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melyeknek egész 40 foknyi hajlásúk van, és 
némely helyen papirvékonyságu mészporladék-
rétegecskék által vonatnak át. Világos, hogy 
ezen jégtömb vége ezelőtt a sziklafalig ért, és 
olvadás, vagy a mit én valóbbszinünek túrtok, a 
lejebb húzódó üregekben és nyílásokban való 
elpárolgása által, a mostani helyre vonult vissza. 
Ezen ősrégi jégfalon látunk ujabb jégképleteket 
is, melyek gyönyörű szépek. Különösen bámulásra 
ragadt egy háromtagú gazdagon díszített függöny, 
tiszta megmerevedett vizből fonva, mely felülről a 
jégfalon lecsüng, maga és a fal között szabad tért 
hagyván hátra. 

Ezen folyosó keleti része hegyes szögben, 
gazdagon ékített kápolnával végződik, a hol jég
fal és szikla egymással találkoznak. 

Lefelé nézve nagy, szétdarabolt sziklatömbö
ket láthatunk, szabálytalan üregeket és nyílásokat 
hagyván maguk közt, melyek még nagyobb mély
ségbe vezetnek, azonban csak helyenként jéggel, 
itt-ott cseppkövekkel vannak kitöltve. Az esetle
gesen leolvadó viz ezen üregen át folyik le. 

Hogy a balfelőli, úgynevezett Ruf'finy-folyo
sóba *) juthassunk, vissza kell térnünk a nagy te
rembe, honnan a jobboldalihoz hasonló lépcsőn 
ereszkedhetünk le. A viszonyok itt tökéletesen 
ugyanazok, mint a minők az előbbiben. Ugyanazon 
jégcsapok, ugyanazon jégfal, csakhogy itt kristá
lyokkal is be van hintve. Mágikus hatást gyako-

lang, és a hideg télies északi szelek bevonulhat
tak és bevonulhatnak bele. 

A behatoló viz, mely azelőtt a sziklában ezen 
üreget vájta, most jégalakban merevedett meg, 
réteg réteg fölé rakódott, mig végre ezen hatalmas 

| 40 láb vastag jégtömb jött létre. 
Ezen jégtömb felső felülete képezi a barlang 

felső emeletének tükörsikját, oldalai képezik az 
alsóknak jégfalait. 

A sziklaboltozat érinti homlokát, mi által 
ezen két emelet — felső és alsó — jött létre. 

A téli hidegben képződött jeget a nyár nem 
bírja elolvasztani. E barlang nem más, mint termé
szetesjégverem, melynek tartalma folytonosan nö
vekedni látszik. 

E jégbarlang létezhetésének föltételeit — a 
mindenesetre több mint 3000 láb magas fekvésen 
kivül — főleg a következőkben találom: 1.) A 
falaknak, valamint nyilasának északi fekvésében. 
2.) Az aránylag kis nyilast felülről védik az elő
renyúló sziklarészek, elölről pedig a fennsíkot 
alkotó mésztöredékek; a nap a barlang nyílását 
soha sem éri, mivel a mohvánkoson alól nem jut
hat. 3) Hogy alacsony hőmérséke melegebb idő
ben is megmaradhat, arra lényeges föltételnek 
találom azt is, hogy a barlang befelé lejt. A kifelé 
lejtés a hideg, nehezebb levegőt ki engedné folyni, 
midőn melegebb levegő nyomulna be helyébe. 4) 
Fontos föltétel végre, lehető gyors lefolyása a 

I az egyiptomi alkirály és a persa Eah ugyan egy 
évben t. i. a Hedsira 1245-ik évében (időszámí
tásunk szerint 1830-ban) született, és így jelenleo-
mindhárman 43 évesek. 

./• (Persa rendjelek olcsósága.) Egy ügyes 
szemfényvesztő, ki a sah előtt Konstantínápolyba 
mikor a szultán vendége volt, néhány meglepő 
mutatványt produkált, annyira megtetszett a ki
rályok királyának, főleg azért, hogy egy puskát 
saját mellére szegezvén elsütött s a megjelölt 
golyót szájából vette ki, hogy ő királyi felsége a 
nap és oroszlán rendjelét méltóztatott számára 
legkegyelmesebben adományozói. 

./• (Nevezetes fölfedezés.) Egy heidelbergí 
tudós közelebbről egy egyiptomi sírban egy 
papyrus-kéziratot talált és fordított le, mely III . 
Ramses pharaónak egy köriratát tartalmazza a 
föld kerekségének valamennyi nemzetéhez intézve, 
s abban részletesen elősorolja azon okokat, me
lyek a zsidóknak a pharaók birodalmából történt 
kiköltözését előidézték. 

** (Christina spanyol királynő férje.) Saint-
Adresseben Harre mellett meghalt f. hó 12-kén 
reggel Fernando Munoz y Rianzares herczeg, 
Christina spanyol özvegy királyné (Izabella any
jának) férje. Fernando Munoz alacsony szárma
zású volt és 1810-ben született Terraconban, 
Cuenca tartományban. Mint a királyi testőrség 
tagja, heves szenvedélyt keltett a királyné szivé-

Dobsinai jégbarlang. (A barlang átmetszete.) 

É = észak, D = dél. 

A. bejírat; — B. felső barlangrész a jégszalonnal, a három jégoszloppal, a 
jégsátorral és a jégdombbal; — C. alsó barlangrész, a jégfolyosó a nagy jég
fallal, mely fiatalabb jégképződményekkel van díszítve; lefelé kőtömbökkel 
kirakott nyilas, a viz esetleges lefolyása; — M. mészszikla; — J . a nagy 

jégtömb. Dobsinai jégbarlang. (Az egyik jégoszlop alsó része.) 

rol egy, a falhoz támaszkodó (belül megvilágított) 
finom jégszálakból szőtt áttetsző lúgos, melynek 
bejáratához jéglópcsők vezetnek; belsejét nagy 
csillogó kristályok díszítik. 

A mi e barlang hőfokát illeti-: különféle he
lyen tett méréseink azt mutatták, hogy átalában 
0° körül ingadozik, legtöbbnyire azonban fe
lette áll. 

A levegő nedvessége, ugy látszik, hogy tete
mesebb a felső emeletben, mint az alsóban, hol 
péld. a jégfal egészen száraz volt s csak itt-ott 
mutatkozott vizcsepegés. 

Az egész barlang, látogatásra nézve czél-
szerü berendezés mellett, mely Dobsina polgárai
nak diszére válik, igen kényelmesen megtekint
hető, és a hideg (mivel belül léghuzam nincsen) 
akkor sem okoz kellemetlen érzést, ha valaki, 
mint mi, naponként 8 óra hosszat időz benne. 

Azonban bucsut veszünk a barlangtól, jólle
het a megválás kissé nehezen esik. 

A napfényre kiérve látjuk északi irányban — 
honnan akkor (április derekán) hideg szél zúgott 
— a hóval fedett Tátrát, valamint balra a Kralova-
Holát, Királyhegyet, szintén fehér lepelben. 

Egészben és nagyban véve, a dobsinai jég
barlang : kimosási barlang, rá következett beom-
lással. Ezen beomlás következtében kinyilt a bar-

*) Fölfedezője nevét viseli. 

leolvadt vagy behatoló viznek, melegebb idősza
kokban. 

Ugy hiszem, hogy ezen nevezetes tünemény 
a fennebiekben elég természetes magyarázatot 
talál, s csak egyet akarok még érinteni. 

Emiitettem, hogy a jégtömb váltakozva fe
hér légbuborékos és zöldes légmentes rétegekből 
áll. Tyndall kimutatta, hogy: ha légtartalmu viz 
gyorsan fagy meg, a jég a légbuborékokat magába 
zárja, miáltal fehér jég képződik ; ha ellenben a 
fagyás lassan megy végbe, akkor a buborékok a 
fagyás közben lefelé*) szoríttatnak és a tiszta 
zöld jégtábla alatt vékony réteget képeznek. A 
fehér jég tehát alkalmasint a hideg, a zöld a me
legebb időszakokban képződött. 

Ezen tény, összekötve néhány mással s össze
vetve azon kísérletekkel, melyek e nyár folytán a 
barlangban a nagy buzgóságot kifejtő dr. Fehér 
és Ruffiny urak által eszközöltetnek, minden 
esetre támpontokat fognak nyújtani e jégbarlang 
történetéhez." 

E g y v e l e g . 
./• (Három keleti fejedelem életkora.) A Kon

stantinápolyban megjelenő „Dsuváib" czimü lap 
különös véletlennek tartja, hogy a török szultán, 

*) Ha a fagyás felülről történik. 

ben, ki egy alkalommal, midőn Buen Retiro- ból 
Madridba kisértette magát, leejté zsebkendőjét, és 
Munoznak, ki fölvette, meghagyá, hogy maradjon 
kocsija mellett. Három hóval VII. Ferdinánd ha
lála után özvegye 1833. deczember 28-án titokban 
egybekelt a testőrrel, kit nemsokára rianzaresi 
herczeggé tett. Munoz első osztályú spanyol grand 
és aranygyapjas vitéz volt; Lajos Fülöp a becsü
letrend nagykeresztjét és a montmorti franczia 
herczegi ezimet adományozta neki. Politikai sze
repet nem játszott. 

** (Országgyűlési jelenet a régi időkből) 
A pozsonyi országgyűlések tanácskozási helyi
sége nem valami diszes volt. Egyik lap ugyanis 
ismertetvén a régi országgyűlés termét, többi közt 
következőleg ír: A hosszú karzatot a falból kiálló 
huszonnégy vastag támfa tartotta. Midőn 1839. 
aug. 3-án a szólásszabadság tárgyában pár percz-
czel előbb Palóczy László borsodi követ Horatius 
ama szavait idézte, hogy „az igaz és szilárd férfi 
nem ingadoz, ha a világ kifordul is sarkából!" 
egy kis szellő egy karzati ablakszárnyat becsapott. 
Valaki elkiáltja magát: „szakad a karzat!" A vak 
lármára a zsúfolt terem egy perez alatt kiürült. A 
fölforgatott székek, asztalok, tintát kapott fehér 
nadrágok furcsán néztek ki. 

Huszadik évfolyam. 
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A titokszerü homály, mely a föld kerek
ségének némely vidékét jelenleg is boritja, 
u jabb meg ujabb vállalkozó szellemű férfia
ka t késztet arra, hogy e sötét leplet fölleb
benteni törekedjenek. Két nagy terület van 
még földgömbünkön, melyeknek fölkeresé
sére és á tkuta tására időnként s a legújabb 
időben is annyi bá tor lelkű utazó vállalko
zott, hogy az óhajtott végleges siker sokáig 
m á r nem késhetik. E két ismeretlen vidék ; 
Közép-Afr ika belseje, a Nilus forrásaival 
együt t és az északi sark körül fekvő titok
szerü földterület. A sürü fátyol, mely azokat 
fedi, darabonként foszladozik 
szét már is és korunk soha
sem nyugvó törekvésének bi
zonyára sikerülend ama két 
i smeret len vidéket az emberi
ségnek és a tudománynak 
meghóditani . Pedig borzasztó 
rémhírek érkeznek hozzánk 
mindké t vidékről: a forró Af
r ikában az utazót vagy az ot
tan i egészségtelen égalj-szülte 
lázak, vagy pedig a ravasz 
benszülöttek pusztítják el, mig 
a sarkvidéken örökös jéggel s 
majdnem örökös éjjel kell küz
denie, hajója tönkre ju t , ö maga 
törékeny jégtutajon úszkál 
czéltalanul a tenger fagyos 
hullámain, bőrig ázva, csontig 
fázva, dermesztő hidegben — 
s mindez még sem tartja vissza 
hős lelkű földrajzi kutatóin
kat . Jelenleg is az expedieziók 
egész hosszú sorozata működik 
az északi sarkvidéken mind 
a nyugat i , mind a keleti olda
lon, de azok közül egyik sem 
veszi annyira igénybe érde
kel tségünket , min t az osztrák
m a g y a r északsarki expediczió, 
mely Payer és Weyprech t ve
zetése alatt — miként tudjuk 
— a Szibériától északra fekvő 
jég tenger fölkeresésének és át
vizsgálásának óriási föladatát 
tűzte maga elé. 

Az osztrák-magyar expe-
diczióról eddigelé annyi t tu
d u n k bizonyosan, hogy á m u l t 
év augusztusában „Tegethoff" 

Egy északsarkvidéki utazó. 
nevű gőzösével Novaja-Zemlja északnyu- | 
gáti part ján a Nassau foknál horgonyo- I 
zot t , és hogy az úszó jéghegyekkel ke- I 
meny harczot kel let t kiállnia. Hogy azóta i 
mi tör tént vele, a r ró l nincs tudomásunk. Ez 
idő óta semmi tudósí tás nem érkezett, ama 
rideg, ismeretlen tájakról. Az utolsó hir t az 
expediczióról Wiltschek János grófnak kö
szönhetjük, ki annak létrehozása körül any-
nyit fáradozott és oly nagy érdemeket szer
zet tmagának, s ki maga is a legkitűnőbb és 
legmerészebb északsarki utazók közé tar
tozik. Mikor egy férfi a legmagasabb arisz-

Gr. Wiltschek János északsarkvidéki utazó. 

tokracziából, ki az élet minden kényelmét, 
minden élvezetét már gyermekkorában meg
szokhatta, nyugalmas életét s családját oda 
hagyja, hogy tudományos czélokból egy kis 
gyarló vi torlás hajón a Jeges-tengerre utaz
zék, m á r e r i tka körülmény maga is külö
nösebb figyelmet érdemel. Mert — a mi t 
hozzá hasonló magas állású egyéneknél 
hiába keresnénk, kiknek Wiltschek gróf e 
tekintetben példányképül szolgálhat, — ő 
erre az expediczióra pusztán csak a tudo
mány iránt i szeretetből vállalkozott s nem 
kiméit sem fáradságot, sem költséget, noha 

m á r az osztrák-magyar expe
diczió szervezéséhez is 32,000 
forinttal j á ru l t . 

Wiltschek János gr., szám
talan grófi, bárói és nemesi 
uradalmak tulajdonosa, cs .ki r . 
kamarás és a reichsrath u r ak 
házának tagja, 1837. decz. 7-én 
született. Kitűnő nevelésben 
részesülvén, már gyermekko
rában rendkivüli tulajdonokat 
s főleg bámulatos lélekjelen
létet árul t el. Korán begyako
rolta magát mindenféle tes t i 
ügyességekbe s a lövésben első 
volt ifjú társai közt. Ügyes
sége, nem közönséges test i 
ereje, higgadt, de gyors meg
fontolása, nyugodt , de á tha tó 
tekintete gyakran segítségére 
jöt tek személyes bátorságának 
afrikai veszélyes vadászatain. 
1866-ban az osz t rák -porosz 
háború a la t t min t közvadász 
harczolt az osztrák hadse
regben. 

De a gróf nevét főleg a 
múl t év folytán véghez v i t t 
északsarki utazása te t te széle
sebb körben ismeretessé. Uta
zásának czélja az vala, hogy 
Novaja - Zemlján élelmi szer
es köszénraktár t helyezzen el, 
a mely a Paye r és Weyprecht 
osz t rák -magyar expedicziójá-
nak szükség esetéu tartalékul 
szolgálhasson. Az ily letétemé-
nyek az északsarki vidékeken 
te t t vizsgálódások alkalmával 
igenhasznosoknak bizonyultak 



be, sőt nem egyszer egész expedicziok életét 
mentették meg. 

Wiltsehek hajója egy „Isbjörn" (Jeges
volt. ugyanaz. medve") nevű kis yacht 

melyet 1871-ben Payer és Weyprecht a 
JSpitzbergek és Novaja-Zemlja közt elterülő 
uyilt tenger felé tett kémlelő kirándulásaik
nál használtak. A gróf Tromsö norvég ki
kötőben tette meg előkészületeit és kiviile 
még 13 ember volt vele, ugy hogy a kis 
jármű a szó szoros értelmében tömve volt 
az expediczió merész tagjaival. Volt velők 
egy ügyes tengerész, egy tudós tanár és 
egy bécsi photographus, kinek igen sok és 
kitűnő fényképet köszönhetünk az északi 
sarkvidékekről. 

1872. június 20-án hagyta el az „Isbjörn" 
Tromsöt s a viharkorbácsolta tengeren tova 
iramodva, egyenesen a Spitzberg - szigetek 
felé tartott, a hol tiz napi veszélyes utazás 
után a nyugati parton elterülő Szarvöbölnél 
(Hornsund) jun. 30-án szerencsésen hor
gonyt is vetettek. A ködös időjárás nem 
engedé, hogy a fösziget legmagasabb hegy
csúcsára fölmehessenek s öt napi ott múla
tás után az „Isbjörn" ismét útnak indult 
kelet felé, hogy mielőbb Novaja-Zemljához 
érkezhessenek. A tudósitás, melyet utazóink 
a visszatérő czethalászoktól a jég állásáról 
s a távolabb eső tengerrész minőségéről 
kaptak, nem sok vigaszszal kecsegtette őket; 
a tengert már évek óta nem látták oly sű
rűen jéghegyekkel boritva, mint 1872-ben 
s kivált ísovaja-Zemlja körül az egész ten
ger jéggé volt dermedve. És e hatalmas jég
korlátot kellett áttörniök gyarló kis hajó
jukkal! Csak nehezen tudtak Novaja-Zemlja 
nyugoti partján az úszó jéghegyek közt ke
resztül hatolni, hol aztán a partok mentén 
nyilt tengerre találtak és július 30-án Ma-
tocskin-Shar mellett horgonyt vetettek. így 
nevezik azt a keskeny szorosutat, mely a 
nagy Novaja-Zemlja szigetet két egyenlőtlen 
részre osztja. A sziget itt kopár, sziklás 
hegyvidéket képez, melynek föhegysége 
északról dél felé húzódik, s melyből kelet és 
nyugot felé oldalágak nyúlnak ki. A völ
gyekben terjedelmes rétségek találhatók, de 
a melyek a sok kiszáradt fűszál miatt nem 
viselhetik magukon azt a kellemes zöld 
szinezetet, mint erre mifelénk, hanem in
kább vörösessárga szinüek. De már a virá
gok közt régi gyermekkori játszótársak 
üdvözölték az utazókat; olyan jól esett 
gyönyörködniük a fehér harangú hóvirágok
ban és nefelejcsekben! Különben az előttök 
elterülő táj rideg, szomorú, elhagyatott 
vala, melynek bánatos magányát mégelszo-
moritóbbá tették az itt-ott emelkedő orosz 
kettős keresztek, a melyek hol egy-egy sir-
halmot jelölnek, hol pedig fogadalmi oszlo
pokként szerepelnek. A fölíratok elhalvá
nyultak már és az alvónak, ki e sötét, sivár 
vidéken tért örök nyugalomba, sem név 
nem jelöli többé kilétét, sem dátum szo
morú halálának idejét. 

Miután Wiltsehek a sziget belsejébe több 
nagyobb kirándulást tett, augusztus 5-én 
tovább vitorlázott észak felé a Nassau-fok 
irányában, hol az élelmi szereket szándéko
zott lerakni s a „Tegethoff'-fal remélt ösz-
szetalálkozni. Most már a máskor jégmen
tes partvidéki vizeken is folytonosan jéghe
gyekkel kellett küzdeniök. Egy norvég halásztól hallották, hogy abban az évben 
már két hajó lelte sirját az úszó jéghegyek 
közt, és hogy távolabb északon egy nagy
hajó küzd a jéggel. Ez volt az első tudósitás 
a „Tegethoff'-ról s utasaink most már csak
ugyan kezdették remélni, hogy azzal rövid 
időn találkozni ion találkozni fognak. Másnap láttak 
egy nagy hajót, de a mely ugy tűnt föl 
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ithatáron, mint valami ködkép, Fata mor-

gana, mely ama vidékeken máskülönben 
sem tartozik a ritkaságok közé. 

Végre augusztus 12-én, miután a ten
gerre borult sürü köd foszladozni kezdett, 
a kapitány a varju-fészekböl (árboczkosár) 
egy, gőzkéménynyel ellátott három árbo-
ezos hajó közellétét jelezte. A „Tegethoff" 
vala! „Lehetetlen volna leírnom," — irja 
Wiltsehek — „a mit e perezben éreztem. A 
vállalatot, mely annyi évek óta törekvéseim 
főtárgyát képezte, megtestesülve láttam itt 
magam előtt, teljes életerőben, kitűzött nagy 
czéTja felé haladva. Bezzeg más* szinben 
tűnt itt föl minden, mint akkor, a mikor 
még csak beszéltek és irtak felőle. Mily 
nagyszerűeknek tűntek föl előttem ama 
férfiak, kik a vállalat vezérei voltak, nyilt 
küzdelemben a roppant veszélyekkel, a me
lyeket utjokban le kellend küzdeniök!" 

Együtt haladtak tovább észak felé s bár 
a jéghegyek mindegyre szétzúzással fenye
gették a kis „Isbjörn"-öt, mégis baj nélkül 
érték el a Barents-szigeteket Novaja-Zemlja 
északi partján, s itt helyezték el egy szikla
hasadékban az élelmi szerek raktárát. Ott 
hevernek tehát a készletek jégtől és hótól 
fedve, mig a „Tegethoff" emberei vagy más 
szűkölködők valamikor föl fogják használni. 

Augusztus 23-án északi szél kerekedett, 
a mely igen alkalmas volt a hazaindulásra. 
A búcsú napja elérkezett; az „Isbjörn" 
istenhozzádot mondott a „Tegethoff"-nak s 
ez északi, amaz déli irányban útra kelvén, 
a két hajó népessége csakhamar elveszte 
egymást az északi Jeges-tenger sürü ködé
ben. Augusztus 31-én Wiltsehek fáradságos 
utazás után az orosz partokhoz érkezett, hol 
egy szamojéd családdal találkoztak össze, kik 
vadászni és halászni egészen a Vajgács- és 
Novaja-Zemlja szigetekig elhajókáznak roz
zant halászbárkáikon. A szamojédok, a 
kikkel későbben is összetalálkoztak, mind
nyájan a valódi mongol typusz vonásait vi
selték arezukon; apró, de zömök, erőteljes al
katuk, széles válluk van; homlokuk alacsony 
és pofacsontjaik messze kiállanak; továbbá 
széles pisze orr, nagy száj, a szakálnak több
nyire teljes hiánya jellemzi őket. A legtöbb 
férfi töri egy keveset az orosznyelvet. Egész 
ruházatuk tengeri kutya- és irám-szarvas 
bőrből áll. Egyik mellékelt rajzunkon egy 
ilyen szamojéd-család van föltüntetve. 

Egyik a szamojédek közül az „Isbjörnt" 
a Pecsora folyam torkolatába kormányozta, 
s itt találkozott Wiltsehek Sidorow-val, a 
szibériai hires nagykereskedővel és Mat-
hiesen kapitánynyal, ki mint merész hajós 
szintén ismeretes a Jeges-tengeren. Mig az 
„Isbjörn" tengeri utón tért vissza Tromsöbe, 
addig Wiltsehek kísérőivel együtt a szárazon 
utazta keresztül Oroszország terjedelmes 
tundráit (mocsáros pusztáit) és őserdőit, mig 
végre pár havi bolyongás után Nisni-Novgo-
rodba érkezett, hol vaspályára ülhetett. 

Bármily rövid tartamú volt is e kis 
expediczió, mégis jelentékeny tudományos 
eredményekkel dicsekedhetik, a mennyiben 
egyik tagja, Höfer tanár vizsgálódásai elő
ször ismertették meg a müveit világgal No
vaja-Zemlja geológiáját. Az állat- és növény
tan szintén ujabb szerzeményekkel gazda
godott ez utazás alkalmával, s végre a fény
képek, melyeket ama rideg vidékekről az 
expediczióban részt vett photograph készí
tett, szintén értékes vívmányoknak tekint
hetők. Gróf Wiltsehek kicsiny, de sikerdús 
expedicziója is ujjmutatásul szolgálhatna 
rangtársainak arra nézve, hogy egy kis jó
akarattal és igyekezettel nem nehéz az em
bernek hasznossá tenni magát a társadalom 
számára s ezáltal szép nevet vivni ki ma
gának. S. L. 

Sírom. 
Ha lelkem egykoron, testemet eldobva, 
Az ég felé emelkedik: 
Tudom, közönbösen, halotti disz s pompa 
Nélkül temetnek itt. 

Nem zavarja zsoltár-éneke a papnak 
Rég óhajtott nyugalmamat. 
Az öreg sirásó szánja sorsomat csak, 
S búsan veti meg ágyamat. 

Nyughelyem' emlékkő jelölni nem fogja, 
S a kis dombot, mely eltakar: 
Temetőből a szél, tudom, kavarogva 
Elsodorja nagyon hamar! 

Nem lesz senki, a ki rá gondot viseljen, 
S tavaszszal fölhantolja még. 
Barátom elhagyott, és megcsalt szerelmem, 
Testvért, rokont itt nem hagyék. 

Apám nem ültet a sírhant fölé virágot, 
Hisz engem' ő rég elfeledt! 
Anyám megtört szivén sebet holtom nem vágott, 
Hisz ő rég ott vár engemet! 

Ott lesz sirom, de ah, rá senki, meghatottan 
Egy könycseppet sem hullat ott, 
Olyan lesz sírom is, a milyen magam voltam: 
Bús és kietlen s elhagyott. . . . 

Záray Károly. 

A h é t a k o l . 
(Gömöri népmonda.) 

(Folytatás.! 

Azt a vízesést, melynek ive alatt IV. Béla 
király elmenekült: mai napig is „király -
zugó"-nak hívják a Csereháton. 

A király járt-uton jár t azontúl, minde
nütt üldözői nyomában; kinek jutott volna 
eszébe, hogy őt a háta mögött keresse, mikor 
azt hiszi: kergeti. 

A király és kis kalauza napokig üldöz
ték üldözőik nyomát a rengetegben, s nem 
egyszer kapták azok tűzhelyeit még azon 
melegen; nagy tűz lett legyen, a melynek a 
hamva fél napon tul megőrzi a parázst alól. 

Hanem egyszerre ritkásabbra fordult az 
erdő, egy-egy tisztás dombról szépen meg
lehetett látni, mint csillámlik a Bódva vize 
a völgy hosszában oda lenn. 

Elöl pedig ott meredt az égnek, mint 
egy köböl faragott félkoszoru a tornai mész-
hegyseg, amphitheatrum módjára szorítva 
két meredek szirthegyláncz közé a legmo-
solygóbb völgyek egyikét. A völgy félkörben 
vonul a Csereháttól Jablonczáig, a hol aztán 
be van szögezve megint a világ. Innét erdő
hegyek állják útját a völgy tovább terjedé
sének s Szilicze, a legközelebbi falu, már 
benn a hegyben van. Az egyetlen kijárás e 
zsákutczából a — Szoroskö, onnan pedig 
egy markos legény egy egész fölkapaszkodó 
sereget letaszigálhat a dárdájával a mere
deken egyenként egymaga. 

És az az egy ut is a Vas Adorján vá
rába vezet. Jobb lett volna a magyar király
nak a tatárok nyilaitól gonoszul veszni, mint 
hogy valaha erre vegye útját. 

No de hiszen nem kénytelen vele, jött ő 
a rablók nyomában, nem ők az övében, 
bátran visszatérhet, a mikor akar. A rab
lók , ha valamelyiket, épen a, szoroskövi 
utat állják el. Akár a rengetegbe tér vissza, 
akár jobbra fordul, honnan róna nyílik, min
denképen megmenekül. 

A király a mellett volt, pihenjenek egy 
félnapot az erdöszélben, azalatt a rablók is 
eltakarodnak urok várába. Aztán vágjanak 
neki a rónának egyenest, honnan szekéren, 
lovon avagy gyalogszerrel majd csak eljut
nak valahová, a honnan talán pihenőre se
gíti valami. 

De nem azért volt Vas Adorján fél Ma
gyarországnak félelmes haramiája, hogy ö 
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nála nélkül lehessen megtenni az ilyen szá
madást! A kire ö egyszer hálóját vetette, 
isten csodáján kivül nincs olyan hatalom, 
mely körmei közül kimenthesse. 

A ravasz rabló a királyzugói jelenet 
után jól tudta a király legkisebb lépését. 
0 maga nem ment csapatával, azt csak 
nyomot taposni küldte el előre. Ö maga 
tizenkét java emberével szépen hátul maradt 
s mindenütt követte a két menekülőt, mig 
az az első csoport törte az utat — akijárás-
talan zsákuteza, a szorosköi veszedelem felé. 

Mikor a nyom elvezette a királyt az 
erdő széléig, egyszerre a Bódva völgye felöl 
sürü füstfelleget lát fölkavarogni, mely vé
gig nyúlik az egész völgy széltiben, az egyik 
sziklahegyláncz tövétől a másikig. 

— Uram király, — szólalt meg a pász
tó rfiu — a sikság felé el van zárva az ut ; 
— az a füst amott a tatár tábortüzeké. 

— Semmi, fiam, — válaszolt a király 
nyugodtan, — visszafordulunk az erdőbe s 
keresünk belőle más kimenő utat. 

Alig ejté ki e szavakat, mikor egy dör
gedelmes vad kaczagás riadt föl közel a háta 
mögött sabokrok sűrűjéből egyszerre kibon
takozott tizenkét óriási vasember, elöre-
szögzett kopjával nyomulva előre, mig előt
tök egy mindnyáj oknál szörnyűbb, nagyobb, 
kitérj esztett karokkal közeledett a király felé, 
Vas Adorján maga. 

— Az egyetlen ut, mely számodra fenn
maradt, az én karjaimba vezet, kegyelmes 
királyom, — kaczagott a vad rabló. — Jöjj 
hát ide, drága fejedelmem, rég vágylak már 
keblemre ölelni; s hogy te is hasonló jó in
dulattal vagy hozzám, azt nem egy jó vité
zed hozta hozzám hirül, kiket hozzám küld
tél, hogy vendégedül vigyenek, de kiket a 
helyett én marasztaltam meg vendégekül, 
imitt-amott, a hol találkoztunk. 

A király megfordult s nyugodtan végig 
hallgatá a gúnyolódást. Akkor hátrasi
mítva homlokán szabadon hullámzó szőke 
fürtéit, szép nemes termete fölegyenesedett 
büszkén, méltóságteljesen. A vad rabló döb
benve állott meg a rá szegezett királyi te
kintet előtt, s mintha bűvölet szállta volna 
meg, ugy maradt ott kiterjesztett karokkal, 
komor, villámló szemeit lesütve. 

Az előrenyomuló többi rablók megle
petve tekintettek hol egymásra, hol urokra, 
hol a királyra, ki most csendesen fölemelé 
karját 3 rá mutatva az igézet alatt resz
kető főnökre, nyugodt, de határozott han
gon monda: 

— E gonosztevőt azonnal fegyverezzé
tek le. Én parancsolom, a magyar király! 

A rablók habozva közeledtek főnökük
höz, ki még akkor is ott állt roskadozva a 
király tekintete alatt. De midőn meglátta, 
hogy emberei, kiken emberfeletti hatal
mat gyakorolt ez ideig, reája emelik kezö-
ket, — körültekintett, összeszoritá ökleit és 
fölkiáltott: 

— Vissza nyomorult kutyák! 
Azok csakugyan a gyáva ebek meghu-

nyászkodásával sompolyogtak vissza néhány 
lépésnyire. Vas Adorján pedig lassan leoldá 
derekáról tenyérnyi szélességű kardját s 
csendes alázattal oda tévé a király lábaihoz. 

— Uram király, szolgád várja paran
csodat. 

— Szolgálatoddal elkéstél, — felelt a 
király szigorún, — meg fogsz jelenni itélö-
székem előtt, hogy gonosz tetteidért elvedd 
megérdemlett büntetésedet, melyet bizo
nyára ki nem kerülsz. De módodban áll, 
enyhítened a büntetésen. Azon az utón, a 
mely ahhoz vezet, vezéreljen isten. 

A király ezzel hátat fordított az erdőnek 
s megindult egyenest a völgy felé. Vas 
Adorján mogorván tekintett utána a távo

zónak, minden egyes lépése után feljebb-
feljebb egyenesedett görnyedt helyzetéből, s 
mikor a királyt már a völgy közepe táján 
látta, hirtelen fölragadta kardját, s megfor
gatván azt a feje fölött, fölkiáltott: 

— Es most fiuk, szóljanak a kürtök, a 
királyi vadászat befejezéséhez áll közel. 

Egyszerre megszólalt az erdő és völgy 
köröskörül száz meg száz kürtnek üvöltő 
riadásától. Az erdő minden bokra megné
pesült az emberektől s a völgyet a fiistvo-
nal felöl néhány perez alatt elboritá a — 
tatár. A merre a szem ellátott, jobbra és balra 
minden nyüzsgött a fegyveres embertömeg
től, mely együvé hömpölyög, hogy ten
gerével elboritson egy olyan kis szigetet, 
minő egy király. 

— Az egér azt hitte, megszabadult, 
hogy a macska egy pillanatra eleresztette, 
— kaczagott Vas Adorján diadalittasan. — 
Hej büszke király ! látni akartam homlo
kodat magasra emelve, hogy bukásod annál 
nagyobb legyen, mikor előttem a porban 
fetrengesz. Előre daliák! 

A rabló sereg, mint a zivatar robogott 
le a hegyoldalakból, egyenesen a király és 
a kis pásztorfiu után, mig a sikság felöl vad 
vijjogás között rohant előre a kutyafejű 
tatár. Ezerén kettő ellen. 

A király és a pásztorfiu előtt most már 
semerre nem nyilt menekvés, félkörben mö-
göttök a tengernyi ellenség, előttök egy 
kőhegy, meredek és oly sima, hogy egy árva 
cserje azon megállani nem tudott. Ember, 
állat nem terem olyan, mely annak tetejére 
följusson. És az ellenséges ember - áradat 
egyenest e hegy lábának szoritá a mene
külőket. 

A gyürü köröttük mindig szűkebbre és 
szűkebbre szorult s a tatár nyilak már ott 
hullottak lábaik elé, mikor Vas Adorján 
egy lóra fölkapva, a tatár vezér elé vágta
tott s néhány szót váltott vele. 

Az üldöző sereg egy pillanat alatt meg
állt, tágas félgyürüt képezve a menekülök 
körül. 

Ekkor Vas Adorján a tatár vezérrel előre 
ugratott, alig húsz lépésre jutva a királyhoz, 
s így szólt: 

— íme, én beváltottam igéretemet, a 
magyar királyt élve hatalmadba adom, hi-
hedd! Most te rajtad a sor, hogy szavadat 
beváltsd, 
hatod, — 

Király, add meg magad, belát-
folytatá megint fölkaczagva — 

véve hullámzik föl s alá, mintha valami 
eltemetett és fölszabadulni vágyó óriás 
szörnyeteg emelgetné hátával onnan alólról. 

És a földön rakásra hullott emberek és 
lovak ezrei hevernek szerteszéjjel, egymás 
tetejében, összevissza, minden idegökben 
megbénulva, halálra bódulva, életlenül a 
sok halvány hulla, s nincs egyiken sem a 
legparányibb seb. mintha a levegő nyomta 
volna agyon. 

Tehát mégis tesz az isten csodát! 
A szomorú, elcsendesült barezteren, hol 

isten egy lehellete küzdött csak néhány 
pillanatig emberek seregi'ivei. hosszu-hosszu 
szünet után csendesen fölemelkedik s kinos 
VOnagláaok után félkézre támaszkodik egy 
alak. Maga elé néz, majd végig simítja vas-
keztyüs kezével hideg homlokát és körül 
tekint. Nem hisz szemének, azt hiszi álmo
dik s újra visszahanyatlik fekvő helyzetébe. 
De aztán egyszerre összeborzong, hogy 
megzörren rajta a vaspánczél minden pik
kelye, hirtelen talpra ugrik s az elébe ásitó 
mély repedés felé emelve öklét, örült, üve
ges szemmel bámul reá. Aztán kínosan föl
kaczagva fölkiált: 

— Egy országot nyeltél el, átkozott szik
lasír! egy országot nyeltél előlem el. Tátongj 
csak felém, pokol kapuja te, fü ne nőjjön 
benned, madár elkerüljön, az ítéletnap is 
igy tátva találjon. 

(Folyt, követk.) 
Törs Kálmán. 

Egy hajdani fejedelmi lak Munkácson. 
A „Vasárnapi Újság" 1863-ik évi 140. lapján 

közültem rajzban és rövid leírásban a gróf Schön-
born-család munkácsi emeletes kastélyát, mely 
1740. év táján alakíttatott át azon fejedelmi lak
ból, mely alapjául szolgált. Nemrég kezembe 
került egy a múlt század elejéről való tervrajz, 
mely magát a hajdani hires fejodelmi lakot akkúp 
tünteti elő.miképaz aXVIII.század elején talál
tatott s kétségtelenül már elébb a Munkácson oly >/ 
gyakran megfordult lejedelmek tartózkodási he
lyéül szolgált; különösen II. Rákóczi Ferencz 
gyakran időzött itt, az úgynevezett „fejérház"-
ban, mely enéven már a XVI. századbeli Urbáriu
mokban (urad. birtokok összeírásaiban) emlittetik. 

E hajdani földszinti lak, melyet a mellékelt 
kép tüntet föl, 82 láb hosszú és 60' széles volt: 
azonfelül délkeletről 10' széles nyilt folyosó körité, 
melyre délfelöl egy pavillonszerü fácsarnok szol
gált bejárásul 8 lépcsővel, melyet külön zsindel-
ernyő fedett. Magába az erős kőfalakból emelt s \ 

, • , •. Tr- . , ..- ... ,„ , . r , , i keresztboltozattal ellátott lakba egy 32' hosszú 
hogy téged Vas Adorján oleló karjai kozul I é3 20- széles pitvaron át lehetett bejönni, honnan 
csak isten csodája menthet ki, mely a hegyet j nyugat felül egy iroda, egy kis kamra, egy konyha, 
itt megnyitná előtted. a nyugatészaki sarkon egy tágas szoba volt, mely-

Kaczagása még alig hangzott el, mikor I bői az északi soron három más szoba nyilt, mig a 
" —' I keletdéli Sarkon az épület negyedrészét igénybe-valami mély, tompa moraj hangzott föl a [ 

föld alól, mintha mennydörgés háborogna a 
hegy alatt; a föld hirtelen időközökben tíz
szer - tizenötször végig vonaglott, mintha 
élne, fölborítva, halomra döntve embereket 
s világgá riasztva visszatarthatlanul a meg
vadult lovakat; aztán mintha száz tűzokádó 
törne ki egyszerre, az a meredek, sima 
mészhegyláncz végig az egész vonalon el 
kezdett ingadozni és reszketni, egész szirt
hegyeket omlasztva le szakadozó oldalából 
s egyszerre irtóztató, ítéletnapi vad csatta
nás hallatszott, melytől széles messze hullá
mot vetett a föld, mintha villámtól meg
csapott tenger árja volna; egész sziklazápor 
omlott le a hegyből rémitö robajjal torlódva 
halmokba. Még egy, az előbbinél is rémitöbb 
csattanás, mintha ezer villám egyszerre 
csapna le, és az a reszkető ingadozó szikla
fal, a hegy tetejétől le egész lábáig végig 
vonaglik és megreped. 

A hegy megnyílt; a szűk hasadékból 
rohanó sebes patak tör elő, elöntve árjaival 
a földet, mely mintha árapálya volna, piheg 
a szörnyű vajúdás után, s nehéz léjekzetet 

vevő, u. n. „palota" terjeszkedett, mely 38' széfs 
és majdnem oly hosszú volt. Leüt erős boltozat 
alatt földbe nyomva pinczék és sötétes kamara és 
konyha-helyiségek, valamint cselédlakok valának, 
melyek érintetlen állapotban ma is megvan
nak még. 

Az 5' magas és 4' széles ablakok kiálló kőke-
ntekkel és szemöldökkel voltakdiszitve,melynek 
nyomai ma is meglátszanak még az átidomított 
kastély északi sarkán. A négyszegű épületet ket
tős fedél takará, melynek kelet-nyugoti közepén 
végig hatalmas facsatorna feküdt, melyből az 
esővíz lezuhant; a fedelén pedig jóval túl emel
kedett a három tölcsérszerü kémény, melynek 
kiszélesedett koronájú tetejét 4—4kőgolyó diszité. 
E kéményekből is meglátszik még vagy kettő 
emlékül. A kelet-délfelőli folyosót czifra karcsú 
faoszlopok és lent rostélyszerü rácsozat környezé. 

E szerény és kisterjedelmű lakba, mely tágas 
s melléképületektől környezett udvar közepén 
terjedelmes kert mellett állott, Rákóczi Ferencz, 
miután az 1703. június 28-ki utczai harcz után 
(mely alkalommal a kastély és a város is elhain-
vasztatott) elmenekült, későbben gyakran tért 
vissza s itt sokszor hosszabb ideig tartózkodott. 
S épen azért nem lesz érdektelen az akkori feje
delmi háztartásba és környezetébe bepillantani s 
néhány jellemzőbb adatot elősorolni. így, emlék-
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iratai szerint, ő 1705. decz. 21-kén érkezett ismét 
ide s itt időzött január 5-ig, azzal a tervvel fog
lalkozván, hogy Ecsedet Munkácscsal csatornák
kal összeköttetésbe hozza, mi azonban teljesedésbe 
nem ment . . . Az 1707. év elejét Rákóczi Mun
kácson tölte, hová még deczember 28-án érkezett 
Daróczról, s itt időzött január 10-ig, a midőn 
Tornán át Rozsnyóra mont; azonban febr. 22-kén 
ismét megjelent és itt időzött márczius 13-ig. E 
közben meglátogatá a fejedelmet itt Sziniavszky 
herczegné, lengyelországi főtáboraokné (Grande-
Generale de Pologno), ki a munkácsi herczegséggel 
határos szkolei jószágáról jött ide. 
Ápril 29-kén ismét Munkácsra érke
zett Rákóczi, s innen május elején 
Debreczenbe távozott. Érdekes e 
tekintetben a fejedelem titkárának, 
Beniczky Gáspárnak naplója, mely
ben a fejedelem napi éleményeit 
leirja. így irja, hogy Rákóczi 1706. 
július 9-kén Putka-Helmeczről, hol 
éjszakázott s nála gróf Bercsényi 
Miklós és Barkóczy Ferenc z tisztel-
kedtek, vadászva érkezett Munkács 
városába. Ebéd után megnézte Po
gány Ádám lovászmostere által a 
fejedelem részére hozott lovakat, 
10-kén gazdasági ügyekben érteke
zett Krucsay Márton tisztfőnökkel 
(praefektus), majd pedig miséről 
visszatérvén, ebéd után a vár körüli 
erődítéseket megszemlélte. 12-kén 
délig vadászott, a minthogy e szen
vedély legkedvesebb időtöltései közé 
tartozott, ebéd után pedig,,magáno
san dolgozott szobájában fejérházá
ban, hol ittléte alatt rendesen szállva 
volt." — 14-kén megnézte a lova
kat, a mint reggel és oste a hűvösön 
gyakoroltattak, majd vadászni ment, 
onnét visszajővén, délután egy kis 
déli-álmot aludt; azután a kertbe 
lemenvén, Bethlehem Farkas latin 
nyelven irt Magyarország történel
mét olvastatta magának, végre titkárai előadását 
elintézte. 15-én, irja Beniczky:,,szokása szerint ő 
fge idein regvei felkelvén és a lovak exercitiumit 
az ablakból szemlélvén, azután délig titkáraival 
foglalatoskodott. 16-kán Ungvárra menendő, este
felé indult könnyű szerrel Putka-Helmecz felé, 
hová egy óra tájban éjfél után érkezett; 18-kán 
Rákóczi visszamenőben az esős idő miatt elkés
vén, szerednyei kastélyában (mely ma romokban 
hever) meghált, honnan másnap 8 óra tájban 
Munkácsra visszatért. Július 21-én megfordultak 
itt a fejedelemnél Bercsényi Miklós, Sennyei 
István korlátnok, Kajáli Pál taná
csos, Bácsmegyei Ádám tüzértiszt, 
Ráday Pál, Volniszky Mihály, a 
lengyel társaság küldötte, ki Ottlik 
György udvarmester által vacsorára 
hivatott" stb. . . . Aug. 6-kán távo
zott el a fejedelem seregével Abauj-
megye felé; nov. 18-kán azonban 
Sárospatakról ismét este indult s 
mint a nevezett titkárja irja: „Mi
után a szokásos viradat előtti ké
szülő megfujása után felkelt s misét 
hallgatott, karabélyos seregével és 
a franczia Bonafoux nevű ezredessel 
Király-Helmeczre, onnan 19-kén a 
Tisza áradása miatt későn N.-Dob-
ronyba tért, hol az asztal és az az
után szokása szerint elmondott kö
nyörgése után, csakhamar lenyugo
dott. 20-kán tovább Munkács felé 
indult, hol a vár mellett Bcy László 
várkapitány több tiszttel elébe jött, 
a hajdúk pedig tisztelegtek, 3 óra
kor ebédhez ült a városban" stb. 

1708. decz. 21-én Sárospatakról 
elindulván 22-kén N.-Dobronyba 
ért, onnan pedig 23-kán délután 
3 órakor Munkácsra érkezett feje
delmi udvarával, gránátos lovasai
val, kornétásan. 1709. uj év napja reggelén a 
Munkácson állomásozó sereg zenészei a fejedelem 
lakháza udvarán megjelenvén, őt harsány zenével 
üdvözölték, későbben pedig az udvari kapitány a 
főtisztekkel fölmenvén, az egész udvar nevében 
tisztelkedett, mire a titkár jegyzetei szerint: „a 
felség is szépen és kegyelmesen felelvén és mind
nyájokhoz kegyesen magát mutatván, a kapitány
nyal sokáig egyedül értekezett." 

Ittléte alatt Rákóczi télen át is nézte lovai 
gyakoroltatását; a naponként hozzáérkezett futá

rok jelentéseit elintézte, a mindenfolül hozzá 
özönlött nagyokkal és követekkel értekezett; majd 
vadászni vagy a vár körüli műveletek megszem
lélésére kiment séta kedveért is s az uri vendége
ket mindannyiszor asztalához hivatta. Gazdasági 
ügyeit rendesen vezeté s gondja volt, hogy magán 
tisztei, Vay Ádám udvari kapitány, Krucsay 
Márton főnök, Bulyovszky Dániel és titkára Be
niczky Gáspár (kinek az adatokat köszönhetjük) 
az ügy kezelésébe befolyjanak . . . Január 28-án, 
mint a titkár irja: „a sok dolgoktól egy kis pihe
nést vévén magának ő fge, a commandirozott 

Az északi sarkvidékről: Szamojédok. 

udvari népével és karabélyosokkal, valamint gra-
nátérosokkal beregujfalvi erdőkbe ment vadászni 
és északára a faluba bevonult" . . . Febr. 6-kán 
a közeli szent-miklósi kastélyába ment a látoga
tására érkező Sziniavszky herczegnő fogadására, 
estefelé pedig onnan szövétnekek mellett az 
érkező hölgy elé kirándult. Erről azután igy ir 
Beniczky: „A mint is sok lengyelek előre jővén, 
midőn maga a fejedelmi asszony közelgett volna, 
a hintóból ő fge kiszállott és annak szánjához 
menvén,szerencsés elérkezését apprecálta; annak- l 
utána pedig szánba együtt beülvén, szent-miklósi | 

Az északi sarkvidékről: Úszó jéghegy. 

kastélyában sok lengyel urakkal és Maron nevű 
franczia tiszttel bevitte és fejedelmi módon acco-
modáltatta, ugy hogy a közlengyelek is javában a 
hegyaljai bornak iván és megrészegedvén, magok 
között is vagdalkoztak. E napon Bercsényi is érke
zett ide. 7-kén tiz órakor felkelvén a fejedelmi 
nő, Bercsényi Miklóssal és a franczia tábornokkal 
Rákóczit látogatta meg; ebéd alkalmával az asz
talnál a fejedelemnő jobb felén ült Rákóczi, más
felől a franczia tábornok, emellett Raczienszky 
csehországi kapitány, Perényi Farkas, Zichy Pál, 

Bercsényi úrfi, másfelől: Bercsényi Miklós, Maron 
franczia, Agnik lengyel, feleségestől. Délután a 
Bercsényi M. által hajtatott szánkán Munkácsra 
mentek, hol a két rendben állott kapcsosok közt 
kisérte fel szállására. Febr. 10-kén ebéd után a 
palotában tánczoltak jókedvökben egész estig, a 
midőn a csupa sültekből álló uzsonnához leülvén 
a vendégek eloszlottak. E napon Barcsay Mihály' 
a török császár fővezér követjével Sultan Achmet-
tel érkezett ide az udvarhoz. 12-kén a farsang-
végén Rákóczi a lengyeleknek fejedelmi vendég
séget készíttetett, tánczolván azok késő éjfélit. 

Márczius 4-kén Sziniavszkyné visz-
szautazásra készülvén, Rákóczi min
den belső szolgáit tizesaranyokkal 
a hölgyeket pedig egy-egy öltözékre 
való aranyos szövettel megajándé
kozta" stb. 

Hosszura nyúlna czikkem, ha a 
fejedelem munkácsi éleményeiről 
még több adatot közölnék; annál-
inkább felhagyok tehát ezzel, mert 
nem kétlem, t. olvasóm már az ed
digiekből is meggyőződött arról, 
hogy a munkácsi kisterjedelmű lak 
abban az időben sok fényes jelenet 
és eseménynek színhelye volt. Sok 
és diszes vendéget fogadott szűk 
falai közt, kik most, az elkényez
tetés és fényűzés korában, aligha 
elégednének meg többé azon korlá
tolt elhelyezéssel, melyben akkor 
részesültek. 

E fejedelmi lak azonban akkor 
nemcsak a rajzban látható kastély
ból állott, hanem miként egy azon-
koru fölmaradt térrajzból kitűnik, . '} 
azt következő melléképületek kör- y\ 
nyezék. A régi helyén most is még 
álló kaputól jobbra és balra magas 
kőfal kerité az udvarnak az utcza 
felőli részét; a keleti oldalon a kerí
tésen belül délfelé állott az egyab-
laku hajdulak és egy fogda; mel- V 

lette pedig egy másik kis épület, mely 2 szobából, 
ebédlőből és pinczéből állott; ezeknek ma már 
semmi nyomuk, mert helyökön később boltok 
keletkeztek; a déli soron ott, hol most az uj 
,,bazár" áll, Rákóczi korában egy konyha állott 
paticsfallal, mellette egy ház, melynek kőből 
épült földszintjén magtárak, fából épült emeletén 
pedig 4 szoba és egy ebédlő volt; azontúl a mos
tani mérnöki és erdőmesteri lakosztályban volt 3 
magtár és egy konyha, előtte pedig fedett kerekes 
kut; feljebb a délnyugoti sarkon kocsiszin s a 
nyugoti soron végig istálló-épület 9 ablakkal és 

2 ajtóval ellátva, elől faoszlopokon 
nyugvó folyosóval, mely csupán az 
idén rontatott el, mig az istállók 
egy része már azelőtt lakszobákká 
alakittatott át. Végre az udvar 
északi oldalát deszkakerítés kör-
nyezé, melyen túl a házi kert terült 
el, melyben a fejedelem oly gyakran 
idő zött. Az emiitettem térrajzon e 
kert is hiven elő van tüntetve. A 
főkaputól észak felé nyúlt ez a 
mostani csillag-vendéglő külső szög
letéig, melynek helyén akkor egy 
folyosóval ellátott kis földszinti 3 
ablakos korcsma udvar nélkül, mel
lette pedig néhány lépéssel kijebb 
egy 7 boltból és 1 mészárszékből 
álló épület volt, mely még most is 
árucsarnokul szolgál. A kert e 
szegletében a korcsma megett, egy 
két ablakkal és nagy kéménynyel 
ellátott kis kertész-lak feküdt fer
dén, körülbelül ott, hol most a ven
déglői állás emelkedik, a kert pedig 
gyümölcsfákkal szegélyzett táblákra 
volt elosztva. A szélső járdán há
rom helyen sürün ültetett fákkal 
szegélyzett köralaku lúgosok állot
tak, melyek hűvös árnyékában padok 

szolgáltak nyughelyül. A kert közepén nyilt hen
geres kut, a nyugoti végén gyümölcs aszaló házikó 
s a déli oldalon egy kup alakú szalmával fedett 
jégverem állott. A mostani kastélykert a hajdani
nak alig egynegyedét képezi. 

Ha valaki e csinos kis kertben andalog, kinek 
ne jutna eszébe a hajdani• eltűnt kor? . . . Hová 
lett az egykori fény, hová az egykori zaj! . . . 

Lehoczky Tivadar. 
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Yöröskő vára. 
Ama festői képek között, melyeket Pozsony-

megyében a Fehér-hegység a legnagyobb válto
zatokban tár elénk, bizonynyal egyike a leg
érdekesebbeknek Vöröskö vára. Mag:is hegyen 
fekszik s még magasabb hegyektől körülvéve; csu
pán keletnek bir szabad kilátással, de arra aztán i 
oly távoli panoráma nyilik, 
hogy a plateau-ról ellátni a 
derengő távolban a „szép, kék 
Dunáig." 

A vádról magáról nem so
kat irhatok, mert a magas mű
veltségű tulajdonosok, aPál/fy 
grófok, — kik szívesen mutat
nak meg minden nevezetessé
get az utazóknak, — akkor 
épen nem voltak honn, s mal-
heurünkre a tisztviselő — kit 
ott találtunk s fölkértünk, hogy 
vezessen a szobákba s magya
rázza meg a látnivalókat — 
abban a véleményben volt, 
hogy az mind: „Nix b'sun-
d'res!" 

A fegyvertárba ugyan el
vezetett, hol mi nagyon érde
kes fegyvereket,diszes ezüsttel 
kirakott női fegyvert, sok kar
dot, tőrt, szablyát s pallost 
láttunk; több ritka, feltűnő 
darabot, melyekbe föliratok s 
török jegyek vannak vésve. 
Csak az kár,hogy a fegyvertár 
nincs még rendezve, pedig e 
gyűjtemény megérdemelné, 

hogy ne csak ideiglenesen le
gyen lerakva. Föltűnt ott egy 
bíbornoki, nagy nemez kalap, 
golyóktól átlyuggatva; saját
ságos lovag-csizmák s több 
más tárgy, melyek történetét 
szerettük volna megtudni, de 
kérdésünkre a magyarázó ur ismét olyan alapos 
és kimoritő fölvilágosítást adott, hogy: „Nix 
b'sund'res!" 

S csak később, mikor már távol voltunk, 
tudtuk meg, hogy mennyi érdekest rejt Vöröskő 
vára, de a miből mi semmit sem láttunk. Csak 
aztán hallottuk, hogy régiségtára egész kis mú
zeum, hogy kápolnáját szép képek diszitik, hogy 
színháza van csinos 
freskókkal s mozaik-
pallózattal, s hogy pin-
czéje egyike a legna
gyobb ritkaságoknak, 
miután három-négy 

emeletre van osztva, s 
30,000 akó bor is ké
nyelmesen elfér benne. 
E pincze egyik szög
letében van a megmér-
hetlen mélységű vár
kút is, melyről azt 
tartják, hogy mélysége 
egyenlő a vár magas
ságával; van itt aztán 
egy jól berendezett lo
varda, s ki tudja még 
mennyi mindenféle ér
dekest láthattunk vol
na, ha — láthattuk 
volna. i 

De azért aztán an
nál jobban megnéztük 
azt, a mihez nem kel
lett másoktól kérni a 
magyarázatot, — a 

gyönyörű svájczi vidé
ket ! Végig mentünk 
az egész hegyen, hol 
az örökzöld fényűk s 
hűs lombfák közt, mo
hos sziklák képeznek 
hidakat, kis barlango
kat, vagy merészen a 
mélység felett kiálló 
erkélyt, mint az úgynevezett: „szarvasugrás"-
nál. Olyan hely ez, mintha csak a gnómok 
rendezték volna el maguknak parknak, mert 
ember ilyet ki nem gondolhat, s csupán örül
het a már meglévőnek. Azért mi nagyon ter
mészetesnek találtuk, hogy III . Bála leányának : 
Constantáinak már 1230-ban ama bibliai vágya 
támadt, e helyen hajlékot építeni, s igy épült 

aztán Vöröskő vára. A vár azóta sok átalakuláson 
ment át, birtokosai is gyakran változtak; e száraz 
adatokat mind feljegyezték s őrzik a levéltárak; 
— de mennyi szép regét rejthet itt minden fű, fa, 
kő, a mi nincs mog a régi iratokban. — A hallga
tag fényű a mélység fólött tán még most is a 
szép Fugger Máriáról álmodik; lenn a csendesen 
tova sikló patak tán Hörczog Annáról regél, mint 

A munkácsi Rákóczi-kastély a XVIII. század elején. 

siratta itt mind a két férjét; 8 a lágy, illatos erdei 
fű Harrach Lenóráról, ki tán itt szakította a 
három fűszálat, mely a kapu feletti czimeren pom
pázik, s a százados tölgyfák még most is rosz-
szalva rázzák fejeiket, ha egy-egy meggondolatlan 
szellő könnyelműn felemliti a büszke Juttu her
czegnő történetét. Oh, ezeketaregéket mind nagyon 
érdekes lenne tudni! — és én elhatároztam, hogy 

Vöröskő vára. — (Benedek Aladár 'ersdeti rsjza.) 

még visszatérek ide, csupán azért, hogy meghall
jam. Eljövök majd a legmohosabb sziklához, az 
öreg „Bemeté"-hez, hisz ő már a bájos Mária 
királynőnek is jó barátja volt, s ki tudja, talán 
még most is szerencsétlen királynéjáért imádko
zik! e tisztes öreg, bizonynyal emlékszik még 
mindenre, s ha szépen meg fogom kérni, mijd 
elmondja nekem a sok víg és bús regét, mely e 

helyhez fűződik, — ha csak ő is nem vélekedik 
ugy, hogy mind az, a mit tud: „Nix b'sund'resI" 

A vár nagy négyszög épület, s e kép a keleti 
oldalról tünteti föl, nagy kerek tornyával s a 
bástyával, melynek tetején kellemes séta esik. Ez 
oldalról az erdő felé egy térdelő angyal mutatja 
az utat, — s ki ne indulna ily vezető után? Ez 
utón egy szép kis kápolnához érünk, mely félig 

elfedve áll az erdő fái kö
zött, s a gróf Pálífy család 
egyik ágának sirboltul szol
gál. De e kedves, csendes he-

• lyen, hol a vadgalambok hal-
s?„ kan panaszkodnak s az őzek 

jf-̂  biztosan tanyáznak, a rejtett 
kis kápolna épen nem bir a 
sirboltok borzalmasságával, 

hisz világos ablakain ott csil
log a fényes napsugár, s a 
lombok oly lágyan, altatón 
susognak körülte, hogy azt a 
gondolatot ébresztik: mily édes 
lehet itt megpihenni, a földi 
ut után, az égi ut előtt! 

A kápolnától feljobb a he
gyen, még jobban elrejtve, 
mert ut sem vezet oda, áll 
sziklák közt a kálvária. Ez 
aztán igazi „szent magány!" 
Itt az erdő hangjai egészen el
némulnak , egyetlen zörej, 

egyetlen zizzenés sem zavarja 
az áhítatos csendet, csupán az 
erdei virágok illata száll csen
desen, mint tömjénfüst az égbe 
. . . Oh, de erről nem is lehet 
irni, itt csak érezni leheti S a 
ki soha sem imádkozott, az jöj
jön ide, s ha nem is tudná az 
ima szavait megtalálni, — a 
mit itt érezni fog, az a valódi 
imádság! B. Lina. 

A l é t é r t i h a r c z . 
{Darwin könyvéből. *) 

A szaporodás mértani aránya. 

Azon nagymérvű szaporodásból, melyre min
den lény törekszik, mulhatlanul harcz fejlődik ki 
közöttük a lételért. Minden lénynek, mely ter

mészetes életfolyama 
alatt számos petét 

. „-_-,„_ vagy magvat hozott 
létre, életének valame
lyik korszakában vagy 

E ^ . valamely év avagy év
szak alatt pusztulást 
kell szenvednie, mivel 
különben a mértani 
progressio elve szerint 
utódainak száma csak
hamar oly rendkívül 
magasra hágna, hogy 
sehol nem lenne elég 
hely ezeknek számára 
a földön. Minthogy te
hát több egyén jön 
létre, mint a meny
nyinek megélni le
het : az ugyanazon faj
hoz tartozó egyes egyé
nek, mint a különböző 
fajok tagjai között, 

vagy egyfelől az egyé
nek másfelől az élet
nek physikai feltételei 
kőzött, minden esetre 
küzdelemnek kell be
állani. 

Azon szabály alól, 
miszerint a szerves lé
nyek természetes mó
don oly nagy mérték
ben szaporodnak, hogy 
ha nem pusztulnának, 
a fold csak egyetlen 

pár utódai által is csakhamar el lenne borítva, 
— nincsen kivétel. Még az oly lassan szapo
rodó ember is megkétszerezi számát 25 év alatt; 
és ezen arányban haladva, kevesebb mint ezer 

*) A fajok eredete a természeti kiválás utján vagyis 
az előnyös válfajok fenmaradása a létérti küzdelemben. 
Irta Charles Darwin. Az eredeti hatodik bővített s javított 
kiadás után forditotta Dapiy László. Budapest, 1873. 



év múlva a szó teljes érteimébon nem lenne a 
földön hely számára. Linné kiszámította, hogy ha 
egy egy-éves növény csak két magvat hozna is 
évenként, — podig nem ismerünk növényt, mely 
ennyire inproductiv volna, — s utódai a legköze
lebbi évben ismét kettőt produkálnának és igy 
tovább : ezek száma 20 év alatt már egy millióra 
szaporodnék. Az állatok közt az elefántot tekintik 
a leglassabban szaporodónak; s én megpróbáltam 
kiszámítani ez állatnak valószínű szaporodási 
minimumát. Legbiztosabb, ha ugy ve3zszük föl, 
miszerint 30 éves korában kezd el szaporodni és 
90 éves koráig folytatva, ez időközben 6 utódot 
hoz létre, maga pedig tovább él még 100 éves 
koráig. Ha ez igy van, akkor 740—750 év múlva 
körülbelül 19 millió elefánt fog élni caak egyetlen 
pár után is. _ . 

Azonban a puszta elméleti számitásnál még 
jobb bizonyítékaink is vaunak o kérdésre nézve, 
t. i. azon számos adatok, melyek a természetes 
állapotban élő különféle állatok számának rendkí
vül gyors növekedését mutatják, — ha tudnillik 
2—3 egymás után következő év alatt a körül
mények kedvezők voltak rajok nézve. Sőt még 
meglepőbb azon többféle házi állatok példája, 
melyek elvadulva élnek a föld különböző pont
jain, s melyek annyira föltűnök, hogy ha a Dél
amerikában, közelebb pedig Ausztráliában fölfe
dezett vadlovak éa szarvasmarhák gyors szaporo
dására vonatkozó adatok nem volnának- teljesen 
bebizonyítva: hihetetleneknek látszanának. Igy 
van ez a növényekkel is. Tudunk eseteket, hogy 
egyes behozott növények, egyes szigeteken, keve
sebb mint 10 év alatt egészen közönségesekké 
lettek. Több növény, mint péld. a bojtorján és 
nagy bogács, mely most a legközönségesebb nö
vények egyike La Plata roppant aikjain, néhol 
csaknem minden más növény kizárásával egész 
mérföldeket boritva, Európából vitetett oda be. 
Sőt Indiában is vannak oly növények, melyek — 
mint dr. Falconertől hallom, most a Comorin-
foktól A Himalájáig terjednek, s melyek Ameri
kából ennek fölfedezése után vitettek oda. Ily 
esetekben, minőt pedig még számtalant említhet
nénk, senki nem gondolhatja, hogy ez állatok és 
növények termékenysége hirtelen, és egy időre 
észrevehetőleg gyarapodott volna. A legelfogad
hatóbb magyarázat az, hogy mi vei a körülmények 
nagyon kedvezők voltak, kevesebb öreg és ifjú 
pusztult el, éa hogy csaknem minden fiatal egyén 
képes volt a tenyészetre- — Mértani arányban 
történt szaporodásuk, melynek eredménye min
denkit egyaránt meglep, könnyen megfejti rend
kívül gyors gyarapodásukat és nagy elterjedésö-
ket az uj hazában. 

A természetben csaknem minden teljesen 
kifejlett növény hoz évenként magvakat: az állatok 
között pedig nagyon kevés az, mely legalább 
egyszer ne párzanék évenként. Ezért bátran állit
hatjuk, hogy minden állat és növény mértani 
arányban törekszik szaporodni; hogy minden 
megtelepedésre alkalmas területet nagyon hamar 
benépesítenének; és hogy ezért e mértani elterje
désre való törekvést, az élet bizonyos korszakaiban 
pusztulással kell akadályozni. A nagyobb házi 
állatainkkal való gyakoribb érintkezésünk, ugy hi
szem, tévútra vezet bennünket, mivel ezeknél 
nem látunk valami nagy pusztulást, azt pedig 
elfeledjük, hogy évenként hány ezer meg ezer 
öletik le táplálkozásra, és hogy a természet
ben is nem kevesebb tétetik el valami módon 
láb alól. 

Azon szervezetek között, melyek évenként 
ezrével hozzák létre a petéket vagy magvakat, és 
azok között, melyek csak felettébb gyéren produ
kálják azokat, az egyedüli különbség az, hogy a 
lassan szaporodók kedvező körülmények között 
egynehány évvel többet kívánnak az egész terület 
benépesítésére, bármily nagy terjedelmű legyen 
is az. A grif-keselyü (Condor) csak kettőt tojik, 
mig a struez húszat, és mégis egy és ugyanazon 
területen könnyen a grif-keselyü lehet a kettő 
közül számosabbá. A vészmadár (Procellaria gla
ciális) csak egyet tojik, és mégis azt hiszik, hogy 
nincs madár, mely nála számosabb volna a világon. 
Egyik légy száz meg száz petét rak, a másik — 
mint a locsimbe (Hippobosca) — csak egyetlen 
egyet; e különbség azonban egyátálában nincs 
arra befolyással, hogy hány egyén létezhetik e 
két fajból valamely területen. A peték nagy száma 
nem épen csekély fontosságú azon fajokra nézve, 
melyeknél a táplálék mennyisége nagy ingadozás
nak van alávetve, mivel ez által hirteleni fölsza
porodásuk lehetővé van téve. A peték vagy mag
vak nagy számának valódi jelentősége azonban ott 
rejlik, hogy ez által az élet némely korszakában 

bekövetkező nagy pusztulást, mely a legnagyobb 
résznél igen korán áll be, könnyen helyre lehet 
hozni. — Ha valamely állat képea valami módon 
megvédeni aaját petéit vagy kicsinyeit,;az ilyenek
ből kevesebb születhetik, de azért az eddigi arány 
mégis teljesen meg fog maradni; mig ha igen sok 
pete vagy kicsiny elpusztul, nagyon soknak kell 
létre jönni, vagy különben ki lóg veszni a faj. 
Ha valamely fa átalában lOOOévigél, hogy belőle 
bizonyos számú örökké fenmaradjon, arra elegendő, 
ha minden 1000 évbon csak egyetlen mag jön is 
létre, — feltéve, hogy e mag soha nem pusztul el, 
és alkalmas helyen kicsirázhatása biztosítva van; 
— ugy, hogy e szerint valamely állat vagy nö
vényfaj egyéneinek közép száma minden eaetben 
csak közvetve függ a peték vagy magvak szá
mától. 

A természet vizsgálásánál felettébb szüksé
ges, hogy e fentebbi tételeket mindig szem előtt 
tartsuk; — és soha nem kell felednünk, miszerint 
minden egyes szerves lény, hogy ugy szóljunk, a 
lehetőség határáig igyekezik kiterjedni; s hogy 
életének valamely korszakában mindeniknek meg 
kell küzdeni a lételért; és hogy mindenik nemze
dék alatt, vagy megújuló időközökben, vagy az 
öregeknek, de kikerülhetlenül erős pusztulást kell 
kiállaniok. Ha bármely akadály elhárittatik, vagy 
bármi csekély pusztulás elkerültetik, a faj egyé
neinek száma csaknem ugyanazon pillanatban 
óriásra fog nőni. (Folyt, követk.) 

Vázlatok a Havai-szigetekről. 
(Egy amerikai utazó naplójából.) 

A havai i benszülöt tek n e v é r ő l . 

Midőn a Havai-szigetek egyik távol eső ré
szében utaztam, és egy benszülött kis fiu szájából 
„Gyi te Januarius" ismerős nevet hallottam, el
gondolkoztam, hogy ime e szó csalhatatlan jele, 
hogy a czivilizáczió ide is elhatott. Kíváncsiságom 
fölébredt, és az angol kiejtést ennyire elsajátító 
gyerkőczczel szóba állottam. 

Könnyű föladat volt megtudnom, hogy az 
iskolában mennyit és mit tanult. Történelmi tu
dománya ama fent említett szóban öazpontoault, 
melylyel a gondjára bizott vén lovat megazólitotta. 
Első elnökünk iránt érzett csudálása és tisztelete 
költötte föl benne azt a határozatot, hogy apja 
legbecsesebb birtokát, e vén gebét Washington 
generálisnak nevezze; de a generális czim, melyet 
könyvében talált, nagyou határozatlan volt előtte, 
az idegen fiuktól sem hallotta soha, hogy „Gene
rális", mindig csak January. Ebből nagy bölcsen 
azt okoskodta ki, hogy ő bizony a használt kiejtés 
mellett marad, és a lovat Washington Januarius-
nak nevezte. 

Nem lehet tudni, hogy babonából történik-e 
vagy szeszélyből, hogy a Havai-sziget lakói az 
alsóbb rendű állatoknak az emberek és istenek 
nevét adják. Az embereket és isteneket viszont a 
legkevésbbé találó nevekkel tisztelik meg. 

Válogatás nélkül férfiaknak és nőknek ugyan
azokat a nevekot adják. Egy Honoluluban lakó 
férfit szép asszony'-nak (Wahine Maikai) hivnak; 
nemrég egy fiu gyermeket Tompkinsné-nak keresz
teltek; egy kis leányt Sámson-nak hivnak; egy 
másikat Férfi-nak; Zsuzsanna (Kukena) fiúgyer
mek ; valamint Poli Sára, Janka Péter és Henrik 
Anna szintén fiunevek. 

A gyöngéd szülék egy kedves kis leánykáju
kat Disznó-ólnak. (HalePua) keresztelték. Egy 
rokon czélzást tesz a gyermek későbbi táplálékára 
és Patkányevőnek (K ímea Oi i Ole) nevezi. 

Kohalában a dr. Wight családjánál lakó régi 
cseléd gazdája iránt való szeretetét és ragaszko
dását azzal fejezte ki, hogy unokáját Doctor-nak 
(Kauka) kereszteltette. 

A fentemiitett nevek a gyermeknek vezeték
es keresztnév helyett szolgálnak. 

Az orvosok iránt érzett hálájokat és hódola-
tokat azzal is kimutatják, hogy a gyermekeknek 
az orvosság nevét adják, p. o. Rebarbara kisasszony, 
Egy adag orvosság, Labdacs József, stb. 

Néha látjuk, hogy a nem hizelgő, sőt kelle
metlen jelentésű neveket a legnagyobb egykedvű
séggel és közönyösséggel viselik; de kellemes és 
szép jelentésű nevek is fordulnak elő, p. o.: Szi
várvány (Ka Pia Lani), Alkony, Hajnal a Szép 
koszorú (Ka Lei ma ku Lii). 

Coan ur, a havaii pap az egész község szere
tetét birja. Egyszer egy gyermeket vittek hozzá 
és kérték, hogy Mikiá-nak keresztelje. A szertar
tás után azt mondták a szülék, hogy gyermeköket 
a papjok iránt érzett tiszteletből nevezték Mikiá-

nak. „De hiszen engem Mihálynak hivnak" 
válaszolá a pap; azt képzelte, hogy Mikia a \ [ ' 
hály utánzása akar lenni. „Hallottuk mi" Z. 
monda az anya „hogy a felesége mindig Mikiá-
nak szólítja." — Coan asszonyság rendesen mv 
dear," (kedvesemnek) szólította férjét, ebből "csi
nálták a Mikia nevet. 

A honolului adófizetők névsorában a követ
kező nevek fordulnak elő: Olló ur, a Tolvaj a 
Kósza lélek, a Bolond, Csiga asszonyság, a Fáradt 
gyik, a Nagy serpenyő, az Első orr, az Atlanti
tenger, a Gyomor, Szegény Csicsa, a Tizedik 
mennyország stb. 

„Mi van egy névben ?" Semmi a mivel az 
egyént jelezzük, de igen sok a mi a nemzeti szo
kásokat és sajátságokat kitünteti. — E gyermeteg 
vidám kedélyű szigetlakosok nevein nagyon meg
látszik utánzási hajlamok, bárgyuságok, érzéki-
ségök és logika-hiányok. 

ilyen 
tágas 
négy 

A benszülöttek isteni tisztelete. 
A vaialuai templomban töltött órára valósá

gos gyönyörűséggel emlékezem. Egy nagy puszta 
épület, mellnek istálló-forma alakját még egy ké
mény sem síeliditette. Az ajtó előtt levő forró 
homokból hydra-fejü kaktuszok nyúltak az épület 
oldalára; a templomhoz vezető utón jövő híveket 
a közel fekvő kunyhókból farkas vadságu kuvaszok 
ugatása üdvözölte. — A templom ajtajában a 
harangozó vidáman húzza a harangkötelet, de 
az érkező hívekkel koronként boszélgetésbe 
ered s ilyenkor a harangozás megszűnik; midőn 
a gyülekezet kellőleg fölszaparodik, a harangozás 
is lassúdik. 

A honolului templomban az öreg emberek, 
a nőtlen legények, az ifjú házasok külön ültek; a 
vénasszonyok, menyecskék és leányok szintén; a 
kik az urvacsoráját fölvették, nem elegyedtek a 
kisebbekkel össze. Egyszóval mindenkinek meg 
volt kijelölt helye. 

A vaialuai közönség nem részeaült 
kitüntetésben, p. o. közel az ajtóhoz egy 
páholy van, melyben apjok és anyjokkal 
gyermek foglal helyet. A mint az isteni tisztelet 
kezdődik, az unatkozó gyermekeket mulattatni 
kell; egy nagy darab kenyeret vesznek elő, s mig 
a mama a legkisebbiket szoptatja, a nyugtalan 
gyermekeknek a szószékből jövő szellemi táplálék 
mellé egy-egy szelet kenyeret osztanak. 

Az olvasó engedelméből itt egy kis kitérést 
csinálok s megemlítem, hogy néhány évvel ez előtt 
a vainaluai templomban milyen furcsa dolog 
történt. 

A benszülöttek látták, hogy az idegen nők 
kalapot hordanak a fejőkön, és ugylátszik, hogye 
viselet nagyon megnyerte tetszésöket, mert elha
tározták, hogy tisztességes dolog lesz, ha a tem
plomban kalappal mennek be; az asszonyok szo
kása szerint gyűlést tartottak, összebeszéltek, 
melynek az a nevezetes eredménye lett, hogy ők 
sem akarnak a világtól elmaradni és kedves köte-
lességöknek tartják az Hiedelemnek hódolni; e 
készségűket azzal bizonyították be, hogy megta
karított pénzöket összetették, és egy kék szalag
gal ékesített kirivó színű kalapot vettek. A kö
vetkező vasárnap a kalap tulajdonosai a templom 
ablaka alatt összegyűltek ; megvárták, mig a hall
gatóság nagy része összegyűlt, ekkor az első 
asszony az uj kalappal fején bement és nagy 
méltósággal végig sétált a templomon, az ablak 
mellé ült, itt le vette a kalapot, és szalagjánál fogva 
nagy gonddal leeresztette a kivül levő asszonynak; 
ez ismét a fejére tette és hasonló önérzettel jött a 
templomba, az első asszony mellé ült, a kalapot 
ismét lebocsátották az ablakon a többi részvénye
seknek, ez igy folyt egész addig, mig mindnyá
jan be nem jöttek, és szépen egymás mellé ültek, 
a kalap természetesen a legutolsónak a fején ma
radt ; mig a kalapból tartott, addig ezt a különös 
műtétet minden vasárnap ismételték; e látvány 
nem ébresztett a szemlélőkben más érzést, csak 
hogy a nők rendkívül irigyelték a kalap boldog 
tulajdonosait. 

E kitérés után a félbeszakított leíráshoz té
rek vissza: 

Épen a szószék mellett oldalvást két vén asz-
szony ült szemben egymással, pipáztak mind a 
ketten, kezöket térdökre kulcsolták; pipázás köz
ben a fejőkkel bólingattak és ásitoztak. — Időn
ként az egész épületet megtölté a hatalmas hor
kolás hangja. Két kis fiu a szószék megett a rajok 
bizott esernyővel verekedett ; az egyiket társa a 
falhoz szorítja; a legyőzött fiu apja megmutatja, 
hogy tudja ő mi a becsület, a gyülekezetből kivá
lik, a magzata legyőzője karját durván megfogja 
és kivezeti a templomból. 
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Az ifjak és leányok koronként végig mennek 
a templomban, az elevenebb mozgásuak a padok 
tetején lépdelnek keresztül; némelyek kimennek, 
hogy szomjukat oltsák, visszajövet ogy korsóban 
va"y tökben vizet hoznak barátaiknak. 

Meg kell jegyezni, hogy az épületnek roppant 
jó viszhangja van. 

E gyakori megszakítások daczára ugy lát
szik, hogy a közönség legkevésbbé sincaen meg
zavarva. E durva és éretlen emberek egész nvu-
godtsággal viselik magokat. A négy gyermekes 
anya mint utolsó menedéket, de biztos hatású 
szert, egy zörgőt vesz elő, hogy zsémbelődő cse
csemőjét mulattassa. — Egy vén asszonynak meg-
fájul a feje ; a haját rögtön lobontja és egy távo
labb ülő barátnéjának int, ez a jó szivü lélek a 
padokon keresztül mász, és nemzeti szokás szerint 
jól meg nyomkodja öklével a fejét. 

Az énekkar. 

Ha valamelyik nőnek szép hangja van éa jól 
tud énekelni, azért még nem ültetik az énekkarba, 
nehogy e kitüntetés miatt elbízza magát. A pap
jok megjegyzése szerint: „ha a nők hangját dicsé
rik, épen olyan begyesek mint a páva és a hangjok 
is olyan rikácsolóvá változik." A gyülekezetben 
alig van egynehánynak jó hangja, de azt sem tá
mogatják, következésképen az egész éneklés ro-
szul megy. 

Az énekkarban van egy tenorhangu ifjú, a ki 
koronként szünetet tart. a zsebéből előveszi kis 
tükrét és fésűjét, gondosan megigazítja nyak
kendője csokrát és megfésüli haját, a közönség 
nem zavarja őt, de viszont az ő csinosítása sem 
botránkoztatja meg a jó indulatú közönséget. 

A prédikácziót a hallgatóság értelméhez 
alkalmazzák. „Lyons atya" — a ki, ha szentek 
élnek e földön, bizonyosan egyike azoknak, ámbár 
meg kell vallani, hogy nagyon gyakorlati bölcses-
ségü szent, igy szólott híveihez: „Nézzetek a ten
gerre"— kiáltá élénk mozdulattal kisérve szavait 
— „és nézzetek ama begyre! A vizben sok hal 
van, és a hegyeken kaptok vadakat. Láthatjátok, 
hogy van étel elég, és ti mégis az éhségről pana-
8zolkodtok! Talán azt akarnátok, hogy az Ur 
fogja ki a halakat, töltse meg az edényeket és 
vigye hozzátok? — Testvéreim, az a baj, hogy 
restek vagytok! Menjetek a hangyákhoz, tanul
jatok tőlök stb." 

A templomban egyedül én voltam idegen, 
irántam való figyelemből a pap felém fordult, és 
a prédikáöziónak ezt a részét angolul is elmondta, 
a nép e megszakitást természetesnek találta és a 
legnagyobb nyugodtsággal fogadta. 

Midőn a pap lejött a szószékből, egy kalapot 
kért és a jelenlevőket sorra járta vele; pénzt kért 
vagy egy pár sor irást, melyben kötelezik magu
kat, hogy a jövő vasárnap nem feledkeznek meg 
róla. — Alkalmilag szóváltásba elegyedett azon 
híveivel, kik nem akartak pénzt adni. — Kiknél 
nem volt pénz, szégyenkedve mentegetőztek; egy 
pár ifjú meg akart az adakozás elől szökni, de az 
élelmes pap észre vette, és pápaszemének egy ha
talmas mozdulatával megállította őket. A melyik 
gyermeknél pénz volt, azt megdicsérte és meg
köszönte jóságát. 

Ez a pap ugy bánik hallgatóival, mint apa 
gyermekeivel, dicséri és dorgálja őket érdemök 
vagy hibájok szerint, de azért már több évek óta 
a legszebb egyetértésben élnek, hívei szeretetét 
és bizalmát teljesen birja. A—a. 

Kazinczy Ferencz fogsági naplója. 
(Folytatás.) 

Kufstein. 
Június 22-ikén 1799. tehát útnak indulánk. 

Kilenczen mindössze : 1. Szulyovszky, 2. én, 3. 
Uza, 4. Hirgeist, 5. Szmetanovics, 6. Szlávy 
János, 7. Laczkovics László, 8. Baranyai Mihály, 
9. Ujgyörgyi József. 

Aubert Huf-regementbeli főhadnagy mellé 
rendeltetett Mitrovszky-regementbeli zászlótartó 
Markusfalvi Gál Mózes ur, erdélyi születésű 
magyar, de a kinek meg vala tiltva, 8 cassatio 
alatt, hogy velünk ne tudassa, hogy magyar s 
magyarultud. Azelső szekerén ülének Szulyovszky, 
Laczkovics és Baranyai, a másikon Szlávy, Szme
tanovics és Hirgeist, a harmadikon én, Uza és 
Ujgyörgyi, s én velem Téczel káplár, Furitek és 
az öreg Kuderna. 

Június 22-kén ebédünk Práliczon, hálásunk 
Misliczon. 

Június 23-kán ebédünk Cseszviz Znaim mel
lett, éjjelre Röcz. 

Június 24-kén ebédünk Egenburg, éjjelre 
Hadorsdorf. 

Június 25-dikén Kremsre délelőtt 8 ott 
egész nap. 

Június 26-kán ebédünk St. Pölten. 
Június 27-kén ebédünk Neumark, hálásunk 

Amstetten. 
Június 28-kán 
Június 29-kén 
Június 30-kán 
Július l-jén Frankenmark. 
Július 2-kán éjszakára Reichenhall. 
Július 3-kán Löffer — Veitring. 
Július 4 kén Veitringban a postaháznál. 
Július 5-kén éjszakára Sill. 
Július 6-kán Kitzpiehl — Kufstein. 
Mind ezt, ugy a mint itt áll, régi papirosaim

ból. Aubert csak azt sem engedé meg, hogy tud
hassuk a helyek neveit. Igy történt, hogy jegyzé
seimben hézagok vágynak. 

Znaymon innen félórányira van az a deákul 
Lucának neveztetett praemonatratensisi nagy klaa-
trom, melytől még az én időmben is Jászó és 
Lelesz függött. Il-ik József eltörlötte a rendet, s 
midőn ott most elmenénk, mosott ruhákat láttam 
kifüggeni a kaszárnyává változtatott klastrom ab
lakiból, és a Lascy gyalog regementbeli katonái
nak czitrom szinü hajtókás kikrétázott fejér kabát-
jaikat. 

Kremsben valami becsületes német befúrá 
magát hozzánk a fogadó szobájába (szálájába), s 
kjárte Aubertet, hogy ebédelnénk nála mindnyá
jan. Aubert ezt nékünk meg nem engedte, de 
maga ment. Mi feloldatánk párnazsákjainkat, s 
estve a nagy szálába vetteténk meg ágyainkat. 
Éjfélkor imhol jőve a német és a botorkázó Aubert. 
Meine Herrn, ich bedauere Ihr Geschick aufrich-
tig. Vor meiner habén Sie sich nicht zu schámon. 
Dieses Unglück trifft nur Leute, die Kopf habén. 
(Uraim, őszintén szánom sorsukat. Ily sors csak 
szilárd fejű embereket ér ) — Pszt, pszt, megrán
totta ruháját és elvitte. 

Altmenvén a Dunán a Bécs és Pánsz közt 
vonuló utón sok utazó méné el mellettünk. Nem 
tudtam én, hogy Aubert mindennek azt hazudta, 
de hogy hazudása annál inkább találjon hitelt, 
nagy titok alatt, hogy mi moszkvák vagyunk. 
Nem akará ő, vagy talán az udvar, hogy tudja 
hazánk, hová levénk Brünnből; azonban én frak
kot nem vettem vala magamra az egész utón; 
mindég magyar dolmányban mentem, s ugy ültem 
szekeremben, hogy lábomon lássák a vasat. 

A sok utasoktól Ennszen is megtudták, hogy 
9 országlás foglyai*) vason vitetnek, s minthogy 
a város kősziklás dombon áll, s el nem kerültet-
hetik, a városiak ugy öszvetódulának a piaezon, 
merre utunk mene, mintha ott vásár volt volna. 
Az én lelkem nem lehet öröm nélkül, s én a 
nézésünkre öszvegyülteknek köszöngettem, csak 
azért is, hogy lássák nyugalmunkat, és ha tudják, 
hogy migyarok vagyunk, nemzetünkre háromoljon 
fény. Ne hidje a német, hogy Horák és Kloskák 
a magyarok. Egy bolt előtt két kalmár közt gyö
nyörű asszonyka állott, s oly közel a kerékhez, 
hogy a ruhájokat csaknem megérte. Gehorsamer 
Diener, mondám. Unterthánigster Diener, monda 
a kalmár a legforróbb expressióval, melyet kép
zelhetni. A setét Uza kifakadt: De kutya terem
tette nemzetjének micsoda öröm köszöngetni? 
Békét hagyék a nemes lelkűnek, mert tudtam, 
hogy szavam fel nem deritheti lelkét. 

Alig csendesedénk el, midőn egy kövér fiatal 
mészáros, a maga ezüst fél sphaeráju gombjaival 
egy emeletesbb körül kiáltgatá, midőn az első 
szekér elméne: Nro Ansz, Nro zwá (Szulyovszky 
nem volt ott). Jött a második szekér, s a német 
kinyújtván mindég karját, és ujját Nro dráj, Nro 
fir, Nro finfe. Jött a mi szekerünk Nro sexe, Nro 
siebene, Nro achte, ugy de neki is azt mondták 
9-en vagyunk, s itt csak nyolez. — S most Szu-
lyovszkyt a tiszt mellett látta ülni, und hier ist 
der neunte, monda sezt vetette mellé: Spitzbuben. 
(S itt a kilenczedik — gazember.) 

Aubert erre tele torokkal: Halt! s a három 
szekér megálla. Aubert kikölt a szekérből, s kar
dot köte. Commandirte herab! Azok leugrottak. 
Her damit dem Kerl, fünfundzwanzig aufge-
hauen. — Én felkelek. Hr Oberleutinant lassen 
Sie den Elenden. Wir sind durch seine Narrheit, 
nicht gekránkt. Weis er den wer, und was wir 
sind? (Csípjétek meg azt a ficzkót, huszonötöt 
kell rá csapni. — Hadnagy ur, hagyjon békét a 

*) Értsd : kilencz államfogoly. — Közlő. 

nyomorultnak ; ostobasága minket nem bánt; 
tudja is ő, kik és mik vagyunk?) A mészáros ment 
a merre mehetett, Aubert pedig szüntelen károm
kodva, felüle s még a ezekérből is fenyegette a 
bolondokat. 

Az alatt a szegény Uza magán kivül vala 
mérgében. Igy kell az urnák b—m a lelkét, csak 
köszöngesse az ebatta németjeit. Meg akarám csó
kolni hűségéért, de 6 megmondta, hogy az oly 
ember csókja, a ki köszön a németnek, neki ugyan 
nem kell. 

El kell mondanom, mint nyeré Szulyovszky 
azt a kegyelmet, hogy őtet Aubert a szekérről 
kocsijába vette, s leszedte róla a lánczot. 

Neumarkton ebédelvén, a kellnerleány (férfi 
kellnerek ott nincsenek) sorba tudakoza bennün
ket, milyen bort parancsolunk, s minthogy én 
bornemissza valék, ugy hitte, hot;y talán jobb bort 
parancsolok, ha közönséges nem kell is. Van ma
gyar borotok? kérdem. — Van. — Tokait két 
butelliával! Elhozta. Én az egyiket a praesidealó 
Aubertnek nyujtám, ki azt azonnal oldalzsebjébo 
dugá, a másikat kiosztani társaimnak e szóval: 
Hazánk felé fordulva, mint Jerusalemnek a zsidó, 
mikor imádkozik. Tudtam, hogy Aubert elnézi a 
magyar szót, mert oldalzsebjében vala patronu-
som. Laczkovics is hozata két butelliát, és ő is 
Aubertnek adá az egyiket. Aubert magán kivül 
vala örömében ; s midőn délután indulánk, Sz.u-
lyovszkyról levevé a vasat, s maga mellé ülteté, 
pedig Szulyovszky neki nem ada bort. De mi 
ezen megkülönböztetés által nem megtisztelve, 
hanem megbüntetve érzettük volna magunkat. 

Kitzpichelen, mely utolsó hely Kufsteinhoz, 
Aubert magán kivül vala örömében, hogy közü
lünk senki sem szőkék el. Felkapott egy csomó 
újságot. Liesst, Ihr werdet ohnehin keine lesen 
und das viele Jahre durch, (Olvassátok; u^y sem 
fogtok újságot olvasni, podig sok évig!) monda, 
oly proféeziával, mely a Bálám szamarától is ke
serves lett volna. Onnan látánk, hogy a XVI. 
Lajos leánya öszveeskettetett az Angoulémi her-
czeggel, és hogyan eaketés után letérdupele 
XVIII . Lajos előtt s ugy kére, hogy a francziák-
nak kegyelmezzen meg. Aubert az alatt marhává 
itta magát. Még igy is annyira eszén volt, hogy a 
tyrolisi vadászok közül minden szekérhez két 
gyalogot parancsola, megparancsolván, hogy ha ki 
megszökik, lőjjék agyon. Maga Szulyovszky mellé 
felüle, púderes és pomádés fejét a Szulyovszky 
igen nemes posztóból csinált franczia kék köpe
nyegén nyugtatta. A szegény Szulyovszky válla 
egész Kufsteinig párnája volt a részes embernek. 
Az fél-alva mindég tudakoza a vadászokat, ha 
rabja itt van-é ? Löjjék agyon, ha szökik. 

(Folyt, követk.) 

Néhány szó a gombákról. 
A gombák a növényvilág legsajátságosabb, 

legtitokszerübb alakjai; előllásuk, megsemmisü
lésük egyaránt oly rendkívüli módon történik s 
átalában egész megjelenésűk oly bámulatos és 
különös, hogy ugy tűnnek föl, mintha egy rég 
elenyészett világból maradtak volna ránk öröksé
gül. A többi növényoktől annyira különböző osz
tályt képeznek, hogy több tudós hajlandónak lát
szik a gombák 8000 fajából a természetnek egy 
külön országát alkotni 8 ennek az állat- és nö
vényország közt jelölni helyet. 

Nem ezé lünk ezúttal tudományosan fejtegetni, 
hogy mi a gomba s számtalan fajtái miben külön
böznek egymástól s a többi szer vés lényektől; elég 
annyit megmondanunk, hogy a legkisebb s csakis 
górcső segélyével látható penészgombától fól a 
felséges Ralflosia Arnoldi-ig annyiféle változa
ton mennek keresztül, hogy szerit-számát alig 
tudhatni. Főjellegök az, hogy mindnyájan élődi 
növények, a a hol megjelennek, ott vagy állati 
vagy növényi szervek szétbomlásáról, rothadási
ról tesznek tanúságot. Néha egészséges állatokra 
és növényekre veszik magukat, mikor aztán a 
pusztulás is nyomban követi megjelenésöket. 
Szervezetök a lehető legegyszerűbb; gyökerek, 
szárak levelek és virágok helyett csak sejtekből 
állanak és az úgynevezett növényzöld vagy levél
zöld (chlorophyll) teljesen hiányzik nálok. A 
gombák alakja számtalanféle; legismertesebbek 
a hosszabb, rövidebb úgynevezett pálezaszáron 
álló és a földön elterülő ernyő- vagy kalapformá-
juak, továbbá a tojásdad és gömbalakuak. 

A legtöbb gomba nedves, meleg időjáváskor 
augusztus és deczember közt búvik elő a földből 
vagy korhadó szerves testekből. A legtöbb faj 
nem igen él tovább tizennégy napnál; hirtelen 
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képződnek és hirtelen tűnnek el a fúld szinéről; a 
nagyobbak megfásulnak, a középtermetüek szét
folynak, a kisebbek elszáradnak. Sok gombafaj 
ehető a mint élelmi szer igen keresett és becses. 
De minthogy rendesen rothadásnak indult tár
gyakon képződnek, nem ritkán mérges hatásúak 
s élvezésük életvoszélylyel jár. E mérges hatást 
némelyek bizonyos szuroknemü anyagnak tulaj
donítják, mely bélgyuladást idéz olő. 

Az ehető gombát a mérgestől máig sem 
tudjuk biztosan megkülönböztetni, mert erre 
nézve biztos megkülönböztető jelek és tulajdon
ságok nincsenek is. Átalános szabályul ajánlhat
juk, hogy azokhoz, melyeknek ize és szaga ne
künk nem tetszik, ne nyúljunk, mert" azok több
nyire mérgesek. Sőt még a csiperke-gombát (Cham-
pignon) is jó előbb megízlelni s csak ezután enni 
félelem nélkül. A csiperkének s majd minden 
ehető gombának mogyoró ize van; ha ezt érezzük 
rajtok, biztosak lehetünk, hogy ártalmatlanok. 

A mérges gombák hatását csak pár óra múlva 
lehet érezni, a mikor már emésztés alá jutottak; 
ezért oly veszedelmesek az ilyenféle mérgezések. 
A gyomorban heves fájdalmak állnak elő, melye
ket kinos hascsikarás és hányás követ. Ilyenkor 
legjobb a gombát erős 
hánytatúszerekkel eltá
volítani. Mérges gom
bák élvezése miatt már 
igen sokan s még híres 
emberek is pusztultak 
el, mint Eur.pides gö
rög tragédia-író neje és 
gyermekei, VII. Kele
men pápa és VI. Károly 
császár. 

A jó gombáknak kel
lemes illatuk van, vagy 
egészen szagtalanok; 
kellemesen savanyus 

vagy szelíd bors-izüek; 
•sinök fehéres vagy sár
gás, izületük nem nyál
kás és nedvesség nem 
szivárog* belólök. Ren
desen száraz és napos 
tájakon tenyésznek; a 
barom lelegelheti és a 
csiga megrághatja min
den rósz utóhatás nél
kül. Atalán véve azok 
tekinthetők jóknak, me
lyeknek jó kemény, szá
raz húsuk s a szár felső 
részén többnyire lazán, 
ide s tova tolhatólag 
illó gyürüjök van. El
lenben a mérges gom
báknak undorító, fojtó 
szaga, émelyítő, égetően 
csípős és rendesen igen 
keserű ize s a legtöbb-
ayire feltűnő színe és 
nyálkás felülete van; 
ha megtörjük, a törés 
helyén tejszerű nedv 
szivárog elő, mely csak
hamar megváltoztatja 
színét, mert a szabad le
vegőn oxydálódik.Gyor-
san állnak elő s épen oly hirtelen tűnnek el; rothadó 
növényeken és állatokon vagy sötét nedves helye
ken élnek. Atalán véve ártalmasaknak tekinthet
jük az olyan gombákat, melyeknek puha, ned
ves húsa, gumóalaku és puffadó bőrrel borított 
sxára van. 

Ezek lennének ama fő ismertető jelek, a me
lyek az ehető és ártalmas gombákat egymástól 
megkülönböztetik, s melyek a legkülönbözőbb 
korban élt különböző vizsgálók észleleteinek ered
ményéül tekinthetők. De még azok se mindig 
megbízhatók s a veszélyes tévedésektől nem min
dig óvnak meg biztosan. Legjobb tehát, ha csak 
kevés, de könnyen fölismerhető gombafajokat 
használunk eledelül s ezeket is csak ritkán, óvato
ssal s csekély adagokban.! 

Ha néhány gombafaj élvezhetősége iránt 
teljesen tisztába jöhetnénk, ugy hogy azokat bárki 
első tekintetre fölismerje, főleg gabonaszűk idők
ben, rósz burgonyaterméskor a népnek igen jó 
szolgálatot tehetnének, főleg őszszel, mikor na
gyobb mennyiségben szoktak tenyészni. De a nép 
okulván a sok szerencsétlenségen, túlságba ment 

•••ágával, s még a jót sem igen meri megenni. 
>bb lenne még az iskolákban megismertetni 

azokkal a gyermekeket, hogy később ez ismeretet 

a tapasztalás kibővithesse s az ehető gombák Tói-
ismerése nouizedékről nemzedékre szálljon át, 
mint Oroszország némely vidékein, a hol és Fran-
cziaország déli részén, a gombát leguagyotb mér
tékben élvezik. 

Mellékelt rajzunk egy csodagombát tüntet 
fól, melyről nom tudjuk, hogy ehető-o vagy nem, 
azonban inkább hiszszük, hogy az élvezhetetle
nek közé tartozik, mert Doucasternél (Yorkshire, 
Anglia)egy sötét alagútban termett s óriási nagy
sága miatt közbámulat tárgya. Átmérője állítólag 
lő lábnál is több. S—s. 

E g y v e l e g . 
** (A pesti uj börzeépület nagy díszterme.) E 

hó 24-én nyilt meg a pesti uj börzeópület disztenne. 
A pompás épület rajzát, mely a Dunapart egyik 
legszebb pontját képezi, már közölte lapunk, s is
mertetésünk kiegészítésül most a teremről is megem
lékezünk röviden. Valódi diszterem ez, vörös már
ványozott falakkal és ugyanilyen oszlopsorokkal. 
Az alsó emelet tői a tetőig tart, s üveggel van fedve, 
egyik része pedig a Dunára, másik a Mária-Valeria-

Oriási gomba a doueasteri alagutban. 

utczára néz. A termet három részre osztja a két 
oszlopsor, mely karzatokat emel, az idegen látoga
tókszámára. A mennyezetet élénk festmények, cirá-
dák, terrakottából készült ornamentumok s aranyos 
arabeszkek ékítik. A falakon négy freskokép a 
kereskedelmet, hajózást, mezőgazdaságot és ipart 
ábrázolja. A bejárás fölött emagyar föl irat ragyog: 
„A verseny nyílt, a háta él, ha egy jobb tagja sem 
henyél. Hass, alkoss, gyarapüs, s a hasa fényre 
derül". A terem közepén egy kis hely a pesti 
bankházaknak van fentartva, s ezt alacsony íróasz
talok környezik, melyeken az egyes intézetek ne
vei réztáblákon vannak bejegyezve. It t ülnek az 
intézetek képviselői s megkötik a megbízóik által 
megrendelt üzleteket A terem hátterében áll a 
nagy palakő-tábla, melyen a bécsi árfolyamot hir
detik ki. Emellett aranyos szegek sora, melyekre 
a „Correspondenz-Bureau" árfolyam-jegyzékeit 
aggatják. A terem vízvezetékkel és légfűtéssel is 
el van látva; a középrészben hat nagy aranyozott 
csillár, a csarnokokban 9—9 kisebb szolgál vilá
gításra. 

** (Mese a kholeráról.) Zarándmegyélxm, — 
hol a járvány 54,341 lelket számláló 81 kői 
ben 4312 egyént szögezett beteg ágyba, s • 
1577 soha sem k< !• i román nép közt egy 

született a kholeráról, s a vele mutatkoió' 
in-égről. A mese igy szól: Az éhhalál aCsumától 
(kholera) sokáig védte a határt. „I t t ón uralko 
dom," — szólott a közelgő rémnek. „Eleget pusztí
tottál, — felelt a Csuma, — rövid ideig engedd 
át helyedet nekem." Az éhség szelleme megta
gadta. Ekkor a rémek közt őrjítő dulakodás fejlett 
ki. Az éhség legyőzetve engedett, s helyette a 
Csuma uralkodott. Most az elvonult, jegyzi 
meg a parabola, — s az első újra birtokába veszi 
• határt. — Valóban, insóg mutatkozik, s ennek 
eny hitesén fog tanácskozni a pár nap alatt össze
ülő megyegyülés. 

. • (Lj czukornem.) A „Grocer" czimü lap 
szerint egy Jonglot nevű franczia mérnök egy uj 
mesterséges utón előállitható czukorfajt fedezett 
fól, mely vetélkedik a czukornádból és sárgarépá
ból kéftzitettel. A mint a föltaláló számítja, az uj 
czukor fontja alig kerül egy krajczárba és talál
mányát egy társulatnak, mely e czukor nemét 
nagyban szándékozik gyártani, 1.200,000 frankért 
már el is adta volna. 

• (Fontos találmány.) Egy skót földmives 
arra a nevezetes ötletre jutott, hogy a galvaniz
mus a burgonyabetegségnok elejét képes vonni* 

ezért burgonya-földjeit 
sodronyokkal vette kö
rül , melyek hatalmas 
villanytelepekkel áll
nak összeköttetésben. 

" (1710-ben elsü-
lyedt hajó.) A Kjöge-
bucht melletti tenger 
alatti munkálatok alkal
mával egy hajó maradé
kaira akadtak a búvá
rok, mely Danebrog dán 
sorhajó maradványai
nak ismertetett fól. E 
hajó elsülyedeso a dán 
haditörténelem legszebb, 
lapján foglal helyet. 
1-710-ben a Kjögebucht 
melletti csatában meg
gyulladt ; parancsnoka 
kezdetben oltani akarta 
a tüzet, de nem ért 
czólt. Hogy a legénysé
get megmenthesse, zá
tonyos helyre kellett 
eveznie, mi csak ugy 
lett volna keresztülvihe
tő, ha az egész dán hajó
hadon keresztül evez, mi 
által azt tűzveszélynek 
tette volna ki. Elhatá
rozta tehát, hogy nem 
mozdul helyéről.Lövést 
lövésre viszonzott, mig 
az ellenség golyói a lő
porraktárba hullottak, s 
a hajó egész legénysége 
áldozatul esett. A fölta
lált hajó-orrban még 
láthatók voltak a derék 
harczosok csontvázai. 

** (A papírfogyasz-
tásról.) Az egész embe
riség 1800 millió font 
papirt fogyaszt évenként. 

Ebből a népesség egy-egy fejére esik Belgium
ban közel 7, Dániában 4, Németországban 8, 
Ausztria-Magyarországban 3 ' ,. Francziaország-
ban 7' , Görögországban ' ,, Nagybrittnniában 
11'/ , Olaszországban 3 ' , Németalföldön 4, Por
tugáliában 2' . , , Románia s Szerbián Í.Oroszor
szágban 1, Svéd- és Norvégországban 3 ' , Svájcz-
ban ••/, Spanyolországban 1',, az európai s ázsiai 
Törökországban %, Ázsiában 1 3 ' , , Afrikában 4, 
Ausztráliában és szigetein 14' , Braziliában es 
déli Amerikában 7, Mexikóban és Közép-Ameri
kában 2, Kanada s Észak-Amerikában 5'.,, az 
Egyesült-Államokban 10' ' , vámfont papir. Ezen 
fogyasztási skála az illető népek mivelődési álla
potának hű képét szolgáltatja. Megjegyezzük 
azonban, hogy az amerikai Egyesült-

Államok 
kivételével az Európán kiviili országok számai 
csakis a kereskedést folytató népekre vonatkoznak, 
mert a többiek ugy szólva semmi papirt sem fo
gyasztanak. 

** í Paris világítása.) A párisi utczákon je
lenleg •">!'>, S7.1 gázlámpa van. — 17<í9-ben csak 
1200 lámpa volt az utczákon. 

• • 
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T Á R H Á Z . 
Irodalom és művészet. 

— (A magyarországi hősi ipar tárgyai) nagy 
figyelemben részesülnek a bécsi közkiállitáson. 
Zichy Edmund gróf, az ismert müszerotő főúr, 
ép e föltünés folytán levelet irt Trefort közokta
tási miniszternek, kifejezést adva az óhajtásnak, 
hogy a magyarországi házi ipar rövid leírásban 
és színes nyomatú műben volna megismertetendő. 
Hivatkozik Oroszországra, mely már a kiállításon 
ily módon hivta fól a figyelmet házi iparára. „A 
tapasztalás tanúsítja — úgymond gróf Zichy leve
lében, — hogy a nemzetek eredetisége az uj köz
lekedési viszonyok folytán évről évre mindinkább 
elmosódik, s hogy a házi ip ír a kézműiparnak, s 
ez pedig végre is a gyáriparnak ad helyet." A 
gróf maga az eszme kiviteléhez 500 frtnyi ado
mánynyal járult. Trefort miniszter azt válaszolta 
a figyelemreméltó indítványra, hogy az ügyet a 
lapokban nyilvánosságra hozza, a mit lehet, 
mindent elkövet, s a vezetése alatt álló miniszté
rium dotatiójából is némi pénzbeli támogatást 
ígérhet. Ö maga 50 frttal járul a kivitelhez. Köz
leni fogja az ügyet gr. Zichy kereskedelmi minisz
terrel, a múzeum igazgatójával, több szakférfiú
val, s a megvitatásra értekezletet hív össze. 

— („A nagy napok 1848—49-ben.") A ma
gyar szabadságharcz rövid naplója, irta Hóry 
Béla. Kiadja Keresztesy Pál Kolozsvárit. Ama 
mozgalmas két év krónikás följegyzései ezek, 1848. 
márcz. 15-től 1849. okt. 6-ig. 

— (Ujlap.) Türr Lajos és Czedler János szer
kesztése mellett ,,Zombori Közlöny" fog megin
dulni Zomborban. Politikai és vegyes tartalmú 
hetilap lesz s a magyar szellem ébredésére kivan 
hatni Zomborban. 

— (A „Heti Posta") czimü, az iparos ügyeket 
képviselő hetilap, a jövő hótól kezdve megszűnik. 

— (A nemzeti színház újdonságai.) Múlt szom
baton (szept. 20.) Thomas Ambrusnak „Mignon" 
czimü dalmüve került színre, mint újdonság, s 
rögtön megnyerte a közönséget. Nem valami mag
vas dalmű, de kellemes folyású, melynek zenéjé
ből sok dndolni valót haza lehet vinni. A szöveget 
Götho „Meister Wilhelmje" után Carré és Bar-
bier írták, teljes szabadsággal bánva el azzal, 
ugy hogy legtöbbször csak a nevek hivek az ere
detihez. A szegény Mignon, kit Meister V. a czi-
gány komédiásoktól vesz magához, itt boldog lesz, 
s Meister nőül veszi. A czimszerepben Hauk Min-
nie k. a. nagymértékben aratta a tetszést, mind 
éneke, mind pedig erőteljes alakítása által. Stéger 
(Meister) azt tüntette ki, hogy mennyit vesztett 
mar erejéből egykor szép hangja. — De nemcsak 
az opera, hanem a dráma barátai is kaptak a kö
zelebbi napokban újdonságot. Ez a „A betyár ken
dője" czimü népszínmű Abonyi Lajostól, mely „A 
mi nótáink" czimü regény után készült, s meg 
is látszik rajta, hogy nem a szinpad szűk kere
téhez van mérve tárgya. Azonban ezt is elég 
tetszéssel fogadta a közönség, s valószinüleg 
még sokszor megnézi, ha czólszerü rövidítése
ket tesznek rajta. Abonyi itt is kitüntette, hogy 
ismeri a népéletet, a kisvárosi embereket, s azokat 
kellemes eredetiséggel képes rajzolni. Sok jó 
anyag, eleven genre-alak, és jóízű magyarságú 
nyelv ragadja itt meg a figyelmet, s feledteti 
gyakran (ha nem is mindig), hogy a cselekvény 
nem kellő gyorsasággal foly. A fogadtatás, miben 
a közönség részesítette a darabot (minden felvonás 
után kihiván a szerzőt) bizonyára ösztönül szol-
gáland Abonyinak, hogy a magyaros életből, me
lyetjói ismer, minél többet vigyon föl a színpadra. 
Az előadást átalában dicsérni lehet. Megemlítjük 
még, hogy ezúttal a színpadon mind a bútorzatok, 
mind az öltözékek nem oly tarkabarka minden 
jelleg nélküliséget mutattak, hanem hiven voltak 
összeválogatva, s az Abony környékbeli népvise
let föl tüntetése teljesen sikerült. 

— (A népszínműi pályázat,) melyet a nemzeti 
színház szokott kitűzni, az idén meddő volt. A 
beérkezett 14 mű közül a bírálók a kivetkező 
harmat: „A székelyföldön," „A kincskeresők" és 
„Mátyás király első kalandja," figyelemre méltó
nak találták, de egy vagy más hiányok folytán 
előadásra sem ajánlhatták. Abban állapodtak meg 
tehát, hogy a három mű szerzője szólittassék föl 
darabjaik uj átdolgozására, s a mely olőadósra 

érdemes lesz, megkapja a 100 darab aranyat. A 
szerzők megbízottaik utján Szigligeti Ede igaz
gató által tudhatják meg a bírálók kifogásait, s 
nov. 10-ig kell az újonnan átdolgozott művet 
visszaadni. 

Küzintézetek, egyletek. 
** (A Kisfaludy-társa3ág) a szünidők utáni 

ülését szept. 24-én tartotta. A Szász Károlytól 
bejelentett „Aesopusi mesékről" szóló értekezés 
a szerző gyöngélkedése miatt elmaradt. Greguss 
Ágost hosszasb shakespeare-i tanulmányt olvasott 
föl ily czim alatt:,, Lear tébolya". E nagy tragikai 
alak őrültségének lélektanilag és orvosi szempont
ból is helyes lefolyásáról szólt, azt számos idé-
intézettel támogatva. Utána Dalmady Győző 
olvasott föl három kisebb költeményt, melyek 
czimei: „A templom és agyár" — melyben a ház
kémények fellázadnak a gyárkémények ellen a 
kereszt érdekében, mig az kegyesen azzal nem 
nyugtatja meg őket, hogy az alkotó előtt egyaránt 
kedves a munka és ima; — „A távolból", családi 
visszaemlékezések; „A koldus", morális czéizatu 
genrekép. — Ezek után a titkári jelentés követ
kezett. Szigligeti Ede kiadás végett benyujtá 
„A dráma és válfajai" czimü terjedelmes müvét. 
Megbirálására Gyulai Pált kérték föl. A társulat 
alapító tagja lett ujabban Török Elemér Husztról 
200 frttal; néhai Tötényi Miklós pedig (Aradról) 
100 frtot hagyományozott. Végül Bartalus Ist
vánnak 200 frt szavaztatott meg a magyar népda
lok dallamainak további kiadására. 

** (A pesti nőegylet) aug. 24-től október 18-ig 
1557 frt 18 krt ajándékozott szegényeinek. Az 
egylet szemhályog-gyógyintézetében az idei nyá
ron át 23 szembeteg volt, s közülök 21 teljesen 
visszanyeré látását, egynél a látképesség javult 
és csak egynél maradt a műtét sikertelen. 

— (A magyar gőzhajózási társulat) szeptember 
24-dikén délelőtt tertotta meg közgyűlését az 
evangélikus iskolaépület termében, mely zsúfo
lásig megtelt részvényesekkel. Ivánka Imre elnök 
nyitá meg a közgyűlést, jelentve, hogy 2981 rész
vény van képviselve 1684 szavazattal. Ezután 
társulati ügyek tárgyalása következett, melynek 
folyamában sokaknál rósz vért szült, hogy a tár
sulat igazgatója német nyelven adott fölvilágosi-
tásokat. A társulat válságos helyzetének ecsete
lésére Huszár Károly vállalkozott, ki erősen 
hangsulyozá a társulat vezetőinek rósz gazdálko
dását. Ráth Károly pedig indítványt tett, hogy 
bizottság küldessék ki, mely a társulat ügyeit meg
vizsgálván, a szükséges intzkedések iránt javas
latot terjeszszen elő. Közel négy órai vitatkozás 
után a gyűlés azzal oszlott föl, hogy a többség el
fogadta az igazgatóság javaslatát az alapszabályok 
módosításának tárgyában. A legközelebbi köz
gyűlés november második félében fog tartatni. 
Akkorára már a magyar gőzhajótársaság sorsa el 
lesz döntve. 

Egyház és iskola. 
** (AB egyetemi tanév) megnyitásának ünne

pélye okt. 1-én, az egyetemi épületnél folyamat
ban levő építkezések miatt nem az aulában, ha
nem az akadémiában fog megtartatni. Ez alkalom
kor a lelépő rektor (Hatnia) s az újonnan instal
lálandó (Kautz) tártnak majd beszédet. Kautz az 
egyetemek hivatása és történeti szerepéről fog 
szólani. 

** (A mintaraj ztanodábai s rajztanár-kepez-
dében,) mely a Rombach-utcza 4-dik sz. házában 
zsellérkedik, október 15-én kezdődik a rendes ok
tatás; a beiratások pedig 10-től kezdve vasárnap 
kivételével mindennap reggel 9 —12 s d. u. 2—4 
órákban eszközöltetnek. Ez intézetben képzőmű
vészeink legkiválóbb tehetségei tiinitnak: Székely 
Bertalan a festészetet, Izsó Miklós az alaki és 
épitmónyes mintázást, Schulek Frigyes az építé
szeti részt, stb. Az épitményes és iparművészeti 
rajzolás számára külön tanszéket állítottak fól. A 
tanoda igazgatója a derék Keleti Gusztáv. 

— (Pestvárosi fóreáltanoda.) A beiratások az 
1873,'4-ki tanévre szept. 30-án (kedden) kezdődnek 
és tartanak október 4-ig(szombat) naponként d.e. 
9 órától 12-ig, az igazgatósági irodában.—Az 
első osztályba fölvétetni kivánó minden tanuló 

fölvételi vizsgálatot tartozik tenni: csupán a pest-
városi községi nyilvános elemi tanodákból jövő 
tanulók vétethetnek föl jó bizonyítvány alapján, 
előleges vizsgálat nélkül. — Ezen fölvételi vizs
gálatok a beiratási napokon, délutáni 3 órától 6-ig 
fognak tartatni s csak ezek sikeres bevégzése után 
iratik be, következő napon délelőtt a tanuló.—Be-
íratásakor minden növendék fizet 3 frt 20 krt; 
ezen dij alól csupán sz. kir. Pest városa tettleges 
szolgálatában álló tisztviselők, tanárok, tanítók s 
szolgák gyermekei vannak fölmentve. — A javitó 
és pótvizsgálatok október 3-án és 4-én délutáni 
órákban tartatnak. — A júliusban, orvosi bizo
nyít ványnyal igazoltan elkésett magántanulók vizs
gálatai október 4-én délután és 5-én délelőtt lesz
nek megtartandók. —Budapesten, 1873. szept. 15. 
—A főreáUanoda igazgatósága. 

— (.4 pesti reform, felső leányiskolában) a 
tanév f. évi okt. 1-én kezdődik. Beiratások a ben-
lakók és bejárók számára naponként eszközöltet
nek. Ugyanez intézetben az esteli órákban egy 
külön tanfolyam nyittatik a könyvvitel, e egy má
sik a magyar nyelvtan előadására, felnőtt hölgyek
nek. E két tanfolyam bármelyikét látogatni óhaj
tók értekezhetnek naponként Kalocsa Rózánál, 
ország-ut 39. sz. — Budapesten a józsefvárosi elemi 
iskolában a negyedik osztályhoz tanítónőnek Ro-
mocsa Emmakisassonyt nevezték k i ; Szathmáron 
pedig a nőnöveldébe a magyar nyelvtan előadására 
KlugKlotíld kisasszonyt; mindkettő Kalocsa Róza 
intézetének növendéke. 

*• (Adomány.) Kégl György országgyűlési 
képviselő a csak vári kerület (Fehérm.) iskolai 
számára 2553 frtot adományozott. 

*• (Fuchshuber Ignácz) tábori plébános a 
nyitrai székesegyház tiszteletbeli kanonokjává 
neveztetett ki. 

Mi újság? 
0 (Elmondhatjuk) már mi is a nótával, hogy 

fütyöl a szél, az idő már őszre jár, mert őszre jár 
már csakugyan. Mi ugyan a falak között, melyek 
télen-nyáron puszták és kopaszak, nem igen látjuk 
sem a virág sárgulását, sem a lomb hullását, a mi 
olyan csendes szomorúságba ringatja a lelket, de 
azért csak ki kell tekintenünk az ablakon, hogy 
megtudhassuk az évszakot minden kalendárium 
nélkül is. Majd minden utczaban előfordul egy-
egy gebe, mely széles, lapos, négy kerekű, ala
csony taligát döczögtet maga után az egyenetlen 
kövezeten, csak ugy himbál-jobbra balra, a mit rá 
halmoztak, két szobának bútorzata, ingatag jellemű 
fölfordított székek meresztik száraz lábukat szer
teszéjjel, égnek és oldalnak, hogy olyan tőlük ax 
egész szállítmány, mint egy óriási tövises malacz. 
Rósz kanapé, félrecsuszszant eresztékü kvadrup-
kasznyi, hosszú mosóteknő, ágypárnába burkolt 
drága törékeny jószá Í , mint pohár, tányér, lábas, 
serpenyő stb , feslett keblű matrácz, melybe most 
mindenféle illetéktelen tükröt, kést, villát meg 
kanalat csomagoltak, láblógató asztal, nyikorgóé 
tábori ágy tüvel-hegygyel Össze, csak ugy nyög 
egymás terhe alatt a nagyokat zakkanó targon-
czán. Ha a szállítmányi forgalom előmozdítása 
végett alakult részvénytársaság ügynökei, a 
piros sipkás hordár urak, a kik mindenfelől 
hatalmas támogatásukkal biztositják a jeles mái-
haszállitmányt bármely oldalra való hajlandó
ság és felfordulás veszedelme ellen, még ha 
ezek meg nem feledkeznének is néha-néha ma
gas missiójukról annyi időre, a mig megkékült 
körmeiket pirosra fújják: még akkor is sejtené 
minden higgadt szemléld, hogy odakünn aligha 
híves nincs, a mi az idő őszre járásának csalha
tatlan jele s éles elmével kitalálná, hogy az a szál
lítmány bizonyosan valami oly család tulajdona, 
mely élni tud az idővel, saisonok szerint, s a mint 
tavaszszal a meleg napok beálltával a relatív jobb 
hazába, a zöldbe költözött: ugy most, hűvösebb idő 
közeledtével nem rostéi egyet fordítani előbbi, 
meggyőződésén s nagy következetlenül újra a 
város belsejét tartja a városligetnél jobb hazának, 
8 most visszaköltözik, elhozván magával azt a 
pereputyot, mely épen a herczehurczára látszik 
teremtve lenni, s melyért, ha eltörik, se kár. 
így kombinálja ki az éles elméjű, hogy az idő 
már őszre jár, mert jobb hazába őszszel költözködik 
sok tollas és tollatlan két lábú madár. 

• 
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** (.4 Margit-sziget) melletti kis városi szi
getet, mely a Duna szabályozás folytán a Mar
gitszigettel egyesittetik, Budaváros képviselő 
testülete legutóbbi ülésében József főherceegnek 
ajándékozta. A sziget szintén nyilvános mulató
hely lesz s a város igy akarta a maga részéről 
József főherczegnek a budapesti közönség irányá
ban tanúsított áldozatkészséget megköszönni. 

*• (A királyné,) ki most gyöngélkedik, a 
mint fölgyógyul, Gödöllőre teszi át udvarát, s ott 
tölti az egész őszt. 

** (Egy baleset,) mely e napokban történt, 
átalános részvétet keltett mind a kolozsvári társas 
körökben, mind pedig a pesti irodalmi körökben. 
Ugyanis Sámi László köztiszteletben élő kolozs
vári tanár nejét, ki „Amica" név alatt több lap
ban szokott magvas külföldi műveket ismertetni 
a lapunknak is munkatársa, Ludasra indultában 
kocsiját a lovak elragadván, f'eldönték, s a derék 
hölgy esés közben lábát törte. így szálliták vissza 
Kolozsvárra. A veszélyen azonban már tul van, 
s tisztelői megnyugtatására írhatjuk, hogy pár hét 
alatt teljes felüdülése várható. 

•* (Dr. Fejér Lajos,) a szegónygyermek-kór-
háznak több éven át buzgó és jeles első segédor
vosa, kiebbeli minőségében kiváló érdemeket szer
zett magának az intézet körül, e hó 20-tól kezdve 
Pest Józsefváros üllői-ut 13. sz. alá tette át ren
delő helyiségét. 

f {Halálozások.) A magyar tudományos vi
lágban jónevü Kubinyi Ágoston, a tud. akadémia 
igazgató tanácsának tagja, s a nemzeti múzeumnak 
századnegyednél tovább igazgatója, meghalt e hó 
19—20 közti éjjel Pesten, s 21-én temették el. A 
halottas beszédet Székács superintendens tartá, 
kiemelve az elhunyt érdemeit a tudományosság 
és egyházi ügyek körül. A holttestet a tápió-sz.-
mártoni családi sirboltban helyezték el örök nyu
galomra. Kubinyi működése már méltatva volt e 

lapokban; arczképe és életrajza a „V. U." 1857. 
évi 39-ik számában jelent meg. A múzeum gyara
podásának legfőbb korszaka az ő igazgatása alatti 
időre (1843—1869) esik. Hogy sok nagybecsű 
tárgy ez idí> alatt Bécsbe nem vándorolt, neki 
köszönhető. A történelem és régészet terén iro
dalmilag is foglalkozott, több czikket és értekezést 
irván. Született 1799-ben, s hosszasb betegeskedés 
után hunyt el. Folytonos gyöngélkedése miatt 
kellett a múzeumtól is megválnia, hol Pulszky 
lett utódja. — A még szept. 2-án Pozsonyban 
elhunyt Querlonde Nándor 1848—49-iki honvéd
ezredesről igen meleg sorokban emlékeznek meg 
a „Pozaonyvidéki Lapok", s habár elkésve is, az 
érdem iránti kötelességből néhány sorban mi is 
fólevenitjük a derék bajnok emlékét. 0 franczia 
eredetű volt, s mikor a magyar ezredek 1848-ban 
a magyar alkotmányra tették le az esküt, a Sán
dor czár nevű gyalog ezredben századosi rangot 
viselt. A szabadságharcz alatt tÖrhetlen hűséget 
tanusitott esküje iránt, s nem egy vitéz haditet
tet vitt véghez Budatinnél, Branyiszkónál, Gö-
nyőnél, Komárom alatt, stb. Fokozatosan nyerte 
el a katonai rangokat, s 1849-ben lett ezredes. A 
szabadságharcz leküzdése után halálra ítélték, de 
ez ítéletet 20 évi fogságra változtatták. Olmützben 
volt fogva 1856-ig, s rabtársa vala Szlávy jelen
legi miniszterelnöknek. Kiszabadulván, mint mér
nök foglalkozott a vasútépítéseknél, de mellbaja 
miatt 1872-ben munkaképtelen lett s azóta Po
zsonyban élt, nem minden nélkülözés nélkül. Ha
lála hírére Szlávy miniszter sajátkezüleg irt le-
Télben vigasztalta özvegyét s jelentékeny összeget 
küldött segélyére. Hasonlót tett Vetter altábornagy 
és Ivánka Imre képviselő is. Temetésén Dobay 
József m. kir. honvédezredes s kerületi parancs
nok a tisztikarral együtt megjelent. — Zmeskál 
Zoltán, Árvamegye alispánja, a mint községében 
eledelt és gyógyszereket osztott ki a betegek közt, 
a járvány áldozata lett e hó 13-án Lestinben. — 
Kosztolányi Antal, Aradmegye volt táblabírája, 
pécskai járásbiró, meghalt e hó 19-én 53 éves ko
rában. — Pozsonyból Morell Henrik akadémiai 

festesz óa rajztanár halálát jelenték. — Horváth 
Elek képviselő nővére: Mária, özv. Csendhelyi Ig-
náczné meghalt Csöngén 49 éves korában— Vul-
cán József román író s a „Família" szerkesztője 
elveszte anyját, Vtdcan Miklósné, szül. Irinyi 
Viktória asszonyt, (a néhai magyar iró Irinyi Jó
zsef nővére,) ki N.-Létán halt el 60 éves korában. 
— A külföldön közelebb elhunytak közül legne-
vezetesbek: Czertnák János lipcsei orvos-tanár, s a 
gégetükrészet tudományának előbbre vivője, ki 
az 50-es években a pesti egyetemen is tanár volt. 
— Nélaton, nagyhírű párisi orvos,, egykor I I I . 
Napóleon házi orvosa, ki Garibaldi meglőtt lábát 
is gyógyitotta. — Sidi Mahomed marokkói szultán, 
ki e hó közepén hunyt el 56 éves korában, s kinek 
halála utáp na és fivére polgárháborút indítottak 
a trón fölött. 

SAKKJÁTÉK. 
721-ik sz. f. P a p Dezső tő l 

(Miskolczon.) 
Sötét. 

Vi l . Sót . 
1. 
2. 
8. 
i. 

Va2—a3 . 
K h 8 - h 7 . 
Ba6—a8 . 
V mattot ad. 

• • 

. Vb6—b8f 

. V b 8 - b 6 (a) 

. tetszés szerint 

2 
3 K: V . . 

a) vt 
. tetszés szerint 

4. V mat. 
Helyesen fejtették m e g : Vetzprémben: Fülöp József. 

— Qeltén: G-lesinger Zsigmond. — Sároapalakon: Gérecz 
Káwly. — Debreczenben: Zagyva Imre. — Aradon: Ko
vács Albert. — Sziget-Csépen: Mayer Károly. — A pesti 
sakk-kör. 

Spanyol játszma. 
(A bécsi nemzetközi sakktornából.) 

V i l á g o s 
(Anders) 

1. e2 —e4 
2. Hg l—f8 
9. F f l - b 5 
4. H f 3 - d 4 : 
5. d 2 - d 3 
6. Fb5—a4 
7. 0 - 0 
8. e4—dö: 
9. c 2 - c 3 

10. c3—d4: 
i i . g2—gá 
12. V d l - e 2 f 
13. f 2 - f 3 
14. Vez—f2 
15. H b l - c 3 
16 b2—c3: 
17. B f l—el 

S ö t é t 
(Bird) 
e7—e5 

Hb8- c6 
Hc6 - d-t 

e ö - d 4 : 
c7 —c6 

H g 8 - f 6 
d7 — dS 

H f 6 - d ó : 
F f 8 - d 6 
V d 8 - h 4 
Vh4—hi 
K e 8 - d « ! 
Bb8—e8 
Kc8~fö • 

Hd5—e3: 
Ff5—d3: 
Be8—el ' f 

V i l á g o s S ö t é t 
(Anders) (Bird) 

18. Vf2—el K d 8 - d 7 
19. d4—d5 Fd6—c5f? 
Sötét 19 Ba8—e8 által meg
nyerhette volna a játszmát 
20. Kg l - h l b 7 - b 5 
21. Fel—f4'. V h 3 - h 5 

•+' 22. d 5 - c 6 ' 
23. Fa4—dl 
24-. K h l - g 2 
25. a2—a4 
26. a t - b ö ' t ' 
27. F d l - c 2 ! 
28. c3—c4 
29. V e l - a 5 t 
30. F c 2 - e 4 f 

Kd7—oti: 
B a 8 - d 8 
V h 5 - d 5 

g 7 - g ő ? 
F d 3 - b 5 : 
K ( 6 - b 6 
V d ö - d7. 
K b 6 - b 7 
F a 5 - c 6 

a b e d e f g h 
Vi lágos . 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A 716-ik számú feladvány megfejtése. 
(Lehner M.-tól Bécsben.) 

31. Vaö—a6f sötét föladja 

Nemzeti sziiiház. 
Péntek, szept. 19. „Egy szegény ifjú története.'1 Szín™* 

5 felv Irta Feuille* Octave; ford. Feleki és Hegedűs 
Stombat, szept. 20. Először: „Mignon." Regényes onera 

3 felv. Zenijét szerzetté Thomas Ambrus. (Hauk k. a f i 
léptéül.) 

Vasárnap, szept. 21. „Dobó Katicza." Történeti nén 
szinmü 3 felv. Irta Tóth Kálmán. p* 

Hétfő, szept. 22. „A légyott." Vígjáték 1 felv I r t . 
ifj. Ábrányi K. — „Az égben." Vígjáték 2 felv. Irta Balázs 
Sándor. 

Kedd, szept. 23. „Mignon." Regényes opera 3 feiv 
Zenéjét szerzetté Thomas A. 

Szerda, szept. 24. Először: „.4 betyár kendője." Nép-
szinmü 4 felv. Irta Abonyi Lajos. 

Csütörtök, szept. 25. „A bolygó hollandi."' Regényes 
opera 3 felv. Zenéjét szerzetté Wagner R. 

Szerkesztői mondanivaló. 
— Ábránd. De hogy a „ritkák ritkája!" dehogy. Sót 

inkább minden héten hatot kapunk e fajból, sőt még a rit-
kábbjából is. 

— Budapest. Z - y. A fölajánlott czikkről addig, mig 
nem olvastuk, nem mondhatunk véleményt. 

— d. I . A levél post festa érkezett. Különben már 
az illető távolléte miatt sem lett volna kivihető. 

— B. P . A „mutatványul" küldött két költemény nem 
teszen kíváncsivá az egész gyűjteményre. Nem közölhetők 

— „A bujdosó.'" (Dal a török időkből.) Egy régi 
schéma gyarló utánzása, lélek nélkül. 

— R. J. €ly. Árnyoldalai? Hisz az egész csupa árny
oldal. A tartalom, az eszme majdnem a semmivel egyenlő. 
S a műforma: abból áll, hogy minden rythmus nélküli 
sorok, hol több, hol kevesebb szótaggal, mert •vetslábakról 
szó sincs, közel egyforma hosszúságra vannak szabdalva, s 
ilyfajta rímekkel (?) sorsommal — seftoi; lehet — élet', aZaíí 
— áldozafof; ugyow — nyomoroan; szenvedjem — hiszem 
stb. Az Hyen vers nem vers; még annak sem válik be, a 
mit a németek „knittelverse"-nes neveznek. Higyje meg, 
jobb lesz, ha másnemű tanulmányokkoz fordul s felhagy 
ezzel a mesterséggel, melyhez ugy látszik még érsekkel 
sem bir. 

— Alevél,éle.kép. Az utolsó strófa, akár ott van, akár 
nincs, nem változtat a műfaj minőségén. Ennek meghatá
rozásába: genre-e vagy románcz, felesleges bocsátkozni. 
Vannak költemények, melyek egyik műfaj tankönyvi ke
retébe sem tartoznak s mégis remekek. Ki kérdezné: 
ballada-e pl. a Vörösmarty|Salamonja? vagy költői beszély? 
elég hogy remek. A mi a Levél-t illeti, abban van egy né
hány sikerült vonás, mely kedélyről tanúskodik s műgondot 
is árul el; de azt hiszszük a lány csalódásának s kétségbe
esésének a lélektani alapja hiányzik, s e hiány nem engedi, 
hogy az egész költemény, akár szivünkre, akár képzele
tünkre igaziban hasson. Kidolgozása is igen szélesre lapul 
ele; mindjárt kezdetén nagy fenék van neki kerítve, mely
nek a rárakott épület nem felel meg. — A kis népdal még 
kevésbbé sikerült. S igy mind a lap, mind az iró érdeke azt 
kívánja, hogy mindkettőt félre tegyük. 

Előfizetési fölhívás 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
és 

Politikai Újdonságok 
1873-ik éii október—deczemberi folyamára 

Szeptember hó végével az évnegyedes előfi
zetések ideje lejárván, tisztelettel folhivjuk előfi
zetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani 
szíveskedjenek, hogy a lap küldésében fennaka
dás ne történjék. 

Előfizetési föltételek: 
A Vasárnapi TJJság és Poli t ikai Újdonságok 

együtt: 
Évnegyedre (október—deczomber) . 3 frt — kr. 

Csupán a Vasárnapi Újság: 
Évnegyedre (október—deezember) . 2 frt — kr. 

Csupán a Pol i t ikai Újdonságok: 
Évnegyedre (október—deezember) . 1 frt 50 kr. 

ikrtff" Egyes előfizetések legczélszerübben postai utal
ványnyal eszközölhetők. 

Pest, szeptember-hó 1873. 
A Vasárnapi Újság és P. Újdonságok 

kiadó-hivatala (Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.) 

HETI NAPTAR. 
Hónapi-és! Katholtkns és protestáns 

Hetinap | naptár 
Sftrőg-orosz 1 Izraeliták N a p H o l d Hónapi-és! Katholtkns és protestáns 

Hetinap | naptár naptar naptára hosaza \ kél jnyoglj houia kél nyűg. 

Szeptemper ; Szept. (ó) j| Tisri jj c P. ó. p. ó. p. f. p. ó. p. ó. p. 
tH Vasár K I ] Veuczel E 1 5 Vencz. 10 G 10 Euphe. '7 B. arany 11185 22 ö 56 5 46 254 32 este 8 53 
29 Hétfő Mihály főangyal Mihály 17 Zsóü | 8 borjú im.«186 21 5 56 5 43 267 32 2 14 9 48 
80 Kedd j Hieronymus Jeromos i8 Eumenius 1 9 Abdiel j 187 20 ft 58 5 41 280 66 3 9 10 57 

1 Szerd Remigina i Aladár 19 Trofim 10 KOK. nap 188 19 5 59 5 10| 295 12 este rege-
2 Csőt. Theophil püsp. Theophil 20 Eustachius 11 189 18 6 0 5 37 308 56 4 26 0 16 
3 Pent. Kandid vértanú Fejér 21 Kodtát VI i 100 17 6 2 5 35 324 10 4 53 1 42 
4 Szóm Szeraf. Ferencz Aranka 22 Phokas 13 S. Habr. 191 16 6 4 5 33 338 24 5 15 3 9 . 

Hold változása ® Holdtölte 6-án 4 óra 47. 6 >erczkoi r«gg< 5l. ] 

T A R T A L O M . 
Egy észak sarkvidéki utazó (három képpel). — Sírom 

- A hét akol (folyt.). — Egy hajdani fejedelmi lak Mun; 

kacson (képpel). — Vöröskö vára (képpel). — A létérti 
harcz. - {Vázlatok a Havai-szigetekről. — Kazinczy Fe
rencz fogsági naplója (folyt.). — Néhány szó a gombákré-
(képpel). - Egyveleg. — Tárnál: Irodalom és művészet-
Köz intézetek, egyletek. — Egyház és iskola. - Mi újság? 

Nemzeti színház. — Szerkeaatői mondanivaló. — Sakk
játék. — Heti-naptár. 

Felelős szerkeszti: Nagy Miklós (L. magyar-ntcaa 21. •»• > 

Huszadik évfolyam. 

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

JPV1 Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Politikai ljdonHagokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatásnU 10 krajezarba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnála s&k 7 krajezarba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Rémbrn: Opprlik Alájön. Wollzeile Nr. 22. és Haaaenatein é» Vogler, Wallfisohgasse Nr. 10. — 
Bélyegdij, külön minden igtatás után 30 kr. 

Százezernél is több áldozatot r agad t 
el közülünk a pusztí tó já rvány , mi közülünk, 
a kik u g y is oly kevesen, oly szaporátlan 
nemzet vagyunk, hogy a „legnagyobb ma
g y a r " nem habozott kimondani, hogy még 
az apagyilkosnak is meg kellene kegyel
mezni, nehogy kiveszszen a magyar . Száz
ezernél több á ldozat ! Még egy háború sem 
visz el ennyit. Az e lhunytak után legalább 
félannyi árva maradt , ki most hiába sir ke
nyérér t , hiába esd száraz hajlék u tán , nincs 
a ki meghallgassa. 

De mégis! Az a szép keresztyéni mon
d á s , hogy ,,az á rvák mind
nyá junk gyermekei ," mindin
kább terjed az országban. Tá
madnak lelkes emberbarátok, 
k ik résztvevő szivére tapinta
nak ember társa inak s buzdit-
ják , hogy ne hagyják elpusz
tulni , a ki t kevés áldozattal 
megmenthetnének. Arvaházak-
ra tör tén ik gyűjtés ország
szerte. 

Azokat, kik embertársaik 
fájdalmát magukévá tenni leg
először siettek s be sem várva, 
mig a szomorú kényszer ez 
i rányban országos mozgalmat 
idéz elő, érző leikök jótétemé
nyét első sorban árasztot ták 
a szenvedésre s buzgóan töl
t ik be hivatásukat , min t em
berek , hazafiak és polgárok, 
mél tán nevezhetjük „derék em
bereknek," kiket megismer
nünk mindnyá junkra buzditó 
lesz. 

E g y ily „derék" ember t 
m u t a t u n k be mai számunkban 
olvasóinknak, ki nemcsak a 
humanitási , hanem a hazafiúi 
és polgári kötelességek hü tel-
jesitésének minden terén any-
nyi érdemet szerzett magának, 
hogy most m á r annyi tiszte
lője van, a hány ismerője. 

Dani Ferencz született Szegeden 1816-
ban nov. 25-én polgári szülőktől, kik élet
fe ladatukká tevék gyermekük neveltetését. 
Iskolái t Szegeden, később Pesten az egye
temen, majd Pozsonyban a jogi pá lyá t ki
tűnően végezte. A szép készültségü ifjú i t t 

D a n i F e r e n c z . 
gr. l i s z t e rházy Is tván és Anta l mellé neve
lőül hivatván meg , mint „országgyűlési 
ifjú" részt vet t az 1839-ki országgyűlésen is 
s jeles növendékeivel naponként ott lehetett 
öt lá tni minden országos és kerületi gyűlé
sen, hol a tör ténteket szorgalmasan jegyez-
geté és a napi kérdéseket derék tanítványai
val a napi társalgás tá rgyává tévé. 

Az ügyvédi vizsgák letétele u tán 1841-
ben szülővárosában ügyvédi irodát nyitott , 
hol csakhamar a vidék egyik legkeresettebb 
és legnépszerűbb ügyvéde s az akkori 
társas köröknek, — melyeknek a nagy 

DANI FERENCZ 

Klauzál vol t lelke, — egyik legkedvenczebb 
alakja lett. 

Az 1848-iki események Danit is a köz
szolgálat te rére hivták s a 48-iki tisztujitás 
a lkalmával egyhangúlag törvényszéki ta
nácsnokká választatot t ; majd az események 

rohamos fejlődésében, min t nemzetőr kapi
tány részt vett az alvidéki hadjáratban s ez 
alkalommal a lagendorfi csatában; mint 
népszónok tűnt föl ezután, s e tekintetben 
szerencsés szónoki tulajdonai ál tal egyike 
lett a legnépszerűbb embereknek; Szeged 
városa az ö indi tványára állított saját költ
ségén egy honvéd zászlóaljat. 

Dani a hareztérröl csakhamar ismét a 
zöld asztalhoz t é r t vissza, midőn Batthyány 
Kázmér, teljhatalmú kormányb iz tosa rend
kívüli viszonyok folytán Szegeden fölállított 
vésztörvényszék birájává nevezte ki ; min t 

i lyent érte öt a világosi ka
tasztrófa, mely után egy ideig 
Rinya- Szent -Királyon és Ma
gyar -Atádon testvérénél rej
tőzvén, elfogatott és közel hu-

. szonegy havi vizsgálati fogság 
u t á n , a forradalomban tevé
keny részvéteért kötél általi 
halálra s vagyona elvesztésére 
Ítéltetett. 

A jó sors, mely azon szo
morú napokban annyi igaz ha
zafi feje fölött észrevétlen őr
ködö t t , ugy hozta magával, 
hogy halálitélete kegyelem ut
j án 4 évi várfogságra változ-
tat tatot t . Ezt aztán ki is ü l te 
az aradi várban 1856. év de-
czemberének végéig. 

Az akkori viszonyok közt 
— kiszabadulása u tán — az 
ügyvédi jogosí tványt nem is 
remélhetvén, Külső - Szolnok
megyébe a félreeső Puszta-
Póóra vonult , hol földet bé
re l t s a mezőgazdaság te
rén kereste kenyerét; polgár
társa i bizalma azonban i t t is 
fölkereste, s a k.-szolnokme-
gyei gazdasági egylet igaz
ga tó tagjává választván, ismét 
a köztevékenység terére vo
natot t . 

1861-ik évben, az alkotmá
nyos fordulat beálltával, Hevesmegye és 
Szeged városa bizot tmányi tagjává , majd 
Szeged városa alsó kerüle tének országgyű
lési képviselőjévé választatott . A pünkösdi 
királyságszerü rövid alkotmányosság után 
azonban ismét visszatért ekéjéhez s ott ma-




