril 15-én Martinovics, Hajnóczi, Zsigrai, 
Szentmarjay társaival együtt Laczkovics 
János is halálra Ítéltetett. Képzelni lehet 
mily gyarló e halálos Ítéletek indokolása, 
melyben a dagályos nagy szavak mögött 
semminemű tény sem fedezhető föl; 'leg-
czifrább és legüresebb a Laczkovics ítélete, 
mert róla csakugyan semmit sem tudott 
fölhozni a közügyek gonosz igazgatója. 

Az ítélet, miután a király I. Ferencz 
helyben hagyta, május 20-án a budai vér
mezőn végrehajtatott az öt elitélten. Lacz
kovics férfiasan és .a „Justum ac tenacem" 
horáczi ódát énekelve lépett afejvevö töké
hez. „Laczkovics oly bátor volt — irja egy 
szemtanú — hogy maga vetkezett le s az 
ingét is maga hasította le magának. Ellen
zetté elébb kezeinek összekötését is, de 
végre ugyancsak megengedte." 

De borítsunk halotti leplet a Greven 
huszár ezred egykori hős kapitányára s 
mondjuk el pár szóval, hogy öcscse Lacz
kovics László is elitéltetett a Martinovics-
pörben 10 évi várfogságra, melyből mint
egy 6 évet Kufsteinban, Brünnben, Ins-
bruckban ki is töltött. 

Azt mondják, az ifjú Szolárcsik ügyét 
az nehezítette meg, hogy egy öt ágában 
megcsonkított törzset rajzolt börtöne falára, 
s az öt ágra ráírta az előtte kivégzett öt 
társ nevét, a törzs alá pedig ezt irta: Lae-
tius e trunco flór ebit! 

Azóta már közel száz év telt el, sok 
ágát, lombját lemetszették annak a törzsnek, 
néha gyökerére is támadtak — de hiszem, 
hogy egykor terebélyes fa lesz e törzsből, 
melynek árnyában gondos kertész véd-
gondjai mellett boldogabb napokat érhet
nek országunk fiai. Deák Farkas. 

Anyám névnapján. 
(Deczember 8.) 

A temetőnek csendiből, 
Hol nincsen szívverés, 
Hozzám egy halk sóhaj repül, 
Sóhaj, mely mély s nehéz! 

Anyámnak ma névnapja van, 
S ez nagy ünnep nekem! 
Ezt is csupán ő adta, mert 
Nekem nincs ünnepem! — 

E napon csak övé vagyok, 
Csak rajta csügg szivem; 
Gyöngédedon üdvözlöm őt, 
És ő megáld hiven. 

Nem múlik év, hogy e napon 
Ezt elmulasztanám, 
S hogy ő is meg ne áldana, 
— Én édes, jó anyám! — 

Oh mert hisz az a halk sóhaj, 
A mely hozzám repül 
A temetőnek csendihől, 
S lelkemmel elvegyül: 

Az ő lelkének sóhaja, 
Mely itt benn megfogan, 
S áldással tölti el szivem, 
Mely dobog boldogan! 

Ez egy nap minden évben, ah! 
"Melyen boldog vagyok! 

Boldog, mert rá emlékezem! 
S képe elém ragyog! 

Nincs, nincs itt több ily kép! olyan 
Szent, tiszta szeretet, 
Mint melylyel ő ápolt s melyért 
Utóbb a földbe ment. 

Többet ennél nem tehetett . . . 
S most nyugszik csendesen, 
Nyugszik már réjr . . . s én küzdök és 
Majd-majd kétségb'esem! 

Küzdök, mint Atlas küzdhetett, 
És senki sincs velem! 
A hidegtől majd megfagyok! 
Elfúl lélekzetem . . . 

De e napon szerelme, mint 
Szentlélek száll reám, 
8 felold, megtisztít, lángra gyújt . . . 
Üilvözve légy, anyám! 

Benedek Aladár. 

A Dárius kincse. 
(Elbeszélés.) 

Varga János-tó!. 

IV. 
Olyan szivreható beszéd volt ez a 

maga nemében, hogy ha történetesen két
százan hallgatták volna meg, százkilencz-
venkilencz rögtön kész volt az elhatározás
sal: hogy bizon odadná annak a nemzeti 
intézetnek a kincset fazekastul, ingyen haza
fiságból — ha t. i. ő találta volna meg. 

Csak a kétszázadik nem volt a dologgal 
még egészen tisztában. Épen az a kétszáza
dik, a kinek nem volt szüksége azt mondani: 
„ha én találtam volna meg a kincset." 

Mondj uk ki hát magyarán a dolgot, hogy a 
kincset az apatelki határdombból csakugyan 
Gerzony Péter molnármester uram ásta ki. 
Ö volt az a kétszázadik, a kiben erősen 
vajúdott a gondolat: vájjon mit tévő legyen 
hát most? 

Vájjon nem jobb lett volna-e a kincset 
meg se találni? 

Ott ült szobája közepén egy leterített 
gyékényen; előtte a végzetes római edény, 
a vastag égett korsó kétezer esztendős czif-
raságokkal, fantasztikus alakokkal, a mik
nek az eleje szép gömbölyű vállú asszony
személy, a hátulja meg kié ló, kié hal. Az; 
edény szája le van egykissé csorbulva s azon 
látszik, hogy biz az egész torkig van ezüst 
pénzzel; az, a mit Gerzony uram sietségben 
elhullatott, csak a föle volt. 

Ott ült az edény előtt és izzadott kínos, 
nagy csöppeket. 

Pedig nem volt rá oka. Egyedül volt, 
senki se látta, még tulajdon feleségét és 
leányát is kiküldte a homokos tanyára, a 
mi két órajárásnyi u t ; s adott nekik ott két 
napra való dolgot; nincs hát senki, a ki 
édes-kinos munkájában háborgassa, ha a 
kincsolvasás nap-éjjelen keresztül tart is. 

Az ablak redőnye gondosan be van zárva, 
rá kettős függöny akasztva, egyik ponyva, 
másik gyékény; a konyha-ajtó egy ujdonat 
uj kocsinak a vendég oldalával betámasztva; 
azt ugyan be nem dönti as öreg Belzebub 
válla; még a házba nyíló is el van tolózárva 
nagyobb biztonság okáért. 

Kivül még a lenyugvó nap szétszórt 
utolsó sugarai szürkén tartják az eget, de 
bennt a nagy szobában már teljes a sötétség; 
az egész szobát csak az avas szalonnából 
sült mécslében vonagló madzagbél világítja 
meg olyan kétes homálylyal, a mitől az 
embernek kis gyermek korában borsózik 
a háta. 

Mikor az ember izgatott, akkor nagyon 
hasonlít a gyermekhez; talán azért is csor
gott olyan nagy gyöngyökben Gerzony 
uram homlokáról az izzadság; az a fél-
homály*fejébe verte a félszet. 

Pedig több oka lehetett a gyönyörkö-. 
désre, mint a félszre. Zárt ajtókon belül 
egyedül volt végre féltett drága kincseivel, 
a miknek épen most készül számát meg
tudni. Reszkető kézzel nyúl a csorbaszáju 
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nagy edényhez és még a lélekzetét is vissza
fojtja, midőn a félre billentett edényből 
csengve-pengve omlik garmadába a drága 
kincs. Eszébe ju t adélutáni prédikáczió s 
minden ujabb pénzdarab kihullása megdöb
benti arra a gondolatra, hogy ezeket a pén
zeket kétezer esztendő óta, most látja ha
landó szem először, az ö szeme, egy szegény 
patakvizi molnármester szeme ebből a sze
gény Magyarországból. Vájjon kinek a szeme 
látta azokat kétezer esztendő előtt utoljára. 
Vájjon miféle fajzat lehetett, a ki ezeket a 
pénzeket élire rakta; valami vén uzso
rás, a ki százért ezret vett a megszorult 
szegényektől. A bolond! összegyűjtötte esel 
nem költhette; talán még az is lehetséges, 
hogy éhen halt az ezüstbánya mellett. Ugy 
kellett neki! Gerzony uram önkéntelen 
elnevette magát e gondolatra és ujabb gar
madát öntött a fazékból. 

A guruló ezüst darabok lármájától maga 
is megijedt. Ha ezt most valaki meghallotta 
volna! 

Hallgatózott. Egy kocsi zörgött végig 
a kövecses utón; a kocsitallér meg a fel-
hércz-vas csengett-pengett; a kenetlen kerék 
csikorgott. Használta a kedvező alkalmat s 
egy fordításra kitálalta a fazék tartalmát. 
Eliszonyodott a rakás nagyságától. Még 
búzának is sok volna; egy öntésre el nem 
férne a garaton. Összetette a két kezét és 
ugy bámult és sohajtgatott a kincsgarma
dára. 

Mit tévő legyen ezzel a tenger vagyon
nal ; hisz elég lenne ez száz unokájának is 
— ha volna; ha csak kanállal nem eszi, 
elkölteni ugyan nem bírja. 

Elkölteni? Ettől a gondolattól megijedt. 
Hisz ez a régi pénz nem járó pénz ! Ki veszi 
el ezt a penészes ezüstöt, a miken se mária
kép, se király-kép. Egyet-kettőt még csak el 
lehetne sütni alkonyatkor a gyolcsos tótnál; 
de ha gyakran fizet ilyen hamis pénzen, 
egyszer bizonyosan rajta kapnák. 

S bele markolt a garmadába s nézegetni 
kezdé egyenként a hasznavehetetlen kincset. 
A vastag penész alatt bizon szép keveset 
látott. Mégis egyikre-másikra ráismert. íme 
ez a nagy ehető császár; nézd el, hogy tátja 
rám a száját, mintha föl akarna falni. 

Ez az a híres, a ki a nyeregben aludt; 
ennek ugyan egykissé kampósabb az óra; 
de mégis nagyon hasonlít ahhoz, a mit a 
tisztelendő ur kicsiszolt. Az is ilyen volt, a 
melyiket a szűr alól, mikor a pisze takács 
rákiáltott . . . hej csak az ne történt volna! 
Ha azzal most elárulta volna magát s az 
elkallódott pénz nyomra vezetné a ható
ságot. 

Ha most itt leskelődnének az ablakon; 
ha belátnának valami kis nyíláson; ha 
berontanának a törvény nevében; nagy 
papirosra leírnák a sok pénzt, a mit Ger
zony molnár megtalált és a hatóság előtt 
eltitkolta. 

De hát már találni se szabad valamit ? 
az is vétek? hisz nem lopta, nem rabolta, 
nem is vesztett jószágot talált. Nem volt ez 
a pénz senkié; ha volt is valakié, az bizon 
nem jön panaszra a szolgabíróhoz, hogy szá
mon kérje a pénzét, a mit elveszített. 

Kijönne ezt a pénzt keresni ? talán bizon 

ínikor azt kérdé tőle : „vájjon talán őkeres- Az sujólesz! itthon megbotránkoznának 
kednék a pénze után"?! az emberek; ráfognák, hogy boltot nyit, 

Micsoda? ez a penészes császár? a ki már hogy az ördöggel áll czimboraságban, vagy 
kétezer esztendeje el van rothadva, talán már hogy veszti az eszét. 

is búza terem; az is porrá, 
. Mintha a fejével bólintott 

a csontjában 
földdé vált 
volna. 

Homlokáról nagy csöppekben csorgott 
az izzadtság s meredt szemekkel bámult a 
garmadára, melyben a sok penészes császár
fej nyüzsögni, mozogni látszott; a kétes vi 
lágu mécsláng ide-oda hajolva, lángja után 
vonta, mozgatta az éledező ezüst darabokat 
s Gerzony uram káprázó- szemei előtt 
egyenként ágaskodott ki a csomóból a nagy
ehető császár; a kegyetlen császár, a ki 
embereket fojtogatott; meg a harmadik, a 

Bizony nagy bajt hozott ez a kincs a 
házhoz. Legalább csak járó pénz volna! akár
milyen rongyos bankó, — ha csak a tized, 
ha csak a századrésze is az ezüstgarmadá
nak, majd tudná, hogy mit tévő lenne akkor. 

Egyszerre valami messziről közeledő 
zúgás, zümmögés, dobogás üté meg fülét. 
Hát látja mint rohannak felé azok az ezüst-
képű császárok, vagyis inkább gurultak, 
mert lábok nem volt. Aztán leszedve fejők
ről a súlyos ezüst koszorúkat, mind az ö 
fejéhez dobálták, a mi olyan kalapálást csi
nált az ő búbján, mint valami pokolbeli 

ki nyársat forgatott; a negyedik, az ötödik, i jégeső. De akárhogy kapkodta fejét ide-oda, 
egymásután vala-századik, ezredik 

sereg, tábor, 
koszorús tábor, mind csupa 

mennyi; eges 
Borzasztó 

császárokból. 
Gerzony mester megretirált a látomány 

elölaz ajtóig;ott beleütödöttazajtó-támasz-
tékba s kínosan elkiáltotta magát. 

Akkor tért magához, hogy a rakás pénz 
bizon nyugodtan, holtan hevert egymás 
tetején s egyebet se mozdult, csak ha egyik
másik önsúlyától lecsúszott a többi száz 
feje tetejéről s legurult a gyékény aljára. 

Végig simította a fejét s homlokán az 
ujjnyi vastagságra dagadt erek ugy lüktet
tek, mintha ezer meg ezer apró sziv vert 
volna bennük. 

Gerzony uram gyöngének érezte magát 
az oktalan ijedtség után; a lélekfojtó csön
desség, a vonagló mécsláng által rajzolt 
fantasztikus csodák, a képzelödés ereje oly 
nagy erővel támadták meg- idegeit, hogy a 
pénzolvasással mára fölhagyott. 

Fáradtan dőlt ágyára s erővel lehunyta 
szemeit, hogy az álomnak megkönnyítse a 
dolgát. 

Azt gondolta, hogy a megriasztott 
lelkiismeret meghagyja magát csalni, azzal, 
hogy a szemeit lehunyja. Még csak akkor kez
dődött a valóságos förgeteg; az a veszedel
mes förgeteg, a mi minden gondolatát a 
feje tetejére állította. 

Ott hevert előtte a temérdek vagyon a 
földön és ö már nem talált örömöt abban, 
hogy nézze; lehunyta előtte a szemét, mintha 
félne tőle, vagy szégyenlené magát. Elgon
dolta, milyen nagy baja lesz még vele, ha 
az elköltésre kerül a sor. Minden darabbal 
egy-egy uj csalást kell elkövetnie; gyer
tyáért, sóért, ustornyélért, egy-egy darabot 
oda sütni a kis boltosnak; azt se tudván, 
mennyi jár vissza belőle ?! 

Hányszor sikerülhet az. A kis boltos, a 
ki keservesen keresi kenyerét, bizonyosan 
nagyon megfogja morzsolgatni a tiz ujja 
között; s talán mindjárt rajta kapja a szé
gyeneim való bűnön. Kiégne a szeme! 

Aztán annak elszaladna a hire falu hosz-, 
szánt; fülébe menne a dolog a plebánus 
urnák; az az egy darab szerencsétlen ezüst 
pénz máris gyanúba hozta; — akkor aztán 
világossá lenne a dolog! Szégyenszemre kel
lene előadni a sok pénzt, mintha lopott 
kincs volna. 

Már belátja, hogy jobb lesz, ha apránként 
ezek a megpenészedett képű, kihizott csá- i a városba hordja a pénzt; ott mégis könnyeb-
szárok; mi? talán bizon ti kereskednétek? 
az volna szép ?! 

Gerzony uramban egyszerre meghűlt a 
vér, tenyeréről csörrenve hullott le a pené
szes pénz s a molnár égnek meredt hajszá
lakkal, reszketve ugrott odább a garmada 
mellől s megkövülve nézett a legurult pénz
darabra. ^ 

Ugy tetszett neki, mintha az a hideg, 
penészes császárkép a fejével integetett volna, 

ben túladhat rajta. Oda járnak értelmetlen 
vásáros asszonyok, szegény parasztemberek 
búzával, jószággal, a kik soha életükben 
egyéb fehéret nem láttak, mint a tálason 
otthon egy-egy czintányért vagy ólom kana
lat; azoknak könnyen elsütheti. Összevásárol 
a gubaczi vásáron ökröt, ekét, festett asztalo
kat, búzát, juhot, ruhanemüeket, apró jószá
got, cziroksepröt, vöröshagymát, bognár-
munkát; csakhogy minél többön túladjon. 

akármerre forgatta a vállát, rángatta a 
derekát, a sok koszorú egytől egyig, tiz, 
száz, ezer meg ezer mind egyenesen elta
lálta a helyét. Már egész hegy emelkedett 
a nehéz ezüst koszorúkból s Gerzony uram 
ugy kezdte érezni, hogy a nagy teher alatt 
meggörnyed mind a két válla, lábai leros
kadnak s a füle hegye se látszik ki a koszo
rúk alól. Kétségbeesetten kapkod levegő 
után, izmait végerőlködéssel megfeszíti s 
próbálja mégingatni az óriási terhet. Végre 
annyira viszi, hogy a koszoruhegy inogni 
kezd; könyökei s háta rést emelnek össze
vissza koszorúzott feje fölé; s egy megfeszí
tett emelkedéssel kiugrik — nemcsak a 
koszorúk alól, de az ágyából is egész a szoba 
közepére, négy kéz láb bele az ezüst gar
madába. Gerzony uram valamikép nagyot 
talált ugrani s most igazán olyat ütött az 
orra czimpáján, hogy kínos álmából fölret
tenve, révedező szemeivel keresé a négy 
sarokban a koszorús sereg eltűntét. 

Akkor vette észre, hogy ott hever az 
egész tábor alatta, megadva magát kegye
lemre s ö a letepert ellenség holt garma
dája fölött szétvetett lábakkal, ezüst tró-
nusu király módira tapogatja az országa, 
birodalma, kincsei érdekében kapott ütések 
helyét. 

Apródonként magához tér és kivilágo-
sodék előtte, hogy ez az egész história bizony 
egy bolond álomnál nem volt egyéb; csak 
az a kék daganat az orra nyergén, bár az is 
bolond álom volna, hanem azt érzi, és ször
nyen boszankodik, és tart magában ilyetén 
csöndes prédikácziót: 

— Hogy a tüz vesse föl az egész üst 
rongy ezüstjét! Bizony van is mért igy 
rontani az egészségét érte, megveszteni a 
lelkét az átkozott kincsével. Bizonyosan az 
ördög vitte oda, nem is egyéb; mert most 
ime ugyancsak fizetem az adóját. Még csak 
a lelkemet ne kérje utoljára fizetésül. Hogy 
én nekem már éjszakai álmom se legyen 
miatta. Talán éjjelenként betörjem az orr-
czimpámat, — ugráljak az ágyból, mint a 
holdas. Hogy maradt volna ott ez a szemét, 
a hol volt. 

Ez biz egy kissé erős kinyilatkoztatás 
volt a sors ellen; de Gerzony uramnál már 
a kétségbeesés dolgozott, még pedig olyan 
erővel, hogy kész volna az egész kincs-
rakást kihányni az ablakon, ha attól nem 
tartana, hogy igy egészen kivilágosodnék a 
dolog. 

A látszatot szeretné már csak megmen
teni, ha a kincs az ördögé lenne is ; ugy se 
igen veszi hasznát, ha csak minden reggel 
újra meg újra el nem akar kárhozni s min
den éjjel újra meg újra be nem töreti az 
orra nyergét. 

Egyszerre, mint a cherubimok muzsika 
hangú éneke, megcsendülnek fűiében a 
tisztelendő ur kenetes szavai. Nem azok 
a szavai, melyekkel azokról a pokolra való 
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nagy ehe tő , hadakozó koszorusfejü tatár
császárokról megemlékezet t , hanem azon 
felebaráti j ámbor intései, hogy a kik netán 
a kincset elemelték volna, vessék be az ő keri-
tésén éjnek idején; a többi aztán majd az ő 
gondja lesz. 

Gerzony Pé te r u r a m majd k iugro t t a 
bőréből er re a fölfödözésre; ezeregy áldással 
lá t ta el a legkisebb hajaszálát a jótevő lel
késznek, ki leveszi kinját, bánatá t lelkéről 
és ráveszi a keresztet saját vál laira. 

Jaj ha csak m á r ez a ga rmada a pap 
zsákjában volna. 

í g y meg kel l elégednie azzal, hogy rak
hatja a m a g a zsák
jába , melyen nincs 
bi l log s nem árul ja 
el, nem kiáltja a gaz
dája nevét. 

(Vége követk.) 

ben. Omalius d' Halloy, Beudant és Élie de Beau-
mont szerint a legutóbbi nagy áradást, mely már 
majdnem a mi történeti időszakunk korába esik, 
a Mózes által emlegetett özönvizet, valószínűleg 
az amerikai Cordilleras de los Andes-hegység 
fölemelkedése hozta létre; Amerikának kiemel
kedése az Oczeán kebeléből, mely az emiitett 
hatalmas hegyláncz előállásának volt követ
kezménye, a nyugoti félgömb roppant víztöme
gét az óvilág ellen zuditá s azt egy időre viz alá 
merité. 

Ki tudja minő rémes föld forradalmakat idéz
hetett elő világrészükben az Alpok kiemelkedése 
is ? Azok közül, kik e roppant hegytömeg hólepte 
csúcsain bolyonganak és a szebbnél szebb havasi 
tájak szemléletén elmerengenek, hánynak jut 

Alpvidéki tájkép. 
A természet a fel

hőkbe nyúló hegysé
gek közepette tárja ki 
legmagasztosabb szép
ségeit. A legmagasabb 
sziklacsúcsok örökös 
hóleple, jég diadémo s 
a tűzhányók lángba 
borult kráterei az uta
zót bámulatba ejtik és 
megdöbbentik. Mikor 
az ember a föld zaján 
tul a magasba emelke
dik, — mondja Rous
seau, — mintha lent 
hagyna minden földies 
érzelmet, s a hogy 
mind magasabbra és 
magasabbra jut a lég 
birodalmában, a lélek 
mind jobban-jobban 

megközeliti őseredeti 
tisztaságát. 

Ott a magasban 
minden lépten-nyomon 
a természet nagysze
rűsége és az ember 
véghetetlen kicsiny
sége tűnik szemünkbe. 
A hegységek óriási 
tömegeivel és azoknak 
ijesztő, vadregényes 
sziklaromjaival szem
ben azonnal eszünkbe 
jut ama régi német 
bányászmondás, hogy: 
„Az ember csak egy 
pont a hegyek tete
jén; de óriás a hegyek 
gyomrában." 

A tenger látványa 
egyhangú a föld ke
rekségét keresztül-ka
sul szeldelő hegylán-
czokékoz hasonlítva; 
míg a tengernek csak 
zephirjei és viharai 
vannak, addig a hegy
vidékeket rettenetes 
orkánok s mindent 
magukkal seprő hógör-
getegek teszik nagy
szerűvé, ijesztően magasztossá. A természet 
harmóniájában a hegyeknek is fontos szerep 
jutott. E nagy lánczok, melyeknek egyes óriási 
szemei a légkör legfelsőbb vidékébe nyúlnak föl, 
— miként Saussure mondja, — ugy látszik, hogy 
a természetnek dolgozótermeiül és tárházaiul 
szolgálnak és onnan áraszt földünkre minden jót 
és minden roszat: a folyókat, melyek azt megter
mékenyítik és a hegyi zuhatagokat, melyek azt 
elpusztítják, az esőket, melyek áldást, és az orká-
nokat,melyek pusztulást hordanak szét mindenüvé, 
a hol átvonulnak. 

A magas hegylánczok születése borzasztózür-
zavarokat idézett elő a régi oczeánok közt. E 
világra szóló vajúdás és születés okozá ama rop
pant özönvizeket, a melyekről a föld kerekségé
nek valamennyi nemzete megemlékszik hitregéi-

Az Alpok. (Szavoyai tájkép.) 

eszébe, hogy e sok szépség, e beláthatatlan terje
delmű nagyszerűség születése, hány millió élő 
lénynek került borzasztó halálába? De az ember 
önző, a múlttal nem sokat törődik s csak a jelen
nek él. A jelen pedig, az óriási Alpok jelene való
ban szép, magasztos. Minden csúcs, minden völgy, 
minden zuhatag uj meg uj szépséggel jutalmazza 
meg azokat, kik fölkeresésökre oda fáradnak. 

Mellékelt rajzunk szintén egy ilyen Alp-édent 
tüntet föl. A völgyekből hólepte sziklacsúcsokra, 
ezeknek ritka, hideg légkörű zordon fönsikjáról, 
vakitó fehérségű jégmezőiről déliesen mosolygó 
tavaszias völgykeblekre nyilik nagyszerű kilátás. 
I t t erőteljes, vidám növénytenyészet, óriás nagy
ságú fák, viruló zöld lombokkal, melyek közt 
életvidoran röpkédnek és dalolnak földrészünk 
fakó szinü, de édes hangú szárnyas zenérei, s a 

fürge méhek milliói zummogják körül a havasi 
flóra illatos gyermekeit; amott meg sivár puszta
ság, kopár végtelenség, fagyosan dermedő sziklák, 
melyeknek hasadékai közt egy-két elárvult cserje 
hiába igyekszik megküzdeni helyzetének szigoru-
ságával, életnek, tenyészetnek csak elvétve talál
juk gyér nyomait— Minő ellentét, alig félórá
nyira egymástól! De azért mindkettő szép, nagy
szerű és magasztos a maga nemében, s mind
kettő a természet változhatatlan, örök hatalmáról 
tanúskodik! Sátni Lajos. 

Vadász-élet. 
Szórakozás, kedvtöltós a vadászat? A kinek 

csak az, az olyanra szánalommal (tekint az igazi 
vadász, mint a huszár 
a bakára. Kontár az 
olyan, semmi más. — 
Vagy tán szenvedély 
hát? Még az is kevés. 
Élethivatás a vadászat, 
valóságos élethivatás. 

A kinek egyszer 
egy mesterlövése si
került, ismeretlen vá
gyak kelnek benne, 
mindig azt csinálni, 
valamint amedve,mely 
embervért kóstolt s azt 
oly édesnek találta, 
hogy mindig arra szóm-
jizik s más vér neki 
undor. 

Az ilyen ember 
azután már éjféltájban, 
mikor más ember még 
csak neki kezd az al
vásnak, elhagyja a jó 
puha fekhelyet, fontos 
talpú csizmát ölt, meg
rakja a tarisznyát fris 
tölténynyel, egy darab 
kenyeret, szalonnát 
dug mellé s meg nem 
feledkezve a papra
morgó-csutoráról, nya
kába akasztja a duplát 
s elindul úttalan utakra 
tüskén-bokron keresz
tül még sötétben, mi
kor még se fölverve, 
se megszikkadva, de 
talán még lehullva 

sincs a harmat. Azon 
szagolja meg a kopó, 
merre van a czólra vivő 
csapás. 

Minden vadász 
tudja, hogy a fölvert 
nyúl egy kerülő után 
visszaigyekszik oda, a 
honnan fölverték s 
visszatérőben ujrameg-
lépi a régi nyomot. Be
járt pályája visszafut 

önmagába, mint a 
gyűrű. A tapasztalat
lan kutya, mely a vad 
e hadicselét még nem 
ismeri, órákig elkering 
aztán abban a kariká
ban, mig a nyúl az 
alatt túljár a harma
dik határon, ha útját 
nem állja a vadász. 
Csakhogy útját állja 
ám. Oda áll, a honnan 
a nyulat fölverték és 

vár csendesen, türelemmel, mert tudja, hogy 
oda visszatér a vad, az olyan bizonyos, mint a 
halál. Mozdulatlanul áll ottan órákig, mintha 
gyökeret vert volna egy álló helyében. Figyel 
a kopó éles csaholására, mely néha elvész a 
távolban, majd közelebb hangzik, egyre köze
lebb, a mig egyszerre előtűnik a tapsifüles, s hosz-
szan kinyúló derekával, fülét nyakára lapitva 
rohan egyenesen előre, neki a puska csövének. Ha 
a vadász most megmozdulna, a vad rögtön oldal-
utat venne. Nézi hát hideg vérrel, mig még köze
lebb jön. A nyúl rohan veszedelmének egyenest, 
alig van már negyven lépésnyire. Most jön kapóra. 
A vadász egy pillanat alatt arczához rántja fegy
verét s azzal durr I a mi#t a szellő félre csapja a 
lőpor füstjét, ott ázik vérében a nyúl; fölfordult, 
meg se nyikkant. 
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Ilyen magános kirándulások alkalmával tör
ténnek azok a lehetetlen bravour-lövések, a miket 
persze nem látott senki, de el kell hinni', mert a 
vadász a nyakát teszi rá, hogy csakugyan uay 
történt, a hogy ő állítja. Volt egy ilyen patsio-
natus nyulász ismerősöm, a ki végtelen szenve-
délylyel űzte ezt a sportot, minden reggel künn 
látta fölkelni a 
napot, s nem 
volt más mal-
heur-je, mint 
az, hogy nem 

hozott haza 
nyulat soha. — 
,,Barátom, tu
lajdon szemeim

mel láttam, 
hogyatöltés el
hordta az egész 
hasát, hanem a 
lába, az elsza
ladt" — ezt 

szokta volt mon
dani, mikor a 
nyúl iránt in

terpellálták. 
Pedig mindig 
interpellálták s 
ő mindig ugyan
azt válaszolta, 
mig egyszer va
laki figyelmez

tette , hogy 
mondjon már 
egyebet is, pél
dául ezt: „Ba-

. rátom, tulajdon 
szemeimmel 

láttam, hogy a 
töltés elhordta 
mind a négy lá
bát, hanem a 
hasa, az elsza
ladt." 

Különben ezeknek a szép lövéseknek más 
bajuk nincs, csak az, hogy a ki tette, az mind a 
tulajdon szemeivel látta. Látta volna másnak a 
szemeivel, az bizony aligha ártana a hitelességnek. 

Hanem hát az efféle magános kirándulgatás 
a vadászatnak csak szelídebb neme. Az igazi vadá
szat társaság
ban történik.A 
vadászok kiké
szülnek több 
napra, s kivált 
csikorgós téli 
időben bepá-
czolják magu
kat a jó meleg 
farkas-bundák

ba illendő 
mennyiségű ele-
mozsina és te
kintélyes pin-
czetokoknak az 
ő kíséretében 
szánokra, sze
kerekre ülnek 
e ugy találkoz
nak a vadász 
tanyákon vagy 
valamely erdő
kerülő- házban, 
vagy vadász
lakban. I t t be
szélik meg a 
haditervet, ki 
hol foglal állást 
egymástól fél 
lövés-távolság
ra, hosszú fél
körű csatár-

lánczban. Hat
hét falu apraja, 
nagyja van ki
rendelve hajtó-
kul, kik fel
fegyverezve bo
tokkal, s egyéb 
többé-kevésbbé lármás eszközökkel, — ezek a 
fél kört befejezni hivatvák s bekerítve néha 
több mérföldnyi terjedelmű erdőt-mezőt, az adott 
jelre fülsiketítő lármával verve föl a hegyöblök 
riadó viszhangját, megindulnak fölrémiteni a 
dúvadat, utjokban minden zugot átüldöznek, 
bokor nem marad átdöfotlen, ha van benne élő, ki 

kell annak jőni onnan ! így harsog végig völgyön
berken a riadó hajsza ; s/arvas és őz, róka, meg 
farkas, vadkan és medve közre kerül a hajtásban 
s néha falkánkónt hömpölyög a puskások felé. 
Sok kocza-vadásznak száll ilyenkorinába a bátor
sága s nem egy kívánja titkon, bárcsak tartana 
a „szerencse" a huszadik szomszédja felé, mert 

Hajtóvadászaton. 

j még megeshetik, hogy őt ebben a bozontos bun-
I dában valami bozontos medve a feleségének nézi 

s szeretettel keblére találja ölelni. 
Ilyenkor látszik meg,ki a legény a gáton. Az 

igazi vadász, a mint hallja, hogy közeleg a hajtás, 
s innen-onnan egy-egy IÖVL'S elsíró hangja is elhat 
hozzája, egyet huz a csutorán, jó nagyot, sziverő-

Vadásztanyán. 

sitőül, ledobja a bundát; van most belül, a mi 
melegítse, karjára fekteti fegyverét, egyet-kettőt 
markol vadásztőrén, mert haj, kerülhet ám még 
dolga annak is. S ha kerül, nem ijed meg tőle, 
fél térdre ereszkedik a vadkan előtt, maga elé 
szegzi a villogó kést s a bolond állat egyenesen 
neki szalad a szügyével. Az nem baj, ha a „futó" 

nem talál, rá lehet fogni, hogy meg volt babo
názva ; de ha másfelé tartott a csapás s a puska 
kilővetlon marad, az aztán a világon a legnagyobb 
szerencsétlenség. 

Este összegyűl a társaság a tanyán. Ropogó 
vadásztüzeknél sül a mi sülni van hivatva 8 kéz
ről kézre járja a kulacs. A ki ma először ejtett el 

vadat, azt bi
zony lovaggá 
ütik vadászo-
san. Csakhogy 
a lovagütést 

nem a vállára 
alkalmazzák, 

hanem szépen 
vógigfektetik 

az elejtett szar
vason s a tulaj
don puskavesz-
ezőjével annyi 
megtiszteltetést 

alkalmaznak 
reá, a mennyit 
a lövés és vad 
minémüségéhez 
képest a szak
értő vadász-es
küdtszék épen 
megilletőnek 

talál. Ezen a 
vadász-keresz
telőn keresztül 
kell menni min
denkinek, nin
csen az alól me
nekülés s nem 
használ a kifo
gás , még az 
sem, ha valaki 
— vászoncse
léd. A mire ele
gendő példával 
szolgálMagyar-

ország vadásztörténelme. 
Az ilyen vadásztanyákon van aztán a hires 

vadászkalandoknak a bőséges szürete. Kiki el
mondja a maga viselt dolgait, hogy lőtt le száz 
söréttel százegy túzokat, akképen, hogy azok köz
ben állván, lövésközben egyet kanyarított puská
ján s így minden túzokra egy szem sörét esett. 

Az utolsó szem 
azonban keresz
tül ment a szá
zadik túzokon 
s a háta mögött 
levő másik tú
zokat is keresz
tül fúrta, — igy 
lett százegy tú
zok stb. stb. És 
ezek mind igaz, 
megtörtént dol-
gok,ámbár nem 
hiszi el senki, 
csak a ki el
mondja. Any-
nyiszor mondta 
már el, hogy 
végre maga is 
elhitte. 

De mit a les
vadászok, kik 
egész éjszaká
kat eltöltenek 
egy eleven liba 
közelében,mely-
nek gágogása 
arra van szán
va, hogy oda 
csábítsa a ró
kát, — vagy a 
lóhátról vadá
szó vörös frak
kos urak és asz-
szonyságok,kik 
szi vesén kocz-
káztatnak egy 
nyaktörést egy 
„run"-ér t és 

kettőt a „kíll"-ért, — ezek mind csak gyerekjáté
kok I Az élethivatást a vadászatban csak Bengáliá-
ban, Afrikában találja az ember, a hol a vadászat 
egyúttal hősi erény, mert méltó ellenféllel találja 
magát az ember szemben, párduczczal, tigrissel, 
oroszlánnal. Egy Bengáliát megjárt grófi magyar 
mágnásról beszélik, hogy visszatérve, nagy meg-
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vetéssel nyilatkozott az itteni vadászatokról, it 
hol az ember még élet veszedelembe se ju tha t , 
akárhogy akarna. Egyszer hajtó-vadászatra hi t tak. 

— E h mit, hagyjatok nekem békét, ne hívja
tok engem. Mit nekem a ti reszkető őzeitek. Meg
szoktam már én a veszedelmes vadat s nem birok 
örömet találni az olyan vadáezmulatságbaD, mely 
tletveszélylyel nem j á r . 

— No ha neked csak életveszély kell — 
mondja ogy bará t ja— akkor csak jöjj bátran, lehet 
módod benne. En épen tegnap lőttem oldalba a — 
sógoromat. Tors Kálmán. 

Budapest jótékony intézetei. 
Je len századunkban a mivelődés gyors fejlő

dése az emberi életviszonyok bonyolulttá tétele 
ál tal a szegény-osztály nagymérvű növekedését 
eredményezte. Míg az egyszerű patriarchális kor
ban alig találunk nyomorral küzdő szegény-osz
tályt , s csak egy-egy elemi csapás vont maga után 
időszerű ínséget: addig jelen viszonyaink között 
mintegy állandósitva lesz azaz osztály, melynek, 
munkája mellett is többnyire nyomorral s ínséggel 
kell küzdenie az életben. A gyáripar, s a közle
kedés könnyítése által elősegített nagymérvű 
kereskedelem a mily arányban előmozditja a pénz
tőkéknek egyes szerencsések kezeiben való rend
kívül nagy összehalmozódását: abban az arányban 
szegényedik szorgalma mellett is a munkásosztály. 
P e d i g ez a munkásosztály ma már miveltebb,mint 
a hajdani, s ezzel együtt igényei is szaporodnak. 
— Századunk nem volna a haladás százada, ha ez 
ellentétek kiegyenlítésén munkálni nem sietne. 
Innen magyarázhatjuk ki azon jótékonysági szelle
met, mely korunkat minden anyagiassága mellett 
is oly szépen jellemzi. Ezzel nem azt mondjuk, 
hogy a jótékonysági szellem kizárólag korunk 
sajátja. Ember i nyomor, baj mindig volt, 8 voltak 
könyörületes szívok i s ; de jelen korunkban az 
emberi tudás és értelem fejlettebb, az érzelem 
finomabb lett , s iüy e fejlettebb lelkitehetségek
kel biró kor az előbbi századoknál öntudatosabban 
g nagyobb buzgalommal já r el az emberi élet amaz 
ellentéteinek kibékitésében, melyeket ha nem 
maga teremtett is mind, de meglehetősen sza
porí tot t . 

Korunk az emberi társadalom nagykorúságra 
vergődésének korszaka. Belátja azt, hogy a társa
dalomban minden egyes annál boldogabb lesz, 
minél erősebb, kölcsönös munkára képesebb az 
összes társadalom. Ezér t a társadalomnak, önnön 
munkaerejét szaporítani, pusztulásnak induló 
alkatrészeit megmenteni s jóravalóvá tenni, önmaga 
iránti kötelessége. Ez is egy alap annak kimagya-
rázására, miért szaporodnak jelen századunkban 
oly szépen a jótékony intézetek, segélyző-egyletek. 

Természetes, hogy ezen jótékonysági szellem 
nem átalános társadalmunkban. Mozgatói csak 
egyes fenköltebb gondolkozásuak s nemesebb 
érzelműek; mig a nagy többség pusztán az önzés 
hatalmának hódol. Innen van aztán, hogy mig 
sok felületes szemlélő kétségbeesetten jajveszékel 
korunk aljas materialismusba sülyedése fölött: 
addig némely optimista egyre csak a jelen kor 
jótékonysági szellemének máa korokéit rendkivül 
meghaladó nagyságával kérkedik. — Egyiköknek 
sincs igazuk. KorunknaK mindkét irányzata meg
van ; mindkettő a fejlődés természetes következ
ménye. De azért e kor képe nem kétségbeejtő; 
sőt a meglevő s terjedő nemes áramlat jobb jövő 
magvait hordja magában. 

Hazánkban a pauperismus korántsem oly 
nagy mérvű,mint Nyugot-Európa több á l lamában; 
sőt mondhatj uk, hogy csupán csak nagy városaink
ban tűnik az föl némileg. De azért nálunk is nagy 
azon bajok, visszásságok és elmaradások száma, 
melyek társadalmi utón való orvoslásra várnak, 
8 a jótékonyaági szellemet működésre hívják föl. 

S épen nem mondható, hogy mi e tekintet
ben jótékony intézetek fölállításában nagyon 
hátramaradtunk volna. Az elmúlt 25 év alatt sok 
tör tént nálunk e téren. Községek ugy, mint e 
czélra alakult magán társulatok buzgalommal állí
tanak föl oly intézeteket, melyeknek föladata a 
társadalom „kicsinyeinek gondját venni föl ." 
Különösen nemes keblű nők, az emberiség e szelid 
nemtői, kiket az élet bajainak orvoslására küldöt t 
a teremtő, — fejtettek itt ki sokszor férfias tevé
kenységet. A számos nőegylet, melyek száma fővá
rosban ugy, min t vidéken egyre szaporodik, bizo
nyítja ez áll í tásomat. 

Nem tenne háládatlan munkát , ki a hazánk
ban működő összes jótékony intézetek kimutatását 

összeállítaná. Az átalános tájékoztatáson kívül 
még sok okulást meríthetnének belőle azok, kik 
már e téren működnek; és sok buzdítást, a kik 
még nem fordították különösen figyelmüket az 
ü g y r e ' ' 

En i t t mindenekelőtt a Budapesten működő 
jótékony intézeteket kísértem meg ismertetni. 
Azért leghelyesebb innen indulni ki, mert a fővá
rosban legnagyobb számmal talál tatnak ilyenek, 
s mert több olyan is van köztük, mely még a 
vidéken ismeretlen, holott működése hazánk 
minden zugában áldásos lehetne. 

I. A pesti bölcsödé-egylet. 
Kezdjük ott, a hol az élet kezdődik : a böl

csőnél. 
Mi a czélja a bölcsődéknek ? 
Nem régen egy vidéki lap („Kecskemét", 

1873. október) következő tragikus eseményt kö
zöl t : „A minap városunkban lakó N. N.-nek 3 
fia esett a gondatlanság áldozatául. Ugyanis a 
szülők hazulról eltávozván, a gyermekeket, kik 
közül a legidősb is csak 5 éves, a szobába zár ták. 
Ezek valószínűleg gyufával já t szo t tak , minek 
következménye az ágynemű meggyuladása lőn, a 
mi meg a gyermekek megfuladását okozá, kik a 
szobaegyik sarkában földhöz szoritott szájjal, halva 
találtattak". . . . Ilyenféle dolgok nem tartoznak ar i t -
kaságok közé. Hogy munkás szülők magára otthon 
hagyott kis gyermeke bölcsőjében megfulad, vagy 
más baj é r i ; hogy szegény földmives emberek 
kicsije forró nyári napon a szabad ég alatt, hová 
magukkal vitték, — napszúrást kap, vagy féreg 
mászik szájába, s bele hal számtalanszor 
megesik népünknél. S azt is tudjuk, hogy a mun
kás osztály gyermekei, ha ily baleset nem éri is 
őket, — véznák, betegesek (kivált a nagy váro
sokban), s idő előtt elhalnak, vagy ha megélnek 
is, nem igen lesznek erős, munkabiró emberek 
belőlök; mert szüleiknek sem idejök,sem tehetsé-
gök, sem tudományuk nincs, hogy kellően táplál
nák őket. 

Ezen bajokon akarnak a bölcsődók segiteni. 
Az anya korán reggel beadja oda 1—4 éves kis 
gyermekét, hol az a nap folyama alatt — néhány 
krajczárnyi dijért — kellő ápolásban, mérsékletes, 
de erősítő táplálásban, a nagyobb némi oktatásban 
is részesül. Az anya az alatt dologra mehet, nyu
godtan végezheti munkáját, s csak estenden megy 
gyermekéért a bölcsődébe, hogy éjszakára haza 
vivén, szülői szeretete kicsinye iránt közvetlenül 
is érvényesüljön. Ünnepnapon nincs bölcsőde, 
akkor egészen övé lehet gyermeke. 

Az első bölcsődét Páriában, Marbeau nevű lel
kész buzgólkodása folytán állitották fól. Hazánkban 
1852-ben Pesten alapít tatott az első, melynek az 
„ Is tván bácsi" név alatt ismert népszerű iró Májer 
István (akkor a pesti elemi és reáliskolák igazga
tója), Rozmanith Antal községtanácsos és Tormay 
Károly pesti főorvos derék kezdeményezői. Fölh í 
vásaik, melyeket a főváros és a vidék jószivü lako
saihoz intéztek, nem hangoztak el eredmény nél
kül. Főrangú nők vették pártfogásuk alá az ügyet . 
Magyarország akkori kormányzójának Alber t 
főherczegnek neje fíiWe^ardefőherczegasszony lett 
a bölcsőde legfelsőbb pártfogónője; elnöke a több 
jótékony intézetek körül is tevékenyen működött 
Forray Júlia szül. Brunswick grófnő. A választmá
nyi nők sorában találj uk a fővárosi arisztokráczia és 
polgári rend derék nőinek nagy számát. Ata lában a 
pesti bölcsőde egész története, a mint azt az egy
let évkönyvei föltüntetik , az emberszeretettől j 
áthatot t nők buzgó munkálkodásának szakadatlan 
lánczolata. Alapi tványokat tesznek s tétetnek, 
pénzt gyűj tenek; jótékony előadásokat, sorsolást 
rendeznek ; a bölcsődét időnként meglátogatják, ! 
ott a felügyeletet végezik; a helyiségek fölszere- ; 
lésekor a szükségleteket vásárolják össze, vagy i 
nagyobb részét ajándékozzák. 

Ha e bölcsőde megalapítása Brunswick grófnő 
érdeme: annak fólvirágoztatása gr . Károlyi Edéné 
szül. Korniss Klarissa grófnőé. A mint ő bold. 
elődjének halála u tán 1866-ban e jótékony intézet 
élére lépet t : a jövedelmeknek előbbi években nem 
tapasztalt emelkedése állott be. Mig az előbbi 
években az összes bevétel egyszer sem haladta 
meg a 6000 forintot; 1867. egyszerre 26,847 
forintra emelkedett legközelebbi évben i 
már 38,103 forint volt. Ennek oka ugyan egy 
részt a főváros s atalában az ország megvál
tozott viszonyaiban is keresendő; a mennyiben 
Budapest valóban az ország fővárosává l e t t : de 
mindenesetre nagy érdeme van annak, ki a kínál
kozó alkalmakat megragadni, az ajánlkozó forrá
sokat fölhasználni sietett. Ez években csak jóté
kony előadásokból 4 — 5000 frt gyűl t be évenként 

a bölcsődére, az 1868-ban rendezett sorsjáték 
pedig 13,543 frtot jövedelmezett. 

Ujabb időben a felséges uralkodópár is pár t
fogásában részeslté a pesti bölcsődét. Kirá lyné ő 
felsége 1867 óta az egylet legfelső védasszonya; s 
mind ő, mind felséges férje több ízben járu l tak 
nagyobb összegekkel a bölcsőde támogatásához. 

De a polgárság sem maradt hátra. Pes t vá
rosa, a pesti hazai első takarékpénztár , a pesti 
kereskedelmi testülejt nagyobb (700 frtos) alapit
ványokat tettek. Az adakozók sorában látjuk a 
ezukrászok, lakatosok, selyemfestők, takácsok, 
sütők, tímárok, kordoványosok, kosárkötők, ker
tészek, kádárok, fodrászok, magyar és német sza
bók , kézművesek, esztergályosok stb. czéheit; 
biztos zálogául annak, hogy egy intézet, melyet a 
társadalom minden osztályai különbség nélkül 
eként támogatnak, szép jövőnek nézhet elébe. 

A bevételekkel aránylag szaporodott az ápo
lásra fölvett gyermekek száma. Mig 1852-ben 
ezek száma 38 volt, 1872-ben már 533-at tet t . — 
A bölcsőde eleinte bérházakban volt elhelyezve. 
A kalap-utcza 1. számú házában nyil t meg, s 
1855-ben a Beleznay-féle házba tétetett át . 1857-
ben második helyiség ny i t t a to t t a terézvárosi 
templom mögött az irgalmas szüzek zárdájában, 
kik az ápolást is — mérsékelt dijért — magukra 
vállalták. 1860-ban megszűnvén a józsefvárosi 
bölcsőde (a Beleznay-féle házban), 1869-ig csak 
a terézvárosi helyiség volt nyitva. De ez év tava
szától fogva a pesti bölcsődének saját háza van. 
Ez idő óta a terez- és józsefvárosi (uj) helyiség
ben ápolja a gondjára bizott kis gyermekeket a 
bölcsőde; ápolónői mindkét helyen irgalmas szüzek. 

A bölcsőde saját háza az üllői- és Mária-
utczák szegletén fekvő csinos földszintes épület. 
A gyeppel benőtt s fákkal árnyal t udvar ócska, a 
széles folyosók, s az a t isztaság és rend, az a 
csendesség, mely i t t uralkodik, kedvesen lepi meg 
a szemlélőt Pes t kaszárnyaszerű épületei vagy 
piszkos külvárosi házai közt, — s önkénytelenül 
egy jómódú vidéki család csendes lakásá t ju t ta t ja 
eszébe. De ha egy szép nyári nap délutánján a 
pesti utczák vándora történetesen erre vetődik, s 
a kerités rácsozatán keresztül megpillantja azt a 
40—50 kis babát , kik mind tisztába, még pedig 
tetőtől talpig egyformán öltözve, körül-körüljár-
ják a gyepes udvar közepén levő nagy kerek 
virágágyat , 8 egy fehér gyolcskalapos nő fel
ügyelete alatt , gyermeki kedvességgel egy éneket 
vagy egy víg dalt hangozta tnak: lehetetlen, hogy 
az épület falusias kinézésén kivül más is meg ne 
tessék neki, s meg ne rezdüljön szivében egy húr, 
hogy vannak ebben az önző világban jószivü 
emberek is, kik ilyen örömet szereznek ezeknek a 
szegény kicsinyeknek, kik a magukén kivül még 
a mások bajára is gondolnak, s azt telhetőleg 
enyhíteni igyekeznek. 

Az épület két nagyobb termében 100 kis ágy 
van a falak mellett sorban elhelyezve, minden i t 
vaságyacska felett fehér függöny képez sátort, a 
bennalvó kisdedek nyugalmának őrzésére. Nem 
régiben egy őszi nap délelőtti órájában látogat
tam meg e helyiséget. A nagyobbik terem köze
pén egy bekerített rácsos helyen belől 30 — 40 kis 
gyermek sürgött-forgott , jó kedvvel csörgetve 
tányérjaikat s kanalaikat , s várva a korai ebédet, 
melyet egy vidor tekintetű fiatal apácza osztott 
aztán ki nekik. Ezek a.legidősebbek, 3—4 évesek 
voltak. A fal mellett 8—10 alig két éves gyermek 
csücsült elől bezárt kis székecskéjén. Olyan ren
desen megültek ott, mint akár az iskolás gyer
mekek. Csak az evés idejére vannak ily korlátok 
közé szorítva, — magyarázá az egyik apácza, 
ki magyarul is tudott . A kisebb szobában a szo
pósak voltak elhelyezve. Nyugodtan feküdtek 
hófehér tiszta pólyáikba burkolva a szép fehér 
ágyon. Egyréazök aludt, másrészök vidoran j á t 
szott kis kacsójával. Egyiköket egy apácza, mély 
gondolatokba merülve, szoptatta kaucsuk edény
kéből. — Sohasem tudtam volna elképzelni, ha 
nem lát tam volna, hogy hogyan lehet ennyi apró
ság között oly r e n d e t , csendet és tisztaságot 
tar tani . 

A terézvárosi helyiség koránt sincs ily alkal
mas. E g y meglehetős szűk és sötétes terembe van
nak a kicsinyek beszorítva, kiket én egy ottani 
látogatásom alkalmával nagyon síróknak talál
tam. — De föltehető, hogy a bölcsőde-egylet nem 
sokára egy másik díszes épületet is emel a sze
gény kis gyermekeknek, melyben majd alkalma
sabban el lehet helyezni őket. 

I ly reményekre bátran feljogosíthat bennün
ket az egylet vagyoni állása. Nem sokkal több, 
mint 20 évi fennállása óta közel 200,000 frtot vett 
be, mely — leszámítva a 7838 frt gyermek pénzt 
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— mind jótékony adakozás. Ebből tőkésitve van 
77,000 frt; s igy ha a 40,000 frtba került házat 
is hozzá veszszük: összesen 100,000 forinton jóval 
fölül áll az egyleti vagyon. 

Adjon isten ez egyletnek a szép kezdet után 
szép jövőt, 8 minél több jószivü pártfogót! ' 

Hazánkban, ugy tudom, még Nagy-Váradon, 
Aradon, Debreczonben vannak bölcsődék.Nálunk, 
hol a gyermekvilág, leginkább a szülők gondat
lansága és értetlensége miatt oly hallatlan halan-
dóságnak van alávetve; nálunk, hol épen ez ok 
miat t a népesség szaporodása alig észrevehető, — 
megbecsülhetetlen áldás volna, ha egyéb váro
sainkban, sőt falvainkban is bölcsőde-egyletek 
alakulnának. Komáromy Lajos. 

Görögországról. 
(De Gerando Ágostné gr. Teleki Emma „Görögországi 

levelei"-böl). 

A mi a tiszteletre méltó grófné munkáiban 
első tekintetre föltűnik, a dús tanulság s valóban 
tudományos tartalom mellett is, az a teljes igény
telenség, melylyel az írói s annálinkább a tudós 
czimről már előre lemondani s azt nemcsak nem 
igényelni, de egyenesen visszautasítani is látszik. 

Öt anyai gondja s kötelessége te t te iróvá. 
Gyermekei számára irta könyveit, nem mint rideg 
tankönyveket, hanem mint neveltetésök eszközeit. 
Mint minden igazi tanitó, a kit nemcsak tan
tárgya, hanem tanítványai iránt is valódi szeretet 
lelkesít, nem elégedett meg azzal, hogy csak 
értelmöket képezze a tudomány által, hanem izlé-
söket, erkölcsüket , atalában egész szellemiségű
ket igyekezett képezni. Előbbi könyvei — „Att i la 
és Antonina könyvei" czim alatt, s különösen azok 
közül az ötödik „Hedvig és Andor Rómában" 
czim alatt is, nemcsak tanulságosak a szó közön
séges értelmében, mert sok tudni érdemest, tanul
ságost s atalában gazdag tananyagot tartalmaz
nak, hanem épen annyira sziv- s erkölcsképzők, 
izlésnemesitők is. A szép, a nemos, a magasztos 
szeretete lengi á t . Az emberiség, a szabadság, a 
szeretet eszméi melegitik e könyvek mindenik 
lapját. 

Görögországi leveleire is ugyané dicséret 
illik. Ugy látszik nem a nagy közönségre való 
tokintettel, hanem egészen családi használatra Írat
tak. A szerző egy pár barátjához intézett rövid 
leveleken kivül, főleg testvéréhez és fiához intézte 
azokat, s fő czélja bennök, hogy az isn,ereteket, 
melyeket Görögországban szerzett, az érzelme
ket, melyeket a föld legszebb országa, a világ 
legklasszikusabb földe, a Miltiades és Perikies, a 
Canaris és Botzaris hazája benne ébresztett : 
közölje övéivel-

Most e levelek, ugy látszik, minden változ
tatás nélkül közölve, a nagy közönséget is része
seivé teszik egy nemes sziv, egy termékeny kedély 
élményeinek. S azt hiszszük ép annyi élvezet, 
mint tanulság nélkül senki sem fogja azokat letenni 
kezeiből. 

Olvasóink, mielőtt magához a könyvhez j u t 
hatnának, bizonyosan szívesen veendik az egypár 
mutatványt , melyet belőle közölni szándékozunk. 
Csak annyit emiitünk még meg, hogy a rövid s 
emelkedett hangú előszó után, melyet alább vesz
nek olvasóink, At t ika ismertetése van előre 
bocsátva, történelmi anyagul a levelek teljesb meg
értéséhez, s azután következnek maguk a levelek, 
és pedig kétszeri athenéi útból, melyek közül az 
elsőt 1870. nyarán, a másodikat 1871. tavaszán 
te t te . S most hagyjuk beszélni a szerzőt magát. 

íme , könyvének előszava: 
„Görögországot kevesen ismerik. Csak ritkán 

vetődik oda oly utas, ki elég lelkiismerettel bifna, 
hogy felületesen ne ítéljen. Edmond About mun
kája a legszentebbnek is közönséges és aljas szint 
ad, néha pedig az igaznak épen ellenkezőjét állítja. 
Európában a philhellenek kora óta igen apadott 
a lelkesedés a görögök iránt, mert a közvélemény 
a konstantinápolyi kereskedőket, vándor görög-
h i tü csalókat, a hősies görög néppol összevéti és 
véleményét nem akarja komoly vizsgálódás által 
fölvilágosítani. Ha, mint sokan mondják, haszon
lesés és csalás lenne a görög nép fő jelleme, akkor 
fővárosában is, mint Parisban, Londonban és kivált 
Rómában, koldussereg kisérné az idegent; de 
Athénében nem koldulnak. A görög pirul, hanéha 
idegen fajú kis gyermek kérve nyújtja kezét, és 
hamar értésére adja az u tasnak , hogy az ily 

| gyermok nem görög. A görög földön utazó, értel
mes és igazságos görögbarát tanúságot tehet arról, 
miszerint tudnivágy és szabadságszeretet fő ösz
töne minden görögnek. Testi élvezetekre nem 
törekszik, mivel mértékletesség és mozgás által 
egyensúlyban tartott testalkata lelki örömek felé 
indítja. Aloíjt is lelkesíti tehát, mint hajdan, a 
szépnek tisztelete. A természet nagysága és a 
hazáját övedző tenger határtalansága kisszerüsóg-
től megóvja, nagy vágyakat gerjeszt bonne, és 
mint tengerész és szabadság mellett küzdő, a 
veszedelemmel bátran szembeszáll. 

Lehetnek a görögöknek, mint minden népnek 
hibái és fogyatkozásai, de a mi más nemzetek fölé 
emeli, az, hogy a közönségest nom ismeri, még 
tévedéseiben is van mindig költőiség. A mivelt 
világot annyira sértő nagyvárosi métely Görög
országban még nem vert gyökeret. Házasságtörés 
nem ismeretes Görögországban, monda nekem 
Flourens, a nagylelkű franczia hős ; nem csoda 
tehát, hogy ilyen nők fiaiból Rigaszok és Botza-
risok lesznek. 

Hogy földünknek Görögország legkiválóbb 
pontja, azt számtani bizonyossággal ki lehet mu-
tHtni, mihelyt minden oldalról vizsgálat alá vesz
szük. öblöktől hasított partjai, változatos fokai, 
sziklái, völgyei és hegylánczai a lélek mozgalmát 
hozták elő, melyet az égnek fénye lánggá nevelt. 
Dániának, Norvégiáuak mélyen bevágott és össze
szaggatott partjai, dermedt természetnek közepette 
és ködös ború alatt ily lángot nom gyulaszthattak. 
Indiának puhító édeno csak elkábulást szült. Ot t 
a természetben hiányzó egyensúly az embert is 
megingatja, a hinduk istenei szörnyetegokkélesz
nek, s vallási buzgalmok borzadással eltöltő 
tébolyodássá. Hellast untalan fény fogta körül, a 
középkor nehéz lánczai és mindent kioltó setétsége 
oda el nem ter jedhete t t : mig vallási üldözések 
vérbe és lángba boriták a világot, ott a kereszt a 
hazafiság jelképe lett. 

Olaszország nagy festői és költői bámulattal 
töltötték el a nyugati Európát ; de ha a Campo 
Santoban, a halálnak borzasztó képét összehason
lítjuk a virágokként kimúló görög hősökkel, és a 
Dante eltorzított éj és homályból alkotott rémké
peit a görög költők természethű, fény és világos
ságban mozgó alakjaival, akkor látjuk a különb
séget, mely a két nemzet közt létezik és mindenben 
el kell ismernünk a görögök felsőbbségét." 

I I . 
Második idézetül, az 1870. július 18-kán, 

Athénéből fiához irt tartalomdús levél egy rész
letét választottuk. E terjedelmes levélben az Akro-
polisban tett látogatásukról szól „melyről — úgy
mond — képzetet adni majdnem lehetetlen; négy 
részből á l l : a Propylaok, a Par thenon, az Erech-
theum és a szárnyatlan győzelem temploma. Ez 
utolsó, mely balra van a Propylaektől , nem nagy ; 
két remek dombormű van benne eltéve. Az egyik 
a győzelmet ábrázolja, mely röptébon megáll, hogy 
saruját megkösse. Szárnyai megállapodását sejdit-
tetik, bal lábára ereszkedik, mig jobb keze oldalt 
meghajlott lábán saruját igazítja. Ruhája redőzete 
oly könnyű, hogy reá lehellve látszik csak lenni ." 
— Valóban, a gyönyörű rézmetszvény, mely itt 
a könyvhöz mellékelve e felséges domborművet 
ábrázolja, meglepően hű fogalmat képes adni e 
szobrászi remekről. De ezt csak mellesleg érint
jük , mutatványunk a Parthenon leírásának egy 
részét tartalmazza. 

Jegyezzük meg előre, hogy Parthenon, annyit 
jelent, mint a szűznek (t. i. Minervának) szentelt 
ház. A keresztyénség terjedésekor keresztyén 
templommá alakít tatot t a ezért épségben marad t ; 
a török uralom alatt mecset let t belőle 8 igy állt 
1687-ig, mikor Athene ostromakor vészthozó 
velenczei bomba fedelét, az épület belső falait 
és hosszú oldalán levő oszlopai közül sokat szét
rombolt. 

„ A templomnak — írja a fentebb már említett 
levél — minden része egyforma szorgalommal és 
bámulatos értelemmel van kidolgozva. Periklea 
csak a hazafias érzésű szabad polgárokra bízta 
annak fölépítését, rabszolga ott nem dolgozhatott, 
azért oly simák az egyes oszlopdarabok. Fél ig 
kifaragva egymásra rakták, fövényét helyezve 
közikbe, addig súrolták, mig tökéletesen egybe-
illottek ; csak azután simították kívülről is. 

A Parthenon szépségét, cs ík nagy figye
lemmel lehet egészen fölfogni. Athénéi tanár és 
könyvtárnok Comnos igy fejezi ki ezen emlék 
azépségét: „a régiek az anyagot eszmévé változ
ta t ták ." Művészeti felsőbbségök ti tka, monda veze
tőnk, az egyszerűség, remek föltalálás és érte
lem volt." 

Összehasonlítván a Parthenont és a szomszé
dos Erechtheumot, látjuk, hogy az elsőnek oszlopai 
pusztán állanak a templom földjén talp és ékes 
oszlopfő nélkül, mert itt az egész terv nagyszerű
sége a díszítést szükségteleiiné tet te; az Erechteum 
oszlopai, párkányzatai pedig ékesitésök által 
tűnnek ki, melyeknek gazdasága ellensúlyozhatta 
csak a legtökéletesebb templom magasztos hatását. 

A legszebb hatás előidézése volt a lángeszű 
görög művészeknek fő törvénye, és ezen hatást néha 
legszigorúbb szabályosság, mikor a tárgyhoz illett, 
mint a Minerva-templomában, néha legmerészebb 
szabálytalanság által, mikorahelyzet kívánta, mint 
az Erechtheumban, érték e l ; de a miből leginkább 
kitetszik magas leikök megzavarliatlan értelme, ez 
az, hogy föltalálásuk a czélnak mindig tökéletesen 
megfelelt. 

A kellem és ízlés a görögöknél, az arányok 
szépsége, az összhang tökélyében mutatkozott, 
sőt ezeknek titkos törvényeit csak most fedezte 
föl az utókor; sokáig rejtve maradott az ok, miért 
vált lehetetlenné görög emlékeket utánozni. 
Muszka- és Németország, még Frankhon görög 
templomai is a nézőt jéghidegségben hagyják, 
sőt kellemetlenül érintik, a lélek mintegy el van 
nyomva a szigorúan függőleges és vizirányos 
vonalak által. A titok az, hogy a régi építészek 
majdnem sehol sem alkalmazták a szigorúan egye
nes vonalt ; ez nyilvánossá lett, mióta Penrose 
angol építész igen tökéletes műszerekkel meg
mérte még a görbe vonalak tízezred hajlását is. 
Például a Parthenon minden oszlopának éle kissé 
görbe vonalt képez, de nemcsak hogy oszlopai 
domborodnak, még hajlanak is, befelé dőlnek, 
ha végtelenül folytatódnának végre összeérnének. 
A föld pedig, melyen állanak, kis mértékben a 
föld kerekségét követi, és ezt teszi minden pár-
kányzat is. A Parthenon czellája ugyanazon 
irányt követi, melyet oszlopai, és ebben, valamint 
az oszlopok domborodásában, Görögország Egy ip
tom törvényeit fogadta el, vizirányos vonalainak 
domborodása pedig művészete fénykorában talál
tatott föl. A párkányzatok forditott gúla vonalait 
követik, talán hogy ékesitéseiket jobban szemlél
hesse a néző, s egyszersmind, valamint a templom 
arcza is körmódra görbednek. Az egyenes vonal a 
templom egy részében sem létezik, és ez okozza 
rendkívüli könnyűséget, és mintegy életet ad a kő
nek. A Propylaek ugyanezen törvények szerint 
épitvék, csak hogy itt más módon vannak alkal
mazva, mert i t ta fel ülőt,melyen az oszlopok állanak, 
sima, hogy a lépcső fokaival egy vonalt képezzen, 
a párkányzat pedig a fold domboruságát követi. 
Mily észrevehetetlenek ezen hajlások, meg lehet 
győződni, ha a templom keleti arczának közepén 
lehajolván, az oszlopok sorát nézi valaki, a végső 
nem fog látszani, de alig mozdulunk néhány cen
timéternyit, már láthatjuk. Megtettük ezen vizs
gálatot és meggyőződtünk a tény valóságáról. 

A föltalálás kimerithetlenségét megítélhetjük 
mikor meggondoljuk, hogy egyszerű eszközökkel, 
mint oszlop, csúcs, gerendázat, hány meg hány 
változatos remekmű jö t t lé t re ; minden nehézség, 
például a föld egyenetlensége, uj meg uj meglepő 
szépségeket szült, a nehézségek legyőzése mint
egy a lángész kitörését vonta maga után. Themis-
tokles és Perikies alatt, vagyis a Xerxes betöré
sétől a peloponnesusi háborúig, a művészet és 
irodalom minduntalan gazdagodott és a harczi 
erény a költészet és művészet terményeiben mint
egy jutalmát éldelte." 

Hogy fagy meg a viz? 
Ama természeti jelenség, mely szerint a viz, ha 

fagyni kezd, kiterjeszkedik és mint jég — nagyobb 
terjedelmű lévén — könnyebbé válik, vegytani 
és természettudományi tankönyveinkben, főleg 
régebben, többnyire ugy volt föltüntetve, mint 
az isten különös gondviselésének munkája, mely 
által sok mindenféle bajtól és kellemetlenségtől 
megóvatunk. Mert ha a viz, a mint jéggé kőzd 
átalakulni, súlyosabbá válnék, a vizben élő halak 
nem csekély ártalmára, sőt mondhatni : végpusz
tulására rögtön alásülyedne, s azonkívül az észa
kibb tartományokban létező folyókon és tavakon 
a hajózást gyakran megakasztaná, sőt hihetőleg 
örök időkre is lehetetlenné tenné. 

Az ujabbkori tudósok, bár ezzel korántsem 
szándékoznak megbotránkoztatni a hivő szive
ket, a természet törvényeire és megdönthetetlen 
tényeire hivatkozva, sehogysem hajlandók elis
merni, hogy e részben a gondviselés a mi ked
vünkért kivételesen intézkedett volna. Ök ugyanis 
azt állítják, hogy a szilárddá fagyó viznek kitér-
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jedése nem kivétel az átalános szabály alól, mert 
a kovácsolt vassal, antimoniummal, biszmuthtal s 
még több más anyaggal ugyanez történik, bár 
ha kiterjedés helyett összehúzódást szenvednének 
is, az nem válnék az emberiség érdekeire nézve 
oly hátrányossá, mint a viznél. Továbbá azt mond
ják a természettudósok, hogy az északibb tájak 
álló vizei rendszerint alulról kezdenek befagyni. 
Mig az édesviz 39.2 Fahrenheit-foknál éri el a 
legnagyobb sűrűséget, addig a tengerek sós vize, 
a mint fagyni kezd, mind tömörebbé s tömörebbé 
válik. Ezt állit ja Reclus Elysée „Ocean" czimü 
legújabb müvében és ezt állítják még többen is a 
természettudósok közül. Halászok és tengerészek 
a Balti-tengeren s más északibb vizeken gyakran 
látják magukat hirtelen körülvétetni úszó jégda
rabokkal, melyek csakis a tenger fenekéről száll
hattak föl, miként ezt a rajok tapadt fucusok s 
más tengeri növények is tanúsítják. E jégdarabok 
néha roppant kődarabokat is tartalmaznak, me
lyeket az Oczeán mélyéből hoztak föl magukkal. 

Dánia északi és Grönland déli partjain az 
ilyen úszó jégmezők, melyek néha több mérföldnyi 
ter edelemmel és meglehetős magassággal bírnak, 
mikor szétrepednek, akkora robajt idéznek elő, 
mint akár egy egész ágyutelep tüzelése. Az ösz-
•zeütköző jéghegyek ropogása és a szétrepedező 

jégtáblák zöreje közé bizonyos pattogó recsegés 
is vegyül, mintha érczfelületre jégeső vagy puska
golyó hullana. Tyndall tanár bebizonyította, hogy 
a jégkirály zenekarának ez utóbbi működését a 
jégtömegeket összetartó kristályok szakadatlan 
ezétzuzódása okozza. 

Csodálatosak a természet játékai és tünemé
nyei és el kell ismer
nünk, hogy minden tu
dományos vizsgálódás 
és kutatás csak ujabb 
és ujabb mezőt nyit a 
mi őszinte bámulatunk, 
mondhatjuk: imádásunk 
számára — nincs tehát 
mit tartanunk attól, hogy 
„az istenben való hitet" 
támadjuk meg, midőn a 
természetet vizegáljuk, 
miként sokan önmaguk
kal s másokkal elhitetni 
szeretnék. Ha kissé több 
igazságérzetet és fele
baráti szeretetet olthat
nánk azokba, kiket — 
elég oktalanul és hely
telenül — hivők- és hi
tetlenek gyanánt szo
kott a világ megkülön
böztetni, mind a két úgy
nevezett külön pártnak 
illő szerénységgel csak
hamar el kellene ismer
nie, hogy az emberiség 
hivatása a természet tit
kainak inkább csak fürkészésében, 

A szegény lakosságnak összes vagyona iram
szarvasokból és — ki hitte volna? — szürke med
vékből áll. Minthogy e bozontos állat Szibéria 
egész területén igen el van terjedve, mi sem ter
mészetesebb, minthogy az osztjákok, szamojédok, 
jakutok, csukcsok s más benszülött népfajok igye
keznek a maczkót is, a mennyire lehet, hasznukra 
forditani. Az osztjákok igen egyszerű módon va
dásznak a szürke medvére ; nyomaikból kilesik az 
anyamedve tartózkodási helyét, s midőn rá
bukkantak, kővel s gályákkal dobálják, hogy 
támadásra s gyönge bocsainak védelmezésére in
gereljék. A medve ilyenkor két lábra állva föl
egyenesedik s rettenetes karmaival ellenségére 
akarja vetni magát, de az elszánt osztják e pilla
natban rá rohan s kését biztos döféssel szügyébe 
meríti. 

Egy ily szerencsés vadászat elég bő zsák
mányt nyújt, mert az elejtett öreg medve bőrét 
öltözetül vagy szőnyegül használhatja, sőt To-
bolszk vagy Irkucsk vásárain jó pénzért el is ad
hatja ; húsa ugy frissen, vagy füstölve is eledelül 
szolgál, az apró bocsokat pedig fölnevelik és mint 
a bárányokat, ugy hajtják a városokba vásárra, 
hol aztán vagy medve-tánczoltatók vagy állatse-
reglet-tulajdonosok kezeibe, vagy pedig a hosszú 
tél inségesebb napjaiban vágóhidra kerülnek. — 
Rajzunk egy ily medve-vásárt tüntet föl, a mint e 
bozontos állatokat a talán még bozontosabb oszt
jákok, szamojédok vagy kalmükök birkanyájként 
terelgetik a beresowi vásártérre. 

Medvevásár Beresowban. 

mint teljes 
föltárásában állhat; mert e titkok bizonyos tekin
tetben örökre titkoknak fognak maradni ránk 
nézve a legparányibb atomtól kezdve föl a legha
talmasabb álló csillagig. Sámi Lajos. 

Medvevásár Beresowban. 
Beresow, Szibéria tobolszki kormányzóságá

nak e kis városa, mint átalán véve az egész Szi
béria, szomorú emlékű hely volt s az leend talán 
ezután is a szegény száműzött lengyelekre nézve. 
I t t lépnek át Szibéria földére, a szolgaságnak és 
szenvedéseknek hazájába azok, a kiket az orosz 
zsarnokság néha örök időkre száműzni szokott 
szeretett hazájokból. De nemcsak honszerető len
gyelek, hanem olykor kegyvesztett orosz udvaron-
czok és kegyenczek is végezték be sokat hányatott 
életöket e szórnom helyen. Példa rá Mencsikoff 
herczeg, Nagy Péter czár hatalmas kegyencze, 
ki 1T 31-ben itt halt el száműzetésben. 

Beresow a lehető legszomorúbb, legelhagya-
tottabb hely a világon. Fönt a magas északon 
fekszik, a szibériai Tundrák rideg szomszédságá
ban, feledve naptól, nyártól, vidám, boldog embe
rektől. A lakosság zömét ős időktől fogva e vidé
ken barangoló szamojédok és osztjákok képezik, 
a kiket az ide költözött oroszok és kozákok nagy 
büszkén le szoktak nézni. Délután négy órakor 
már teljesen sötét van itt nyáron is [(ha ugyan 
nyárnak nevezhető a roppant szigorúságú tél pár 
hétig tartó hiánya) és a hideg még a legszelídebb 
évszakban is 30 R. fokig emelkedik. 

E g y v e l e g . 
•/. (Franczia élez Uj-Kaledoniáról.) Uj-Kale-

donia, hová a párisi kommunistákat száműzetésbe 
küldöttek, szomorú népszerűségre vergődött a 
francziáknál még az iskolás gyermekek előtt is. 
Közelebbről egy tanár a vizsgán Uj-Kaledoniáról 
kérdezett egyet s mást egyik tanítványától. A 
gyerek hűségesen elmondá, hogy az egy sziget a 
Csöndes-tengerben és franczia birtok, stb. „Minő 
helyeken át lehet odáig jutni ?" — kérdó tovább 
a tanár. „Par de Conseils-de-guerre!" (a haditör
vényszékeken át) — feleié a gyermek. 

•/. (Hírlapok száma Amerikában.) Az ameri
kaiak, ugy látszik, nagy kedvelői az újságoknak. 
Csupán az Egyesült-Államokban 5871 hírlap 
és folyóirat jelenik meg, mig a világ többi részé
ben megjelenő újságok száma nem több 7642-nél. 
Hogy e számok mennyire megbízhatók — csakis 
a londoni „Graphic" a megmondhatója, melyből 
e statisztikai adatot átvettük. 

** (Elefánt orrmányaközt.) A berlini állatkert 
nagy elefántja múlt kedden délután 3 órakor bor
zasztó módon megölte gondviselőjét. Ez utóbbi 
ugyanis az elmúlt héten néhány napig beteg volt, 
minélfogva egy másik volt kénytelen helyettesitni. 
Kedden, midőn ismét az első gondviselő vette át 
a szolgálatot, egy seprűt látott az elefánt házában. 
El akarta azt onnan venni, s miután az elefánt 
útjában állott, vissza akarta azt nyomni szuronyá-
val. A klasszikus állat azonban, valószínűleg mivel 
őrének távolléte miatt roszkedvü volt, orrmányát 
a szerencsétlen ember egyik lába körül kanyaritá, 
a magasba emelte, a rácsozathoz és a földhöz verte 

mint egy ruhadarabot. A szerencsétlen segélykiál-
tásai borzasztók voltak. Sokan összeszaladtak és 
sikerült is nekik fejszékkel és szuronyokkal az 
őrt az elefánttól elvenni, oly állapotban azonban, 
mely szemtanuk állitása szerint, a legiszonyúbb 
volt. A gondviselő néhány perez múlva meghalt. 

** (ő fölsége nyilatkozata a gseftelökről.) Egy 
berlini lap irja, hogy a szorongatott osztrák föld
hitelintézet ügyeiben többi közt Hopfen ur is volt 
Bécsben ő fölségénél audienczián. Hopfen ur a 
múltkor a reichsráthnak volt elnöke, számos rend
jel tulajdonosa, hires vállalkozó szellem, hanem 
legutóbb már nem választották meg a reichsráth 
elnökévé. A berlini lap állitása szerint, ő fölsége 
ezeket is mondta Hopfen urnák: „Nem szerencsés 
játékosok közt volt szándékom az állam rendjeleit 
és méltóságait elosztani, s ideje, hogy e divatos 
játéknak már egyszer vége legyen s a becsületes, 
régi munkának adjon újra helyet." 

** (A decz. 1-sői bécsi kivilágításról.) Egy 
bécsi lap az uralkodási jubileum alkalmából 
meggyújtott gyertyák felől furcsa kimutatást 
közöl. E szerint két gyergyát számítva egy ab
lakra, körülbelől 1.300.000 gyertya használtatott 
föl. E számítás szerint, ha a fölhasznált gyertyá
kat egymásra raknák, 1755-ször volna magasabb 
a Szent István toronynál, 30-szor magasabb a 
világ legmagasabb hegyeinél: az Everestnél, Da-
valgirinél és Chimborassonál. 

*• (Az iskolák Montenegróban.) Montenegró 
művelődése is halad. 1870-ben még alig tudott a 
kis országban 120 ember olvasni; ír ni csak is a 
papok tudtak s ezek sem mindnyájan. Ma már 1 
tanítóképezde, 1 felső leánytanoda s 30 népiskola 

van benne. Az iskola
látogatók száma a lefolyt 
tanévben meghaladta a 
két ezerét, mi kezdet
nek elég szép szám. Az 
elemi iskolák a zárdák 
jövedelméből tartatnak 
fenő. 

** (Borzasztó éj a 
tengeren.) Valparaísoba 
ment Londonból egy 
hajó. Kapitányán már 
nov. 7-én az örülés jelei 
mutatkoztak. Pisztoly-
lyal fenyegette az őrö
ket. A matrózok alig 
nyugtathaták meg a sze
rencsétlent. Alig múlt 
el félóra, midőn az őrök 
ujolag zajt ütöttek és a 
fölvert legénység észre
véve, hogy a kapitány 
szobájából lángok csap
nak ki. A veszély annál 

t nagyobb volt, mivel a 
hajó 150 tonna lőporral 
és nagymennyiségű gyu
fával volt megrakva, a 

kapitány szobája be volt zárva; csak nagy nehe
zen sikerült az ajtót föltörni, és az ujongó őrültet, 
ki egy tisztet meg is sebesített, kivezetni; mig a 
legénység a menekülésre gondolt, a kapitány 
ismét a matrózok felé fordult, egyiket főbe lőtte, 
egy másikat pedig egy szuronynyal oldalba szúrt. 
Ekkor végre lefegyverezték, erőszakkal a mentő 
csónakba vitték és gyorsan eleveztek a hajótól, 
mely csakhamar a levegőbe repült. A legénység 
másnapra szerencsésen mentő hajóra akadt. Nem 
ugy a kapitány, ki fölhasználva egy szabadabb 
perczet a tengerbe ugrott. 

•/. (örömhír a gyöngykedvelök számára.) Ame
rikai lapok irják, hegy a kaliforniai öböl fenekén 
igen értékes gyöngyök rejlenek s nem sokára 
társulat fog alakulni azok kihalászására. 

•/• (Távirda-jövedélem Angliában.) Sir Frank 
Scudamore számítása szerint Anglia 1872-ben az 
állami távirdákból 3.500,000 forint tiszta hasz
not vett be. 

** (A kis-lotteria áldozata.) Bécsben Haust 
kereskedőház pénztárnoka, Fűnk Henrik 1872-ben 
a kis lotteriát kezdte rakni. Elejéntén berakta 
nem jelentéktelen havidiját, de a mint többet és 
többet rakott részint álmodott, részint kombinált 
számaira, ép oly mértékben nőttön nőtt szenve
délye. Havidíjából már ekkor nem futotta és 
ekkori gazdájának reá bízott pénzéhez nyúlt. 
Előbb kis összegek járták, végül már ezrek ván
doroltak a lotteriába. Egyszer 4000 frtot rakott 
egy húzásra. Néhány nap előtt fölfedezték sáfár-
kodását. Az elsikkasztott összeg 64,300 frtra rug, 
melyet egy év alatt rakott be a kis-lutriba. 

Melléklet a Tasárnapi Újság 50-ik számához 1873. decz. 14. 

Irodalom és művészet. 
— {Mai számunkkal) veszik olvasóink a 

„Vasárnapi Újság" és „Politikai Újdonsá
gok" jövő évi előfizetési fölhívását, melyet 
lapunk barátainak szives figyelmébe aján
lunk. Ugyanekkor mellékeljük a „Képes 
Néplap" előfizetési fölhívását is, e képes 
hetilapét, mely arra törekszik, hogy a mive-
lödésnek utat törni segítsen azokba a réte
gekbe is, hova az eddig el nem hatott és az 
újságolvasást megkedveltesse azokkal is, 
kiknek még ez ideig hírlapot járatni mód
jukban nem volt. A kik érzik egy ilyen lap 
szükségét és fontosságát, azokat kérjük, 
hogy az az iránti érdekeltséget saját körük
ben terjeszteni s e néplapot minél nagyobb 
körben ajánlani szíveskedjenek. A „Képes 
Néplap" minden vasárnap egy kis alakú 
ivén jelenik meg, s ára egész évre csak 2 
forint. 

— (A magyar nemzet története olasz nyélven.) 
Megjelent Gresits Miksa „Storie degli Unghe-
resi" czimü müve. Gresits, ki a magyar nyelv, a 
történelem és földrajz rendes tanára a fiumei 
főgymnáziumon, Horváth Mihály és Ribáry Fe-
rencz nyomán irta müvét, melybon a fiumei algym-
názium növendékeinek, kik az országos tanterv 
szerint a 3. és 4. osztályban a hazai történet tanu
lására kötelezvók, alkalmas tankönyvet akar nyúj
tani. Szerző a munka czélját az előszóban ekkép 
adja elő: „Szolgáljon arra, hogy a növendékek 
szivébe azon lángoló honszeretetet öntse, melynek 
oly sok megható példáját lelik föl e műben ; azon 
őszinte ragaszkodást a közhazához, mely nem 
retten vissza semmiféle veszélytől vagy áldozattól, 
ha a haza javának előmozdítása és jogainak védelme 
forog szóban." 

— (Báth Mór kiadásában) ismét több érde
kes könyv jelent meg, részint ujak, részint máso
dik kiadásuak. Nevezetesen: 

„Tanulmányok," irta Hunfalvy Pá l ; 368 lap, 
ára 2 frt 80 kr. Tartalmát a régi „Athenaeum" 
(1839—42) és „Uj-Magyar Múzeum" füzeteiben 
megjelent következő czikkek képezik: Emlékezés 
Késmárkra; Drezdai levelek; Rhapszödiák; Thu-
kidides ; Platóni vendégség; Platóni köztársaság; 
Arisztoteles emelete a jogról és államról. Magvas 
értekezések, melyeket a komoly olvasó mindig 
élvezettel forgathat. 

„Gondólatok," ir tab. Eötvös József, a hátra
hagyott kéziratokból bővített második kiadás; 
404 lap, ára 3 frt. Eötvös anyja emlékének ajánlta 
e müvet, s a könyv élén mottónak idézi ugyancsak 
anyjának egyik leveléből e sort: „Ne higyj oly 
gondolatnak, melynek szived ellent mond." Rövid 
elmélkedések, költőifólhevülések, bölcsészeti meg
jegyzések kötete ez, a forró sziv és gondolkozó 
elme fóljegyzéseiből; öt csoportra oszlik: 1. Hit 
és vallás. 2. Ember és világ; 3. Irodalom és tudo
mány. 4. Állam és politika és 5. Észrevételek és 
szabályok. 

„Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója és 
Wesselényi védelme." ü j jutányos kiadás; 358 . 
sűrűn nyomtatott lap, s ára 1 frt 40 kr. A költő- j 
szónok és szabadelvű követ e munkái érdekkel | 
bírhatnak mindenkire. 

„Csók." Vígjáték 4 fölvonásban, irta Dóczi' 
Lajos. Az akadémia által a gróf Teleki-jutalom-

, mai kitüntetett pályamű. Ára 1 frt 20 kr. A szín
házakra nézve kézirat gyanánt van kiadva, s Hor
váth Boldizsárnak ajánlva. Előadására most ké- • 
szülnek a nemzeti színháznál. 

„ William Boger, a szabad egyház a szabad 
illámban elv teremtője s megtestesítője," életrajzi 
vázlat, irta Horváth Mihály, második kiadás. , 
Ára 80 kr. 

„Mülier Miksa fölolvasásai a nyelvtudó- , 
mányról." Forditotta Steiner Zsigmond. Második 
füzet, ára 1 frt. 

— (Uj röpirat.) Tettey Nándornál „Politikai 
levelek egy külföldön élő honfihoz" czimü, 66 lapra 
terjedő röpirat jelent meg, mely azt fejtegeti, hogy 
Ghyczy Kálmán a jövő embere. 

(Uj napilap.) A Csávolszky Lajos szer
kesztése mellett megjelenő „Baloldal" czimü 
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napilapra megjelent az előfizetési fölhívás. „A 
lap programmja — mint a fölhívásban olvassuk 
— az országos baloldali ellenzék régi programmja 
lesz: a delegácziók és közös minisztériumok meg
szüntetése, önálló magyar hadsereg, pénzügy, 
kereskedelem, külképviselet stb. Előfizetési ára 
egész évre 16 frt, évnegyedre 4 frt s egy hóra 
1 frt 40 kr. Az előfizetési összegek Budapestre, 
muzeum-uteza 8. sz. küldendők. A lap főmunka
társa Mocsáry Lajos. 

— („Kézműiparosok lapja") czimü szakköz
lönyt indít újévtől Ráth Károly iparos, mint kiadó, 
s Gelléri Mór mint szerkesztő. Ára egy évre 2 frt, 
s havonként kétszer fog megjelenni. 

— (A „Bolond Miska") szerkesztését Tóth 
Kálmántól „Dón Pedrő" (Bartók Lajos) vette át, 
ki eddig az „Üstökös" munkatársa volt. 

— (Vidéki uj lapok.) Baján Dömötör Zuárd 
szerkesztése mellett újévtől „Baja" czimü hetilap 
indul meg, mely a politika kizárásával egyedül a 
helyi érdekeknek nyit tért hasábjain. Kár azon
ban, hogy a szépirodalomnak tért ád, mert vidéki 
lapoknál ez rendesen selejtes közleményeket szo
kott jelenteni. Előfizetési ára egész évre 5 frt, 
évnegyedre 1 frt 30 kr. *— „Kalocsai Lapok" czim 
alatt pedig a Sárköz számára Hang Ferencz indí
tott meg hetilapot, mely e hóban már próbaképen 
jelenik meg arra nézve, hogy remélhet-e elegendő 
támogatást. 

— („A képviselőház tagjainak betűsoros nev
es lakjegyzékét") állította össze egy füzetben Boj-
thor Endre, a képviselőház irodaigazgatója. 

— (Moldován Gergely,) ki mint a román nép
költészet szorgalmas ismertetője, sok szép román 
népköltészeti virágot ültetett át a magyar iroda
lomba, ezekből most „Koszorút" gyűjt össze. A 
kötet díszesen kiállitva, 46 ivén jelenik meg feb
ruár közepén, s előfizetési ára 1 frt 50 kr. Ez 
összeg január közepéig küldendő a forditóhoz 
Kolozsvárra, a „Magy. Polgár" szerkesztőségébe. 

Közintézetek, egyletek. 
** (Magyar tud. akadémia.) A deczember 9-ki 

ülésben Szilágyi Sándor volt az első értekező, érde
kes történeti adatokat mutatva be ily czim alatt: 
„I . Rákóczi György és a diplomaczia." Volta
képen egy nagy. adat-gyűjteményt ismertetett, 
melyet ő állított össze s az akadémia történelmi 
osztályának kiadványai közt fog megjelenni, s I. 
Rákóczi svéd és franczia szövetkezéseit ismerteti. 
Az értekező e szövetség érdekeit magyarázta, 
festvén az akkori európai és erdélyi viszonyokat. 
Részletesen adta elő a szövetkezésre vonatkozó 
alkudozásokat, követség-küldéseket, bemutatván 
eredetiben azon diplomát is, mely asvédés franczia 
korona nevében küldetett Rákóczinak a föltéte
lekkel és biztosításokkal. E diploma eddig isme
retlen 'volt.'Ismertette e szövetkezés következ
ményeit, addig, mígnem Rákóczinak a török porta 
meghagyásából abban kellett hagyni a harezot. 
Szilágyit (kit élénken megéljenzett a hallgatóság) 
Galgóczy Károly követte a fölolvasói asztalnál. 
„Tanulmányok a jegybankok biztosítéki alapít
ványa körül" czime értekezésének, s a pénz és 
hitelválsággal foglalkozva azt mondja, hogy a 
pénzválság előre megakadályozható, de a hitel
válság legfeljebb előre mérsékelhető. Különben a 
kettő szorosan összefügg. A jegybank alapjául leg
szilárdabb az ingatlansági hitel. Végül az osztály
titkár a czélba vett kiadásokat sorolta föl, molyok 
Knauz Nándor mythologiai könyvének, egy 
magyar történelmi atlasznak s Nagy Iván magyar 
czimertanának kinyomatására, s Rómer Flóris 
kiewi útjára lesznek fordítandók. 

** (A földrajzi társulat) decz. 10-ki választmá
nyi ülésében többi közt a pénztárnok jelenté, hogy 
a társulat pénzvagyona eddig 1263 frt 52 kr. Á 
tagok száma még nem sok, de a fennállhatás biz
tosított. A jövő hó végén közgyűlés leend. Az 
egylet czéljainak kiterjesztése végett ezentúl igye
kezni fog magyar népismei tárgyakról tartani elő
adásokat. A jövő hóban megjelenő füzetet ezenkívül 
több példányban nyomatva, megküldik az egyes 
felsőbb tanintézeteknek. 

** (A magyar iparmúzeum számára) a buda
pesti első kereskedői társulat 300 frtot adomá
nyozott. 

Egyház és iskola. 
** (A budapesti egyetemről.) A közoktatási 

miniszter rendes tanszéket állítván az indo-ger-
mán összehasonlító nyelvészet számára, annak 
nyilvános rendkívüli tanárává dr. Mayr Aurél 
eddigi rendkívüli tanárt nevezte ki. Megemlítjük 
még, hogy Hensslmann Imre tudósunk most 
hetenként, szombaton este érdekes fölolvasásokat 
szokott tartani az egyetemen a művészetek törté
netéből, s azt számosan hallgatják nem rendes 
egyetemi látogatók is. Legutóbbi fölolvasásában 
a művészet fejlődési törvényeit ismertette, s jelen 
volt több kiváló művész is. 

** (A herczegprimás,) mint Rómából jelentik, 
legközelebb megkapja a bíbornoki kalapot. 

** (A szamosujvári g. kath. püspökség) a kon-
sistorium határozata folytán, Nagy-Bányára fog 
áthelyeztetni. A kisebbség azonban e kérdést az 
esperesi synodusokon még szőnyegre akarja hozni. 

Balesetek, elemi csapások. 
** (Nagy szerencsétlenség a károlyváros-fiumei 

vaspályán.) E hó 7-én reggel a Fiúméból kiin
dult személyvonat a negyedik állomáson tul, Meja 
mellett, a 60—70 lábnyi magas töltés görbületén 
a vágányból kizökkent. A hivatalos jelentés sze
rint az akkor dühöngött Bóra szele döntötte föl, 
de megjegyezzük egyszersmind, hogy e pályán 
istentelen kezek igen sokszor nagy köveket hen
gergettek a vágányokra, s erős szegeket ütöttek 
azok mellé, ugy hogy katonai őrjáratok figyeltek 
utóbbi időben a vasúti töltésekre. A mozdony a 
vágányon maradt, de a posta-kocsi és négy sze
mélyszállító vaggon lesiklott a töltésről. Az uta
sok közül három meghalt, négyen súlyosan és 
tizenöten könnyen megsebesültek. A fiumei állo
másfőnök távirat által értesittetvén, nemsokára 
sogélyvonattal s orvosokkal jelent meg, 8 d. u. 4 
órakor érkeztek vissza a sebesültek Fiúméba. 

Mi ujság? 
0 ( Végre tehát) megmozdult a fővárosi társas 

élet is. A tél közelebb hozta egymáshoz az embe
reket. A múlt héten a magyar írók és művészek 
társasága tartotta meg fényesen sikerült első esté-
lyét. Nem olyan estély volt ez, mint a rendes esté-
lyek, egy kis társalgással, zenével meg vacsorával, 
— oh, a „szellemi aristokraták" sokkal inkább 
meg tudják fűszerezni az együttlét élvezetét, mint 
más ember fia. Ez estély és hangverseny, fölolva
sás, akadémia, szavalat és előadás volt egyúttal. 
Hallottuk Mendelsohnnak „Szentivánéj - álom" 
czimü szerzeményét Liszt Ferencz átiratában 
Sipos Antaltól, Petőfi „Utolsó alamizsna" czimü 
gyönyörű versét Jókainé asszony megrázó szava
latában, Balázsné Bognár Vilma asszony opera
áriáit és kedves népdalait, Jókainak egy tréfás 
elbeszélését Vizvári által fölolvasva, aztán Odry-
tól egy szép népies szerzeményét Ábrányinak s vé
gül N.-Benza Ida asszony elragadó énekét. És ezt" 
mind ingyen, magunk csináltuk a magunk mulat
ságára. Más ember aranynyal fizetné az ilyen 
élvezetet. Az estélyi érdekes vacsora rekeszté be, 
mely eltartott éjfél utánig s nem mondatott benne 
egy toaszt sem. A mulatságban részt vettek közül 
fölemiitjük Lisztet, Haynald érseket, Türr tábor
nokot, a hannoverai koronaörököst stb. — E héten 
meg Tóth Kálmán költői pályájának negyedszáza
dos örömére rendeztek estélyt magyar asszonyok. 
Igen ők rendezték, ők voltak a gazdák; már régibb 
idő óta történt gyűjtés a nők körében, egy ezüst 
babérkoszorúra, mely Tóth Kálmánnak, a nők e 
kedvencz költőjének lenne átadandó. Az összeg 
begyült s e hó 8-án megtartatott a fényes estély, 
a Hungária szálloda dísztermében, melyben mint
egy kétszázan vettek részt, irók, művészek, képvi
selők hölgyek és fiatal leányok. A mi az estélynok 
eredeti szint kölcsönözött, az az volt, hogy nők 
levén a házigazdák, nő kezdte meg a fölköszön-
tések sorát. Kármán Lajosné úrhölgy tartotta a 
legelső beszédet az est hőséhez, átnyújtván neki 
a koszorút, mit az ünnepelt meleg szavakban 
köszönt meg, örömét fejezve ki a fölött, hogy „a 
költészet iránti fogékonyság annyira fejlődött, 
mikép már a középszerűség is ily fényes koszo
rúba részesül, holott egykor a hazaiköltészet apo» 
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tolai ifl csak a közöny tövises koszorúit hordták." 
Ezután a pohárköszöntések hosszú sora követke
zett, végül pedig jókedvű tánczmulatság. —Jövő 
héten a gazdasszonyok egylete rendez jótékony 
czélu vacsorát. Egy szóval nyüzsgés-pezsgés kezd 
mutatkozni a társas körökben, a milyenre Magyar
ország fővárosának rég szüksége lett volna. 

*• (A politika tus utóbbi napokban) oly mór
veket öltve jelentkezett, hogy a beszélgetéseknek 
is elkerülhetlen megemlitni valókat nyújt, s a ki 
csak valamennyire is szeret foglalkozni közügyek
kel és eseményekkel, hosszasan kérdezősködik: 
hogy vagyunk, mi újság ? A miniszterválság el 
van odázva az által, hogy az uralkodó nem fogadta 
el a minisztérium lemondását, csakis a Kerka-
polyét és Tisza Lajosét. De még mindig nem lehet 
tudni, ki lesz a pénzügyminiszter; a legújabb hir 
gr. Zichy József kereskedelmi minisztert emlegeti. 
Tisza utódja felől azonban nincs semmi hir. A 
képviselőház szünetel, s csak a pénzügyi bizottság 
dolgozik, de annál élénkebb a forrongás a pártok 
közt. Ghyczy Kálmán megválasztatván uj pro-
grammja alapján Komáromban ismét, visszatérte 
után nemsokára balközépi képviselők értekez
tek nála, s elhatározták, hogy a közjogi ellen
kezéssel fölhagyva, uj pártot alakítanak, mely 
támogatni fogja ugyan a kormányt, de a jobb
oldali pártfegyelmet el nem ismerve, mindig füg
getlenül szavaz. E pártot „középpártnak", vagy 
„centrumnak" nevezik, s legelső zömét a követ
kezők képezik, kik be is jelenték már, hogy a bal
középi körből kilépnek: Pap Lajos, Ivánka Imre, 
Horn Ede, Makray László, Domahidy Ferencz, 
Simonfy Kálmán, dr. Oláh Gyula, Szomjas Jó
zsef, Horváth Gyula, Huszár Imre, Sipos István, 
Zároory Kálmán, Ghyczy Dénes, Szentimrey Elek, 
Máttyus Aristid, Horanszky Nándor, Hammers-
berg Jenő. Mint hallatszik jobboldalról is több 
tagra számithatnak. 

** (Bazaine halóira ítéltetett.) A versaillesi 
haditörvényszék decz. 10-én mondta ki Bazaine 
fölött egyhangúlag az Ítéletet, mely rang vesztés
ből ós halálbüntetésből áll. De a törvényszék 
valamennyi tagja aláirta a megkegyelmezést kérő 
okmányt, s azonnal átadták Mac-Mahon kormány
elnöknek. Bazaine az ítélet kihirdetését nyugod
tan fogadta. Mielőtt ez kimondatott volna, igy 
kiáltott föl: „Krisztusra esküszöm, Francziaor-
szágot nem árultam el soha 1" 

** (A felségsértési pörök) a királyi amnestia 
által félbehagyandók lévén, az elitéltek pedig sza
badon bocsátandók, érdekesnek tartjuk megemlí
teni, hogy Magyarországon csak 13 felségsértési 
pör volt folyamatban, s egyedül egy létezett fog
ságban, kinek azonban más vétsége is van, a 
miért elitélték. 

** (Bogeard) a hírneves franczia menekült, 
vasárnap este De Gerando-Teleki Emma grófné 
termében fölolvasást tartott a klassiczismus s 
romanticzismus küzdelméről Francziaországban. 
E felolvasást nagy élvezettel hallgatta a váloga
tott és zártkörű társaság A szellemdús férfiú 
még három fölolvasást fog tartani. 

** (Magyar pénzjegyek.) Az 1 és 5 frtos papír-
jegyek értékéért a magyar törvényhozás is kezes
séget vállalt, de az államjegyek a dualismust 
eddig nem tüntették föl. Most több felszólalás 
után megtörtént már az intézkedés, mely szerint 
a szöveg német és magyar lesz, s a jelvények 
Magyarország államiságát is föltüntetik. 

** (Házmán Ferenczet,) ki érdemes polgár
mestere volt 1848 előtt és 1867 utántól mostanig 
Budavárosának, Budapest főváros közgyűlése 
nyugdíjazta eddigi teljes fizetésével 3000 frttal. 
Királyi Pál indítványozta ezt a legutóbbi közgyű
lésen s egyhangúlag el is fogadták Házmán már 
38 évet töltött a közügyek szolgálatában. 

** (Fővár osi hivatalokért) e hó 9-ig lehetett 
beadni a folyamodványokat. Érkezett 1700 folya
modó, még országgyűlési képviselők részéről is. 

t (Halálozások.) Az erdélyi részek egy derék 
bajnoka b. Bánffy János elhunyt múlt vasárnap 
beresztelki jószágán. Érdemes, munkás élete volt, 
s igen sokszor találkozunk vele a közügyek terén, 
hol miveltsége és az elvekhez való ragaszkodás 
becsült férfivá emelték. Jelentékeny részt vett az 
unió - küzdelmekben is , a szabadságharcz alatt 
Küküllőmegye főispánja volt, később pedig visz-
szavonult a gazdászat terére, hol nemcsak gyakor
latilag működött, de a gazdasági érdekeket tollal 
is ismertette. A 60-as évek ismét a nyilvánosság 
sorompói közé hozták s először mint az erdélyi 
országgyűlés tagja jelent meg, 1869—72-ben pedig 
mint Tordamegye felső kerületének képviselője a 
magyar parlament tagja volt. Itt nem vihetett 
nagyobb szerepet, mert hallása annyira meggyön
gült, hogy a vitatkozásokat csak hali-cső alkal
mazása által kisérhette és szeme is nagyon meg
romlott. Visszavonult tehát népes családja körébe 
8 egyedül a marosvásárhelyi főtanoda főgondnoki 
tisztjét tartotta meg. — Kuhinka István, rima
szombati képviselő, e hó 6-dikán meghalt 54 éves 
korában, s e hó 10-én temették el a gömörmegyei 
Uj-Antalvölgyén. A boldogult mint gyáros a 
nagyiparosok egyik legtevékenyebb tagja volt. — 
Zahn J. György, a magyar gyáripar egyik legis
mertebb férfia, e napokban meghalt Zlatnón 70 
éves korában. Több üveggyárt alapított s műké-
szitményeivel a párisi, londoni és bécsi kiállítá
sokon elsőrendű aranyérmeket nyert. Tagja volt 
Nógrádmegye bizottságának is. — Sstáray Béla 
gróf, Ungmegyének a közérdekek iránt egyik leg
fogékonyabb fia, meghalt e hó 3-án 39 éves korá
ban a szabolcsmegyei Győröcskén. — Elhunytak 
még: Muraty János, ismert budapesti házbirtokos, 
e hó 9-én 73 éves korában; Kléber György, Arad 
város árva-bizottmányi pénztárnoka, e hó 8-kán 
81 éves korában; Vargacz Károly, Kalocsa egyik 
derék polgára; Baraczházi Cábdebo Jónás János, 
temesmegyei földbirtokos Aradon, 73 éves korá
ban ; a gombai Fáy-családból Fáy Piroska, kinek 
zenetehetségét több általa szerzett magyar dal 
őrzi meg; Pallavicini Roger őrgróf neje: szül. Vay 
Evlalia, grófnő 60 éves korában e hó 8-án Buda-
Pesten ; Pálffy Elekné, szül. Koltai Karolina asz-
szony, 25 éves korában Pölöskefőn. — Megemlít
jük még a külföld halottjai közül Braton de Los 
Herrerost, ki a spanyol drámairodalom egyik kitű
nősége volt, 77 éves korában hunyt el Mad
ridban. 

Nemzeti színház. 
Péntek, decz. 6. „Az áldozat.'1 Eredeti szomorújáték 

5 felv. Irta Vörösmarty M. 
Szombat, decz. 6. „A fekete dominó." Opera 3 felv. Ze

néjét szerzetté Auber (Hauck k. a. felléptéül). 
Vasárnap, decz. 7. „A nagyapó." Vigjá ék 3 felv. 

Irta Szigligeti. 
Hitfö, decz. 8. „A kralcói barátok.11, Szinmű 4 felv. 

Irta Rákosi Jenő. 
Kedd, decz. 9. „Hunyadi László." Opera 4 felv. Zenéjét 

szerzetté Erkel F. (Bauek k. a. föllépteül). 
Szerda, decz. 10. „Delila? Dráma 3 felv. írta Feuillet 

Oetave; ford. K A. 
Csütörtök, decz. 1,1. „Figaro lakodalma." Vig opera 2 

felv. Zenéjét szerzetté Mozart. (Houcfc k. a. föllépteül). 

Szerkesztői mondanivaló. 
— „Elhagyott vidéken.4' Leirásaiban vannak itt-ott 

jól talált vonások, melyek némi hangulatot is ébresztenek. 
De kényes faja ez a költészetnek; fiatal emberek ezen sze
retik kezdeni, pedig csak az érettebb tehetség gyümölcse 
lehet a jó leiró költemény. Próbálkozzék mással is. A te
hetséget öntől nem tagadhatjuk meg. 

— H K. Hiszen, csinosak; de nem is több. Higyje el, 
a sietség s kivált a mohóság sem magának, sem múzsájának 
nem használ. — Meglássuk. 

— P. D. Hogy Pascal a legkitűnőbb elmék egyike: 
mi is tudjuk. De erős nyelve, magvas eszméi u torditótól is 
többet kivannak, mint csak épen hogy köznapi stylben ma
gát jól roszul ki birja fejezni. 

— Egérgyülés Nem tudjuk mi akar lenni? — aesopi 
mese-e? vagy gazdászati értekezés? Egyiknek sem találta 
el a formáját. Amannak igen hosszú és peripathetikus; 
emennek meg igen sovány. 

— A benti rajzhoz. A rajzot ugyan nem adhatjuk, 
mert a tárgy nem a Vasárnapi Újságba, hanem a Politikai 
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Újdonságokba való, ott pedig rajzokat n*m közölhetünk ; 
de a szöveg, mint vidéki levél, meg fog jelenni. 

— P. Bazll. Hasonlóképen. 
Déva. R. L. Mindkét küldeményt örömmel és kö

szönettel vettük. 
— M.-Vhely. T. L. A *zives igéret teljesítését mielőbb 

kérjük. Biztosan számith-i'unk-e rá még ez év lefolyása 
előtt? 

— Táralja. D. J. A társlapjaink iránt nyilvánított 
bizalmi szavazat csak buzdításunkra szolgálhat. Jövő év 
folytán lapunk béltartalmának jelentékeny növekedése 
folytán, reméljük, sikerül némely apni hiányokon is segí
teni. Az emiitett rovat is csak tárgyhalmaz miatt maradt 
ki egyszer-másszor. 

- N.-8z—a. R. Gy Az aj nlott tervet véleményünk 
szerint nem lehetne jól kivinni A levelet különben elküld
tük I. M.-nak, a kinek válaszát várjuk A másik közle
ményt mindjárt megérkezése után már más lapokban is 
megtaláltuk. 

— Sziget. Sz. I. A megbízásban eljárunk. Az érde
kes történeti czikket talán már januári első számainkban 
alkalmunk lesz közölni. 

SAKKJÁTÉK. 
732-ik sz. f. G é r e c z K á r o l y t ó l 

(Sárospatakon). 

Sötét. 

a b c d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 727-ik számú feladvány megfejtése. 
(Pap Dezsőtől Miskolczon.) 
Vi l . Sőt . 

1. Bel—e8 stb. 
Helyesen fejtették m e g : Veszprémben: Fülöp József. 

— Oeltén: Glesinger Zsigmond. — Sárospatakon: Géreoz 
Károly. — Debreezenben: Zagyva Imre. — Sziget-Csépen: 
Mayer Károly. — Ciáczán: Pick Mór. — Sárospatakon: 
Hubay Gyula. — A pesti t-akk-kör. 

tfS* !"• hó 7-én kezdődött a pesti sakk
körben az idei nagytorna 20 részvevővel. 

B3RT Lapunk mai számához a „Franklin-
társulat," magyar irodalmi intézet kiadásában 
megjelent legújabb könyvek árjegyzéke van 
csatolva. 

Melléklet: Előfizetési fölhívás a Va
sárnapi Újság és Politikai Újdonságok 1874. 
évi folyamára. 

Lapunk mai számához a „Képes 
Néplap" s „Politikai Hiradó" előfizetési föl
hívása van csatolva az 1874. évre. 

« 3 T Melléklet: Előfizetési fölhívás a 
„Nefelejts" 1874. folyamára. 

RjgT Lapunk mai számához a „Baloldal" 
czimfi politikai napilap előfizetési fölhívása 
van csatolva 1874. évre. 

T A R T A L O M . 
A két Laczkovics (két arczképpel). — Anyám név

napján. — A Dárius kincse (folyt). — Alpvidéki tájkép 
(képpel) - Vadász-élet (két képpel). — Budapest jóté
kony intézetei. - Görögországról. - Hogy fagy meg a viz? 
— Medvevásár Beresowban (képpel). — Egyveleg. — Tar
káz: Irodalom és művészet. — Közintézetek, egyletek. — 
Egyház és iskola. — Balesetek, elemi csapások. — Mi új
ság? — Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — 
Sakkjáték - Heti-naptár. 

(Felelős szerkesztő: Nagy Miklós (L. eaukor-ntcM 11. •*•) 

Huszadik évfolyam. 

^»\ -«s!J 

»?^aii 
Ch^TiÉ 

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

PBSJT" Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Bgy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krajctárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnál sak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk szamára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelifc Alajos. Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Voglrr, Wailfiscbgasse Nr. 10. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

Valóban, aligha tévedünk, ha ezt tart
juk a legnevezetesebbnek az úgynevezett 
„causes celebres"-ek között, melyek a világ
szerte olvasott Pitaval-féle gyűjtemény ideg
feszítő tartalmát képezik. Csak az a k á r . . . 

A leghíresebb pör. 
azaz: hogy bocsánat, sem a politikai, s a 
költői szempont által még kevésbbé akar
juk magunkat e kegyetlen kitételre ragad 
tatni Derék budapesti tűzoltóinknak 
szabad és illik ugyan ilykép dicsekedni, 

hogy ma igen „szép" tüzünk volt; mert hát 
ebben a kifejezésben csak dicséretes buz
galmuk nyilatkozik, ama nemes szenvedélyr 
mely a közveszély elhárításában leli gyö
nyörét ; a franczia dicsőség megcsonkulását 

Bazaine és kisérete a tárgyalás alatt Trianonban. 




