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S/alaj Ágoston.
(Képpel).

Midőn az 1861-dik
évben bekövetkezett
változások a bíróságok
személyzetének új r a
szervezését szükségessé
tevék, a hazai kereske
delmi körökben nemcse
kély figyelmet ébresz
tett ama kérdés, hogy
ki fog a pesti kir. e. b.
váltótörvényszék veze
tésével megbizatni, és
midőn ezen az országlegelső és legfontosabb
törvényszéknek elnöke
Eogarassy János 1863.
év végével a főmeltóságu magyar kir. hétsze
mélyes tábla birájavá
kineveztetett, a közkí
vánat egy a jogterén
ügyes, tapasztalt, tág is
meretekkel biró, s egy
szersmind erélyes fér
fiút kivánt ezen kiváló
polczra emeltetni.
A kormány e djszes
állomásra Szalay Ág
tont a sopronyi e.
váltótörvényszék elnö
két s valóságos udvari
tanácsost nevezé ki.
Hogy a választás
mily helyes és tapinta
tos volt, igazolja a pes
ti váltó-törvényszéknél
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S z a 1a v Ág o s t o n .

Pest, 1885. Augusztus 10-én.
előfizetési pénzek s reclamatiók a kiadó-hivatalba küldendők:.
GYXJRIAjV és

D E U T S C H T E S T V É R E K
könyvnyomdájába, 2 sas-utcza 5-dik szám.

uralkodó gyors ügyme
net és rend, mely anynyira megy, hogy sür
gős tárgyaknál a fél az
nap, midőn folyamodá
sát beadja, nem csak
hogy egy két óra múl
va végzést kap, hanem
azt azonnal foganatosítathatja, s igy ezen tör
vényszék jelenleg nem
csak az országban, ha
nem egész Európában
ritkítja párját.
Azon férfiúnak, ki
ezen szép czélt elérni
iparkodott, és azt el is
érte, arczképét mutat
juk be tisztelt olvasóink
nak, kisérve életrajzá
nak és irodalmi műkö
désének vázlatával.
SzalayÁgoston atyja,
néhai Szalay Péter egy
Esztergom vármegyé
ből Pestmegyébe átszár
mazott nemes család
ivadéka a m, kir. hely
tartó tanács titoknoka,
a tudományok kedvelő
je volt, s kéziratban bá
rom munkát hagyott
hátra, melyek egyike
(Urbárium Regni Hun
gáriáé), az 1825-ik évi
országgyűlés által ki
küldött úrbéri választ
mány munkálatainak
alapjául szolgált, — és
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kinek jeles érem gyűjteményét Vezerle József
egyetemi tanár kéziratban maradt munkájá
ban bővebben ismertette, — 1825-ben meghalálozván, maga után három gyermeket ha
gyott, Ágostont, Lászlót, a tavai elhunyt mü
veiben örökké élő történetírót s tud. akadémiai
titkárt, és István udvari tanácsost, a földte
hermentesítési kir. alap igazgatóság alelnökét.
Ezen három gyermek legidősbike, Ágos
ton, atyja halálakor alig volt még 14 éves, és
a nagy veszteség alatt görnyedező anyának
szül. Rudolf Teréz asszonynak, néhai Rudolf
Ferencz Buda-városi tanácsos leányának jutott
azon nehéz feladat, gyermekeiből a hazának
hasznos és jó polgárokat nevelni.
Hogy mily mértékben sikerült ez a pá
ratlan anyának : fényesen tanúsítják gyerme
keinek a közélet, és irodalom körül szerzett ér
demeik.
, Az 1811-dik évi október 24-én született
Ágoston már ifjú korában nemes hajlamainak
szép jeleit adá, szabad idejét a hazai régiségek
stúdiumának szentelvén.' régi irományokból,
pecsétnyomókból gyűrűkből, képekből és
egyéb hazai régiségekből igen jeles gyűjte
ményt szerzett, melyet azóta folytonosan gyarapított. 1831-ben mint jogász több ifjú barát
jával egyetemben Horváth Istvánnak arczképét, majd a két halotti beszédet, mint nyel
vünk legrégibb Írásbeli emlékét rézre metszve
kiadta. 1830 és 1831-ben már a tudományos
gyűjtemény munkatársa volt, és ezen ritka jelességü vállalatban „Magyar levelek a XVI és
XVII-dik századból'*, úgy „Magyar régiségek"
ezim alatt több értekezést bocsátott közre, me
lyek később külön is megjelentek.
1861-ben pedig saját gyűjteményéből
négyszáz magyar levelet a XVI-dik századból
tett közzé, mely munkája folytán a magyar
tud. akadémia tagjává választatott.
A mi hivatalos pályáját illeti, Ágostont
először Pestmegyénél mint tisztb. aljegyzőt,
később a magyar kir. udvari kanczefiáriánál
mint gyakornokot, fogalmazót találjuk, mig
1842-ben hivatalos pályán szerzett érdemei és
tanúsított kitűnő tehetségei méltánylásául az
akkor fennállott államtanács és conferenciánál
mint fogalmazó és officialis alkalmaztatott. —
1846-ban pedig a magyar udvari kanczelláriának valóságos udvari titoknokává neveztetett
ki; 1848-dik évben, miután egy ideig a fel
ség személye melletti magyar miniszter olda
lánál működött, szembaja miatt 1854-dik évig
ideiglenes nyugalomban volt.
Azonban a fáradhatlan férfiú amint egész
sége helyreállott, ismét a közpályára hivatott,
s pedig 1854-ben a cs. k. törvényszékek szer
vezésekor a győrmegyei, 1859-ben pedig a
sopronyi országos törvényszék elnökévé és ud
vari tanácsossá neveztetett ki, mig 1861-ben
a sopronyi, 1863-ban pedig a pesti e. b. váltó
törvényszék vezetésével bizatott meg és e té
ren oly érdemeket szerzett magának, hogy az
igazságszolgáltatás és a közjó érdekében csak
azt óhajtjuk, miszerint nem sokára még na
gyobb hatáskörben láthassuk öt működni.
Vaszilievits Vazul.

A havasok

közt.

(Július 14-én 1865).
Ki sem mondhatom, hogy mit érzek e perczben,
Csodás bámulattal úgy tele van lelkem ;
Mint varázsló vessző titkos illetése
ü g y hatott reám e tájék szemlélése.
Ki soha sem látott ily nagyszerű képet:
Dicsőt nem is látott, nem is látott szépet,
S kinek keble fásult, nem hisz, hogy vah Isten :
Bocsánatot esdvo, térdre borul itten.. . .

\ ____________________________

NEGYEDIK ÉVFOLYAM.

Hegyet, vizet, sziklát, ily rendetlen renddel.
Nem rakhatott össze, gyönge, gyarló ember ;
így csak a tud tenni, kinek lehet minden : —
Ki semmiből alkot: a hatalmas Isten.
Itt bevezetőül egy virágos tájék,
Kevés fa van rajta, hiányzik az árnyék,
Mint mosolygó lányka, derült tiszta képe;
Két sötétlö hegy, mint két haragos néne
Veszi közbe, mig ő nem is figyel rája,
Hiszen liü kedvese, a kis patak árja,
Lábainál suttog, s pajzánkodik néha ;
Cyönyörüség nézni, miként foly a tréfa :
0 virágot hullat csevegő vizébe,
Ez csókkal borítva tűzi kebelére.
Ezred évek óta tart szerelmük láncza,
Mért nem lehet kelniik lakodalmi tánczra ?
De[hatoljunk beljebb, ott van még a nagyja,
A művész teremtő remekei rakva.
Tömött hegy-soroknak borongó tetői
Isten léteiének büszke hirdetői.
Barna mohos sziklák, mint megannyi bánat;
Mely a könyező ég kebeléből támadt.
Lerohanó viz-ár tompa zuhogása,
Azt gondolom : lelkem fájó zokogása.
Itt egy rémes hegy-csucs kopár oldalával,
Daczol az időnek ádáz viharával;
Sima mint egy órjás raegborotvált arcza
A zerge sem tudna fölszaladni rajta.
Még az eső-csepp is lesikamlik róla,
Mintha egy kicsiszolt szikla-darab volna.
Csak itt-ott leng egy-egy sovány cserje lombja ;
E részben az urnák kevés volt a gondja.
Tovább-tovább menve, mind vadabb a tájék,
Rengeteg ölében üdítőbb az árnyék ;
A templomi csöndet egyéb se zavarja :
Csak ha kicsiny népe reá kezd a dalra :
Édes zöngedelmük átjár szivet lelket,
Ti, kik búslakodtok, ide-ide jertek ! . . .
Van itt mit csodálni, a szem bele fárad,
Minden lépten újabb gyönyörűség árad;
Az egész mint órjás, forgó-panoráma,
Fölötte az ég az aranyozott ráma.
Ott egy régi várnak omladéka látszik,
Porával a szellő gúnyolódva játszik. . .
Erősségben egykor tán alig volt párja,
S most falába fészkét sasok körme vájja.
Fal-törő, nyíl zápor alig fogott rajta,
Daliás leventék vegyültek a harczba.
S majd megülték vígan győzedelmük napját: —
Vendéglék a hős nép kicsinyjét és nagyját.
Bájos vár-kisasszony, hárfával kezében,
E tájon merengett, hő lánggal szivében . . .
S midőn kedves ifja vágtatott a hegyre :
Sikoltásban tört ki boldogító kedve.
Tárogató hangja, ezüst pohár csengés,
Lovak dobogása, dal, sarkantyu-pengés,
Mind oda levének, mind elhangozának ; . .
Csak e rom maradt itt, a hallgató bánat.
Ama fenyves mintha gyász lobogó volna,
S titkos suhogása bús regékről szólna,
Az elfáradt fölleg rája száll pihenni.
Hej ! de bajos volna tetejébe m enni! . .
Mely alant oly vígan csevegett, a viz-ár
Itten mintha félne, kövek között bujkál.
Kerülgeti azt a benne fürdő sziklát;
Mely, mint boszns ellen, állta el az útját.
Ha dörren az égnek harsogó zenéje :
Sokszorozott viszhang kiáltoz beléje ;
Vészes föllegekből villámok czikáznak ;
Lankadt szomju erdők, esőjétől áznak.
Lombok között kapkod a förgeteg marka : —
Sudár tört fényükét lökdös le a partra.
Azt dongja egy kis méh a parti virágon : —
— Semmi se állandó ezen a világon. —

Rajka Teréz.

IVő in (I i a il a I a.
— Eredeti beszélv. —

Pados Bóla meg csak három hónap óta
élvezi a boldog házas élet örömeit; épen há
rom hónapja múlt, hogy a bájos Regeczi Em
mával egybekelt; a mézes hetek még jófor
mán el so múltak, és ő már is neki adta magát
a komolyabb gazdasági ügyeknek, melyek néha
nem csak órákig, de fél-fél napig is elrabolák
őt ifjú, szép nejétől.
Vajon Béla barátunk helyesen eselekedett-e, azt vitatni nem a mi dolgunk; de azt
már még se hagyhatjuk szó nélkül, hogy a le
folyt három hó alatt semmiféle társaságban
nem mutatta magát nejével. —Ezt rósz néven
vesszük tőle, mert mindenesetre önzés szülte
ehbeli hanyagságát.
Hanem a büntetés nem is késett soká.
E pillanatban is a mezőről tért haza, hová
még korán reggel kilovagolt, meg akarván te
kinteni, hogy emberei mennyire vannak, a
nem sokára bekövetkezendő tavaszi mezei
munkák előkészületeivel. A falu tornyában
már rég elharangozák a delet, s a szakácsné
türelmetlenkedett is, hogy elfő a leves; a kis
gazdasszony pedig alig tudta mivel tölteni
idejét.
Azonban Béla barátunk dicséretére meg
kell jegyeznünk mégis, hogy megérkezte után
rögtön neje szobájába sietett; de a szobácska
szép tündére nem volt jelen, kiröppent; talán
épen a konyhába, hogy a zsörtölődő szakácsnőt
némileg lecsillapítsa,
Béla épen készülőben volt utána menni,
de a kisded iró-asztalka mellett elhaladván,
azon egy nyitott levélkét pillantott meg, s ne
jének kéziratát fölismervén, könnyen megbo
csátható kíváncsiságból kezébe vette azt s nagy
meglepetéssel olvasá, amint következik:
„Kedves Rózám! ügy e, nem hitted volna
még három hó előtt, hogy ily rövid idő alatt
keserű panaszszal forduljak hozzád,vigaszért?
Oh, édes barátnőm, ezt ekkor magam se hittem,
s a boldogság tetőpontján állva, még csak nem
is sejthetem ! Mert különben nem lennék most
a világon a legszerencsétlenebb nő, mindenek
között!.. Képzeld csak édes barátnőm, az a
rósz ember, férjem, Béla, nem szeret! — egy
csöppet se szeret! Mé g csak bárom hónapja
vagyunk együtt és már is sokszor elhágy, néha
fél napig se látom! Azt mondja, hogy a gazda
ság után kell látnia, mintha bizony a gazdaság
után nem néznének a tisztek és a cselédek,
mintha többre beesülné gazdaságát, mint en
gem, ki egész életemet áldoztam föl neki, a
hálátlannak!.. Nemde barátnőm, ez iszonyú,
ezt nem lehet, kiállni ? —Hanem még ez hagyján! de képzeld csak: már három hónapja,
hogy együtt vagyunk, és még nem csak hogy
bálban nem voltunk, de még társaságban se 1
— Oh, ha visszagondolok az elmúlt szép na
pokra, mikor szüntelen mellettem volt, udva
rolt, hókokat mondott, sőt még verseket is irt
hozzám, s ha bálba mentünk, mindig csak ve
lem tánczolt. De most már mindennek vége!
Béla egészen megváltozott, mintha kicserélték
volna 1 Ugy-e édes Rózám ez kiállhatlan, ezt
nem lehet tűrni, és ha még soká igy tart, én,
tudom istenem, meghalok bánatomban!...“
Itt félbe volt szakasztva, hihetőleg a pa
pírra hullatott könycseppek miatt nem folytat
hatta tovább az írást.
Béla a levelet elolvasván, vidáman mo
solygott, azután föl s alá járt a szobácskábán,
mintha valami fölött gondolkoznék. Végre ki
ment neje után, ki, amint öt meglátta, alkal
masint feledte boldogtalanságát, mert örömre
pesve ugrott férje nyakába, s azt össze-vissza
csókolá.
Ebédhez ültek, Béla egy hanggal, egy
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mozdulattal sem áruiá el, hogy a levélről tudo
mása van, hihetőleg Emma is megfeledkezett
róla, mert férje talán soha se tanúsított na
gyobb figyelmet, több gyöngédséget iránta,
mint most.
Ebéd után neje homlokát gyöngéden meg
csókolván, arczát megsimogatá, s rövid szünet
múlva igy szólott:
— Igaz, kedves Emmám, ma levelet, s ab
ban meghivót kaptam, a székvárosban mához
egy hétre tartandó kaszinó bálra. Van kedved
eljőni ? mert én szeretnék.

— Hogyan, kedves Bélám, akarnál ? —
kiáltá Emma kellemes meglepetéssel.
— Ha neked örömet szerzek vele kedve
sem, akkor kétszeres örömmel óhajtóm.
— Oh, édes férjem, mily jó vagy ! s ezzel
ismét átölelte Bélát és forró csókokkal illette.
A hét hamar eltelt, s Emmát az egész fia
talság körül rajongta a bálban, hol csakugyan
az ifjú menyecske volt a legszebb jelenség,
úgy természetes bájai által, mint díszes, egy
szerű öltözékére nézve.

A bál folyama alatt Béla mindig vele tánczolt, nem távozott oldala mellől egy pillanatra
sem, s ha — ami gyakran megtörtént, — egyegy fiatal ember oda ment és a következő
tánezra fölkérte, Béla mindannyiszor sietett
udvarias mosolylyal válaszolni Emma helyett:
— Bocsánat, ő nagysága már hozzám Ígér
kezett.
Bélát kevesen ismerek a bálban s igy
nem lehet föltűnő, hogy a kis tréfát megengedte
magának, hogy mint Emma udvarlója lépett
föl a világ előtt.

Nem egy fiatal ember, boszankodva né
zett a „tolakidó udvarlóra/' amint Bélát ma
guk közt elnevezek. Emma pedig a hetedik ég
ben képzelte magát boldogságában, mert az ö
egész világa,mindene, férje volt, ki most ismét
a régi lett.
Hanem bezzeg Bélának majd meggyűlt a
baja; a tánczoló fiatalság összebeszélt, hogy
meg fogják büntetni önző tolakodásáért, s ha
Béla egyik ismerőse föl nem világosítja őket,
bizonyára belé is kötöttek volna; igy azonban

a fiatal férjnek még is csak elnézték e kis ön
zést ; de ezért a bál királynőjéül egyhangúlag
a bájos menyecske lett kikiáltva.
Béla és Emma az utósók közt valónak,
kik a bálból távoztak.
Haza érve, Emmának legelső gondja volt
a meg mindig asztalán heverő bevégzetlen le
velet megsemmisíteni; hiszen nem volt többé
legkisebb oka sem a panaszra) mert Béla a vi
lágon a leggyöngédebb és legfigyelmesebb férj.
Béla pedig még- azután is megtartó hirte
len fölvett szerepét; színtelenül neje mellett
volt, annak még gon
dolatát is igyekezett el
lesni, és mielőtt az va
lamely óhaját nyilvání
totta volna, Béla már
akkor teljesíteni igyek
vők. Szóval, nem volt
a föld hátán boldogabb
ír.
Emma most kezdé
megbánni hirtelenkedé
sét, s nem győzött elég
hálát adni az istennek,
hogy a végzetes leve
let el nem küldé. Már
sokszor be akarta val
lani gyöngeségét férjé
nek, de az mindig egy
vagy más gyöngédség
gel, más irányba térí
tette társalgásuk fona
lát.
Zavartalan öröm és
g boldogság között igy
j? teltek a napok, hetek
*« ü és hónapok. Csak úgy
~ ? röpül az idő a boldog
§ házaspár fölött. A zorst
s dón tél elmúlt, a fák rüs. cg gyei fakadni kezdettek,
.£ » itt-ott a mezőn, s az
•“ | erdőségben már madár
* _ dalt is lehete hallani. —
^ A föld népe hangya- szorgalommal igyekvők
a földet művelni, mert
már itt volt a legfőbb
tavaszi munka-idő.
De Béla, a boldog
férj, ki ezelőtt mindig
személyesen vezette a
mezei gazdaságot, most
nem is mozdult ki a há
zból, szüntelen ott volt
neje körül, s tisztjei,
ilyesmihez nem lévén
szokva, gyakran eljöt
tek hozzá, egy vagy más
dologban utasítását kér
ni. Ő azonban mindig
azzal bocsátotta el őket,
hogy tegyenek saját be
látásuk szerint.
De végre is, ami sok,
az megárt. Emma nem
unta ugyan meg férjé
nek folytonos jelenlé
tét, de kezdte belátni,
hogy ez örökké még
se tarthat igy, és aztán a gazdaság is jobban
előre megy, ha néha a tulajdonos is megte
kinti a dolgok folyását. Legalább ezt kell gya
nítanunk ama föllépéséből, midőn egyszer fér
jét figyelmeztető, hogy talán nem ártana, ha
meglátogatná egyszer a külső gazdaságot is.
— Hagyd el kedvesem, — viszonzá Béla,
— az megfosztana engem legalább fél napig a
gyönyörtől, melyet kedves társaságodban él
vezek. Aztán az anyag nem kárpótolhatja a
szellemi veszteségeket. Végre pedig azért van-
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mik tisztjeim és cselédjeim, hogy gazdaságomra
felügyeljenek, és dolgaimat intézzék.
Emma le volt győzve, nem tett semmi el
lenvetést, mert hiszen férjének e nyilatkozata,
szerelméről tett bizonyságot.
*

*

*
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melyen minden rósz utókövetkezménynek ele
jét, lehet venni. Saját nézeteit, akaratát alá
rendeld neje apró szeszélyeinek, meg lévén
teljesen győződve, hogy ekkép sikerülend ne
jét oda vinni, hogy azt akarja, amit ő, és ha
ez megtörténik, akkor többé nincs mitől tar
tania, hogy boldogságukat bármi váratlan ese
mény megzavarja.
Emma szelid nyájas arczát e pillanatban
némi komolyság árnyalta he, és nemével az
aggályos érzésnek kérdezd:
— Hogyan, és te képes lennél e fontos
port. meg nem jelenéseddel veszélyeztetni ?
— Mit nekem pör, mit nekem a világ
minden kincse, ha téged bírhatlak kedvesem?!
— viszonzá Béla elragadtatással.
Emma vonásai mindinkább elkomolyodtak.
— De tudod-e kedves Bélám, — mondá,
— hogy e pertől majdnem fél vagyonunk

Az idő ismét múlt, az ifjú házaspár életé
ben még mindeddig semmi változás nem tör
tént. Béla, ha olykor egy-egy levélirás miatt
nehány perezre kénytelen volt nejét magára
hagyni , azután nem győzött panaszkodni a
„kegyetlen sors'‘ ellen, mely őt oly sok öröm
től megrabolja. Emma ilyenkor forró csókok
kal jutalmazd férje hajlaméinak e félreismerhetlen nyilatkozatait.
De Béla egy napon levelet kapott fővá
rosi ügyvédjétől, melyben az tudtára adja,
hogy családi pőrét, melytől vagyonának jelen
tékeny része függött, nem sokára a hétszemé fü g g ? ,
lyes táblánál fogják előadni, minélfogva igen
— És függne bár egész vagyonom, mit
szükségesnek tartaná, ha a nagyságos ur sze törődném vele, csak szerelmedet mondhassam
mélyesen fölrándulna Pestre, a pör érdekében enyémnek. Egy kunyhó, egy
kész a
lépéseket tenni, mert, mint az ügyvéd ur kife boldogság, miért áldoznám föl tehát anyagi
jezd: a pör jobbra vagy balra fordulását illető dolgokért a boldog pillanatokat, melyeket kö
leg sok függ az alperes személyes jelenlététől, rödben tölthetek.
miután úgy értesült, hogy a fölperesek min
Az ifjú nő férjének e túlságos lelkesedé
den lehetőt elkövetnek arra nézve, hogy igaz sén örvendett ugyan, dé belátva, hogy ennek
ságtalan keresetüknek némi valószínűséget még sem lehet tovább igy tartani, oda simult
szerezhessenek.
férjéhez, s annak arczát kezecskéivel gyöngé
Béla e levéllel azonnal nejéhez sietett, s e den megsimogatván, jóakaró komolysággal
szókkal nyújtotta át neki, olvasás végett:
szólt :
— Nézd csak kedvesem, már meg mit
— De édes Bélám, lásd ez még se tarthat
kivánnak tőlem. Azt akarják, hogy boldog fa igy örökké; te már családapa vagy, és nem
lusi magányomat elhagyván, Pestre menjek lehet, nem szabad úgy gondolkoznod, mint
föl. — Azonban — folytató kis szünet után, egy könnyelmű udvarlónak. A férj, a család-apa
egy foltét alatt mégis hajlandó lennék ez utat egészen más állást foglal el a világban; annak
megtenni;
komolyabb kötelességei vannak, köteles csa
— És az ? — kérdé Emma, a levelet ládjáért tenni munkálódni, és komolyabb gon
átvéve.
doktól ment szabad óráit áldozhatja föl nejé
— Ha te is velem jöhetnél.
nek, aki épen szerelme által kötelezve van:
— Az pedig most nem történhetik meg, férjét komoly törekvéseiben támogatni. Úgy,
— viszonzá Emma, a levelet hirtelen átfutva. úgy kedves Bélám, — folytatá, látva hogy
Béla arcza e szavakra elkomolyodik — lásd
— És miért nem ?..
— Mert hát ... — itt Emma szakítá félbe nekem is fáj az, ha napokig, tán hetekig kell
önmagát és szemeit szemérmesen lesütve, piruló nélkülöznöm társaságodat, de tartozom meg
arczát Béla keblére rejté, majd ismét fölemelke hozni ez áldozatot jövőnknek. Aztán meg a
dett, és leirhatlan gyöngédséggel ölelte át fér viszontlátás öröme nem fogja-e kárpótolni vesz
jét, miközben alig hallhatókig egyes szavakat teségünket ?...
rebegtek ajkai.
Emma itt elhallgatott, mintegy lesve a
Béla szive túláradt a boldogságtól; mert hatást, mit szavai férjére gyakorolnak. Béla
a legédesebb titkot súgták fülébe a szemérmes fölemelkedett, és nemével a szomorúságnak
nő ajkai. Emma azután kérdöleg függesztő reá mondá kis szünet után :
szép szemeit.
— Es te Emma, akarod hogy távozzam,
— De már igy semmi se lesz az elutazás el akarsz űzni magadtól? Ez kegyetlenség!
E szavakra Emma is fölemelkedett és
ból kedvesem, — felelt a néma kérdésre.
— Hogyan V — kérdé a fiatal nő, némi férjéhez lépve annak kezét gyöngéden megleg összeszedve magát — és te képes lennél e szorítá.
— Nem, kedves férjem, nem akarlak el
fontos utazást elmulasztani ?
— És szabad volna-e téged most elhagyni űzni magamtól, sőt épen szerelmem bizonysá
kedvesem ? Nem, nem, erre még gondolni sem gát adom az által, hogy komoly törekvéseid
akarok, — szólt Béla, láthatólag komolyan, de ben nem gátollak, hogy kész vagyok nehány
szivében örvendve az eredmény fölött, melyet napra föláldozni társoságodat; meg lévén győ
magaviseletével sikerült kivivnia; hiszen Emma ződve, hogy e néhány napi távoliét még szo
már megkezdd pöngetni azt a hangot, melyet rosabban fog bennünket egymáshoz kapcsolni.
ő óhajt, s igy a legkisebb erőszak, vagy kelle Lásd, ezentúl már komolyabban kell gondol
metlenség nélkül kigyógyítandja öt képzelt koznunk, nem magunkért többé, hanem. . .
Béla e szavakkal, mintegy hirtelen hatá
szerencsétlensége előítéleteiből, s oda fogja vi
hetni a dolgot, hogy mindig egy akaraton lesz rozva, egy csókkal szakítá félbe piruló nejét,
nek, és nem jut többé oly kényelmetlen hely azután szorosan magához ölelve a forró szere
zetbe, hogy habár csak színlelésből is közö lem hangján szólt:
— Igazad van kedves nőm ! komolyabban
nyösséget mutasson oly dolgok iránt, melyek
nek elhanyagolása könnyen veszélyt hozhat a kell gondolkoznunk. És én még holnapután el
fogok utazni, hogy aztán mielőbb ismét viszlegboldogabb családi élet egére is.
Itt azonban nem lehet másképen csele szasiethessek szerető karjaidba. Oh köszönöm,
kednie; a haj kicsi volt ugyan, melyet más, hogy megtanitál a férj, az —apa kötelességére.
— A dicsőség e tekintetben nem enyém,
kevésbé kényelmetlen módon is el lehetett
volna hárítnia, ideig óráig, de ö elhatározd —volt Emma szerény válasza; — ki könnyen
magát, a bajt gyökeresen orvosolni, hogy soha tanul, azt nem nehéz tanítani; én köszönöm
neked, hogy megmentettél e komoly határoza
többé yie ismétlődjék.
És Béla, nézetünk szerint legalább, helye tod által jövőnk iránti aggályomtól! Es nemde
sen cselekedett, eltalálta tökéletesen az utat, kedvesem, ha visszatérsz a fővárosból, itthon
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is a komoly férj maradsz, nem fogod elhanya
golni anyagi dolgainkat sem.
— Mindent akaratod szerint fogok tenni,
imádott angyalom.
— Akkor hát nincs okunk a jövő felett
aggódni.
*

*

*

— És most tudod-e, mi tette azt, hogy
már több évi házas életem öröme egy pillana
tig se volt megzavarva ? — kérdé Pados Béla
barátom, miután a föntebbi történetkét nekem
elmondá.
— Kiváncsi vagyok reá.
— Semmi más édes barátom, mint n ő m
diadala.

Ozoray Árpád.

fi i h r ti 1 t á r.
(Willkomm után).
(Képpel).

Hűvös északi szél fújt, és minden szeren
csés, gyors utazást Ígért, midőn az engem egy
fiatal német orvossal Gibraltárra viendő jármű
a maiagai öblöt kora reggel elhagyá. — Élőtte
való nap rettenetes délnyugati szélvész dühön
gött, miért is az öblön kiviil a tenger félelmes
dagályban volt, és egy óra lefolyta után, az
utasoknak nagyobb része a tengeri betegségbe
esett. Az én német barátomat is legyőzte e haj.
A hátfödözet egyik padjához kötöztetve, érzé
ketlennek látszott minden iránt, mi körülötte
történt. Ez alatt Malgala eltűnt szemünk elől,
és a keleti láthatáron egy mindinkább széle
sebbre és pirosabbra változó halvány vörös vo
nal a nap keltét hirdette. A fehéren csillámló
hullámok mintha rózsalevelekkel lettek volna
behintve; nem sokára izzón folyó lávaként
tűnt fel a tenger szegélye, rá hirtelen aranynyá változva, és a nap tűzgolyója ragyogva
emelkedett ki a vad mozgású dagályból. A
hullámok hab-koronái e pillanatban csillámló
aranyból látszottak lenni; a sötét hullám völ
gyekből bibor, kék és sárga láng-nyelvek tör
tek ki; az egész tenger egy rettenetes nagy
tisthez volt hasonló, tele olvasztott, ezer szint
játszó érczezel; mihoz a tengerpart bérczei
változó sziliben világítottak, fölöttük a Sierra
de Yunguera csúcsai rózsás parázsban lángol
tak ; most ismét egy aranyos csillám szélese
dik ki föld és tenger fölött, hamarjában világos
nappá válva. A természet csodálatraméltó
nagyszerű szinjátéka. A kapitány parancsot
adott, hogy az elö-árbocz vitorláit kifeszitsék ; a
gőz és szél erejétől hajtatva vidáman repül
tünk a gibráltári bérez elé, mely néhány óra
lefolyta után látható volt. Az ég majd nem
egészen tiszta volt; egyedül a láthatár délnyu
gatán táboroztak fehér vészfelhök. Mire mi
Estepona magasságát tökéletesen elértük, ez
tüstént elővonult, mindinkább sötétebbé lett,
mig végre délnyugat felé borzasztóbbá vál
tozva, szén-feketéi é vált. A felhők rögtön lán
goló villámlástól szétszakítanak, a dörgés csat
togva dübörgött fejünk fölött. Alig hogy meg
kötöztük a vitorlákat, midőn a tenger a hajó
balfelén hatalmas hullámhegygyé alakult, ta
laja folyvást élesebb és átlátszóbb lett; most
irányukban egy vájt boltozatot képezett, és
átveté azután magát rettenetes zúgással, a ha
bot hajónk fölött magasan fecskendezve. Még j
nem oszlott el a hullám, midőn egy hasonló,
még magasabbra emelkedett föl a hajó jobb
fölén és magát ép úgy átveté. A gőzhajó most !
tátongó mélységbe sülyedt s aztán ismét egy
óriási hullámhegy tetejére vettetett, úgy hogy
a kerekek a vizet alig érinték. Rettenetes volt
a zivatar. Én a hajó fölött átcsapó, mindent el-
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árasztó hullámok
elől hajó-szobába
akartam menekül
ni ; hanem e gőztelt, büdös üregben csak a tenger
tompa zúgása, s a
tengeri betegség
ben sinlődők nyö
gései hallatszot
tak, tehát ismét a
födözetre mász
tam és nyugodtan
engedém fejem fö
lött a hullámokat
átzúgni. A föl
tárult látvány is
oly szép volt mint
borzasztó. Az ég
egész dél felét éj
sötét vihar felle
gek bőrrák be,
csattogó villámai
kkal függve a fel
korbácsolt tenger
sötét chaosa fö
lött ; a másik fele
ellenben a legderültebb kékszinben pompázott, és
a naptól legszeb
ben megvilágított
közeli s p a n y o l
partot láttatá. A
jármű labtaként
repült mindenfe
lé, és meghajolva
dőlt majd egyik,
majd másik olda
lára, úgy hogy a
vitorla rudak vé
gei a vizbe értek,
és az egyik kerék
mindig szabadon
keringett a leve
gőben. A gépezet
csikorgott és nyö
gött, a szélvész vi
sítva fütyölt a ha
jó köteleken át, a
hullámok sziszeg
tek és bőgtek mint
dühöngő oroszlá
nok,a dörgés szün
telenül dübörgőit,
borzasztó hang
versenyvolt. Egy
spanyol vitorla
hajó tántorgott
köztünk, haszta
lanul törekedve a
magas tengerre.
Majd belnizá min
den vitorláját s rö
vid ideig ugyan
azon helyen ingott
ide s tova. Való
színűleg horgonyt
vetett, azonban a
kötelek szakad
hattak e l, mert
újra a part felé
hajtatott. Most a
vész-lobogót húz
ta fel; de mi nem
segíthettünk. Mint
zseb-kés rögtön
összecsattant , a
hullámok össze
csaptak fölötte,
sötét tömege is
mét rögtön eltűnt
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a viz fölött, a nél
kül, hogy árboczaiból csak vala
mi is látszott vol
na ; a hajó partra
vettetett. Midőn
ezt láttam, jéghi
degség futott át
rajtam és aggódva
tekinték a mind
inkább közeledő
Gibraltár fekete
szikláira. A Pun
ta de Európa körülvitorlázása volt
a legveszedelme
sebb. Szerencsé
re megszűnt a zi
vatar a mikorra a
tengerszorulat be
meneteléhez ér
keztünk. Az an
golok egyik jela
dást a másik után
küldték a hegyről,
magyarázva,hogy
merre menjünk,
nehogy a sziklák
nak hajtassunk.
Soha nem láttam
pompásabb hul
lám toldást, mint
itten. A hullámok
nem csak a szik
lákba és a Punta
de Európa bás
tyáiba ütköztek;
hanem habjaikat
még a világító to
rony lapályáig is
fel föcskendezék.
Végre sikerült e
veszedelmes pont
ot körülvitorlá
znunk, egyedül a
Gibráltáröblevolt
felzúdulva ú g y ,
hogy a kapitány
az algecirás-i rósz
révparton, hol a
spanyol gőzhajók
kikötni szoktak,
nem mert hor
gonyt vetni. Azért
az öböl hátsó ré
szén be ment, hol
a viz nyugodtabb
volt, és itt a Campo de San Roque
környékén lees
reztette a ^hor
gonyt. — En és
német utitársam
valánk az egye
düli utazók Gibráltárra , s miu
tán a kapitány
innen tovább Cadix felé akart vi
torlázni, másnap
korán reggel egyik sajkáján a
szárazra vitetett
bennünket, daczá
ra annak, hogy
mi minden módon
iparkodtunk őt er
ről lebeszélni, mi
után az Algecirasban váltandó „li
cenciánk 11 a Gibráltárba menésre
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hiányzott. Meg sötét volt, midőn bennünket
San Roque hallgatag partjára szállítottak. —
Alig léptünk azonban a szárazra, midőn
több oldalról hangzott egy nyers „ki az?“
s utána egy még harsányabb „megállj .' vagy
tüzet adunk!“ Most több sötét alakot lát
tunk közeledni, kikben mi spanyol vám-ka
tonákra ismertünk. Miután tiltott helyen száll
tunk ki, csempészeknek tartottak bennünket.
— Mihelyt azonban sajátságos sorsunk érté
sükre esett, udvariasak lettek, később halá
szokat vezettek hozzánk és segítettek a kira
kodásnál, miért semmi pénzt sem fogadtak el.
A halászok vélték, hogy mi, mint idegenek
„licencia'1nélkül is bebocsáttatunk Gibráltárba.
így tehát pompás időben evedzhettiink a kék
öblön keresztül Gibráltárra.
Minél közelebb ér az ember Gibraltárhoz,
annál felségesebben tűnik föl a középső és leg
magasabb csúcson állójeladó-ház, melynek bás
tyáján büszkén lobog az angol zászló. Dél felé az
elég gyenge hajlású szikla fóldnyelvben végző
dik, a melynek Putna de Európa nevet viselő
lég, zélsőbb szögletén áll a világító torony, félel
mes erödítvőnyek közepette. Az északi csúcs
meredeken függ le. Itt három szoros nyilás
jelzi a szikla belsejében fölállított ágyu-telepeket, melyekből a Campo de San Roque spa
nyol vonala lelövöldöztethetik. Egy sor úszó
tonna jelöli ki az angol birtok határát, hol
mindig több angol hadihajó horgonyoz. Még
csak itt lehet észrevenni a fák buja tenyésze
tét és a város előtt a part hosszában elnyúló
számtalan mezei lakot. Kétnegyed volt tizre,
midőn Waterport töltésére megérkezénk. —
Az angol kapu-tiszt igen udvarias volt. Még
három órát kelle a kapu előtt várnunk, mig a
porosz consul közbevetéséi'e „kivételesen11megeugedtetett a bemenet, s kezesség állítása mel
lett tartózkodási jegyet nyertünk a Gibráltárbani maradásra. A „licentia11 ugyanis csak a
városbai bemenetet nyitja meg. Ki egy napnál
tovább akar maradni, szükséges egy gibráltúri
lakos kezessége. Azonban misem könnyebb,
mint ezt megszerezni, miután a Gibraltárban
lakó zsidók egy fél piaszterért, vagy valamivel
többért örömest ke leskednek a meddig tetszik.
A hosszú várakozási idő alatt volt alkalmam,
a sok nemzetiséget figyelemmel kisérni, mely
a kikötőbe tolongók által képviselve volt. An
golok , skótok, spanyolok, Olaszok, mórok,
zsidók, négerek és mulattok forgolódtak itt tar
ka vegyületben. A mórok büszke nyugodtsá
gukkal tüntették ki magukat, mely sűrű sza
káik fehér turbánba burkolt arczukon tükrö
ződött. — Alig méltatták az afrikai zsidókat
egy pillantásra, kik szolgálatukat legnagyobb
készséggel és beszédességgel ajánlák. E zsi
dók még akkor se hagyák magnkat visszarenzenteni, ha a mór őket arezul köpi, vagy mint
rühes ebet odább rúgja. — Az afrikai zsi
dók szintén keletiesen viselik magukat; csak a
turbánok helyett bőrsapkát s a mohamedánok
sárga papucsai helyett feketéket hordanak. A
csak nem olaj bogyó szinti marokkóiak veres
ruhát viselnek s a zöld turbánokat hordják.
Mind a mórok, mind a marokkóiak redötelt
fehér burnusba burkolják magukat. A zsidók
vállköpenyt hordoznak, s nejeik bő, fekete se
lyemmel béllelt öltönyt viselnek, vörös szövet
ből egy fökötő alakú csuklyával s a karok szá
mára két nyílással. Senkinek ez afrikaiak kö
zül nem engedtetik meg a Gibráltárbani lete
lepülés ; daczára ennek azonban sokan csak
nem folytonosan itt laknak, miután meghatá
rozott tartózkodási idejük lefolytával Afrikába
mennek s csak hamar visszajőnek.
A vizi kaputól egy nagy, kaszárnyákkal
körülvett térre érkezni, s innen a város leg
szebb utczáiba, a király-utczába (King Street).
Egy egészen más vidékbe láttuk magunkat
átvarázsolva 1 A házakon nincs erkély, mind
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zöld redőnyökkel vannak ellátva, és sárgára,
mások feketére festve. Egyik szivargyár a má
sik után következik; nagy szállodák, bor- és
sörcsarnokok, kávéházak, árurakhelyek, müés könyvkereskedések, minden lehető itt szűk
térben sűrűén összecsoportosítva. Közben a
mór kereskedők tűnnek föl sátraikban, kik
porezellán csészékből kávéjukat szürcsölve,
puha vánkosokon ülnek, alacsony asztalaik
mellett, melyeken rózsaszeszek, gyapjú és se
lyem övék, szőnyegek stb. effélék vannak ki
rakva, — Kellemetlen a szénpor, melyet a szél
a kövezetlen utczákon kereeztüljhajt.Azokrészben oly meredeken nyílnak a hegyek felé,
hogy az egyik ház küszöbe a másik tetejével
egyenlő magasságban fekszik. Vannak oly utczák is, melyek csak a kőtömegbe vésett lépcsözetekböl állanak.
Tartózkodási jegyekkel szabadon járhatni
a kapukon. Ezek közül a déli kapu a közvet
lenül előtte fekvő sétakertbe (Alameda Garden)
vezet. Ez egy a legválogatottabh külföldi nö
vényekkel telt park, melynek padjai és bokrai
az öbölre, a spanyol hegyekre és az afrikai
partokra elragadó kilátást nyújtanak. Itt áll
AVellington herczeg broncz emlékszobra. — A
sánczokban mindenütt hosszú ágyu-sorok tűn
nek elő. Maga, a mint egy száz lábnyi magas
Punta de Európa is felelmesen meg van erősítve;
minden szikla részen ágyu-telepek és kis erő
dök emelkednek. Tiszta időben kivehetők in
nen Ceuta bástyái és épületei, habár a távol
sága 7’/2 órát teszen. — A városból különbö
ző tekervényes utakon felhághatni egész a jel
adó ház magasságáig, a honnan az egész hegyet
tetszés szerint szemügyre lehet venni. Azonban
a nevezetes földalatti ágyukkal kirakott üre
gek megszemlélhetésére különös engedély
szükséges a Gouverniumtól. Ezen üregek igen
hosszú, az eleven sziklába vésett folyosókból
állanak.
E folyosókban, kissé emelkedő apró kova
kövezel en, durván vésett nyílásoknál állanak
az ágyuk, és mindenik mellett egy golyó pyramid, másrészről az ágyu-szekerek. Egyébiránt
az ágyuk használása alkalmával annyira meg
telnek e bal lángok puskapor-gőzzel, hogy a
tüzérek ki nem állhatják, a miért is minden
próbánál szerencsétlenségek történnek. — A
gibráltári sziklának kerülete mintegy három
mérföld, hosszasága egy óra és szélessége an
nak egy harmada. A legmagasabb csúcs 1439
lúbnyira fekszik a közép tenger fölött. A kilá
tás onnan felülről azért oly sajátságos, mivel
az ember úgy lebeg a tenger fölött, mint ma
dár a levegőben. A keleti part borzasztón ha
sadott és részben függőlegesen emelkedő szik
lái mogorván tekintenek egymásra. Ez oldalon
tanyáznak Európa egyedüli majmai a sok apró
nyitásban és hasadékban, mely itt rendkívüli
mennyiségben sárgádzik, és 3—4 lábnyi tör
zsöt képez. Ezek az úgynevezett török-majmok
(Simius sylvanus seu inuus) ugyanazon faj,
melyet nálunk közönségesen a medvékkel mu
togatnak és tánezoltatnak; sárgásbarnák és
fark nélküliek. Ritkán mutatják magukat;
csak egyszer láttam kői ülbelül hatot, melyek
vígan forgolódtak a bokrok között és mászkál
tak a sziklákon. Az év bizonyos szakaiban
azonban néha 40 —50 darabból álló csapatok
jelennek meg, melyek azonban csakhamar el
tűnnek. Magas pénzbírság alatt tiltva ezeket
akár megölni, akár elfogni. Ezért egész bátor
sággal jönnek a jeladóház mellbástyájához és
etetik magukat; mielőtt azonban észrevenné az
ember, a legrendkivülibb torzképet vágva kö
vekkel dobálnak. A barlangok körül legláto
gatottabb a szent-Mihály-barlang. Afrika felé
fekszik több több ezer lábnyira a tenger fö
lött. Nyilása mintegy 12 négyszög lábnyi ásító
szikla-hasadás. Nem messze a bemenettől egy a
természet által alkotott oszlop áll, mely mint
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egy óriási tölgy dereka a magasba marad,
mintha a tetőzetet támasztaná. Egy rendkívül
meredek örvény vezet 100 lábnál tovább le
felé, hol a barlang egy kikémlelhetlen mélysé
gű üregbe vész. Minden kísérlet ez üreg mély
ségét meg-megmérni hasztalan volt; egyik
meredek mélység a másikat látszólag végnél
küli sorozatban követi; egy vagy más helyen
kinyúló párkányok mutatkoznak, melyek a
vakmerőknek nyughelyül s kötéllépcsőiknek tá
maszpontul szolgálnak a mélyebbrei való eresz
kedésre. Az őrség több tisztje és katonája la
kolt már vakmerő kíváncsiságáért ez utón —
Más helyeken is lépten-nyomon sötét tátongó
mélységekre találunk, melyek minden irányban
kiterjedve a föld alatt szétágaznak, úgy hogy i
könnyen azon véleményre vezettethetünk, mi
szerint az egész kőzet belül mint méh sejt keresztül-kasul van lyukgatva.
A gibráltári sziklatömeg már a legrégibb
időben, mint Herkules oszlopainak egyike is
mertetett. — Itt kötött ki 711-ben Tarik arab
vezér, és az Gibl-al-Tarik-nak (Tarik hegye
nevezte). Később e hely a spanyolok kezébe
került és 1704-ben az öröklési háború alatt az
angoloktól Károly ausztriai föherczeg nevében
elfoglaltatott, és azóta folytonosan uralmuk
alatt tartatott.
A sok, eredménytelen kísérlet közül, me
lyek az angolok Gibraltárból! kiűzetését czélozták, az 1782-diki ostrom legnevezetesebb.
A hegy lábánál 30,000 franezia és spanyol
állt, kik minden reményüket a megerősített
úszó ágyu-telepbe helyezők, melyek két tető-,
vei oly erősen valónak védve, hogy a bombák
és golyók semmi kárt sem tehetőnek bennük.
T íz ily ágyu-telep építetett, összesen 397 ágyú
val ; minden ágyúra 36 embert számítva, a te
lepek fódözete több mint 14 ezer emberre rú
gott. Kémeket fogadtak s nekik nagy összeget
ajánlónak jutalmul, ha kötelességeiket teljesí
teniük. September 13-án 1782-ben közeledtek
az erődhöz és elkezdtek tüzelni. Az angol pa
rancsnok, Elliot tüzes golyókkal akarta az
úszó telepet lövöldözni; azonban nem volt
módja ezeket elegendő mennyiségben készít
tetni. Schvenkendick, német szeg-kovács segité
ki zavarából az által, hogy egy kályhát ahoz
fölszerelt. Most a tüzes golyók ezrenként hul
lottak a telepekre. Már délután a főtelepből
füstoszlop emelkedett föl, s az ellenség haszta
lanul erőködött az égést oltani, és a támadt ré
seket betömni. — Éjjel 1 órakor már 3 telep
egészen lángba borult, mig mások égni kezd
tek. A szorongatott legénység vész-jelt adott
a spanyol hajóknak. Azonban az erődből ki
küldött 12 ágyú naszád megakadályozta az
ostromlók hajóit a segítésben, mind erős tüzet
bocsátott a megerősített úszó telepekre, me
lyeknek legénysége a nap keltével a legsiral
masabb állapotban volt és az égő telepeken
segélyért kiáltozott. Most az ostromlottak ma
guk siettek a veszélyben levőknek segiségükre, s bármily veszélyes volt is ez, mivel a szét
repedezett telepekből a megtüzesedett ágyuk
golyói és égő fadarabok türün hullottak felé
jük; 13 tiszt és 344 közvitéz köszönte életét
az angoloknak. A szárazról is egy fötámadást
meghiusíta Elliot.
Gibráltár jelenlegi őrsége 4000 ember. A
lakosság többi részét 16 ezerre tehetni bár ez
mindenféle népből van összeállítva, mégis csudálatra méltó rend uralkodik mindenben. A
rendkívül tisztán tartott utczákon koldust nem
látni; minden állásnak és nemzetnek meg van
nak saját jogai, s miután tökéletes vallássza
badság uralkodik, a különböző vallásfelekezetüek közt semmiféle súrlódások se fordulhat
nak elő. — Mindezek daczára Gibráltár nem
sokkal áll fölebb egy rablófészeknél, miután
az angolok a csempészetet a legszemtelenebb
/
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I dott remény, kétségbeesés, valamint azt az időt
B‘
! is, melyet alvásban töltünk el, teljes joggal ki
Az ismeretes franczia tengerész, Legrand kell törülnünk az élet összegéből.
Pál hetvenegy éves korában halt meg. Halála
Midőn hat éves valék, nagy' erőködéssel
előtt nehány nappal a következő eletirási váz- | beszéltem; hét éves koromban nagy lyukat

j dém tanulmányaimat; szétzúzott koponyám

l^y halott, aki nem élt.

(L ásd szövegét a 36 3 -d ik lapon).

ütöttem koponyámon; kilencz éves koromban
meggyógyultam. Miután eddig egész életem
csak dadogás- és fájdalomból állt, kilencz év,
amint illő, leszámíttatik. Tizedik évemben kez-

A liolioricza-csősz.

módon pártolják, és ezáltal egyszersmind igen latokat tette papírra, bebizonyítandó azt, hogy
rontólag hatnak a spanyol nemzet erkölcsére. semmit, vagy csak igen keveset élt:
Élni annyit tesz, mint élvezni; mindazt
mi fájdalom, szenvedés, aggály, unalom, csaló

miatt nehéz fejem volt. Két év alatt végre tud, tam az ábc-ét. A Z. betűért — mellékesen
| mondva — 1400 pofoncsapást kaptam. Tizen! két éves koromban végre olvasni tudtam; de
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az abc martyija valék. Kísérletet tettek a latin
nyelvet rám erőszakolni, e mellett feledem
anya-nyelvemet és tizenöt éves koromban nem
tudtam semmit.
Ostobaságom miatt büntetésül majd min
den nap kenyérrel és vizzel vendégeltek meg;
ennélfogva bat évet ismét leszámítok.
Ezután egy jegyzőnél irnoki szolgálatba
léptem, mely ismét uj vértanuság volt rám
nézve. Hat órakor fölkeltem, a kályhát befu
tóm, a foglalmazványokat iszonyú sok helyes
írási hibával leírtam, és az étel helyett verést
kaptam az első Írnoktól. Ez, életemből leszá
mítandó vizsgálati idő, öt évig tartott.
Húsz éves valék, midőn atyám, engem
megunva, a „Bell-Poule“ fregatte-ra küldött.
A födélzetet mostam, a köteleket összegöngyölém, fölkusztam az árboczra, a vitorlát bevon
tam és naponkint harmincz ütést kaptam ; ez
négy évig tartott.
Végre a freggatte-ról elbocsátottak és fű
szer-kereskedővé változtam át; D. Orsolya kis
asszonyt, egy esztergályos leányát nőül ve
vőm, kaptam vele harminczezer frankot, mely
összeg egy st. domingoi czukorgyárra jelzálogilag be volt táblázva. Boldogságom azonban
nem tartott sokáig, feleségemnek fa-lába volt.
melyet atyja esztergályozott neki. A boldog
talan ezerszer bocsánatot kért tőlem e termé
szeti hiányért: a hozomány iránti tekintetből
megbocsátottam neki.
Nemsokára azonban iszonyú hirt kaptam,
hogy St. Domingóban a feketék föllázadtak,
és harminczezer frankomat felpörzsölék. Xcm
maradt egyebem, mint feleségem fa-lába.
Midőn harminczadik évemet elértem, fele
ségem rheumatikus fájdalmak következtében
meghalt; e baj egyetlen valódi lábát rohanta
meg. Házas életein hat éve alatt szüntelen igy
szóltam magamhoz:
— Mily ostoba voltam mégis, egy fa-lábbal egybekelui.
E bat évet tehát méltányosan kitörlöm
életerőből.
És igy miután létemből az első harmincz
évet kitörlém, még csak a hátralevő negyven
egy év hova fordításáról kell magamat a kö
zönség előtt igazolnom.
Miután mint minden ember, életemnek
harmadrészét, — sőt talán többet is, — alvás
ban tölteni, huszonnégy év megint leszámí
tandó. Miután mindig igen szórakozott valék.
egy teljes évet vesztegettem el, szekrényem
kulcsának folytonos keresővel. Azt pedig bi
zonyára senki se fogja állítani, hogy az em
ber él akkor, midőn a szekrény kulcsot keresi;
ennélfogva egy évet leszámítok.
Hajporozás, fésülködés s beretválkozással
elveszett három év.
Fogfájásban szenvedtem öt évig. Életem
nek szép része a harag kitörései és kérdezősködésekben veszett el, mint például:
— Hány óra ?
— Ma rósz kedvem van.
— Hogy érzi ön magát V
— Magamat ajánlom!
— Iszonyú hosszú telünk van !
— Ma nagyon meleg van!
Ezért leszámítok három évet.
Hat hónap csizma-váltásra lett áldozva, s
ép ennyi időre volt szükségem kalapomat ke
félni, tehát egy egész év.
Divatos drámák és félreértett geniek fölülmulhatlan mestermüveinek meghallgatása,
valamint a női emanczipaczióról irt szellemdús
lirlapi cikkek elolvasására egy évet veszte
gettem.
Végül az elsózott leves, száraz beefsteak,
kemény tojás stb. fölötti panaszokban elve
szett : egy év. Egész összeségben tehát hetven
egy év. _
Utó irat. Az egyedüli harmincz nap, mely
\
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ben éltem, a házasságomat megelőzött idő volt.
Igen boldog valék, ha jövendőbelimet láthatára,
midőn a kereveten ült és fa-lábát hosszú ruhá
jával eltakaró.
De miután mérgelődtem a miatt, hogy e
harmincz nap alatt oly ügyetlenül boldognak
érezém magam, ezt is kitörlöm, mint a többit
életemből. Hetvenegy éves koromban tehát
meghalok, a nélkül, hogy éltem volna.

mellett ugyan e födél alatt jó és olcsó étterem,
jutányos és kényelmesen berendezett s ;obák
is lévén, itt minden kigondolható kényelmet
fültalálhatni; minélfogva biztos reményünk
lehet, hogy e nagy figyelemmel berendezett
helyiség rövid idő alatt a testvérfőváros leglá
togatottabb helyévé leend, mire nézve nagy
mértékben biztosítékot nyújt a figyelmes és
pontos és pontos szolgálat is,' melyben a fürdő
vendégek itt részesülnek.
-y -d ,

A budai r á c z f ü r d ű í K ■ ■
(Képpel).

K Í

áhí

Felső képünk ezelőtt Mátyás király für
dője volt, most pedig dr. Heinrich Nép. János
ur ernyedetlen buzgalma és áldozatkészsége
folytán kiépíttetvén, közfürdővé lett átalakít
va. (Az épület átalán véve régi, és a tulajdonos
is meghagyó eredeti minőségében, csupán egy
felső nyílást alkalmazván reá, honnan a fürdő
világítását nyeri. Ez épület az egyedüli ma
radványnak látszik a Mátyás király korában
emelkedett épületek közül. E fürdőben pihente
ki a dicső emlékezetű király fáradalmait és
szerzett üdülést magának. E fürdő a várpalota
kerttel egy a délnyugati oldalon alkalmazott,
széles földalatti bolt-ives ut köté össze. A köz
fürdő helyiségeiben még ma is látható egy
nagy márvány-tábla. Mátyás király czimerével. Ez különben egy hatalmas kupola, hol
most mérsékelt 3 krajezárnyi díjért ezerenként
élvezik a forró ásványfürdőt hideg zuhanyai
val és szereznek maguknak javulást és üdü
lést ; mert daczára a tett javításoknak és a le
hető kényelmes berendezésnek, a tulajdonos
megtartó a régi mérsékelt díjszabást, és meg
vagyunk győződve, hogy a számos látogatás,
s az általános elismerés meg fogja jutalmazni
nemes törekvéseit. — A medencze szélessége
nyolcz szögben öt öt és mélysége 4 láb; a vizömlés egyenesen a forrástól oly erős, hogy a
medencze, melyből naponkint este .10 órakor a
vizet kieresztik, reggeli két órára már ismét
telve van. Daczára. hogy e fürdőt naponként
százan meg százan használják mind a két
nemből; a fönálló rendtartás mellett soha sem
mi illetlenség nem fordulhat elő. Ittas és un
dorító emberek nem bocsáttatnak be és igy el
mondhatjuk, hogy e fürdő a tisztességes és va
gyontalan.. osztály számára valóságos jóté
temény. j
AMlrcpüuk az úgy nevezett Széchenyi
osztályt tünteti elő. Ez áll egy hosszú tágas
folyosóból, mely fölsőjét a szép építészeti mii
mellett Széchenyi István mellszobra és az alatt
egy nagy óra díszíti. Jobb és bal felől kő-, porczellán- és fehér kamarai márvány-kád-fürdők
vannak berendezve; maguk a fürdők egyenkint előszobából, mely a kényelmes kerevet és
más szükséges kellék mellett órával is el van
látva, és tulajdonképeni fürdőből áll, melynek
medenezéje körül belül egy négyszög öl terü
letű, mélysége pedig négy láb, s a medenezébe
kényelmes lépcsők vezetnek; a fürdő szobában
jobbról a zuhany készlet, balról a gőzvezeték,
a bemenet fölött perezmutató, s elől a vizvezető
vaunak fölállítva. A meleg vizömlés oly erős,
hogy 30 krnyi díjért az egész medenezét újból
fris vizzel lehet megtölteni. A fürdők felső ré
szét szép obeliszk díszíti, s e mellett lég veze
tési készlet van fölállítva; szóval e helyiségek
ben mindent föltalálhatni, mit egy fürdőtől kí
vánni lehet; a fehérnemüek szárazak és telje
sen szagmentesek. Télen át minden helyiség
fütve van, minélfogva e fürdőt télen át épen
oly kényelemmel használhatni, mint az év
egyéb szakaiban. Az egyes szobákban alkal
mazott órák egyenlően járnak a folyosó hátul
ján alkalmazott főórával. A helyiségek öszszesen gázvilógítási készlettel látvák el, s e

A nagy oczeán.
(V é g e).

A tengerész legközönségesb kísérői közé
tartoznak a Sárda tinhalak és makárok. A haj í
lassú menetét a mintegy 4 láb nagyságnak
gyakran hónapokon át egész seregenként kö
vetik; de több napi gyorsabb vitorlázás után
eltávoznak, mig a kisebbek inkább a gyor
sabb utazást kedvelik, és nem is oly állandó
kisérők, mint a nagyobbak. —
Nem ritkán találkozik a nagy oczeán
utasa a lapos s z á r nyú kar dóval (Xiphiásplatypterus). Ennek a tengeri szörnynek
barna háta és ez istszinü hasa van, mely az
ellenség üldözésénél több szint játszik, melyek
között bizonyos szép kék a kiváló. Amint egv
csoport kisebb halat megpillant, villám sebes
séggel ront reájuk, és miután a lehető legtöb
bet közülök hegyes, kardalaku szájával át
szűrt, ismét lerázza arról és egész nyugodtam
eszi meg. Bennett maga látott oly kardhalat,
mely egyetlen rohamra, rendkívüli sebességre],
három makárt szúrt keresztül, és legott meg
is ette, és valószínűnek tartja, hogy a nagy'
oczeán társas halfajai, mint minők a t i n h alak, makár ok és társas csonka-fejek (boniták, albikorák és dorádok), azért szeretnek
a hajók vagy hullámok közelében tartózkodni,
mivel ott a kardhal gyilkos üldözése ellen
némi védelmet nyernek. —
A czápa, kísérőivel a gál ya gáncs
csal (Echeneis) és n dur ba nc s c s a l
(gasterosteus), is megjelenik olykor-olykor a
sik tengeren, különben ott a természet rideg
és magányos, mig a szigetek közelében a víz
be] : sokkal több állat sürög-forog. Esehscholtznak Chili és Paumota közti útjában feltűnt,
mi kevés állat tenyész a nagy oczeán felszí
nén ; mert a repülő halakat kivéve, alig látott
más állatot, de még ezeknek száma is szapo
rodott a szigetek közelében.
Azon átlátszó, kocsonya nemű tengeri
állatok, a bőm laszok (medusae), szárnyl ábna k (pteiopoda) és bócsák (Salpen),
melyek az atlanti tenger melegövi részeiben
tenyésznek, a nagy oczeánban is hasonló ne
mekben fordulnak elő, csak a válfajuk gyakran különbözők. A pompás szömörese (phisalia, például itt nem tiszta rózsa-, vagy biborszinii; hanem zöldbe játszó kék taréja van.
És igy van az más állatokkal is.
Mi mély homály fedi még különben a
nagy oczeánnak alsó fokon álló állatvilágát,
abból is kitetszik, hogy azon 14 bomlasz-faj
közül , miket Eschscholtz utján Samoától az
egyenlítőig gyűjtött, csak egyetlen egy volt
addig ismeretes.
Ha a tengerész néha több napokon át, ri
deg. majdnem minden élő lénytől elhagyatott
tájakra talál a nagy oczeánban, másutt ismét
az élet oly bősége lepi meg, mely még a leg
merészebb képzeletet is túlszárnyalja!
A tenger sötétkék színe nem ritkán hir
telen változik, fakó, vöröses, sárga vagy zöld
színre, mely aztán mérföldekig tart el, és szám
talan milliókra menő apró tengeri állatoktól
származik. —Jönnek, nem tudni honnan, men
nek, nem tudni hová? A legközelebbi hajó,
/
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mely e helyen halad el, talán már kristálytisztának találja a vizet, és természeti szinét
nem zavarva élő lénytől. —
Kittlitz is említ ily érdekes tüneményt,
nagy oczeáni Htjából. — Már meghaladta az
északi szél 36 fokát, és már lengeni kezdenek az
északi mérsékelt öv hűsebb szellői, midőn friss,
hanem is zord szél mellett a tenger messze tá
volságon át myriád s z ömör csékkel ÍPhi
salia) volt borítva, melyek a vi t or l á s bom
lás z o k h o z (velella) tartoztak. — E faj va
lamivel nagyobb volt, mint az atlanti tengeré,
és felső átlátszó részét kivéve, szép ultramarinkék szinii. Ez állatok két napi távolságra
borították a tengert a meddig a szem csak ért;
— midőn hirtelen változás történt. Ezen bomlaszok helyett, vagy közvetlenül tömegeik közé
tódulva, most hosszú, párhuzamosan egymást
követő vonalokban úszó, mintegy két ököl
vastagságú gomolyok mutatkoztak, melyek
egy nevezetes héjanczrendhez tartoztak gyak
ran a hajó oldalaihozi tapadásuk és nagy sza
porodásuk által annak menetét lényegesen las
sítják. — Ismeretes, hogy ezen állatok mint
több más alsó fokú tengeri állat p. az osz
triga, — élet-folyamukat szabadon úszva kez
dik, és aztán kacslábukkal valami szilárd
; tárgyhoz, gyakran a hajóhoz tapadnak és oda
nőnek, mire a fejetlen, többnyire félig nyílt
kagylóban rejtett test körülmozog, hogy hu
szonnégy tagolt kacsukkal zsákmányolhassa
nak. Az úszó gomolyok hihetőleg úgy támad
tak, hogy az ö 11e m z ti k ács ár (Lepas fasticulata) a zsákmányul esett velellák porczogós hátgerinczékez tapadt, mely7ekkép a gyor
san növekedő állattömeg központjává lett. A
legnagyobb és legtökéletesebben kifejlett péli dányok alul csüngtek, inig a parányi ifjabbak
a hézagok közt inkább fölülről foglaltak he
lyet. Mindnyájan versenyezve törekedtek föl
falni azon bomlaszokat, melyeket az ár legközelebbre hajtott. Támadó szerveik zsákmányuk
sziliétől többnyire megkékültek, és a bomlaszok száma szemlátomást kevesedett, mint
hogy helyüket ez uj foglalóknak kellett áten
gedniük. Az úszó gomolyok nagyobb súlya
okozható, hogy az ár mindig beljebb hajtó á
bomlaszok rajába, mi módon végképi elpusztí
tásuk várható volt. — Néhány napig tartott e
csodálatos úszó gomolyok látmánya, melyek
fürge, gyilkos életük daczára egészen a vizáihatalmára voltak bizva. — Bámulni kellett
azon szabályosságot, mely szerint a beláthatlan vonalok egyenlő távolságban következtek
egymásra. Ha meggondoljuk, hogy ez állatok
legkevesebb négy szélességű foknyira borítot
ták el a tengert, lehet némi fogalmunk mesés
számukról. — De nyomukban már számos
cseltó (delphinus) és fizéter csapatok voltak,
melyek az öt lemezű kacsárok úszó hadát hihe
tőleg ép oly kegyetlenül pusztították, mint.
azok a vitorlás Bomlaszokat. Mi gyakran is
métlődhetnek nagy állattömegek ily pusztító
vándorlásai oly tengeren, mely mintegy az
egész föld harmadrészét teszi!
Oly irtóháboruk ezek, melyeket sokszor
nem lát emberi szem, vagy melyeknek színhe
lyén a haszonleső czetvadász közönyösen vi
torláz el!
Valamint a tenger mélyében, minden ál
lati alak bizonyos övékhez van szorítva, szint
úgy változnak a szine fölött lebegő madarak
fajai is. — Midőn az utazó délről jő, a bujdosó
ikrász (albatrosz) régióját elhagyja, a piros
f a r k ú P h a e t o n (Paeton phoenicurus) és a
magasan repülő t e nge r i héj a jelennek
meg. Ez utóbbi a hajó föárboeza fölött szeret
lebegni, és csőrével az árbocz lobogójából da
rabokat tépeget ki. — Viharos időben igen jó
dolga van, mivel akkor dús zsákmányra tesz
szert; de midőn csendes a tenger, a halászat
kevésbé sikeres, és akkor a nálánál gyöngébb
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f a j t á r s a i t támadja meg, melyek kitűnő kor nem tetszketik többé ismeretlennek oly
búvár tehetségüknél fogva bármikor képesek tenger, melynek termékei az Európa tengeri
élelmüket a tenger vízéből elé hozni. — A p i- városokra és gyárakra oly élénken hatnak, és
r o s f a r k u P h a e t o n nak csillogó fehér tol- nagyobb érdekkel és részvéttel követjük a
lazata van, és csak egyes, hihetőleg fiók pél polinesiai népek sorsát, kiket az emelkedő for
dány o k n á 1 mutatkoznak apró fekete ke galom az európai mozgalmak árjába mindin
resztfoltok ; de mindnyájuknál az erős miniuín- kább belesodor ül . . . . .
veres csőrtől fekete esik megy szemükön ke
Dullos Gyula.
resztül, és különösen jellemző a két hosszú,
keskeny czinóber-vörös toll a farkuk közepén.
Nem látszik e madárnak aránylag kis szár
nyairól;^ .ogy a teremtő örökös repülésre renA kiiltoricza-íNŐsz.
cjfelé. -.—
; -Kittlitz soha égj-etlen egyet sem láfott/iijru/vagy úszni, ellenben oly magasan re
(Képpel).
pültek' mindig a viz szine fölött, hogy semmi
A faluban már rég elharangozták a delet,
hajlamot se árultak el az úszásra. Még mindig
talányos, e madár mint tölti az éjt; úszva al- a nap forró sugarait küldi a földre, a mezei
szik-e, vagy valami magányos sziklát keres munkások-a délelőtti fáradság után délebédjü
ket elköltvén, a mező valamely árnyas helyén
az éji nyugalomra ?!
A t e n g e r i m a d a r a k , melyek egy hüselnek, uj erőt gyűjtendők a délutáni mun
kor a tengerészre más érdekkel nem bírtak, kára, Csőszünket is ily állapotban tünteti elő
minthogy örökös kísérői lévén, kis változást s képünk, a mint a kis leánykája által hozott
élénkséget adtak hosszú, egyhangú utazásá szerény délehédjét elköltvén, hűvös kunyhó
nak: nehány évtized óta mint g u a n o-készí- jában subáján heverve kis makra pipájából
bodor füstöket ereszt s jobb kezével fejét meg
tők előbb nem sejtett fontosságot nyertek.
A nagy oczeán kellő közepén levő költé támasztva gondolatokba mélyed, tán épen azon
si és gyiilhelyeiket niost mohón keresik; haj gondolkozik, hogy milyen nagy nr ö a renge
dan megvetett szírt- és burányzátorok most teg kukoricza-földön, egész egy kis király,
értékes birtokokká lettek, és ha hébizonyul, uralkodván nem csak a mezők madarai fölött,
hogy az ott talált guanó, minőségénél fogva de még a kukoricza-földek tulajdonosai is megérdemes a gyűjtésre, kétséget nem szenved," j hozzák neki évenként uralkodói attribútumát.
hogy nemsokára uj kincsforrások fakadnak a Leánykája a hosszas ut fáradalmait szintén a
nagy oczeán eddig rideg tájain, melyek az ott kunyhó htís árnyában pihenve ki. mély álom
gyorsan emelkedő forgalmat még növelni fog ba szenderült; még a különben mindig éber
: komondor is egész kényelemmel hever a lágyják. A nagy oezeán ióntossabb termékei közül gyep-pázsiton, nem törődvén még a tolakodó
a tekenös békát se szabad kifelednünk, mely legyek ingerkedésével sem, melyek mély álmát
nek szarvnemü teknőjét a nyerészkedő tenge háborgatják. — Szóval dél van és a déli órák
rész más áruért örömest cseréli be, s melynek ban az egész mezőségben nem láthatni talpon
húsa és tojásai a friss eledel hosszú nélkülözése j semmit sem; ezért áldozhat pár órát csőszünk
is a nyugalomnak.
... i
után igen jól Ízlik neki. —
A nagy oczeán gyöngye nem olyan értékes
ugyan, mint az ind. tengeré ; de azért találnak
itt is ezreket érő példányokat, és paumotui és
l párisi magyar egyletről.
...
carolinai gyöngyházon már sok üzér gazdago
dott meg, kiknek elég bátorságuk volt hajóik
(Páns.'.int. S83
kal e veszélyes corral-riffek közé hatolni. —
A mi halászainktól megvetett f é r g e n v
A „Fővárosi Lapok" szívesek voltak az itt
(Holothuria) a dunaiak legfinomabb csemegéi j alakult magyar egyletről említést tenni. Ezt
közé tartozik, és az ind oczeán malayai már a nem köszönhetjük meg másként, mintha koröhlegrégibb időktől fogva gyűjtik és készítik el kint értesítést küldünk a párisi magyarok éle
Canton piacza számára. Polynesia lagúnáiban téről.
és szirtei között mindenütt találni ez állatot:
Legelőször is ez egylet hasznosságát aka
— a Fidsi tengerszigetétől Paumotuig és a , rom kimutatni.
Marianáktól Radackig,
Ki a világ nagyobb részét bejárta, s honát
De e corral-szigetek szegény lakosai nem j rég elhagyva, arra határzá el magát, hogy Pá- j
eszik ez állatot, mely után a chinai kéjeuezek ! risban települ le, mint e sorok Írója — az két
annyira sóvárognak, és gyakran koplalnak, a j szeres élénkséggel érezheti, hogy mily üdvös
nélkül, hogy csak megkisérlették volna iséhii- j ily egylet létesítése a hazától távol, idegen nép
két ez utálatos féreggel csillapítani. Csak nem ; közt. Az egyesülés ereje oly hatalmas, hogy
régen lett a t r e p a n g vagy „biche de mar" ezáltal egy darab Magyarországot alkotha
(ez a Holothuria kereskedelmi neve) e tájakon i tunk a franczia főváros közepén.
is keresett áruezik. Angol és amerikai tenge- í
Az alapszabályok szerint ez egylet nem
részek Paumotu és a Carolina szigeteken a szellemi élvezetek, mint főkép segélyezés vé
benszíilöttek által gyüjtetik a viz alól, és vasat, gett alakult. De a magyar szellem nem elégelvagy más európai árukat adnak érte csei éhe. lieté meg ezt, s kiterjeszkedett amaz első ol
A gyűjtött trepangot, aztán Dantonban, dalra is. így ma már nem csak segitilnk,
vagy Shangaiban roppant haszonnal adják el. csekélységekkel, mert több még nem telik, ha
és ott theát vagy selymet vásárolnak az Euró nem társalgunk, buzdítjuk egymást, ápoljuk
pai piaczok számára. — Ekkép lesz egy nyo sziveink hazaszeretetét, s olvasunk magyar
morult féreg a nép-müvelödés eszközévé, és a lapokat. Otthonról ez nem látszik soknak, itt [
Holothuriáknak köszönhető, hogy az Angol — minden.
nyelv és angol műveltség a nagy oczeán nem
De társulatunk nemcsak a Párisban élő
egy félre eső, eddig alig látogatott szigetén magyarokat, hanem minden külföldre vándo
kezd meghonosulni. —
rolt hazánkfiát szívesen gyámolít, amivel csak
Ha a nagy oczeán összes termékeit te tud. Akár mily állású vagy iparú magyar em
kintetbe vesszük ; minők a czetvelö, halzsir, ber folyamodjék hozzá, szivesen szolgál útba
tajok vagy békateknő, gyöngy, gyöngyház és igazítással. Aki nem érti még jól e nép nyel
trepang, és ha meggondoljuk, h íny ezer em vét, s ide jött, hogy megkezdett pályáját be
ber talál hasznos foglalkozást e czikkek gyűj végezze, s iparában tökéletesítse magát, annak
tésében és adás-vevésében; továbbá milyen kalauzul, vezetőül szivesen szolgál. Ad kime
nagy pénztőkék hevernek forgalmukban; ak rítő tudósítást, fölvilágositást, s e mellett rajta
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van, hogy az idegen nép közé jött 8magát ide
genül érző magyar iíju munkához és lakhely
hez jusson. Ez a társulat egyik legszebb föl
adata és czélja, s mennyire üdvös ez, csak az
érezheti, ki e gyámolitást igénybe vette. Bárha
vennék minél többen.
Megtörténik, hogy valaki megbetegszik,
munkáját hosszabb ideig nem folytathatja, s
honába visszatérni elég pénze nincs — az egy
let oda törekszik, hogy ily szükségekben anyagi
segélyt is nyújthasson.
Hány neme és módja van a segélyzésnek,
melyeket társulatunk mind teljesítni óhajtana,
ha a hazából is minél több gyámolitást nyer
hetne. Igaz, hogy szegény hazánk szűk viszo
nyok közt él odahaza, de nincs-e még mindig
elég gazdag ember és nagyur, ki fölösleges
fényűzést visz, s ha fényes háztartásának mor, zsáiból valamit ide is juttatna, bizonyára jó
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cselekedet vinne végbe, oly honfitársaik iránt, ! emlékeztet, hogy mi a távolban is a hazához
kik azért jöttek el hazulról, hogy magukat egy- tartozunk — akkor mint cseppek vegyülünk
ben-másban jól kiképezzék, s a külföld uj vív és ősziünk szét, az idegen világ nagy tenge
mányait gyakorlatilag megtanulva, magukkal rében.
egykor haza vihessék.
Ezért méltó volna, hogy minden nagyobb
Végre ez egylet a magyar szellem és mű lap szót emeljen ez egylet érdekében, szólítsa
veltség föntartó erejét képezi közöttünk.
föl mindazokat, kiket az ég elég fölösleggel
Eddig az egymástól elszakadt magyarok áldott meg, hogy a „Boulevard Beaumarchaisa
itt lassankmt feledni kezdték anyanyelvűket, 60-dik száma alatt létezik egy magyar egylet
mert — bármint ohajták is — nem beszélhe- („la société hongroise4*), mely igen jó czélokat
ték azt senkivel. Hány ily magyarral találkoz tűzött ki maga elé teljesítés végett, de a me
tam én utazásaim közben, kik még folyvást lyeket csak akkor teljesíthet, ha a hazából is
szerették hazájukat, de már törve beszélték I gyámolitást kap.
anyanyelvűnket. Pedig tapasztalásból tudjuk,
Mi igyekezni fogunk minél több éle tjeit
hogy bárhová menjünk is, hazánk nyelve min ! adni magunkról, s ha a szerkesztőség szívesen
dig a legdrágább előttünk. Szebben hangzik | veszi, közelébb egyletünk állapotáról, a müez nekünk, mint a nyugat kimüveltebb nyelvei. j vészét, ipar, tudomány s a közélet érdekesebb
De ha ily egylet nincs, hol találkozhatunk, be I tárgyairól újabb közléseket is küldendek. —
szélhetünk, hol minden szó, minden hírlap arra
K o v y Zsigm ond.

TÁRCZA.
E gyletek és közlntézetek.
* M a g y ar A k a d é m i a . Múlt hétfőn tartotta
a Magyar Akadémia, a nyári szünidő előtt, utósó ülését.
A mathematikai, a természettudományi osztályok ülése
volt ez, s Hunfal vy János lev. tag értekezését hallottuk
1 benne: „Magyarország esŐzési viszonyairól.“ Szintoly
első és úttörő dolgozat, mint minapi értekezése a hőmér
ő i viszonyokról. Efféle munkákat kivonatosan ismer
tetni nem lehet, mert fő becsük épen részleteik gazdag
ságában á ll; de csak az eredmények összeállítása is több
tért kivánna, mint a mennyivel e rovatban redelkezhetiink. Elég legyen megjegyeznünk, hogy Hunfalvy János
a magyar korona tartományainak 42 különböző helyén
eszlelt adatokból vonta ki következtetéseit, holott a né
met tudományos világ eddig az egy Budán tett észlele
tekre alapította elméletét, hazánk esözési viszonyairól.
A fölolvasást különféle kéziratok bemutatása kö
veté. Első volt A. J. nagykörösi XUI-dik osztálybeli ta
nulóé, ki a gőz helyett az olcsóbb viznyomást indítvá
nyozza gépeknél használtatni — hisszük, hogy fiatal
lelkesedéssel inkább, mint szakértelemmel. A viznyomását is használják gépekre, a hol erős, de lassú munka kí
vántatik. A beadvány' egyébiránt bírálat, nevezetesen
Sztoczek József r. tag bírálata alá bocsáttatott.
Birálat végett kiadatott továbbá Hunyady Jenő
mennyiségtani értekezése, Gvöry Sándor r. és Corzán
Gábor lev., — Murman Ágost, csillagászati értekezése
pedig Peczvall Ottó r. és Koudor Gusztáv lev. tagoknak.
Sebes, külföldre szakadt hazánkfiának küldeménye
(kitömött mexikói madarak és egy csörgŐ-kigyó) a nem
zeti múzeumhoz fog utasíttatni.
Következett az összes ülés, melynek a titkár, elő
ször is id. Mándy Péter 20-dik közleményét mutatta be,
a nagy szótárból kimaradt szókról. Használat végett a
szerkesztőkhöz tétetett át.
Végül elsorolá a titkár a beérkezett könyveket,
nyomtatványokat és újabb adományokat. Az utóbbiak
ime következők: gr. Stubenberg József 2000 frt., gr.
Harrach Ferencz 1000 frt., egy pesti hölgy 500 frt., Devics József 5 frt., Anvander János 500 frtos hagyatéka,
a palota számára. Azonkívül az alapot Devics 5 frttal,
egy pesti hölgy 20 frttal ajándékozta meg.
Az Akadémia legközelebbi ülése okt. 2-dikán lesz.
Azt a bölcsészeti, törvénytudományi s történelmi osztá
lyok fogják tartani.

Irodalom ói művészet.
* O r m o s Z s i g m o n d e g y , L i s z t F er e n c z n é l t e t t l á t o g a t á s á t a „P. N.“-ban
következőleg írja l e : Liszt Ferencz abbé hazánkfia
Castel-Gandolfóból Rómába visszajővén, öt ma újra meg

látogattam. Lakását jelenben herczeg Hoheulohe érsek I most megjelent m üvét, nyílt számadást csatol h ozzá
s a pápa alamizsnása lakosztályaiban, a világhírű Ra- I melyből kitűnik, hogy csak 85 példány kelt el 1 ft 80
kron ; a kiadás 380 ft 40 kr., a bevétel csak 178 ft. „E
faeli Loggiák közvetlen szomszédságában, a Vatikánban
szerint az írói segély-egylet javára tett ajánlatom —
tartja. Azon sokféle álhir után, mely a nagy zenemű
mond szerző a számadásban — mit se gyümölcsözött.
vésznek Pestre utazására nézve a hírlapokban közelebb
Minthogy azonban özv. Szuts Lajosnc ö nga hihetőleg a
ről fölmerült, önmagától Liszt abbétól nyert értesítés
vállalatommal egybekötött jótékony czél előmozdítása
alapján, minthogy tudom, hogy e hir jelenleg országos
tekintetéből 1 példányra 25 fttal fizetett elő, c 25 ftot az
érdekkel bir, a tisztelt szerkesztőséget értesíteni sietek,
1 példányért járó 1 ft 80 kr levonásával, tehát 23 ft. 20
hogy Liszt Civita-Vecchián, Geuuán, Turinon és Becsen
krt. mai napon az írói segély-egylet pénztárába befizet
át, aug. 3-kán innen Pest felé útra fog indulni. Becsben
tem." További megrendelések szerzőhöz (Pest, Lipót-utnéhány napot időzni szándékozik, de az Erzsébet-oratocza 11. sz). intézendők s az l ff 80 krnyi előfizetési ár
riurn előadására kitűzött idő előtt mégis elég korán
beküldése mellett bérmertesen teljesíttetnek.
Pesten leend. A zongorahős az egyházi-zenének szenteli
* A n é p b a n k o k ügyében most jelent meg Eger
idejét. Legújabb két szerzeményét, San Francesco da
ben Visontai-tól egy „Alapszabályi tervezet, kölcsönösen
Paola és San Francesco d’ Assisi legendáira vonatkozó
segélyzö hitel-egyesületek fölállítására.44 A mű csak 32
ábrándjait tőle hallani szerencsés valék. Ezek az ö felüllapra terjedő kis röpirat, de melyre annálinkább figyel
íuulhatlanul remek s érzésteljes játéka mellett az ola
meztetjük a vidéki közönséget, nevezetesen a vidéki gaz
szok vallásos rajongását táplálni szintúgy képesek, mint
dasági egyesületeket, minthogy ily egyesületek létesítése,
például „Rákóczy“-ja maga idejében a mi lelkesedésün
egyik legfontosabb tényező, köznépünk anyagi helyzeté
ket feltüzelte. Rómából e napokban két szobormű indittatik el honunkba. Egyikét Engcl József hazánkfia, a nek javítására. A müvecske IV. czikkben buzdít arra,
hogy „állítsunk kölcsönösen segélyzö hitel-egyesületet,44
müszeretö Pejácsevics János gróf megrendeléséből ké
s ez egyesületek üdvös működését számokkal bizonyítja
szítő, carrarai márványból. A maga nemében remeknek
be, közli továbbá „a Gyöngyösön tervezett népbank-bi
mondható szobor az „Ártatlanságot44jelképezi. A másik
zottmány jegyzők ön yvét„alapszab ályai tervezetét,44 s
müvet Kugler Ferencz fiatal szobrász hazánkfia készítő,
az egylet vagyonának kezelését.44 Végre kívánt fölviláE mű Liszt Ferencz mellszobra, jelenleg korszerű leend.
gosítás iránt mindenkit kér ez ügyben, hogy teljes biza
A mellszobor az élő alak után készült, és gipsz öntetek
lommal a hevesmegyei gazd. egyesület e czélu bizottmá
ben Pesten is megszerezhető leend, hova a zeneünne
nyához forduljon.
pélyre szintén meg fog érkezni. Óhajtandó volna, hogy
"" E r d é l y i J á n o s kitűnő müitészünk — mint
a „Föv. L.“-bau olvassuk „Világ-irodalom44 czimü na
gyobb munkát fejezett be.

müszeretö tehetösb hazánkfiai a külföldön magukat ki
képző művész hazánkfiait megrendeléseikkel olykor föl
keressék, mert a magyar művész külföldön is leginkább
honából várja a megrendeléseket, s oda legszívesebben
is dolgozik.
* T ö r t é n e l m i é r d e k ű m ü v e k . A „P.
H .-‘4-ban olvassuk : „Hazánk történelmét tárgyszó né
hány ritka és becses mű vau, mint értesülünk, Fraenkel
Bernét, miskolezi könyvárus kereskedésében eladás vé
gett letéve, ki azokra megbízásokat is elfogad. Az emlí
tett müvek következők : Budai Ferencz „Polgári Lexiconja44 3 kötet, teljes példány. Felső m. o. Minerva öszszes évfolyamai 1825—3C-ig IC kötetben, egész vászon
ban, szép, majdnem uj példányok. Engel’s Geschichte dér
Ungarn. 6 kötet teljes p. Ortelius redivivns, teljes péld.
Nagy folio. Hetényi krónikája egy nagy kötetben. Az
Uj magyar Múzeumnak egy teljes díszpéldánya 1850—
59-ig 18 kötetben. Pázmán Péter : Hodegus. Igazságra
vezető’ kalauz. Nagy-Szombat 1764, egy nagy folio kötet
diszkiadás. Rumi: Monum. Hung. História 3 k. Döbrentey : Erdélyi Muzeum 10 füzetben.

* A b u d a i n é p s z i n h á z ügyéről annyit ír
nak most lapjaink és a közönség még se tud eligazodni,
hogy tulajdonképen hogy áll hát ez oly sok viszoutagságon keresztül ment intézet dolga; lehet e reményünk
mielőbbi megnyittatása iránt? stb. A Buda-városiható
ság kiadta ugyan a népszínházát Szigeti Imre urnák, de
— ha jól vagyunk értesülve — föltótelesen. Azt azon
ban biztos forrásból tudjuk, hogy M o l n á r G y ö r g y
hitelezői tegnap összesen beadták a csőd megszüntetését
tárgyazó folyamodványt, minélfogva úgy hisszük, a csőd
már e napokban megszűnvén, megszűnik az ok is, mely
Molnárt a népszínház igazgatásában gátolja. Szintén
biztos forrásból tudjuk, hogy Molnár ur már folyamodást
is adott be a nnu helytartótanácshoz, a népszínház megnyithatasaért. Jövő számunkbau reméljük, már határo
zottabban nyilatkozhatunk ez intézet 9orsa felől.

* A „ D i c s ő s é g é s s z e r e l e m“ czimü beszélygyüjteraény szerzője, Udvardy Vincze beküldvén

* Ö c s . k i r . A p o s t o l i F e l s é g e folyó-hó
5-ón kelt legfelsőbb kéziratával, mint biztosan órtesü-
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lünk, megengedni méltóztatott, hogy az országgyűlési
tanácskozások tartására, Pesten vagy valamely helyiség
kellőleg átidomítassék, vagy e czélra egészen nj, de
ideiglenes helyiségek építésére nézve részletes tervek s
költségvetések készíttessenek, s azok legfelsőbb jóváha
gyás végett ő Felsége elé terjesztessenek; a szükséges
építkezési költségek pedig addig is, mig azoknak az or
szágos alapokból leendő megtérítése alkotmányos nton
kieszközölhető lesz, egyelőre s előlegesen a budai vár
építési alapból — a kimntatandó szükséglethez képest —
utalványoztassanak. Mint halljuk, kir. főtarnokmester ő
excellentiája czélszerünek látta, e sürgős es több te
kintetben megfontolást igénylő ügyet bizottmányi ta
nácskozás tárgyává tenni, s a f. hó 9-kén déli 12 órakor
tartandó bizottmányi tanácskozásbani részvétre Örmé
nyi József, gróf Szapáry Antal, báró Orczy Béla, Klau
zál Gábor, Csengery Antal és Hollán Ernő urakat, to
vábbá Discher és Ybl építészeket, Liedeinann orsz. épí
tészeti igazgatót, Pestvárosa főpolgármesterét es főmér
nökét meghívni méltóztatott.
— L i s z t F e r e n c z tegnapelőtt este egészen
váratlanul fővárosunkba érkezett es tegnap reggel Áb
rányi és Reményi urak társasagában több itteni előkeld
zeneművészt meglátogatott. Papi öltönyt visel.
* K e m é n y Z s i g m o n d — mint a „P. Hírnök“
hallja, — a lipótvárosi fölhivóknak (valamint inasoknak
is) kijelentette volna, hogy szerkesztői elfoglaltsága
miatt a képviselői jelöltséget el nem fogadhatja. Ugyanez
a lap valószínűnek tartja, hogy e városrészből Mannó István t, Pest város egyik legkitűnőbb nagyke
reskedőjét küldik képviselőül. Azonban — mint mi tud
juk — Ráth Károly ügyvédet, sőt Vecsey Sándor derék
kereskedőt is sokan emlegetik ottan. A Terézvárosban
Gorovét és Gozsdu Manót, a Ferenczvárosban Horváth
Károlyt, Kacskovics Lajost és Rottenbiller Lipótot, a
Józsefvárosban pedig Erkövyt, Szentkirályi Móriczot es
Szilágyi Virgilt emlegetik.
* Gr. K á r o 1 y i A l a j o s ö c x c j a palotáján
(a Múzeum hátsó jobb oldalán) erősen dolgozunk. Szép
párja lesz ez a baloldalon pompázó Festetics-palotanak,
mindkettő pedig méltó szomszédja a nemzet egyik há
zának, a M u z e u m n a k.
* A z e n e d e i ü n n e p é l y r e a bécsi k iv o 
nattal igen sokan készülnek" Pestre, többek közt a
„Presse14 tekintélyes zeneitésze Schelle, s a.„Fremdenblatt“ referense Seidel. A „B. H—ó“ az oratórium szö
vegére nézve azt a helyes indítványt teszi, hogy jó lenne
azt már több nappal előre áruba bocsátani, mert az a
zene megértésére nézve okvetlenül szükséges ; s az előa
dás alkalmával olvastatván, zavart és figyelmetlenséget
nem szülne. Igaza van.
* A z első magyar általános bizto
s í t ó t á r s a s á g életbiztosítási osztályában legköze
lebb egy uj neme lép életbe a biztosításnak. Es e z : ne
velési pénz biztosítása, gyermekek számára. Ügyes gon
dolat, mely bizonyára pártolással fog találkozni.
* A „Pannonia“ visz on tbiztosítási
t á r s u l a t legközelebbi bizottmányi ülésében tett elő
terjesztésből kitűnik, hogy a múlt félévi jutalékbevétel
42,000 forinttal többre megy, mint az 1864-ik év első
felében, mig a bejelentett károk összege csekélyebb. A
„Pannónia11 eszerint virul és virágzik.
* Az új pe st i l ó v o n a t u vaspál ya-tár
s u l a t ugyancsak mozog, s azt akarja, hogy e vasút
1866-ban május elsején a forgalomnak átadattathassék.
E czélból a munkálatok minél hamarábbi megkczdhetése
végett már beadták folyamodásukat a városi tanácshoz.
* P e s t v á r o s a a D u n a - r a k p a r t é p ít é s é r e a magyar földhitelintézettől 300,000 forintot
vesz föl kölcsön.
* A zenedei ünnepély tartama alatt
két diszlakoma reudeztetik. Egyik Liszt tiszteletére a
lövöldében ; a másik a dalárdák tiszteletére a Tüköryparkban.
* A v á r o s l i g e t i t ó m e d e r kiásatásán naponkiut több száz kéz dolgozik. De a földet nem igen
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hordják el, hanem a szigetet nagyobbítják vele. Inkább
szigetet csinálnak tehát mint tavat, pedig akkor lenne
szép, ha e meder újra vissza kaphatná azon széles és impozánt viztükört, melylyel még néhány év előtt birt.

Vegyesek.
* A 1 ni á s y P á l K a r 1 s b a d b á n i d ő z é s ér ö 1 a „N. Fr. Presse'4 levelezője következőleg ir : „A
napokban megható jelenet tanúja voltam. Egy 1848 és
1861-ki derék magyar képviselővel sétálgattam, midőn az
egyszerre elhagyott s egy velünk szemközt jövő félmagyar
ruhába öltözött deli férfi nyakába borult. Mindketten
sokáig és mélyen megindulva tartották egymást átölel
ve. Az oly szívélyesen üdvözölt — Almásy Pál volt, ki
az olmüezi várból két hónapra bocsáttatott el, hogy a
fürdőt használhassa. — Ez megengedted, anélkül, hogy
kerte volna, és a midőn a várparancsnokot kérdezte, —
hogy ki fogja elkísérni, azt felelte, hogy „senki, ön két
hónapra tökéletesen szabad — becsület szavára !“ Nem
lehet kételkedni, hogy a kegyelem ez ideiglenes jelét
nemsokára egy teljes fogja követni. Almásy itt mindig
leánya, ipja, és ennek gyermekei oldalánál van. Almásy
apa és nagyapa, de évei és sorsa daczára még mindig csi
nos, érdekes, majdnem ifin jelenség.44
w Régi szózat a magyar nevelésről.
Tudják olvasóink, hogy a Kisfaludy-Társaság legújab
ban egy XVIII.-dik századbeli költőnk, a fejedelmi szár
mazású Barcsav Ábrahám egy sajátkezű levelét kapta
ajándékba. Volt alkalmunk e levelet látni, s idézni aka
runk belőle valamit, ami — több, mint három nemze
dék lefolyása után is — még mindig korszerű és megfon
tolásra méltó. A levélben nincs kitéve, hol, sem hogy
mikor k elt; idejét azonban meg lehet határozni : mert
többek közt szó van benne arról, hogy jövő marcziusban
„erczherczog asszonyom Antónia, mint eljegyzett társa
a francziaországi delphinusnak, Versaille felé elindul,44
ami , mint tudjuk, 1770-ben történt; azonkívül az iró
szerencsét kíván urabátyjának a „következendő uj esz
tendőre'4: e szerint a levélnek az 1769-dik év vége felé
kellett íratni, s e négy év múlva százesztendős levél megemlékszik az akkori nevelésről. Barcsay kéri urabátvját,
hogy öcscseit továbbra is úgy neveljék, a mint elkez
dették; aztán folytatja: ..Legalább bennek vagyon re
ménységem, és bizom, hogy ők oda elérnek, a hova én
gyermekségemtől fogva czéloztam, és a hova, talán minekelötte érkezhetném, az útból kidőlök. Az arithmetikát, geometriát, inátliésist, geographiát, históriát és
astronomiát relcommeudálom különösen: mert ezen tu
dományokból áll az egész világ könyve; a ki ezeket
tudja, es a mellett jó erkölcsű, szerencsés lehet. Arra vi
gyázzon az ur, bátyám uram, mivel az erdélyi kollégiu
mokban csak a deák nyelvet nyesik, és tiz esztendő
után az ifjak egyéb tudományt nem hoznak haza, hanem
hogy deákul úgy írnak és szólanak, hogy azt senki se
érti. Ekkor már legalább busz esztendős az ifjú, és következendöképen legszebb esztendeiben lévén, az emberi
társaságnak gyönyörűsége lehetne; de az nem lehet,
mert goromba és vad; ugyan jó agyagból valónak kell
lenni, ha öt esztendő alatt annyira gyalulódik, hogy fele
barátja benne, maga pedig felebarátjában gyönyörköd
hessék. Akkor is sokan azt vélik, hogy az erdélyi hava
sokon túl, mindjárt a tengerbe merül a nap, és ott vagyon
a világ vége. Meddig maradnak még a magyarok oly nagy
vakságban ! Meddig hiszik azt, hogy a nemességet csak
a születés adhatja ! A székelyek közül több nemes em
ber lett, a mióta perelni kezdettek tanulni; mint koldus
nemes azok közül, a kiket a prókátorok megnyomorítot
tak. A pörlekedés csak sepreje se lehet az emberi elmél
kedésnek, és megnemesített sokakat: hát ha a jeles tu
dományokat gyakorolnák a nemesek, mennyire vinnék
szerencséjeket!“ Úgy hiszszük, az 1769-beli lovaskapi
tány e szavait sok magyar szüle még mainap is meghall
gathatja ; de meghallgathatják mindazok is, kik a ma
gyar elemnek hazánkban a felsőséget biztosítani óhajt
ják. E felsöséget szellemi téren a merő jogászat, anyagi
téren a merő földbirtok többé nem őrizheti m eg : ahoz az
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európai miveltség minden vívmányai, a külső jólét min
den eszközei, nevezetesen az iparos és kereskedelmi
vállalkozások is megkivántatnak.
(Pol. H —p).
* Ö n g y i l k o s s á g . Kolozsvárott f. hó 4-kén
egy tüzértiszt főbe lőtte magát. Szomorú tettének indo
ka ismeretlen.
" M i i a n ó b a n Lenau költeményei fölött egy
tanulmány, s Chamisso „Peter Sem44 ezimii müve jelent
meg olasz nyelven. — Ebből látható hogy az olaszok
nem a német szellemet és mii véli.'éget gyűlölik, hanem
egyebet.

|

Nemzeti színház.
* Aug. 1. Az egy havi szünet után végre a színház
megnyílt, — de ugyan csak csekély számú közönség
üdvözlé ez ünnepélyt. Oka a nagy meleg, még nagyobb
oka az előadott darab érdektelenségében fekszik. Ilkát
már az unalomig ismételték és pedig sokkal jobb szereposztással, mint a mostani volt, — melylyel bármely ván
dor vidéki sziupad is csak kétes dicsőséget aratna.
Aug. 2. C s i k ó s . Réthy kitűnő vén csikós volt.
Aug. 8-ikán. A király házasodik. Tóth K. élénk és ügyes
vigjátéka. Dicséret csupán S z e r d a h e l y i K. eleven
játékát illeti. S z i g l i g e t i Anna k. a. erejét fe
lülmúlja a Fiori herczegnö szerepe. Őt a nemzeti szín
padon csak harmad, s kisebb másodrendű szerepek illet
nék. P a u l a i n é minden méltóság és ízlés nélkül kia
bált ; nem királyné, hanem korcsmárosné volt. Öt is kár
máshol, mint kisebb 2-od rendű szerepekben alkalmazni.
P a n 1 a i n é ! S z i g 1i g e t i A n n a ! Az az : semmi
közönség.
Aug. 4. F r a D i a v o 1 o. Kendelényi kisasszonyt
láttuk, de nem hallottuk, s igv talán ez alkalommal nem
énekelt hamisan.
Aug. 5. A t ü c s ö k . A czimszerepben S z i g 1 ig e t i Jolán kisasszony próbálkozott, d e . . . . nagyon
sajnáltuk e szegény fiatal leánykát, kit ily merész és
nevetséges kísérletekkel egészen megunatuak a közön
séggel. Szigligeti ur most nagy hatalmú rendező ugyan,
s a játékrend is jórészt tollából folv ki, de úgy látszik,
leányait illetőleg nem helyes utón- jár. Folyvást első
rendű szerepekben akarja őket a közönségre tukmálni, s
czéljának épen ellenkezőjét éri el. Őszinte jó indulattal
tanácsoljuk neki, hogy leányait jövőre csak kisebb, mel
lék szerepekben léptesse föl. Ezekben megállhatnak, s
legalább nem ébresztenek boszaukodást. A tulbuzgalom
egészen tönkre teheti jövőjüket, mert komoly meggyőző
désünk, hogy folytonos szorgalommal, s kisebb próbál
kozásokkal használható scgéd-szinésznő válhatnék mind
kettőből, — mig a mostani eljárás méltó boszankodást
és ellenszenvet ébreszt irányukban.
Aug. 6. V é n b a k a n c s o s. Első előadás volt
ez idényben, mely legalább félig megtöltő a házat. Rétlii
kitünÖleg játszott, T i m á r élvezhetlenkedett, Sántha
pedig sajnosán éreztette Tóth J. hiányát. N é m e t h y
szépen játszott és pár dalt melegen énekelt.
Aug. 7. Az igazgatóság folyvást a legelkopottabb
darabokat, s a legkülönösebb szereposztással adatja, másód, sőt harmadrendű tagokat tolván föl első szerepek
előadására. — S z i g 1 i g e t i Jolán k. a.-t és H i r t1 i n g Mari asszonyt értjük, kik apróbb segéd-szerepek
ben megnézhetők ugyan , de kiknek első szerepekben
való fölléptetése nem eg} éb, mint az intézet comprommissiója és szegénységi bizonyítványa. így Szigligeti J. k.
a. közelebb a „Tücsökében próbálkozott, H i r 1 1 i n g
Mari assz. pedig „Az egyik sir a másik nevet44 czimü
franczia vígjátékban Prielle Kornélia szerepét adta. —
Mindkettő játéka még kísérletnek is gyönge volt, jól
megértve : a nemzeti színpadon, — vidéken megjárnák.
Hasonlót írhatunk Pauláméról is, ki a „Tücsökében a
Szathmáry L.-né által oly művészileg személyesített
„Fadette44 anyót egészen elejtette. — Ide vezet az, ha a
játékrend készítésre és szereposztásra mellék tekintetek
és pártfogások gyakorolnak befolyást.

T artalom ; Szalay Ágoston (képpel). — A havasok közt, költemény. — Nőm diadala. — Gibraltár (képpel). — Egy halott, aki nem él. — A budai ráczfürdo (képpel). —
A nagy oczeán. — A kukoricza csősz (képpel). — A párisi magyar egyletről. — T áreza : Egyletek és közintézetek. — Irodalom és művészet. — Budapesti
hírek. — Vegyesek. — Nemzeti színház.
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FIGLER ÍVTÁL és TÁRVA

papir-raktnra előbb n nagyhal- és iniatyánk-utczák szegleten Pesten,

csipke is liimzósek gyári-raktárukból Pesten,

Julius hónaptól kezdve pedig az arulóhely
ugyanezen utczában a fehér hajó kereszt
házban 5 sz. leend.
ajánlja jól rendezett tárát mindennemű

jjjp ^ p a p ir - é s i r o d a i s z e r e k b e 1 * ^ 1
Különös figyelembe ajánlja az igen díszesen kiállított

levélpapírokat és látogatójegyeket
bámulatos olcsó áron, u. m.
100 darab levéliv névvel vagy czimerrel domború nyomásban — frt 50 kr.
100
„ ugyanaz, borítékkal együtt, diszes tokban
. .
1 frt — kr.
100
,, igen finom levéliv
„
„
„
. .
1 frt 35 kr.
100
„ látogatójegy litograjdiirozva dupla lakpapiron . — frt,801cr.
100
„
„
dombom nyomással
„
. . — frt 80 kr.
írásbeli megbizások, az ősziét beküldése vagy ] óstai utánvét mellett
legpontosabban és legjobban teljesítetnek.

egy vagy halmaz valódi rvm lvrg i és hollandi vászna!:, rumburgi asztalneműéi,
törülközökendok, szives kém utásznak és 2500 huzat a legszebb vászon- és hattisztzsebkendöknek a vászonáruk valódisága s teljes röfmérték biztosítása mellett
c
tárgyak sürgetett eladása tekintetéből

a foecs-sirának feléln i árán.
evélbeli megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy pesten utánvét .mellett a lehetőleggyorsabban s a leglelkiismeretesben eszközöltetnek, — s kívánatra mustrák {s küldetnek.
A levelekel kérjük e czim alatt küldeni:

„S. M e t h , Kothenthurmstrasse Nr. 29 in Wien.“
1 vég mávgolatlan vászon, bérsáv 12 fr t, most vsak 6 fr t 50 kr.
1 vég 80 rőfös jóféle fehér fonalvászon, bérsáv 18 fr t, most esni: !) fr t 50 kr.
1 vég 30 rőfös kitűnő sziléziai vászon, bérsáv 20 fr t, most isak 10 fr t 50 kr.
I vég 80 rőfös mávgolatlan kreaszvászon, bérsáv 22 fr t, most csak 11 f i i .
1 vég 30 rőfös rumkurgi vászon, bérsáv 24—40 fr t, most csak 12—20 frt.
í vég 38 rőfös hollandi ezérnavászon, becsár 28 fr t, most csak 14 fii.
1 vég 40 rőfös rumburgi ezérnuvászon, becsár $2—40 fr t, most csak 10—20 frt.
1 vég különösen jó rumburgi vászon 6 inghez, becsár 28 fr t, most csal: 14 frt.
1 vég kitűnő rumburgi vászon 8 inghez, becsár 30 fr t, most csak 15 frt.
1 vég 50 rőfös hollandi vagy irlandi vászon, becsár 40 —50 fr t, most csak 20—30 frt.
1 vég 50 rőfös kitűnő jó kézifouatvászov, becsár 50 fr t, most csak 25 frt.
1 vég 54 rőfös legkitűnőbb rumburgi vászon ára most csak 23, 26, 28. 80, 35, 40,
4 5 ,5 0 — 60 frHg a legfinomabbak.
1 vég 30 rőfös legjobb rumburgi ágybéli kanaváiszon, becsár 15—20 frt, most csal:
.
7 - 1 0 fiiig ,
A legfinomabb s legjobb 3—4 vyüstös oroszvászon nyári öltönyökre urak számára,
rő fe : 30, 3b, 40, 4b krjával.
1 tuczút kisebbszerü fehér vászon zsebkendő, bérsáv 2 fr t 40 kr., most csak 1 frt 20 l:r.
1 fuczat Jóféle fehér vászon zsebkendő, becsár 5 frt, most csak 2 fr t 50 l:r.
1 huzal jóféle rumburgi vászon zsebkendő, lecsói' 8 frt, most csak 4 fr t.
1 tuczat legfinomabb fehér és színes rumburgi vászon zsebkendő, becsár 12 f i i , most
csak 6 frt. •
1 tuczat franczia batiszl zsebkendő ára most <sak 4, 5, 6, 7—8 fiiig a legfinomabbak.
1 darab pannd-abrosz, becsár 1 frt, most csak 50 lrr.
1 aszlalteriték 6 személyre azaz: 1 abrosz és 6 db. hozzá illő asztalkendő ára most
_________________ __ c»ak 5, 6, 7—8 fiiig a legfinomabbak.
1 asztalteriték 12 személyre, azaz: 1 abrosz és 12 db. asztalkendő ára most csal:
____________ _____
10, 12, 14— 16 fiiig a legfinomabbak.
1 tuczat jóféle cseléd- vagy konyhákéndő ára most csak 2 fr t 50 kr.
1 tuczat damasz törülközőkéndő vagy damasz asztalkendő ára most csak 5, 6, 7 - 8
fiiig a legfinomabbak.
3000 db. a legszebb rumburgi vászon-ingek férfiak és nők számára — hogy azok
minél gyorsabban eladhassanak, 3, 4—5 fiijá v a l a legfinomabbak — áruba
bocsáttatnak.
Férfiingek megrendelésénél a nyakbőség pontos mértéke kéretik.

a régi néinet-szinház-épület, uagy Ilid-utczai sarkán.
Függönyök 3 —17 fi, csipke kendők 3 .5 0 - 60 fi, csipke köpenykék 10.50 - 60f t ujjolag
nagy valásztékban érkeztek.
1 vég 12 rö f fehér Orqantin, s minden színben 1 ft 20 l:r., 1 ft 80 kr., 1 ft 90 lcr., 2 ft 10
' kr., 2 ft. 45 kr., 2 ft. 75 kr., 3 ft 45 kr., 4 ft 40 kr.
1 vég 12 rö f'fr Moll: 3 ft., 3 fi. 90 l:r., 4 fi 10 kr., 4 ft. 55 kr., 5 ft , 5 ft 50 kr., 5 ft. 75 kr.,
6 fi 50 kr., 6 ft 75 kr., 7 'ft 15 kr., 7 'fi 50 lcr., 8 'ft, 8 ft 75 lcr., 9 ft 30 kr., 10 f t 25 lcr.,
14 f t 70 kr.
1 vég 12 rö f Balisl C ím re: 5 fi 30 lcr., 5 f i 80 lcr., 6 ft 50 lcr., 7 ft, 7 f t 50 kr., 7 f t 75 lcr.,
' 8 ft 50 kr., 9 f t 25 lcr., 9 f i 55 kr., 10 ft, 11 fi 20 kr., 12 fi, 13 fi 70 kr.
1 cég 12 rö f Balisl.: 5 fi 75 kr., 6 ft 50 lei'., 7 ft, 7 fi 70 lcr.', 8 ft 40 lcr., 9 ft 30 kr., 10 ft
12 kr'., lu f i 80 lcr., l i f t 50 ir ., 12 fi 50 kr., 13 f t 90 kr., 15, 16,17 ft.
Pergői r‘/ i 8/ 4 mindenuémit fa jin .
Mnuslin 9fi 8/ 4 sima és virágos.
Tárlatán, Creppe, Illnsion minden sziliben.
Pamut- és selyem-rsiphr-szövetek.
Csipkék czé.rna-, pamut- és selyemből.
Ara-, kalap- és főlcötő-fályolnk.
Bárholc moll-, ezéraa-, csipke- és selyemben.
Oallérkák moll-, balisl-, bruxelles- és crepphöl.
Gallérkák kézelővel
szintén.
( hcm isettek
szin t én
Zuáv ingecskék 1 f i 50 krtól kezdve.
Alsó szoknyák *lf i és egész hím zett: 8 fi 50 kilói 12 fiiig .
Betétek és szegélyek 22 krtól kezdve.
Zsebkendők moll- és valódi batist-bql.
( 'r inöli nők, amerikai és mindenféle.
Függönyök, isipke, éj maii síin-szövető.
Csipke, nagy-leendők, Rotonde- és Beduin köpönyegek.
Rezek', fejdiszek és vegligé fókötök, és minden, északba vágó női pipe
rék a legolcsóbb gyári árakon.

A legnagyobb vászonruba-raktárban

v á c z i - u í c z a YPSILANTI-hoz P e s t e n ,
kaphatók a lfg o ltsib b árakon és legnagyobb választékban, inindeuneiuü
febérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára, úgymint:

20000

darabnál több férfi ingek rumburgi vagy hollandi vászonból,
darabja 3 frt. 3 frt 25 kr., 3 frt 50 kr., 4 frt, 4 frt 50 kr.. 5 frt, 5 frt 50 kr.,
ÍJ frt, fi frt 50 kr.. 7—8 —10—12 frt.
10000 darabnál több szinesfél'fi-ingek, 1000 különböző' mintában, régibb mintája
1 frt 80 kr., 2 frt, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 frt 50 kr., 3 frt
Fehér pamut madapolán férfi ingek, 1 fit 75 kr., 2 frt, 2 frt 50 kr., 3 frt
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 frt 75 kr., 2 frt
2 frt 25 kr., 2 fit 50 kr., 3 frt, 3 frt 50 kr.
Női-ingek rumburgi vászonból, simák 2 frt 25 kr., 2 frt 50 kr.. 3 fit,
3 frt 50 kr., 4 —5 frt.
Női-ingek rumburgi és hollandi vászonból himezve, 4 - 5 - 6 - 7 fit,
7 frt 50 kr.. 8 - 9 —10 frt, schweitzi és franczia mellmustrával 4 fit,
4 frt 50 kr., 5 frt, 5 frt 50 kr., 6 —7 frt.
Fiú-ingek vászonból, 4 éveseknek : 1 frt 80 kr.. 2 frt 10 kr., 6 éveseknek:
1 frt 85 kr., 2 frt 40 kr., 8 éveseknek : 2 frt, 2 frt 45 kr., 10 éveseknek : 2 frt
10 kr.. 2 frt 65 kr., 12 éveseknek : 2 frt 40 kr., 2 frt 90 kr., 3 frt 50 kr.
14 éveseknek: 2 frt 65 lcr., 3 frt 15 lcr., 4 frt 20 lcr., 16 éveseknek: 3 frt,
3 frt 50 lcr.. 4 frt, 4 frt 50 kr.
Szines fiú-ingek, 4 éveseknek: 1 frt 25 lcr., 6 éveseknek: 1 frt 4U lcr., 8 éve
seknek : 1 frt 55 lcr., 10 éveseknek : 1 frt 75 lcr., 12 éveseknek : 2 frt, 14 éve
seknek : 2 frt 10 lcr., 16 éveseknek : 2 frt 20 kr.
Mindennemű téli alsó-mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli
Csikkek férfiak és hölgyek számára, nagy választékban.
Főraktár a legjobb amerikai krinolinoknak. fehér vagy hamuszin, darabja
3 frt 50 krtól 6 frtig, vörös 5 írttól 8 írtig.
Szines alsó-szoknyák legfinomabbak, darabja 6 frt 50 kr., 7 frt, 7 frt 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere epv üvegecske 50 lcr.
Es sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmentesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi-, hollandi-, irlandi-, creas- é.s
börvásznakban a legolcsóbb gyári árnk-.n.
Vásson-zsebkendök. tuczat ja 3 frt, 3 frt. 50 lcr., 4 frt, 4 frt 50 kr., 5 frt,
5 frt 50 lcr., 6 frt, 7 frt 50 lcr., 8 - 9 - 10 írttól egész 20 frtig.
Törülközők, tuczatja 5 frt 50 lcr., 6 frt, 6 frt 50 lcr., 7—8 írttól 16 frtig.
Szines ágyi kanavász, 'égé 9 —1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 6 frt.

Valóságos vászon-asztalnemű.
Asztalkendők tudatja 5 frt "0 lrr., 6 frt 20 kr.. 0 frt. 60 kr.. 7 frt 50 kr. 8 —9 frt.
Abroszok minden nagyságban 6 személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12,
18 és 24 személyre. Legjobb minőségű kötö ezérna csomója 1 fit 20 kr. és
1 frt 60 lcr.
Nagy választás ágyteritők, pique- és tricot-paplanokból kávéskendők
és minden e nembe vágó czikkekbol.
Raktárunkban vett cziklu lenéi nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
árjegygyei ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind
lei nem elégítési esetben az ár vissza is adatik.
a r Szállítások minden irányban, az ár elóleges beküldése n.ellett vagy után
vétellel gyorsan és legjobban eszközöltetnek, úgyszinte mindennemű megrende
lések minta szerint leggyorsabban flkészittetnok.

Kollarits József és fiai.

_______ _______________
Pest, 1865. A kiadók, Gyurian és DEUTSCH TESTVÉREK, gyorssajtónyomása. (2 sas-uteza 5. sz.)
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