
Második évfolyam. 35-dik szám. Pest, 1863.
d e c e m b e r  1 1 -é n .

Egy kitűnő orvos és jeles tudós arezképét veszi 
az olvasó , és ez dr. A. Balog Pál. Egyike ő azon 
nagy műveltségű férfiaknak, kiknek agyában az em
beri ismeretek öszhangzatos egészet alkotnak. Ke
vés van, ki minden tudomány fontosságát úgy is
merné mint ő, és mindamellett oly távol volna min
den félszegségtől és egy
oldalúságtól a tudomány
ban. Az épen oly nagy tu
dós mint jeles orvos szü
letett 1794-ben october 
18-ikán N. Barczán Bor
sod megyében ős nemes 
családból. Iskoláit részint 
S. Patakon, részint Kézs- 
márkon végzé s 1817-ben 
Pestre jött az orvosi tudo
mányok hallgatása végett, 
miket a legkitűnőbb sü- 
kerrel 1822-ben végzett 
be. Azután külföldre uta
zott , jelesen Németor
szágba. Itt ismerkedett 
meg bővebben az akkori
ban keletkezett hason- 
szenvi (homöopathiai) 
gyógyszerrel, melynek 
alapigazságaival meggyő
ződve . mint Hahnemann 
rendithellen követője tért 
vissza hazájába,mely rend
szernek azóta folyvást 
egyik legelső gyakorlója 
és terjesztője.

Mint író több kitűnő 
munkával gazdagította és h
folyvást gazdagítja a tudo
mányt nem csak magyar, 
de német, sőt franezia 
nyelven is, s a m. t. aka
démiának már 1835 óta 
méltó dísze.

Mint orvos, közszeretet 
és bizalomnak örvend, —
5 mig a nagy hazafi élt, 
gróf Széchenyi Istvánnak

is háziorvosa volt, s kit szerencsétlensége kitörése
kor Döblingbe is elkísért.

Mint ember jó szivéről, áldozatkészségéről 
és ritka szeretetreméltó társalgásáról ismeretes.

Koronkint külföldi utazásokat is szokott tenni 
a tudomány érdekében, s mint a méh, mindig gaz-

D r. B a lo g .

dagon megrakodva tér haza, s a t. akadémiának már 
számtalan nagy becsű összeköttetést szerzett az an
gol és franezia tüdős egyesületekkel.

Adjon isten neki hosszas életet, hogy még 
sokáig működhessen hazája javára és dicsőségére!

S cltlesw ig , H o ls te in  és 
L a u e u b iirg  lie rezeg - 

ségek tö rténe téhez .
— Vonatkozással a jelen 

örökösödési kérdésre. —

Rövid vázlat e her- 
czegségek történetéből 
nem lehet fölösleges most, 
midőn azok öröködési kér
dése legújabban megint 
egygyel —  még pedig 
igen fontossal —  szapo- 
ritá az Európában égő) 
vagy inkább füstölgő po
litikai kérdések számát.

Schlesvvig és Holstein 
legrégibb történeteiből 
annyi tudva van, hogy ez 
is, mint minden határtar
tomány. örökös Eris-alma 
volt azon két nép közt, 
melyek ott a határnál 
érintkeztek. Németek és a 
normannok, vagy dánok 
voltak ezek. —  A cimbriai 
félszigetet, melynek dél 
részét a mai Schleswig (a 
dánoktól déli Jüttlandnak 
nevezve) képezi, eleintén 
német törzsek lakták; a 
dánok csak később nyo
multak be. Ezóta Schles
wig népessége megosz
lott : az északi részen 
d á n  és n é m e t  elem 
vegyülten élt, de ez utóbbi 
mindig túlnyomó vala.
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Mint és mennyire tartozék Schleswig, mint mark
grófság a német birodalomhoz, (mert kétség
telenül oda tartozék,) történelmileg még nincs elég 
pontosan kimutatva; annyi áll, hogy a X lI - ik  szá
zadban, mint külön álló herczegséget látjuk, a dán 
királyi ház utébb született fiai által kormányozva. 
E  schleswigi herczegek egyre törekedtek magukat 
a dán koronától függetlenekké tenni, s nevezetesen 
a rendszeres örökösödést megszerezni, a mi aztán 
végre sikerült is nekik. Kész gyámolitást találtak 
erre nézve a holsteini grófoknál, kik a szász her- 
czegségnek, s ennélfogva a német birodalomnak is 
vazalljai voltak. Ezek befolyása alatt adá W alde- 
mar dán király 1326-ban azon úgynevezett W alde- 
mar-alkotmányt, mely szerint Schleswiget sohasem 
lehet a dán koronához, s a birodalomba bekeblezni; 
sőt egy ura sem lehet azzal. E  waldemari alkot
mány képezi a schleswig-holsteini történet első fon
tos okmányát,

1386-ban, az uralkodó herczegi család k i
haltával, V. Olaf dán király Schleswig herczegséget 
Gerhard holsteini grófnak adá, mint örökös hűbért. 
A  Dániával való hűbéri viszonyok azonban igen la
zák valának, s mind jobban azok levének, mig a ké
sőbbi időkben Schlesw ig végre is egészen föloldá. 
és souverain herczegségnek nyilvánitá magát, A 
dánok egy kísérlete, hogy Schleswiget újra birto
kukba vegyék, roszul s ikerü lt; Adolf herczeg 1440- 
ben kierőszakolá tehát a herczegségek hűbáradomá- 
nyát, s a minden szolgálat alóli szabadságot.

Azonban a Schleswig-Holsteint uraló schaum- 
burgi ház ága majdan kihalt. —  E g y  fi—oldalág; 
igényt formált az öröködésre, s Holsteinra nézve 
jó jogon, mivel ott érvényes vala a német hűbérjog, 
mely a fitörzsöknek előnyöket engedett. De Schles- 
wigre nézve e jog akkoriban kétes vala. Itt az ura
lomra az oldenburgi ház feje, az utósó schaumburgi 
herczeg nővérének fia K é r é s z  tél  y törekedett, 
ki e közben Dániában is (mely még akkor választó 
királyság volt,) királyul választaték. Azon időkben 
az ily öröködé si viszályoknál a követelők gyakran 
bevonták érdekeikbe a rendeket. Igv Keresztéi}' is 
a schleswig-holsteini rendekhez fordult, hogy szá
mára a két herczegség fölötti öröködést választás 
utján megszerezzék. A  rendeknek erre nézve volt 
egy hazafias indokuk, t. i. hogy ez által Schleswig- 
nek Holsteintől való elszakadását gátolják. E lág  az 
hozzá, hogyKereszté lytm egis választák. A  schaum
burgi trónkövetelővel, s a király két fivérével 
egyességre léptek, s mindé fontos dolgokat maguk 
és az ország érdekében ünnepélyes szerződés által 
erősitteték meg. 1. Keresztély biztosító aktája, —  
e második fontos okmány a herczegségek államjogi 
állására nézve —  a következő főpontokat foglalja 
magában : prelatusok, lovagok, rendek, s a scliles- 
w igi herczegség és holsteini grófság lakosai őt her- 
czegiikké és grófukká választák, s mint ilyennek, 
—  nem mint dán királynak —  hódolnak; továbbá, 
hogy e választás személye iránti kedvezésből ered
vén, az által gyermekei és rokonai nem nyertek 
örökösödési jogot; sőt a lakosoknak és utódaiknak 
szabadságukban áll a király gyermekeiből, vagy ha 
ilyenek nem maradnak, vagy pedig ba azok az or
szág szabadságára megeskiidni nem akarnának, az 
ő másféle örökösiből jőszántuk szerint választani. S  
az ekként választott herczegnek a hűbér-adomáuy- 
zást azon uralkodótól kell kérnie és elfogadnia, ki e 
tekintetben jogosítva van.

Továbbá ez okmányban számos biztosítéka 
foglaltatik a két tartomány függetlenségének a dán 
birodalomtól, s közöttük első sorban az, hogy Schles
w ig és Holstein örökösen együtt maradnak, és nem 
szakadhatnak el egymástól.

Ez 1460 -d ik i szerződés Schleswig-Holstein 
minden uralkodójától, utójára 1840-ben  Vili. Ke 
resztély királytól is meg lön erősítve; csupán a 
választási jog szűnt meg későbben. Még két más 
azonkori szerződés szól a herczegségek teljes füg
getlensége mellett. Nevezetesen az 1466 -d ik i kol- 
dingendi szerződés, mely szerint I. Keresztély ha
lála után a két államból (Schleswig-Holstein és Dá
niából) 12  tanácsos ülend a fölött össze tanácskozni, 
vájjon a két államnak jövőben egy ugyanazon ura 
legyen-e vagy sem ; továbbá azon véd és dacz-szö- 
vetség, melyet 1460-ban a két állam egymással kö
tött, s mely szerint mindenik tartomány magára 
nézve is viselhet háborút, a nélkül, hogy a másik 
rész köteles volna föltétlenül segélyt adni. Hasonló

szövetségek később is köttettek, tanúságául, hogy 
Dánia és Schleswig-Holstein egymásnak szemközt 
tökéletesen önálló államok valának. 1490  ben a 
schleswig-holsteini rendek 1. Keresztély ifjabb fiát 
Frigyest akarák herczegül választani, mig Dániában 
az idősebb Jánost ültetők a királyi székre; ez 
utóbbi azonban keresztül tudta vinni, hogy a her
czegségek egyszersmind őt is megválasztok, s igy 
nyert Schleswig-Holstein egyszerre két nralkodét, 
kik közül azonban a dán korona csak az egyiket il
lető. Ez is egy uj tanujele azon állami elkülönözött- 
ségnek, melyben Schleswig-Holstein Dániával szem
közt állott, Az ország csupán János és Frigyes alatt 
lön úgy elosztva, hogy mindenik bizonyos területi 
részt (még Schlesw ig és Holsteinban is) tartott sa
játjának; azonban az egész fölötti kormányzást 
mindketten, főpapok, főbbnemesek és rendek által 
közösen vezetteték. —  1523-ban Frigyes, János 
fiát II. Keresztélyt lelökte maga mellől, s egyedül 

*  uralkodók a herczegségekben. De az ő három fia 
közt 1544-ben  megint egy új osztakozás történt, 
melynél a legifjabbik: Adolf (Gottorf vártól ne
vezve,) a gottorfi részt, a legidősb 111. Keresztély 
(egyszersmind dán király) a sonderburgi, a harma
dik pedig, János a haderslebeni részt kapta. Ez 
utóbbi János, örökösök nélkül halt e l ; III. Keresz
tély és Adolftól ellenben két vonalág eredt, az idő
sebb, melyet királyinak, s az iijabb, melyet gottor- 
finak neveztek. Az idősb vonal 1564-ben  újra el- 
darabolódott, miután Ili. Keresstély fia, II. Frigyes 
testvérének, az ifjabb Jánosnak örökségi osztálya 
(t. i. a sonderburgi) egy részét, névszerint Sonder- 
burg uralmát átengedő. Ez ifjabb János lön a son
derburgi ág alapitója, mely a királyi ággal közös 
törzsatyát (II. Keresztély) bírván, közelebb áll a 
királyihoz, mint gottorfi ág, mely (I. F rigyes által) 
egy Ízzel távolabbi rokonságban áll azzal. E  son- 
denburgi vonal később Augustenburg, Glticksburg 
Heck, Plön sat. ágakra oszlott,

1616-ban  a rendek választási joga megszűnt, 
s helyébe az 1650 diki öröködési intézvén}’ által 
az elsőszíilötlségi jog alapittatött meg. Egyszers
mind ekkor jövőre nézve az egyes részek szétoszt- 
hatlansága is szilárdan el lön határozva.

Az idősb (királyi) ág herczegei időről időre 
egyesitgeték az előbbi örökösödések által felosztotl 
birtokokat, részint vétel, lemondás és csere, részint 
hódítások által. Az elsöbbi eljárás történt a csekély 
terjedelmű sonderburgi rész különböző birtokaival, 
s az utóbbi pedig a gottorfi förészszel. Ez miután a 
gottorfi hg a király ellenségeivel szövetkezett, már 
1684-ben, véglegesen azonban csak 1720-ban csa- 
toltaték a királyi örökrészhez; ugv hogy miután 
1773-ban Pál nagyherczeg, mint a legidősb got
torfi ág feje —  magára és utódaira nézve —  schles
wigi örökségi részéről lemondott, a legidősb ág 
Schleswig-Holstein egész tartományát ép oly osz
tatlanul birta, mint hajdani alapítóik: Keresztély és 
I. Frigyes.

E g y  uj alkotmány, az úgynevezett királytör
vény létesítése által Dániában 1665-ben  a női örö
ködési rend is megállapitatott, E  szerint, ha férfi 
utódok, vagy első izigleni rokonok (fitestvérek vagy 
azok fiai) nincsenek, ez esetben az első izigvaló női 
rokonok és azok utódai is (ha vannak ilyenek) örö- 
kösödhetnek. Ellenben a herczegségekben azon régi 
az oldenburgi ház alatt, s átalában akkoron az egész 
Németországban érvényes, elsőszülöttségi fi-örö- 
ködési rend állott fenn, mely szerint csak a fi-ro - 
konok —  a nőiek átugrásáva! —  következhetnek, 
még pedig oly módon, hogy legtöbb joggal az bir, 
ki az elhunythoz a közös törzsapa által legközelebbi 
atyafiságban áll. Például elébb a fitestvér (ugyanazon 
atya fia;) azután az atya testvére, vagy annak fia, 
(mint ugyaoazon nagyapa ivadékai;) továbbá a nagy
atyai testvér, s ennek utódai sat. s mindezek közül 
mindenütt az elsőszülötlségre lévén főtekintet.

Ennélfogva az öröködési kérdés történeti joga 
jelenleg igy áll: a legidősb holstein-oldenburgi 
fiágnak V II. Frigyesben történt kihalása után, a „ki
rálytörvény" szerint Dániában, mint az ütésé király
nak női ágoni legközelebb rokona. F r i g y e s  her
czeg következnék, t. i. V ili. Kereszté ly egykori dán 
királynővérének, Charlottának, Hessen-Philippslhal 
gróftól született fia. Ellenben a herczegségekben 
folyvást érvényes elsőszülöttségi fiöröklési rend sze
rint, legelébb is a holstein-sonderburg-augusten- 
burgi herczeg bir örökösödési joggal, mert ő egye

nes sarjadéka III-d ik Keresztélynek, ki 1. Frigyes 
legidősb fia, ez pedig I. Keresztély egyetlen fi iva
déka volt; m ig a gottorfi ág I. Frigyes ifjabb fiától. 
Adolftól származik. E  szerint amaz a most uralkodó 
ággal közelebbi közös törzsapát bir, mint a gottor- 
fiak ; nevezetesen III, Keresztélyt, a királyi és son
derburgi ág törzsapját, mig a gottorfiak törzsatyjok 
Adolf herczeg, ki Keresztélynek ifjabbik fivére volt.

Augustenburg! herczegének két fia van, s egy 
fivére. Frigyes herczeg, kinek ismét egy fia. A  her
ezeg atyja testvérének Emilnek, (ki sokáig Lipcsé
ben élt, s 1843-ban  halt meg.) szintén két fia él. 
Ha ez augustenburgi ág kihalna: akkor kerülne jog 
szerint a még létező második sonderburgi ágra (a 
glücksburgira) az öröködés sora, és csupán e két 
ág kiveszése után a gottorfira, még pedig következő 
rendhen: 1) az orosz, 2) a svéd (a trónvesztett 
Wasak,) 3) az oldenburgi nagyherczegi ágakra.

Mi Lauenburgot illeti, története következő:
Lauenburg régebben a szászországi askáni 

herczegek birtokában volt, mig ezek kihaltéval 
1369-ben  Branschweigé lett. Akkoriban több kü
lönböző ház formált hozzá igényt: Szászország, 
Mecklenburg, Anhalt. Nevezetesen Szászország a 
braunschweigi-lüneburgi ág kihalása esetére fen- 
tartá öröködési jogát Lauenburgra nézve, A  bécsi 
békekötés alkalmával Lauenburg nagyobb része Han
noverétől Poroszországhoz jutott, mely állam azt 
ismét cserébe adta Dániának Svéd-Pomeránért, me
lyet ez, (t. i. Dánia) Norvégián kárpótlásául kapott. 
—  A  dán király Lauenburgra nézve is beállott a 
német szövetségbe, melynek helyben hagyását a 
szövetség, mindjárt, első ülésében, 1816. nov. 5-én 
kimondá ; azonban a Mecklenburg, Anhalt és Szász
házak ekkor is fentarták jogaikat s igényeiket 
Lauenburghoz. E  jogigény némi részben, neveze
tesen szász-ház ernesti ága részéről, az 1852-d ik i 
londoni szerződés alkalmával is megujittattak.

Hogy Augustenburg herczege magára nézve 
lemondott, s ennek folytán legidősb fia —  Frigyes 
herczeg egy kiáltvány által mint Schleswig és Hol
stein herczege a kormánzyásra nézve kezdeményt 
tőn: olvasóink előtt ismeretes. Mint dől el ez iigy 
azt, mint annyi mást, az idő fogja megmutatni. —  
Mi csak a történeti jogok vázlatát akartuk adni, noha 
mai nap nem érvényesülnek mindig a történelmi 
Jogok. ' „F. —  n."

A p i l l a n g ó k .
(Vogt Károly után.)

(P.Ö.) A  pillangók csillogó színük s ékes alakjuk 
miatt rég időtől fogva kegyenczeivé váltak a gyűjtő 
közönségnek; mig ellenben másrészt a gyűjtők mű
kedvelése sehol rosszabbul nem gyümölcsözött mint 
ezen berendezésnél.

A  pillangók f e j e  többnyire igen kicsiny, s 
a leggyakoribb esetben a mellpaizsba bemélyedve 
van, úgy hogy csak a nagy kidülledt szemek a fa
liatokkal s tapogátúkkal nyúlnak ki.

A  t a p o g a t ó k  rendesen arányszerülegrö
videk, gyér esetben hosszabbak mint a test és vál
tozatos alakúak, a leggyakrabban borzas vagy pe
dig végok felé gombalakuan meg vannak vastagodva, 
az éjjeli pillangóknál olykor, nevezetesen a hímek
nél fésű-alakuak vagy tollasak-; leginkább igen sok 
tagjaik vannak, melyek szorosan egymásra fekvő 
gyűrűket képeznek.

A  s z e m e k  többnyire nagyok kiállók, egé
szen- vagy félkerekdedek. rendkívül sok metsze
tekkel ellátva ; az oldalszemek legtöbb esetben hi
ányzanak, vagy pedig annyira be vannak mélyedve 
a haj, pikkely és a koponya alatt, hogy azokat csak 
ezen részek leleplezése után vehetni észre. A  száj- 
műszerek egyedül a szívásra alkotvák s a rendkí
vül hosszúra nyújtott két állkapocsból állanak, me
lyeknek félgége alakjuk van, úgy, hogy összetétel
nél üres csatornát, szipot képeznek, melyet közön
ségesen pergén belekergetve a fejallapján viselik. A 
szip többnyire rendkívüli hosszúságot ér el. miként 
nevezetesen az éjjeli-rajgóknál, melyek röptűkben 
a mély virágkelyheket kiszívni képesek, egészben 
csak kevés esetben hiányzik, és a tökéletes rovarok 
akkor csak nehány napon át élnek, egyedül a te
nyésztéssel foglalkozva. A pillangók felső ajka egy
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N a d a r  l éghajó ja .

felelte kis háromszögű vagy kerekded bőrredő által 
képviseltetik, mely a szip eredetén felül fekszik; 
—  az állkapcsok két kis bütyökre összetöpörödvék, 
melyek sűrűn be vannak hajazva. A csőalaku állkap
csok mindkét oldalán két rendkívül kis rakodó-falámok 
állanak, melyek a behajazolt nagy ajk-falámok állal

egészen befedettnek, s azok bárom, s csak gyéren 
kéttaguak, és a szipot összetekergetett állapotában 
közbe veszik ; -  maga az alsó ajak is csak igen 
rövid kinyúlás, melyre eme hosszú ajkfalámok van
nak illesztve.

A  mell. mely majd mindig hajas, többnyire

csak gyürűalaku eiőmellett tüntet föl. mely mögött 
a közép- és hátsó- mell egy darabba olvad össze. 
Az előmell mindkét oldalán és az előszárnyak alap
zatának hátsó részén bőrös ták behajlitva fekszik, 
melyet szárny-pikkelynek (pterigoda) neveztek el. 
A  pillangóknak mindig négy, s a testhez aránylag

N a d a r .A léghajó kosara.
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jelentékenyen nagy szárnyuk van, s ezek nagyító 
pikkelyekkel mindig sfírűn vannak födve, melyek 
gyakran különös alakot nyernek, egy vékony tővel 
a szárnybőr mélyedésébe helyezvék, házfedél-tégla 
alakban egymásfelett fekszenek és gyakran domború 
oldalbordák által a feltűnő viliágosságot úgy törik 
meg, hogy más színeket játszó sajátságos csillogó 
fény keletkezik. Csak kevés fajoknál találhatni ré
szint meztelen és átlátszó szárnyakat, másoknál ré
szint hasadozott s az oldalbordákat tollazott alakuan 
hajjal födve.

A  szárny alkata rendkívül változik, s az egyes 
válfajok megkülönböztetésére ép oly meghatárzott 
ismertető-jeleket nyújt, mint a színezés s neveze
tesen a rajzolás, melynek következtében a színek 
elosztvák.

A  hátsó szárny körrajza igen különböző s 
különösen több nappali pillangónál sok csipkézetbe 
hátra felé ki van nyújtva. A  szárny erei kevésbé 
számosak s a sejteknek csak csekély számát képe
zik, melyeknek alakjok s nagyságuk az egyes cso
portok megkülönböztetésére gyakran nagy fonto- 
ságuak.

Nyugodt állapotban különféleképen hordozzák 
szárnyaikat. A  nappali pillangók leginkább függő
legesen a magasba tárják föl azokat; az éjjeli pillék 
födélalakhan testök fölé rakják össze szárnyaikat, úgy 
hogy az előszirnyak a hátsókat födik, vagy pedig 
egészen kiterjesztik azokat.

Némely fonók, úgynevezett kotlók nyugodt 
állapotukban felső szárnyaikat födélalakban hajtják 
össze, inig az alsókat kiterjesztik.

Némely molyoknál a nők egészen szárnyatla
nok, mig a különféleképen alkotott himek szárnyak
kal vannak ellátva.

A  pillangók lábai ép úgy vannak alkotva mi
ként más tökéletesen kifejlődött rovaroknál, haja
sak vagy pikkelyesek, talpaik öt taguak s hegyükön 
két karommal vannak fölfegyverkezve, melyek közt 
leginkább még meglehetős jelentékeny tapadó-hár
tyák léteznek.

Sok nappali pillangónál az első lábpár kicsiny, 
a járásra alkalmatlan, vagy egészen elnyomorodott, 
úgy hogy ezek csak hajas lapokat képeznek, me
lyek a mell oldalán fölfelé nyúlnak.

A  hátsó rész mindig hossszas, hengeralaku. 
hét jelentékeny összetett gyűrűből áll, tüskével vagy 
sörtével soha sincs ellátva, ellenben néha sajátságos 
nemzőmüszerekkel van fölszerelve.

A  pillangók potrohveleje két mell- és hal po- 
troh gümőből áll, melyeknek egyesülési kötelékei 
egymással annyira vannak egybeolvadva, hogy csak 
egyetlen szálat képeznek.

Az emésztő műszerek egy hosszú keskeny 
gégéből állanak, melynek alsó végében kerekded 
vékonyfalú szívó gyomor egy vékony szárral ellátva 
béhajlik.

A  gyomor tömlő-alakú, a bél vékony, több
szörösen tekervényes. a végbél többnyire hólyago
sán felcsucsorodva, sőt némelykor vakbélnek k i
nyúlva, s belül szokszoros mirigyekkel van meg
rakva, melyeknek jelentősége még ismeretlen.

A  húdenények szabadok s szám szerint több
nyire hatan vannak, a nyál edények gyakran igen 
hosszúak sőt olykor a potroh üregébe nyúlnak le,

A  légző csövek két oldalagos fő izrendben 
egyesülnek s menetükben többszörös hólyagos ter- 
jelmeket tüntetnek fel, melyek különösen a raj- 
góknál jelentékenyen ki vannak fejlődve.

A  nő-pillangók petefészkei négy hosszú pergén 
felterekedett olvasó alakú petecsőkből vannak össze- 
tóve, melyek egy rövid hüvelybe torkollanék, és 
egy nagy körte-alakú magzacské s tovább alant 
kétszarvú enyves ikrába bekanyarúlnak.

A  körtealaku nemző-zacskó, mely egy külö 
nos csatorna által a magzacskónak irányában szinte 
a hüvelybe tarkollik.

A  him nemzőrészek két kerekded heretöm- 
lőből állanak, melyek többnyire összeforrva s egyet
len közép golyó-alakú heretokba vannak bezárva, 
melynek ideges telje szép zöld, vagy piros szint 
játszik. Ezen here tokból két magvezető ered, mely 
csakhamar kivezető csatornává egyesül, s csőalakú 
vesszővé kitorkollik.

A  pillangók petéi többnyire gömbölyűek, 
meglehetősen szilárdak s az anya által oly helyekre 
rakatnak, hol a kibúvó hernyócskák a kívánt táplá
lékot azonnal föllelhetik.

Sokszor állították már azt is, hogy egyes 
pillangók termékenyítés nélkül is petét raknak, me
lyekből hernyók kelnek ki. De minden erre irány
zott észrevételek a tulajdonképi szervezési viszo
nyok kellő ismerete nélküliek (melyek majd alább 
meg fognak érintetni), vagy csak tökéletlen módon 
tétettek.

Sok him-pillangó nőjét több órái távlatban is 
föltalálja, s még akkor is megtermékenyíti, ha az a 
tűre szúrva van.

A  pillangók petéi igen nagy hideget képesek 
kiáltani, s a legtöbb faj mint pete vagy mint nyugvó 
báb telel át, midőn nyárban hernyó vagy pedig 
pillangóként tűnik fel.

A  pillangók alakjai, melyek általánosan h e r 
n y ó  név alatt ismeretesek, leginkább hengerded 
kinyúlt alkatuak, és a szarvas főn felül 12  gyűrűt, 
9 légzőcsőt s mindig minden oldalon legalább 10, 
s legfelebb 16 lábpárt tüntetnek fel.

A  hernyó fején a tapogatót s a szemeket észre 
nem vehetni. A száj-műszerek rágásra alkalmazvák 
és két izmos szarvas felső-, valamint két alsó áll— 
kopocsból állanak, igen kisded rakodó-falámokkal, 
két kis ajk-falámokkal s e varralakú alajakkal van
nak ellátva, melyeknek csúcsa a fonómirigyek kive
zetékénél által van fúrva.

A hernyétest első három gyűrűje a valódi 
vagy a tülkös lábakat viseli, melyek kis karmokkal 
vannak megrakva, s a tökéletes rovar lábainak fe
lelnek meg; ezek rendesen igen rövidek, s főképen 
az ágak megmászására szolgálnak, mig az ál- vagy 
potróh-lábak, melyek a hátsó testgyűrűken vannak, 
különösen a járásra alkalmazvák, s leginkább köpöly 
alakúak, s azon felül gyakran még kis borgokkal 
vannak ellátva.

A  4. 5. 10. és 11 hernyó gyűrűn soha sincs 
ál-láb. A  tulajdonképeni fonó -  hernyóknál a test 
hátsó részén csak 4  álláb jő elé, a miért is a hala
dásban a tért egyszersmind ki is mérik, minthogy 
először előlábaikkal kapaszkodnak s hátsó testüket 
azután hízzák.

Némely fonóknál a hátsó potroh lábpár egé
szen hiányzik, vagy pedig két hosszú szál által pó- 
toltatik.

A  nappali pillangók némely hernyói nyakukon 
különös tapintó szálakkal bírnak, melyeket előre 
lehet gyűrni.

A  hernyók testboritéka rendkívül különféle; 
sokan meztelenek, mások ismét túlságosan hajjal 
fedettek, melyek könnyen töredezik, a bőrbe szó
ródnak s csalánküteget idéznek elő; mig ismét má
sok tüskékkel, tülkökkel és hajlékony nyújtványok- 
kal födvék, melyek nekik olykor a mászásnál segé
lyül szolgálnak.

A  színek felette különbözők s  a többszörös 
bőrösödés által gyakran változnak, mely a hernyó 
növése alatt történik.

Legtöbb hernyó ősz felé változik bábbá, csak 
némelyek sülyednek mély álomba késő nyárszakán, 
melyből csak tavasszal ébrednek fel. Leginkább 
levelekből és zöld növény-részekből táplálkoznak, 
kevesen fúrják magokat a fákba és a gyökerekbe ; 
—  mások ismét fészkekben társaséletet élnek s 
egyik fáról a másikra csapatostól költözködnek át; 
nagyobbrészt azonban magánosán élnek minden to
vábbi ösztön nélkül.

Midőn a hernyó bábbá alakúi át, biztos s vé
dett helyet keres, leginkább a levelek s az ágak 
alsó részein, repedésekben és hasadékokban, a 
moh vagy a föld alatt.

Legnagyobbrészt valódi selyem tokot fonnak, 
minek kivitelére a szálat többé kevésbé rendesen 
tekergetik, vagy pedig meztelenül maradnak, s ak
kor egyszerűen farkuk végénél akasztják fel mago
kat, majd ismét mellükön át egy szálat kötnek, úgy, 
hogy vizirányos helyzetben maradnak.

A  bábok szarvasak, elől vastagabbak, hátul 
gyűrezettek és csúcsosak, s szárnyaikat, lábaikat és 
falámaikat legtöbb esetben kívülről megismerhetni.

A  különféle szarvak, kinövések, tüskék sat. 
által, gyakran különös kinézést nyernek a bábok.

A  nappali, valamint a kisebb éjjeli pillangók 
nagyobbrészt csak 14 napig, legfelebb egy hónapig 
maradnak a bábban, mig a nagyobb pillangók és a 
rajgók egész télen át mint bábok telelnek ki.

Némely bábok, melyek a földben vagy a nö
vények belsejében találtatnak, s melyek a hernyó 
által átfurattak, báb állapotjuk vége felé saját tüs

kéik segélyével a gyürűkün fölfelé, egész a fölszí
nig kúsznak úgy, hogy a kibúvó pillangó a bábhéj 
fölpattanásánál közvetlenül a szabadba jut; —  más 
bábok éles nyujtványaik s szarvaik segélyével ma
gok rombolják szét a hernyó által font burkol, és 
másoknál ismét azt a pillangó lágyítja meg, s akkor 
törik át rajta, mielőtt szárnyai megkeményed
nének.

A  pillangókat két alrendbe osztjuk: n a p 
p a l i - p i l l a n g ó k  vagy bunkós csápuakra, és 
éjjeli-pillangókra, melyek ismét különféle csalá
dokra és alcsaládokra oszlanak.

Az éjjeli pillangók alrendé a legkülönfélébb 
alkatú tapogatói tüntet fel, ámbár leginkább borzas 
alakban, mindamellett minden alakzatban egészen a 
tökéletes toll-bokrétához hasonlót

A pillangók nyugalmukban sohasem verik 
össze szárnyaikat függőlegesen, hanem azokat majd 
vizirányosan, majd fedél alakban, majd ismét kotló- 
san hordják. Általánosan a felső szárny első szélén 
sörte látható, mely a felső szárnyra hajlik, s ekként 
eszközöltetik a szárnyak összetétele. —  Ezen pil
langók nagyobbrésze este vagy éjjel röpköd, ámbár 
e törvény nem kizárólagos.

A  p e l y h e s  m o l y o k  családa sörte alakú, 
meglehetős hosszú tapogatókkal, hegyezett, kissé 
hajas csápokkal, hátrafelé kivágott szemekkel, hosz- 
szú, hegyes sarkariytyúkkal ellátott csonttal, s 
hoszszú, vékony hátsó részszel bírnak. Különösen 
kiválnak szárnyaik hasadása által, miután a hátsó 
szárnyak mindig, az előszárnyak pedig leginkább 
egyes ujj alakú részekre szétrakvák, melyek miként 
tollak mind a két oldalon hajjal vannak beborítva, s 
madárszárny kinézést nyernek. Ezen díszes állatkák 
hernyói kicsinyek, meztelenek; 16 lábbal birnak, 
s meztelen bütykökkel bontott bábbá alakulnak át, 
mely körül csak olykor láthatni selyem burkot 
fonva.

A  m o l y o k  családa leginkább szálalaku ta
pogatókkal ellátott igeu kis pillangókból áll, melyek
nek szálai olykor hosszabbak, mint e parányi állat
kák teste, megnyúlt hosszú szárnyaik vannak, me
lyek olykor hegyükön kivágottak. Az alsószárnyalc 
mindig szélesek, s hosszúságban redőzettek, a csá
pok rendesen igen kinyújtottak s végső tagúk gyak
ran meztelen s hegyezett; némelyeknél az állkap
csok falámai is észrevehetők.

A  molyok hernyócskáinak 16 csontjuk van ; 
mindig meztelenek s azon anyagokból, melyekből 
élnek, egy csövet alakitnak, mely vagy mozgékony 
úgy, hogy azt magokkal mindenhová hurczolhatják. 
vagy pedig szilárdan áll, s a vész idején elegendő 
védelmet nyújt nekik.

Ezen hernyók közül sok az ágak és bimbók 
belsejében, és a levelek zöld szöveteiben élnek, a 
hol tekervényes meneteket, mind a két felső héj ré
tegeiben vájnak! mások ismét száraz növényekben 
és állatanyagokban élnek, a hol azok, mint p. a prém 
(bunda) —  ruha —  és a gabona-moly, nagy káro
kat okoznak az emberiségnek, A  bábbá alakuláskor 
csöveiket selyem fedelekkel bontják be.

A  l e v é l s o d r o k  családa, rövid szálalaku 
tapogatókat, hosszúkás kinyúlt falámokat tüntet 
lel, melyek végtagja erősen pikkelyezett, fedélalaku 
fölfelé fekvő szárnyai és sokkal vastagabb, rövidebb 
testök van mint a molyoknak, melyekkel egyébiránt 
tartásukban igen sokban hasonlitnak.

Ezeknek hernyói 16 csonttal birnak s ezáltal 
önvédelmükre csövet készitnek. a leveleket széleik
nél felgöngyölgetik és selyemszálakkal valódi cső
ként varrják össze, melynek belsejében később 
bábbá alakulnak át, mialatt selyemből egy gubót 
fonnak. Ezek is miként a következő család a növé
nyeken tett pusztításaik állal olykor igen kárté
konyak.

A  t ű z k e r i n g ő k  családa moly féle pillan
gókból áll, melyeknek tapogatóik a hímeknél legin
kább fésültek és tollasak, s tapogató csápjaik min
dig feltűnők. Szárnyaik hosszúk, keskenyek s nyu
galomban háromszöget képeznek, melynek hosszúra 
kinyúlt hegye a fej; a csontok igen hosszúk és na
gyon sarkanytyúsak ; a hernyók csak 14 csontuak, 
hajasak s leginkább a levelek al részén saját gubó- 
kat fonnak, némely fajuk a gyümölcsfákon és a 
szőlőhegyeken nagy pusztítást visznek véghez,

(Vége köv.)
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A  ré g i in q u is i t ió  tö rvé n yszé ke in  d iv a to z o t t
eljárás,*)

Mihelyt valamely szerzetes inquisitorrá lett 
kinevezve, erről a királyt tudósitá, ki ismét azon vá
rosok törvényszékeinek, hol az inquisitornak hatás
köre leendett, haladék nélkül kötelességévé tévé, 
hogy neki minden szükségelt segítséget adjanak 
meg, hogy az általa eretnekeknek vagy gyanúsak
nak kijelölt egyéneket fogassák e l ; hogy az inqui
sitió által kimért büntetéseket végrahajtsák és hogy 
mondjuk legyen, miszerint az inquisitorok és segéd
jeik Minden bántalomtól megóvassanak és végre, 
hogy őket lakással és mindazzal, mi az utazásra 
szükséges ellássák.

Eleintén nem volt az inquisitoroknak szabott 
fizetésük; ezen hivatalok kezelői ugyanis szerzete
sek voltak, kik szegénységet fogadtak vala, a pa
pok pedig, kik néha segítségül melléjük rendeltet
tek, úgyis el voltak látva egyházi javadalmakkal. 
De ennek meg kellett változnia, mihelyt az inquisi
torok törvényszéki tisztekkel, alguazilokkal és fegy
veres kísérettel kezdtek utazni; kiadásaik fedezése 
ekkor a püspökökre rovatott azon ürügy alatt, hogy 
az inquisitorok azáltal, hogy a megyéket az eretne
kektől megtisztítják, úgyis a püspökök érdekében 
működnek.

Midőn pedig a püspökök ezen nyomasztó ter
hek miatt felterjesztéseket tettek, ezen költségek 
azon tartományok uraira rovattak, miután úgyis az 
ő kötelességük lenne, tartományaikból az eretneke
ket kiűzni. Végre azonban költségeit az inquisitió 
maga viselte, és ezeket az elfoglalt javaknak vagy 
eladásával vagy azoknak jövedelmeivel fedezd, ré
szint pedig a kivetett pénzbírságokból, ha t. i. jé- 
szágelkobzás nem lett elrendelve.

Mihelyt az inquisitor azon városba megérke
zett, honnan nyomozásait vezetni készült, —  mely 
czélra rendszerint a püspök székhelye lett kisze
melnie —  megérkezését a hatóságnak hivatalosan 
tudtára adá, és kijelölte a napot és órát, melyen 
hozzája jönniök kellett. A város parascsnoka eskü
vel fogadta, hogy az eretnekek elleni törvényeknek 
végrehajtását eszközlendi, a kinyomozásuk és elfő— 
gatásukra szükségeit erőről pedig gondoskodni fog. 
Ha valamely fejedelmi liszt az emgedelmeséget meg
tagadta, az inquisitornak joga volt, őt azonnal kikö
zösíteni és hivatalától felfüggeszteni, sőt az egész 
várost is interdictum alá vethette.

Azon esetben, ha a parancsnok és a város 
polgári tisztviselőinek részéről, az inquisitor pa
rancsainak kivitele iránt nehézség nem támasztatott, 
valamely ünnep lett kitűzve, melyen az inquisitor a 
város lakóit nyilvános szónoklattal felszólitá, hogy 
ezután kötelességük leend, az eretnekeket feladni; 
egyszersmind pedig kijetenté, hogy azon eretnekek, 
kik még mielőtt vád alá helyeztetnének, önmagukat 
jelentik fel, csak gyenge cánoni büntetéssel fognak 
illettetni; mig ellenben, ha bizonyos időnek eltel
tével mások által adatnának fel. a törvények legna
gyobb szigora fog ellenük alkalmaztatni, Az önfel
adásra kiszabolt rendes idő egy hónap volt.

Ha ezen idő alatt feljelentések történtek, ezek 
ugyan jegyzőkönyvbe vétettek, de csak ennek eltel
tével, miután a feladott maga nem jelentkezett, vette 
kezdetét a rendes eljárás.

Ekkor előszőlitották a feladót, és értesítették, 
hogy feladásának érvénvesitésére három útja van : 
a vád, az egyszerű feljelentés és az inquisitió; e 
három út közöl választhatott. Azon esetben ha az 
elsőt választá, kötelességévé lett téve, hogy a fel- 
adottat vádolja be, egyszersmind azonban tudtára 
adatott, hogy ha bebizonyodnék rája, hogy csak rá
galmazott; ugyanazon büntetéssel fog sujtatni. Ezen 
veszély miatt a vád nem igen alkalmaztatott, leg- 
fölebb könyelműek által, kik azon reményben voltak, 
hogy ellenüket büntetlenül megsemmitsithetik. A  
legtöbben azt álliták, miszerint őket csak azon ke
mény büntetés indítja a feladásra, mely azokat éri, 
kik elmulasztják a tudomásukra jutott eretnekséget 
feljelenteni: ez esetben csak azon egyéneket nevez
ték meg, kik véleményük szerint az eretnekek el
len tanúskodhatnának. Végre mások az inquisitiót 
csak valamely elterjedt hirre iigyelinezteték, mely

*) Mutatványul a Lauffer testvérek kiadásában 
épen most megjelent: „A spanyol inquisitió története" 
czimü műből.

a bevádolandót gyanúsítani látszék, mely esetben 
aztán az inquisilié maga lépett fel mint vádoló.

A  tanuk kihallgatása az inquisitor, a törvény- 
széki Írnok és két pap előtt történt.

Ha az ily megelőző kihallgatásból kiderüli, 
hogy a vádlott csakugyan vétkes, vagy legalább 
erős gyanú terheli, úgy az inquisitió parancsára 
azonnal elfogatott. E  pillanattól kezdve nem segített 
rajta semmi kiváltság, sem semmi menedékhely, 
bármily magas rangú lett légyen i s : családja, ba
rátai körében fogták el, anélkül, hogy valaki bátor
kodhatott volna oltalmára kelni. Mihelyt az inqui
sitió kezei közt volt többé senki sem érintkezhetett 
vele ; az ilyen el volt hagyatva az egész világ által 
és megfosztva a vigasznak bármi bemétől. Mert jaj 
lett volna az érző szívnek, mely a szent offiieum ál
dozata iránt részvétet tanúsított volna.

A  vádiolt addig is. mig az inquisitiónak tet
szésére leend őt kihallgatni, valamely utálatos bör
tönbe vettetett.

Aközben az inquisitió tisztei a vádiolt laká
sára mentek, hol minden található javak iránt leltárt 
készítettek és mindenét zár alá vették. Hitelezői 
elveszték követeléseiket neje és gyermekei a lég— 
szomorúbb elhagyatottságnak váltak martalékévá; 
és volt rá esett, hogy különben erényes és jólnevelt 
asszonyok és leányok, részint nyomoruk, részint 
pedig az átalános megvettetés miatt, melyben mint 
az inquisitió által üldözött egyénnek hozzátartozói 
részesítettek, a véteknek kényszerültek magukat 
odadni.

Miután a fogoly több napig, sőt gyakran hó
napokig a börtönben senvvedt, a börtönőr által tu
daté vele az inquisitió, hogy most már kihallgatást 
kérhet; az inquisitió ugyanis a vádlottéi mindig azt 
követelte, hogy mint kérelmező lépjen fel. Ha a 
vádlott először állt bírái előtt, úgy kérdezték őt, 
mintha nem ismernék és a leggazab fogásokkal él
tek, hogy csak vallomásra kényszerítsék. Ha bűnös
nek vallá magát és eretnekségéről esküvel kívánt 
lemondani, az inquisitor kész volt neki megbocsá
tani, a visszaesés esetét kivéve, mely halállal volt 
sújtandó, miután az inquisitió kétszer sohasem bo
csát meg. Az ily formán megkegyelmezettet vissza
vezették börtönébe, hol a legközelebbi autodaféig 
várakoznia kellett, és csak miután ennek szemtanúja 
volt, és a cánoni büntetés rája ki lett mérve, ada
tott vissza szabadsága. Ennek folytán gyakran mag
történt, hogy az ily szerencsétlenek, még ha leg
tisztábbak voltak is, magukra vallottak, csakhogy a 
kinoztatásl és a böríönbeni nyomorult halált kike
rülhessék.

Ha a vádlottra fogott vétek nem volt rá bi
zonyítható, és a vallatások alkalmával sem vallott 
önmaga ellen, az inquisitorok őt azon feltét alatt, 
hogy esküvel tisztítsa magát minden eretnekségtől 
és a rája tapadt gyanúért vezeklést tartson, felmen- 
hették, hanem mint olyan, ki eretnekséggel volt 
gyanúsítva, ad cautelam feloldoztatott.

Habár az inquisitió előtti temérdek pernél nem 
sikerült is mindig a vádlottnak vétkét világosan be- 
bizonyitni, valamely szava vagy cselekedete miatt 
mégis többnyire gyanúsnak találtatott, és miután a 
szent officium ez esetben is pontosan szeretett ítélni, 
a gyanú k ö n n y ű ,  s ú l y o s  é s  i g e n  s ú 
l y o s r a  osztályoztatok, és a gyanús egyén aztán 
az illető osztályzati rendeletek szerint sujtatott.

De ha az illetőt súlyos vád terhelé, és 5 val
lani egyátalán nem akart, mint makacs eretneket te 
kintették és börtönébe visszavezették, és csak miu
tán éveken ál börtönéből vallatásra és innen ismét 
börtönébe hurczolták, adtak neki egész perrről má
solatot, melyben azonban a feladók és tanuk nevei, 
valamint mindaz, mi ezeknek kilétét sejtethette, 
gondosan ki volt hagyva. Ilyenkor azt is megenged
ték neki, hogy ügyvéddel értekezhessek, mi azonban 
egészen üres formaszerűség volt, miután az érte
kezésnek inquisitorok jelenlétében kellett történnie, 
és az ügyvédnek egyebet mondania tilos volt, mint 
mi a vádlottat bűnének megváltására birhatá.

Miután a vádlott védelmére minden lehetőt 
felhozott, tehetsége szerint bizonyítékokat is előte
remtett és kihallgattatásai alkalmával minden kér
déseikre megfeleli, de mindez sem ártatlanságát 
kellőleg nem igazolá, sem vétkességéről az inquisi- 
torokat meg nem győződtetheté; ez esetben a k in- 
pad alkalmaztatott, mint oly eszköz, melynek segít
ségével, az inquisitorok nézete szerint, az igazsá

gul, —  vagvís inkább azt mit igaznak tartani akar
tak —  mindig meglehet tudni. É s  ezen vallomások, 
melyek a legkegyetlenebb kínzások által facsartat
tak ki ama szerencsétlenekből, képesek voltak az in
quisitorok lelkiismeretét megnyugtatni.

Gyakran a kinzást is szükségtelennek tárták 
és azonnal az ítélethez kezdtek, mit az inquisitor 
mondott ki; tartalmát azonban a vádlottal csak a 
végrehajtás pillanatában közölték.

Egyébiránt az inquisitiónak nem volt rend
szeres eljárása, és a bírák sem a bűntények nyomo
zására sem az itélethozásra időpontot nem határoz
tak. Sőt a legelső időkben tiszti ügyész sem léle
zett a panaszlottnak vádlása végett; ezen formasá
got a tanuk kihallgatása után az inquisitor szemé
lyesen és élű szóval teljesítette.

A  szent officium törvényszéke előtt a tanuk
nak épen nem kellett állításaikat bizonyitaniok, szem
besítések pedig épen nem történtek, llyformán 
gyakran aljas és haszontalan egyéneknek tanúsko
dásai máglyára juttatták a legbecsületesebb embe
reket is. kiknek legnagyobb vétkük az volt, hogy 
ellenségeik egyszersmind gazemberek is voltak, 
kik hamis esküt letenni épen nem féltek. Oly két 
tanú, kik csak mende mondák után beszéltek el va
lamit, annyit nyomott, mint egy szem s fültanu, és 
ennél több vád épen nem szükségeltetett arra, hogy 
valaki elítéltessék. A  feladók egyszersmind tanuk 
is lehettek, és minden jog és erkölcs ellenére a 
szolgáknak szabad volt uraik ellen, a férjnek fele
sége és a feleségnek férje ellen, a gyermekeknek 
szülőik és a szülőknek gyermekeik ellen tanús
kodni.

Tanút nem lehetett más okból visszavetni, 
mint nagy ellenségeskedés miatt; és annak kitu
dása végett, valljon van e ennek alapja, a vádlottat 
kikérdezték, valljon vannak-e ellenségei, s hol és 
mikor vonta magára gyűlöletüket; ily esetben a 
tanuk bizonyítással léphettek fel. melyet a bírák 
tekintetbe vehettek. Szokás volt a vizsgálat kezde
tén a vádlottat kérdezni, valljon ezt vagy amazt is 
meri-e, feladóját és a tanukat nevezvén meg előde, 
mit azonban ő nem tudott, s ha válasza bár mi ok
ból tagadó volt, elvesztő tanuvisszavetési jogát. 
Sőt az inquisitort magát is visszavethető a vádlott, 
de ez annyi volt, mint a charybdisból a scyllába 
jutni. Az is jogában állt a vádlottnak, hogy az in- 
quisitié által hozott Ítéletet Rómába felebbezze ; de 
miután az inquisitorok eljárásuk védelmézése vé
gett személyesen Rómába mehettek, az elitélteknek 
legalaposabb felierjesztései is vissza lettek utasítva, 
és e szerencsétlenek már csak utjokban a halál felé 
értesüllek emez egyetlen és gyenge segédszerük 
eredményéről.

Ez volt a régi inquisitiónak eljárása, s ha e 
büntető codexet végig olvassuk, azt hisszük, hogy 
ez a kegyetlenségnek netovábbja, de a modern in- 
quisitiő bebizonyitá, hogy még sokkal tovább lehet 
menni.

\ a d a r  Iégn tazása  o c to b c r  1 8 -á n  1 8 6 3 ,
(Képünkhöz.)

(G. W.) Ezredévek óta sikerült az emberiségnek 
a három elemet leigázni, de a negyedik, a lég, az értel
miség uralmát teljesen elismerni még sem akarja. Már a 
Daedalos szegény fiának a (későbbi) Ikari tengeren tett 
átrepülési merényiért lakolnia kellett, s azóta is néme
lyek szárnyai leolvadtak , t. i. azoké , kik a naphoz 
közeledtek. Miként a példabeszéd tartja, gondoskodva 
van arról, hogy a fák ne az égben nőjenek, s a földlakói 
odáig ne hatoljanak. De e szó „lehetlen“ a lángész szó
tárában nincs beiktatva; s habár megfejthetlen igen sok 
yan még, de meg nem fejthető igen kevés. E  buzgalom
nak köszönhető, hogy a mozdonyok szélsebességgel 
zúgnak el a földön, a számtalan gőzösök a tenger zab- 
látlan hullámait szeldelik, s a gondolat villámgyorsan si- 
kamlik át a mérföldek hosszúságára nyúló sodronyon.

Mindamellett fél század e lő tt, mielőtt a fennebb 
nevezett vívmányok mindennapi használatúvá váltak 
volna, a Montgolfier testvérek (1783-ban) egy léggolyó 
segélyével, melyben a lég felmelegítés által meggyérit- 
tetett, a fellegbe emelkedtek, Charles pedig vízgőz se
gélyével hasonló kísérletet tett.

A légbajózás ez idő óta nem javíttatott; e törek
vés a léggolyó kormányzásán s a leereszkedési nehézsé
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geken meghiúsul. Daczára ennek azonban e nehézségek 
megoldása a gépészek legkedvenczebb eszméjévé vált. 
M a  tán nem kevesben törik azon fejőket miként kelljen 
a léghajót kormányozni, mint hajdan az alchimián. Ne
vezetesen a legközelebbi időben a „la Sainte Héliee csa
var" magára vonta a léghajósok figyelmét. Ez péld. a lég
hajónál, vagy is inkább a repülő-gépnél használatul al
kalmaztatott, valamint a Dr. Roth által föltalált gereb
lye gép is. A  jelentékeny költség, mely ezen javaslatnak 
nagybani kivitelét igényelte, s a netaláni veszteség mi
att, melyet senki viselni nem akart, e tervezet —  terve
zet maradt.

Most tehát Nadar, az ismert párisi fényképész és 
iró, valódi lángbuzgalommal karolta fel ez ügyet. Vál
lalatában két hatalmas közreműködője volt: a franczia 
sajtó s mindennemű fölszólalás. Ezek segélyével már 
csak k i lehet ví-lamit vinni, s Nadar igen ügyesen hasz
nálta fel azokat. Egy programmot nyitott meg, melyben 
kinyilatkoztatá, hogy új léghajó félét —  nem léggolyót — 
létesít. S hogy a kiállításra megkívántaid költségeket fe
dezhesse; részvény-társulatot alakított, mely csakhamar 
jelentékeny nagyságú léggolyót készíttetett, hogy ennek 
légbeeresztésével a kiállítási s más kívánt tőkét meg
nyerhesse. Ez szerencsésen sikerült is.

Midőn Nadar „Geant“al együtt az első léguta
zását tenni akará, az egész Paris Mársmező felé özön
lött, hogy a „kormányozható" léggolyót láthassa. Ken
dőkkel s kalapokkal intettek búcsút, ezerhangú bon 
Y o y a g e  hangzott Geant felé midőn a földtől először föl
felé emelkedett. Mikor látják őt ismét viszont ? Néw- 
York-e utazásának czélja? Melbourne-ig terjedjen-e? 
Senki sem merészelte meghatározni, minthogy az, miként 
mindnyájan meggyőződve voltak, egyedül a vakmerő, 
kalandos Nadar akaratától függ. Mire nem vállalkozott 
már ő mindenre ez életben !

l o u r n a c h o n  F é l i x ,  ma N a d a r  néven 
ismeretes, 1820-ik évi agril 5-én Parisban született, a 
gyógyászatot Lyonban tanulmányozta s Nadar álnév alatt 
irt a lyoni és párisi lapokba. Irodalmi tevékenységének 
s a Lesseps Károlynáli titkári állásának köszöné, 1844- 
ben az Elboeuf városában! képviselői megválasztatását. 
A  forradalmi évben utazást tett Németországban, a hol 
őt az eislebeni börtön több heten át vendégül fogadá. 
Később testvérével együtt fényképészi ateliert nyitott 
hazájában, mely öt ismeretessé tévé mint előbbi irodalmi 
humoristikus müvei, sőt még inkább mint a „Nadar 
Pantkeon,“ melyben Francziaországnak, az akkori min
den politikai s irodalmi jelességei mint torzképek jelen
tek meg. Megemlítendő tán még az is, hogy Nadar 1849- 
ben egy lengyel légiót állított fel, hogy „a nemzetnek a 
gyászban11 segítségére siessen.

Nem Amerikában, se nem Australiában hullott le 
az égből Nadar mester, hanem Meaux-nál Paris kapui 
előtt, a hová elutazása utáni napon épségben tért 
vissza. Gúny s élczszavakkal halmozták el ő t, még 
pedig egészen alaptalanul; nem ő mondta, hogy most 
már kormányozni fog tudni! a balga tömeg rosszul fogta 
fel szavait, s minthogy csalódott, a légutazó által meg
csalatottnak lenni vélte magát.

Girardin Emil „Presse"-je a légül ázás Momfeuqfé 
átvette az igazolást, a többi párisi lapok nagyobbrésze 
kart képezett s ekként az elutazás másodnapján a köny- 
nyü vérü fraucziákból minden rósz akarat eltűnt, ismét 
számosán özönlöttek a Mars mezejére, a hol maga Na
póleon császár s a görög király is megjelentek.

Midőn a köteleket, melyek a léggolyót a földhöz 
erősítették, meg kellett volna oldani, egy ismerős újság
író Nadar kapitánynak kiáltott: „Várj még, a leveleket 
a meauxi postamesternek el kell vinned !" —  Ez az ál
talános vidámságra jelszó volt; egyik élez a másikat 
érte, midőn végre Géant ismét elliagyá a földet. Ot egy 
Godard által vezérelt léggolyó kisérte, inig a Nadar 
társasága nyolez egyénből állott. A  bekövetkezett sötét
ség, a légutazást tovább szemmel tartani megakadályozó.

Következő nap reggelén egymást kérdezek : hol 
alhatott N adar? A z  esti lapokat égő kíváncsisággal fu
tották át, hogy a légutazókról tudósítást kapjanak —  
azonban sikeretlen. Nadar lakába sem érkezett semmi 
tudósítás. Sőt a keddi reggeli lapok (a légutazás vasár
nap vette kezdetét) mit sem tartalmaztak, azonban még 
is gyorsan elterjedt a hir, hogy Géant Németországban

Wezer-nél a földre szállott társainak nagyobbrésze meg
sebesült, Nadar s annak bátor ifjú neje, valamint Saint- 
Felix ur is súlyosan megsebesültek. Paris mozgalomba 
jött, a francziák részvevők, a szerencsétlenség föltárva 
leli kebleiket. Minden gúny feledve volt, s a Nadar egyes 
társairól érkezett híreket csaknem nyeldesték. Szeren
csére azonban kiderült, hogy ez utazásban résztvevők 
egyike sem forog veszélyben, s hatan közülök szerdán, 
s a Nadar pár is néhány nap múlva Parisba érkezett. 
Midőn őt november 8-án meglátogattam, vidám s beszé
des volt; égő szivarral ült az ágyban, mindjárt mellette 
halvány, fekete szemű nejének az ágya állott, ki hason
lóan a felépüléshez közel van. Nadar jobb lábán jelen
téktelen csonttörést szenvedett, s mankóinak segélyével 
egy óra hosszáig tehetett már mozgást a szobában, igaz 
hogy még nem eléggé erőst arra, ha meggondoljuk, hogy 
harmadnapra Londonba utazni akart, hogy ott a Kristály * 
palotában felállított Géant kiállításán jelen lehessen.

A  tulajdonképeni utazásról keveset szólhatui; 
tudományos észleletekre nem voltak hajlandók az utazók, 
habár körökben Montgolfier-ek egyik utódja is volt. Bár 
mily alant is tartatott a léggolyó, mindamellett az őszi 
éjszakák-homályában mit sem lehetett a földön megis
merni. Egyedül reggel könnyű köddel borított tág sik 
felett lenni látták magokat, melyet Hollandiának véltek, 
s minthogy a tenger közellététől féltek, Nadar egy város 
közelében jelt adott a leereszkedésre. De a harmat és a 
felleg a köteleket, melyek a légszesz nyilassal összekötte
tésben voltak, erősen megnedyesité, s oly lazáknak tévé, 
hogy ezek a szolgálatot csaknem megtagadták. A- lég
szesz nem tolult ki elegendő mennyiségben, hogy a tel
jes leereszkedést eszközölte volna, a horgonyok lesza
kadtak, s azt csodának tekintem épen nem lehet, vagy 
pedig vigyázatlanságnak állitni, ha a léggolyó súlyát s 
az épen egyenes irányban fúvó szél hatását szemügyre 
vesszük.

Nadar előadása szeriut, a fírnajzos selyemből ké
szült léggolyó 300 kilogramm, kötélzete 880, szerszámai 
s más felszerelési eszközei 250 és a spanyol nádból fo
nott csolnakja 1180, tehát összesen 2610 kilogramm, az 
az 5220 font, =  5'/2 mázsa sulyu volt.

Ezen egy óra alatt 10 német mérföld távolságnál 
messzebbre sebesen sodrott teher feltartására bizony
nyal sehol sincs előkészület.

A  hajó több Ízben súrolta a földet, minden domb 
(halom) által ide s tova lökdöstetett, a midőn újra föl
felé szállt, hogy ismét a földre zuhanjon, a posványokon 
át hurczoltatott, egy pillanatra a távirda sodronyain fel
akadt, azokat elszakgatta, egy erő ő felé sietett, mialatt 
az utazók egy része kidobatott, s ki tudja mi történik 
még, hogy ha végre Godard Gyulának nem sikerül igen 
fáradságos mászás által a légszesz nyitásához fölmászni, 
s azt egészen felnyitni, úgy hogy végre a sodortatás meg
szűnt s a szörnyeteg a fákon függve maradt.

Közel Retkemhez Alléméi voltak, s Nadar föl- 
jegyzései szerint 14 óra alatt 364 mérföldet (lieue) tettek.

Az eddigi közzé tett tudósításai ez utazásban részt 
vett egyéneknek, ez utazás indítványozó által mint igen 
tökéletlennek nyilváníttattak. Ő maga nemrég brosekürt 
irt beteg ágyán , mely a „Presse" által tétetik közzé, s 
hiteles tudósítást nyújt.

Különféle viszálkodás uralkodott az utazók kö
zött ; Nadar azt állítja, hogy társai közül többen „nem 
emelkedtek annyira szellemileg, mint anyagilag'£, mit 
könnyen el lehet hinni. Most már mindegyike saját vise
letét szépítni igyekszik s a másét elhomályosítni.

Nadar bátorsága megtörhetlen, s ki őt legköze
lebbi jövő tervi irol beszélni hallja, azon mondatra fog 
emlékezni: „a mit egyszer fejébe vesz, azért fejét is 
örömmel koczkáztatja." Azóta azonban lapjának első 
száma ,,L’ Aeronaute" a párisi általános léghajózási 
társulat Moniteur-je megjelent..

V po zsonyi v á r ro m o k .
(Képünkhöz.)

Még a külföldi utazó is, ha nyugat felől jön ha
zánkba, s hallja a condueteur kiáltását: „Pozsony,“ 
nagy érdekeltséggel siet kinézni a vaggon ablakán, hogy

lássa e helyet, melyet nagy történeti emlékek tesznek 
nevezetessé.

Ránk magyarokra nézve pedig még százszorta 
érdekesebb.

Természet és történet egyiránt rajta voltak, hogy 
Pozsonyt és környékét megszépítsék. Ép  házai mellett 
foly a Duna, melynek széles medrét a városon fölül és 
alól mosolygó szigetek élénkítik. A  Karpáthegyek fél
körben övezik, mint valami nagyszerű amphitheatrum 
félkaréja. Keletre pedig a rónaság terül, a csallóközi 
nagy és termékeny sziget, mely rendesen Isten áldásától 
mosolyog,

A  város fölött egy hegyen a régi várkastély omla
dozó falai állanak, mint a történet egy csontváza, mely 
még birkózik az idővel, s nem akar megválni e szép vi
déktől, melyen egykor annyi szép, nagy és viharos na
pot látott.

Pozsony oly régi hely, hogy Pisotol alapított ró
mai gyarmatnak vélik. Meglehet innen kapta Posonium, 
régente Pisonium nevét.

Mint határszéli hely sokat szenvedi azon hadak 
alkalmával, melyeket az Árpád és vegyesházi királyok a 
németek és csehek ellen folytattak.

Királyi várossá az utósó Árpád emelte 1291-ben.

1564 óta koronázási hely. I. Miksától kezdve, itt 
tevék a koronát minden fölkent király fejére, kivéve III. 
Ferdinándot és I. Ferenczet.

Midőn a törökök Budát elfoglalák, ez lön az or
szág fővárosa. Itt őrzék a koronát, itt lakott a prímás, 
itt voltak a kormányszékek is mindaddig, mig II. József 
Budára nem helyezé azokat.

Mennyi nagy országgyűlés színhelye volt e város ! 
Őseink itt kiálták : „Moriamur pro rege nostro Maria 
Theresia" e nagy szavakat majdan még nagyobb tettek
kel váltva be.

1790-től 1847-ig minden országgyűlés itt székelt. 
S  mennyi emlék van kötve ezekhez; itt mondák ki a 
vallásszabadságot, itt oldák föl a nemzeti Dyelvet nyű
geiből, itt valósittatának az uj szabadelvű eszmék : köz
teherviselés, törvény előtti egyenlőség sat. sat. mikre 
még oly élénken emlékezhetünk.

A  század elején e várost is megszállak a franczia 
hadak. 1809-ben kemény csata volt itt, midőn az ellen
ség ellen a hídfőt oly vitézül védelmezők.

A  pompás várkastély, —  melynek romjai kőraj
zunkon kiemelkednek —  ISI1-ben égett el.

1815-ben márcziustúl májusig a szász király tar
tózkodott benne, háza népével. Itt tölté el II. János 
Frigyes szász-góthai és weimari herczeg is holtig való 
fogságának négy esztendejét. (1464— 1467)

Történetek nagy árnyékai feküsznek e városon, 
mely most is elég élénkséggel bir, noha a régi mozgal
mas életet ma már csak emlegetik benne. Most Pozsony 
tudományos intézetei által tűnik ki. De az utazó, ki be
léje megy, mindig kegyelettel vándorol a jó magasan 
fekvő várfalakhoz, s képzeletében újra fölépíti azokat, 
egy sóhajjal áldozván mindannak a mi elmúlt.

O b e r w e s e l .
(Képünkhöz.)

Képünk a vén egykor szabadváros Oberveselt tün
teti fel. Már a romaiak idejében létezett s neve Vosaria 
volt. Festőileg szép város gyönyörű tornyokkal, kő falak
kal templomokkal, miknek oly méla megkapó jellemet 
ad a magasan fekvői sohönbergi várrom. Yénségét leg
jobban azon monda bizonyítja, mely szerint Szeverus 
Sándor császár anyja Mammaea, kinek hamvai itt temet- 
tettek el, itt tért keresztény hitre. A  frankok uralma alatt 
mint a középkor csak a császár és birodalomtól függő 
szabad városaiban szokott, itt is királyi hűbéri kastély 
volt. Önállóságát azonban nem sokáig tudta megőrizni.
V II. Henrik császár a helyett hogy ótalmazta volna, 
1321-ben Balduin érseknek testvérének adá zálogba, a 
ki e szabad várost csak hamar teljesen az érseki uralom 
alá rendelt püspöki várossá alakította át.
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J á r j u n k  g y a l o g .
Elizei mezőn, hol forr a nép 

Sok czifra ló,
Gyakran kérdém : e sok új s vén czimer 

Mire való ?
Arczok helyett, a kocsiról 

Czim mosolyog;
Nem látni mást czimen kívül:

Járjunk gyalog.

Gyakran midőn a manna helytt szakad 
Zápor reám,

S a gyors fogat mely volt tulajdonom, 
Sárral behány;

Jó volna mondom egy kocsi?
A nap ragyog.

Fölszikkad a sár egy sugár alatt.
Járjunk gyalog.

Mi is járhatnánk négyesben ta lán :
Fortuna vak ;

S nem kéne rá más tudomány:
A bakra ülni csak.

Behunyni mind a két szemet
A napnak, mely ragyog;

És nyelni szótlan mind e port:
Járjunk gyalog.

Pária, 1852. K IADO K.

K o r o u a - u t c z a i  i d y l l .
—  Genre. —

Irta K A Z Á R  EM IL .

(Folytatás).

Az ifjú Kalapos már egy hónap óta lakott uj 
szállásán, és a madame sűrű kérdezösködéseire. 
hogy „mennyire van megelégedve ? "  mindig teljes 
elismeréssel felelt:

—  Semmi kifogásom madame. Meg vagyok 

elégedve.
Tercsi, ki minden aprólékos dolgot végezett, 

reggelenkint a Kalapos szobáját is kitisztitogalta, 
hogy olyan tiszta és ragyogó volt minden, mint a 
pohár. A  fiatal ember gyakran elbeszélgetett vele 
és pedig mindig oly tiszteletteljesen, mint csak egy
ügyű vagy derék fiatal emberek társalkodnak a leány
kákkal.

Tercsi többet hallgatott, mint beszélt. Rend
szerint csak az egyenes kérdésekre felelt, megjegy
zéseket sohasem tőn. Látni kellett volna mennyire 
zavarba jött, mikor a fiatal ember üvegkereskedő 
néha hosszasan nézve arczára azt mondta; „Kegyed 
szép leány Tercsi kisasszony." Kalapos látta ezt, 
és gyönyörködött benne. „Kegyed kedves és jó 
leány Tercsi kisasszony." Csak nagy ritkán bátor
kodott Tercsi annyi megjegyzést tenni: „Kérem 
Kalapos úr, ón nem vagyok kisasszony, Ne nevez
zen engem igy. Ezt már Hermina kisasszony is 
mondta." —  ,,Ejh mit Hermina kisasszony !■ ' vála
szolt ilyenkor kissé ingerülten a fiatal ember.

Kalapos Istvánnak reggelenkint kellemes lá
togatója volt. Tercsi majd mindennap látott egy ko
pottas öltözetű, görnyedt öreg embert megjelenni 
nála. A  leánykának először húsos, burgonya alakú 
és vörös orra tűnt föl, mely minden lépténél szá
jába akart esni. De nemsokára az is feltűnt, hogy a 
fiatal ember előtt nem kedves vendég, és néhány
szor korábban eltávozott, csakhogy a találkozást k i

kerülje.
Volt is rá oka. Adósa volt az uzsorásnak, k i

től 200  frtot vett kölcsön, hogy boltot nyithasson* 
Szép remények közt vette föl, hogy rövid idő alatt 
kifizetheti.

Egy ik  reggel a zsidó gorombáskodött is, és 
fenyegetve távozott el. Azt mondta három nap alatt 
fizetnie kell, különben bezáratja boltját. Kalapos 
kérte, hogy hosszabb időt szabjon. Hanem az ilyen 
emberek nem sokat adnak a szép szóra.

A  fiatal kereskedő levert volt egész napon.

Este olyan gondolatok közt zárta be kis boltjának 
ajtaját, hogy talán két nap múlva már nem is lesz 
szükség neki bezárni és esténkint kinyitni.

M ikor haza ért, Tercsi jött elébe.
—  Jó estét Kalapos ur. A zsidó épen most 

volt itt és meghagyta, hogy mondjam meg önnek, 
miszerint másképen gondolkozik. Nem tudom mit 
értett alatta, de azt is mondta, hogy még félévig 
várni fog.

Kalapos csodálkozott.
■ Kegyed roszul értette Tercsi kisasszony. 

Legfeljebb egy hónapot mondhatott. Ez is elég kü
lönös.

—  Nem. Körülbelül félévet mondott.
—  Lehetetlen.
Még sokáig gondolkozott ezen, és elég rejté

lyesnek találta. Azonban á zsidó nem jött el Har
madnapon, hogy fenyegetését teljesítse.

Már Pattancs Ferdinánd is említette, hogy 
madame Rézi mulatságot rendez, melyre őt is meg
hívta.

A madame csakugyan mulatságot rendezett. 
Megtörtént ez nála minden farsangon kétszer, mi
kor ismerőseit egybegyüjtötte és volt zene tisztes
séges vacsora, de főkép jó kedv, melyet a ma
dame mindenkitől megkívánt és maga jé példá
val járt elől. Ő is tánczolt, hiszen még sem kösz- 
vény, sem csúz nem bántották. Tánczolni szokott 
Hermina kisasszony is csak azért, (mint példabe
szédjében kifejezte,) hogy tessék lássák, miszerint 
Antal is bőjtöl. Nem akar félre vonulni, ne hogy 
feltűnő legyen. Egykor (a régi jó időkben!) elég 
kedélyes és vidám órákat töltött, most s at .

Ez alkalomra a madame fölkérte Kalapos 
urat, engedné elmozdítani szokott helyéről a ruhás 
szekrényt, mely a többi szobával összekötő ajtót 
rejtette, és ne legyen terhére, átengedni a szobát 
ruhatárnak és a férfiak számára dohányozni.

Az ilyen mulatságokat kis városokban ..ba
tyu-bálnak," nagyobb városokban pedig „pique— 
nipue“-nék hívják. Senki sem jő üres kézzel, min
denki valami batyut hoz. A  nők az ételncinűket 
hordják össze, a férfiak a zene és egyéb költségek 
terhét viselik. Ily  batyubál volt a madame Rézi pik
nikje is, mely neki nehány szál gyertyán kiviil, nem 
sokkal került többe, Hermina kisasszonynak pedig 
egy mandolatortába.

A  madame meghívta ismerőseit, varróleá
nyait, sőt felszabadította őket, hogy azok viszont 
meghívhatják ismerőseiket, és az ő gondjuk legyen, 
hogy tánezosok ne hiányozzanak. Meghívta Tercsi 
szülőit, a házmestereket is, hanem ezeket inkább 
csak azért, hogy az asztalt fölteritsék, a tányérokat 
fölváltsák. A jó lelkű öreg házaspár azonban mint 
szegénységüktől kitelt, egy piros sódart hoztak, há
rom tányért és ugyannyi p ír  kést az asztalra, ab
beli örömükben, hogy kedves leánvkájok ily fényes 
társaságban részt vehet, sőt valószínűleg tánczolni 
is fog.

Esti 7 órakor már gyülekezett a vendég
koszorú.

A fürge, vidám varróleánfok, kik kora reg
geltől esti 6 óráig Kivel kezűkben öltögetni szok
tak, most nagy gonddal öltözködve, fésülve és jó 
eleve kiszámított mosolygások közt jelentek meg, 
előre gondolkodva az est eseményein, mely mint 
bűvös szemcső állt előttük és oly sokat Ígért, hogy 
még hetek múlva is lesz mit beszélni róla. A  ma- 
damenak nem volt oka félteni a leányokat, hogy 
nem lesz tánezosuk. Volt elég. K i tudná azon fiatal 
emberek számát, kik szeretnek csinos leánykák közt 
mulatni.

A madame mindenki által irigyelt buzavirág- 
kék selyemruhában jelent meg, fejéri mesterséges 
fejdiszszel, saját alkotó tehetségének teremtménye 
volt és ma mutatta be vendégeinek. Vendégei m ind
nyájan elég udvariasak voltak, nemcsak a kakadu 
bóbitájához hasonló fejeket, hanem magát a szívé
lyesen mosolygó madame-ot is szépnek találni. Ma
dame Rézi ezért még szívélyesebben mosolygott.

Hermina kisasszony egv félig-meddig szine- 
hagyott tafota-ruhát öltött fel. (Voltak nehányan, 
kik azt állították, hogy egykor a madamó volt.) 
Általános hatást azonban pártája idézett elő, mely

nek aramynyal áttört szalagja csípőig lelógott; elől 
pedig egész koronát övezett a homlok felett. Nem 
vont le semmit a hatásból az az általános meggyőző
dés sem, hogy mindenki tudta, miszerint a párta 
valamelyik előkelő helyre van megrendelve, és a 
madame boltjának Ízletes czikkei közöl akart egyet 
felmutatni benne. Hermina kisasszony mindenesetre 
feltűnő jelenség volt vele, kivált ha hozzá vesszük 
lassú méltóságteljes járását, két ezüst fülbevalóját, 
melyeknek függője egy-egy diőnagyságu fénylő 
gomb,, a mellére tűzött porczellán medailiont, 
melyre tenyérnyi szarkaláb volt festve (mint ez 
nagyban divatozik.) és a nyakát kerítő borostyán
golyókból fűzött sárga nyakéket, végre pedig fekete 
osont karperekzét, mely nagyszerű lánczból állott, 
végén lobogó lakattal.

A madame kissé nyugtalankodott. Egyik di- 
vatárusnő társára várt, ki titkos vetélytársa volt a 
szalagok fodrozásában és fejkötők alakjainak forga
tásában. Mindenki tudta, hogy nem szenvedhetik 
egymást, de a madame el nem "mulasztotta meghűli. 
Most tehát türelmetlenül várta, hogy öltözéke és 
fejdisze mily hatással lesz reá. Arra is el volt ké
szülve, hogy vetélytársnője előre gondoskodott, csak 
hogy illő fényben jelenhessen meg. Valljon ki leend 
a győztes? Azonban a vetéiytárs várakoztatott 
magára.

Tercsi megjelenése egy kis zajt idézett elő. 
Nemcsak mert legszebb leány volt a jelenlevők 
közt. hanem mert oly csinosan volt öltözve, mint 
még soha senki sem látta. A  ruha ujdonatujsága és 
a jó szövet is mindjárt magára vonta azok figyelmét, 
kik megszokták a leányt kopott ruhákban látni. 
Leginkább a madamenak, Hermina kisasszonynak és 
Kalaposnak tűnt ez föl.

A  madame mihelyt tehette, titokban azt kér
dezte a leánytól, hogy kié ez a ruha. Azt hitte va
lahonnan kapta ez alkalomra. Tercsi azt válaszolta, 
hogy a ruha az övé. A madame nem folytathatta 
tovább kérdezősködéseit, mert a várvavárt vetély- 
társnő valahaira megérkezett, és mini háziasszony
hoz pitik, sietett elfogadni.

A  „kék szalaghoz" czimzett piperebolt tulaj- 
donosnője mint a madame várta, mindent elkövetett, 
hogy őt felülmúlhassa. A madame saját véleménye 
szerint azonban nem múlta felül, habár annyi ék
szert és szalagot aggatott magára, mintha kirakat 
volna. A  nyakláncz és fülbevalói tetszetlek neki is, 
és elhatározta, hogy mihelyt vendégei közöl nehány 
pillanatra szabadulhat, ő is még több ékszert rak 
föl. Nehány értékes darab van nála zálogban.

Ezalatt tánczolni kezdtek. Előbb egy vén 
muzsikus énekelt hárfa mellett valami régi roman- 
ceot, azután a vakok intézetéből hozott vak fiút oda 
ültették a zongorához, ki azonnal nehány futamot 
játszott egy négyes zenéjéből.

A párok rendezkedni kezdtek. Kalapos volt 
a madame által felszólítva előtánezosnak, és ugyan
csak meggyűlt a baja, mig a két szobában fölállította 
a lánczosokat. Mert két szobában tánczoltak, egy 
kicsi lévén 24  pár befogadására. Kalapos Tercsi
vel tánczolt. Hermina kisasszony is részt vett Pat
tancs Ferdinánd ur oldala mellett, nem akarván a 
rohanó ár ellenébe úszni, mint magát kifejezte. A 
kisasszony szembetünőleg elfogult volt és gyakran 
susogott a kövér helypénzszedővel.

A  négyes után a varróleányok kedves táncza, 
keringő következeit. Kalapos izzadt homlokát törül- 
getve, épen egyik ajtóköztien állott, hogy nehány 
pillanatig pihenhessen, mikor a madame jajveszéklő 
hangját hallja.

—  Istenein madame, mi baja önnek ?  —  kér
dezte hozzá fordulva.

A madame arcza ki volt kelve vonásaiból, és 
a pompázó íejdisz féloldalid csúszva.

Ah Kalapos úr, szerencsétlenség történt, 
—  lihegte —  meg vagyok rabolva.

—  Bocsánat madame, —  szólt az itju az ajtó 
elébe állva, látván hogy madame Rézi az üres ol- 
dalszobáhól a vendégek közé ak ar menni összeku
szált öltönyében, —  ily állapotban nagyon feltűnő 
volna a vendégek előtt. Mondja el kérem mi 
történt.

—  Ékszereimet elrabolták. Az az dehogy az



enyimeke. zálogban voltak nálam. Nem találom se
hol, és /k is  szekrény, melyben tartogattam, fel van 
szakitv erőszakosan.

—  Csöndesen madame ne üssünk zajt. Meny
nyid  lehet kerüljük a botrányt.

—  De az ékszerek ...
—  Nem tette a madame más valahova? Ké

rem gongolkozzék.
—  Dehogy tettem. Összekerestem már min

denütt. Mondom a kis szekrény fel van törve.
__Jöjjön szobájába madame. Még egyszer

keresni fogjuk, és ha nem találjuk meg, még akkor 
is kövessünk el mindent, nehogy mindenki meg
tudja. Az ilyet legjobb titokban elintézni.

A  madame ráállott és Kalapos visszavezette 
szobájába, hol most minden felesleges bútor össze 
volt halmozva.

Bár a Kalapos és a madame közti szóváltás 
elég halkan folyt, és a vendégek mit sem hallottak 
belőle, Hermina kisasszony éles figyelmét még sem 
kerülhette ki.

—  A  madame úgy látom roszul van, —  szólt 
lánezosához (most nem a helypénzszedővel tánczolt)
—  bocsánat, hozzá kell sietnem.

—  Hermina, Hermina t —  kiáltott siránkozva 
a madame, a mint a kisasszony a bútorokkal tömött 
szobába lépett, —  nézze megraboltak, ellopták az 
ékszereket.

—  Lehetetlen 1 —  mond összecsapva kezeit 
Hermina, lehetetlen madame. De hát ki tehette ezt?

—  Itt a fiókban zár alatt tartottam, —  foly
tatta a madame, —  a fiók be volt zárva rendesen, 
de a kis szekrény feltörve. Legalább is 4 0 0  frt a 
kár, Ezt csak olyan tehette, a ki ismerős és tudta, 
hol tartom az ékszereket.

—  ü gy  látszik madame, hogy csakugyan is 

merős tehette.
Itt a kisssszony hirtelen fölkapta fejét, mintha 

valami gondolat villant volna meg benne.
—  N e m , nem —  szólt azután, —  az meg 

som lehet. Nem ő volt.
—  Kit gondolt Hermina ?
—  Nem, nem madame. Tercsire gondoltam, 

Új ruhája vezetett e gondolatra, de ennyire még 
sem vetemedhetett, habár megfoghatlan előttem, 
honnan szerezte a ruhát, a mellett gyűrűje is van és 
;két arany fülbevalója; eddig tudtommal egyiket sem 

'hordott, nem volt neki.

—  Tercsi kisasszony semmi esetre sem tette,
—  szólt megdöbbenve Kalapos, —  ilyen rosszasá
got nem hiszem, hogy volna oka róla föltenni a ma
riaménak,

—  Azonban ki tudja ! —  szólt újra a kisasz- 
szouy. —  Honnan szerezte az uj ruhát, a gyűrűt és 
fülbevalókat? Madame, bennem erősbül a gyanú.

—  Hermina hívja be Tercsit.
—  Maradjon kisasszony, majd én iiivom be.

Kalapos épen tánczolva találta Tercsit.

—  Kérem kisasszony, a madame gyorsan szó
lam kivan kegyeddel.

Tercsi félbeszakította a tánczot. A  mint el
hagyták a vendégeket. Kalapos komoly hangon kér
dezte tőle.

—  Tercsi, mondja meg őszintén, hogyan ju
tott szép ruhájához, gyürürüjéhez és fülbevaló

jához ?
A  leány zavarban volt.

—  Vettem Kalapos úr.

—  É s  volt kegyednek annyi pénze.

Oh ig e n ! —  szólt pillanatnyi derültség
gel és úgy látszott többet is akart mondani, azon
ban hirtelen elhallgatott.

Kalapos még szigorúbb hangon kérdezte tőle, 
hogy honnan volt annyi pénze? A  leány nem vála
szolt. hanem gyorsítva lépteit a madamehoz lépett.

A  madame ugyanazokat kérdezte tőle, a mit 
Kalapos és Tercsi szintén ismételte a feleletet. 
Későbben a szigorú kérdésekre megijedt, és mikor 
a madame és Hermina kisasszony kissé kíméletlen 
hangon újra elől kezdték a vallatást, azt mondta, 
hogy aprónkint gyűjtött össze annyi pénzt.

(Vége köv.)
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Minden fővárosnak van oly díszhelye, hová 
büszkén vezetik az idegent. A párisi ember —  ha 
utazó vagy, —  a „piacé de la Concorde1-ra  visz, 
a londoni a „Regent-streef-re, a velenczei a Márk- 
térre, a nápolyi a toledói utczára, a berlini a bársak 
alá, a szentpétervári a Newszky-vonalra, a madridi 
a „Puerta tlel S o l '- ra ,  titkon lesve arczodat, hogy 
mennyire vagy elragadtatva e pompás helyek lá
tásán.

A  mi fővárosunknak is van ily kiváló he
lye, hová mindig aggódás nélkül vezethetjük kül
földi vendégeinket.

Nem a váczi utcza ez, hol a tér szűkét, s a 
házak egyenetlen sorát csupán a kirakatok tarka 
disze, s szép időben a sétáló hölgyek bájai feledte
tik, Nem is a lipótvárosi uj utczák, hol magas és 
díszes paloták unalmas rendben sorakoznak egymás 
mellé. Nem is az uj'tér, hol a sétány közepet oly 
épület foglalja el, melyen nagyon meglátszik, hogy 
ideiglenes. Nem is az üzletektől mindig pezsgő, 
hosszú király—útoza (egy morzsa Londonból,) hol 
a kereskedés nagyon sok szemétet hagy a földön, 
és bűzt a levegőben; —  hanem a D u n a p a r t .

Itt a természet és emberi erő munkája egy- 
iránt meglephetik az idegent. Itt van a hatalmas ki
rályi folyam, a vén Európa legélénkebb vizere, dí
szes gőzöseivel és nagyszerű lánczhidjával. Itt a 
várhegy, homlokán a büszke királyi lakkal, s hátte
rében a nyaralók által tarkított budai hegyekkel, 
Itt az alagút tág öble, a vén Gellért, uj erődjével, a 
nyáron át mindig mosolygó Margit-sziget, és a kő
part, hová a gőzösök öntik százezreket érő terhei
ket. Itt nyúlnak el a legdíszesebb házsorok ; itt 
épül a tudós társaság palotája s a pompás redout. 
Itt a szemnek tág láthatára nyílik : az ember örö
mest sétál e széles vonalon, s számba sem veszi a 
partok mindennapos szemetét, míg előtte folyam, 
hegyek, sziget, házak és más építészeti alkotások 
változatos szépségben nyugszanak. És e pompás hely- 
látképét ismét megakarják rontani.

Utóbbi időben sokat beszéltek arról, hogy az 
al-dunapart egyenes vonala elé még egy házsort 
építenek, melyre a város újabban engedményt is 
kapott.

Meglehet, idők múltán még pompásabb palo
tasor födhetné el a ré g it ; de mennyi év kellene 
ahoz, mig ily hoszszú vonal nézhetné magát a fo
lyam tükörében? S  hová lesz akkor a széles part, 
mely most e helynek oly szabad képet ád ? —  Nem 
házakat, hanem fákat és ligeteket óhajtottunk ide. 
A  zöld lombok, a partok friss szegélyzete, virág
ültetvények. ugró kutak sokkal inkább diszitnék e 
nagy vonalt, mint bármily büszke paloták.

Meglehet a város tanácsa nem sokat törődik 
a szépitési érdekekkel; de kell, hogy figyelembe ve
gye az egésségi állapot kívánalmait. Világosság, 
üde lé g : ez az, mire a falak közt élő fővárosi em
bernek nagy szüksége van. M ily vágyva keressük 
a tág tereket, hová nem csupán a mozgalmas élet, ha
nem a levegő szabadabb járása von. Egy csoport 
fa, egy darab pázsit, egy árnyas sétány ültetése k ö 
rülbelül jobb örömhír nekünk, akárminő építészeti 
vállalkozásnál. Midőn a nyári lég oly fojtólag reked 
meg falaink között, mindig a ködös világváros 
square-jeiről álmodozunk. —  Szakértő férfiak mon
dák el véleményüket, hogy a szabad helyek túlsá
gos beépítése mennyire elősegéli a járványos bajok 
terjedését. K is  gyermekek halovány arcza, korán 
megvénült emberek köhécselése egyiránt tanúsít
ják, hogy a természetet mennyire kiszoriták innen 
e falak közül. Pedig szükséges —  mondá egy hi- 
res skót orvos —  minél jobban kiterjeszteni a vá
rosokat, s tüdőkkel látni el azokat, kertek és par
kok alakjában.

Ez az, mire fővárosunkban mindig oly keve
set gondoltak. Igaz, hogy ma már a múzeumot zöld 
liget veszi körül, s az ujtéren csinos sétány kelet
kezett: de mindez nagyon kevés alioz képest, a 
mit elmulasztottak.

A  kerepesi, váczi és országút széles vonalait 
azóta már mind a két oldalon zöld koronás fák sze
gélyezhetnék, s a Dunapartot véges végig kellemes 
ligetek boríthatnák.

Sokkal hálásabb dolog Iessz tehát, ha a város 
nem veszi foganatba a nyert engedményt, hanem

fákat ültet a partok homokjára. Akkor az emberek 
örömes tebb fognak benn lakni a fővárosban, s az 
idegenek sem futnak el oly hamar, mint most. m i
dőn a nyári hónapok egész saliarai várossá teszik 
folyvást ifjúlő Pestünket.

Ne csodálja az olvasó, hogy most, midőn le
esett az első hó, hideg köd tapad ablakunkhoz, s 
lobogó kandallónk mellé vonóivá örvendünk, ha 
nehány órát nyugton tölthetünk meleg szobánkban : 
árnyas fákról, friss légről, s hűs ligetekről beszé
lünk. Az al-dunapart beépítése ép most forog sző
nyegen, s napjaink egyik legfontosabb beszédtár
gyát, mondhatni történetét képezi.

Mondják ki az építés foganatba vételét: s 
bizonyára a főváros minden lakosa elszomorodik. 
ás nohány napig félre téve a Szajna melletti poli
tikát, kongressust, háborúi híreket, lengyel forra
dalmat, s schleswig-holsteini kérdést, mindcsak 
arról beszélünk: mily kár volt tönkre tenni az al- 
Dunasor szép házvonalát, s a pompás partot, mely
nek élénk tarka élete mindnyájunkra anyi vonzerő
vel bir.

E  napokban ép e partokon jártam, közel a 
vízhez, hallgatva : hogyan beszélnek a habok. Néha 
megesik, hogy jobb szeretem hallgatni ezt, mint a 
mit az emberek beszélnek. O ly vidoran, játszva, 
susogva tánczoltak most is egymás mellett: mintha 
sohase láttak volna szomorúságot. Pedig évenkint 
hány kétségbeesés temetkezik beléjök. Ép akkor 
is egy fiatal ember hulláját vonták a partra, ki —  
a mint mondák —  jé sorsban lehetett. „Jó sorsnak'1 
szokták nevezni, ha valakinek diszes öltönye, finom 
inge s arany gyűrűi vannak. Neki meg volt mindez, 
s mellé egy átka —  érzékeny szive. Szeretett egy 
nőt, —  a milyen sok van a világon, de kit 8 „egyet
lennek" gondolt. Kedves játszi nő, ki szerété a 
csipkét, szalagot, ékszert, az utósó divatot, s néha 
szórakozásból egyet egyet —  udvariéi közűi. De 
meddig tart az ily szerelem? Sokszor addig se, mig 
egy új szabású fátyolszövet. Szakad és más kell. A  
fiatal ember nem tudta ezt; sok ember megvénűl 
s még sem tanulja meg. Ő könyezett s remélt. Hogy 
ne remélt volna, m ikor e szerelem volt mindene? 
S  miért szűnnék meg e nő szeretni őt, ha egykor 
szerété? nem tudta elképzelni. De vannak szeszé
lyes nők, kik úgy bánnak kedveseikkel is. mint a 
regényekkel. Egy  ideig velők foglalkoznak ■—  ha 
érdekesek —  éjjel nappal; de ha egyszer elolvas 
ták, félreteszik. A  szegény fiú ugyanazon ajkakról, 
melyek anyi szerelmet susogtak neki, hallá a leg- 
kétségbeejtőbb szavakat. Egy  nap: „én nem tudok 
szeretni senkit!" Másnap: „én gyűlölni kezdem 
önt, mert követel." Harmadnap: „én megvetem 
önt, mert szeretni mer.11 É s  a szegény fiú —  tört 
szivével —  neki ment a haboknak. Ha tíz évvel 
idősebb ■' nevetve megy neki a világnak, hogy egy 
lejátszott keserű bohózat után vigabbakat keressen.

Mily kár, hogy sok ifjú a szerelmet —  ez égi 
érzést —  ily keserű bohózatokban keresi, holott 
csak az idillekben találhatná föl. Engednék áte hős
nőket a Mephistoknak, kik ékszer-szekrényekkel 
járnak; s fordulnának azon szemérmes lényekhez, 
kiknek jobban tetszik egy mezei virág.

De nézzünk vidámabb képet.
Nem Pesten történt ugyan, hanem az olvasó 

meg fog engedni egy kis kirándúlást. E  napokban 
Győrött fényes nászünnepélyt tartottak. A meny
asszony mindnyájunk előtt ismeretes, az a fiatal, 
bájos, sugár leány, ki pár év előtt a népszínház
ban mindenkit elbájolt gyönyörű magyar tánczával. 
Emlékezünk rá, hogy az elragadtatás mily virágesőt 
szórt akkor lábaihoz, a színpadon és a lapokban. 
Szellők lebegéséhez, virágok ingásához hasonlítot
ták. Valóban oly könnyűd és kecses volt, m intPsy- 
che Zephyr szárnyain. Mindig és mindig szerettük 
volna látni, meri mesterkélt ballet-szökések helyett 
nemzeti tánczunk egész tüzét és báját fejezte ki. —  
Többé nem fogjuk látni a színpadon; Hymen elra
gadta a múzsáktól. De bármily nagy lenne is a szín
pad vesztesége: örömmel olvastuk a hirt, hogy 
S z ö l l ő s y  R ó z s a  kisasszonyt N  i c z k y K  á 1— 
in á n Sopron megyei fiatal földbirtokos vezeté ol
tárhoz, előkelő és vidám násznép kíséretében. Miért 
ne mondott volna le a színpadi dicsőség hideg c s il
lagáról, a boldogságért, mely mint a nap, egyre 
melegít ?

M ig  Győrben e nász, örömére készü ltek: mi 
egy fiatal (32 éves korában elhunyt) nőt kisértünk
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ki örök nyughelyére, ki egykor a nemzeti színház 
szép reményű tagja volt. Meglehet nem sokan em
lékeznek már reá, mert hisz a színpadi pálya há
látlan azokra nézve, kik elhagyják; de a „Kétpisz
toly" első évi előadásából még talán eszökbe fog 
jutni némelyeknek azon eredeti kis lányka alakja, 
ki a boltba menve mindig ismételgető a „kékvavany" 
nevét, nehogy valamikép elfelejtse, —  s még is 
csak elfelejté. Ily apróságokkal föltűnni: nem min
denkinek sikerűi. Bármily kicsi volt is a feledékeny 
falusi lány szerepe, attól, ki ily eredetileg játszá, 
sokat várt a közönség. S  ki tudja, nem múlt volna 
é fölül minden várakozást, miután kedves alakkal, 
vidám kedéllyel, s kifejező hanggal volt megáldva, 
ha korán el nem hagyja a nemzeti színpadot, a hol 
feltűnt, s vidékre nem megy, hol a közönség zajos 
tapsait csakhamar a családi élet boldog csendjével 
cserébe fö l? De a sors úgy akará, hogy valamint a 
szinpad, úgy a családi boldogság örömeit se sokáig 
élvezze; A  múlt hó végén már egy koporsóra volt 
Írva neve: Hóké —  B a l o g h  J ó z é f a .  Férje, 
atyja (az öreg Balogh, e veterán szinész.) és barát
női sokáig nem fogják feledni e fiatal nőt, kinek 
még élnie kellett volna, miután boldog volt, és bol
dogítani is tudott. Legmagasztosabb föladat, mit 
egy nő teljesíthet.

E  napokban az Írói köröket is elszomorító 
egy aggasztó hir. E r d é l y i  J á n o s ,  a jeles Író, 
kinek a fővárosból évek előtti eltávozása is nagy 
veszteség, ép midőn a vasúthoz akart hajtatni, ko
csijában hirtelen oly roszul lett, hogy vissza kel
lett szállítani egy vendéglőbe. Ott fekszik most is 
betegen, noha —  mit oly örömest Írunk le, —  túl 
minden veszélyen. „Nem a sors mutató ujja volt-e,
—  mondá egy barátunk, ki igen hév barátja az iro
dalmi központosulásnak, —  hogy ne hagyja el 
többé a fővárost, hol oly nagy szükségünk lenne a 
kitűnő Írói erők egyiíttlélére ? Ép azért, mivel a 
termő fák szerteszét vannak szórva, jut annyi hely 
gyomnak ós szeméinek irodalmunk földjén!"

Meglehet, igaza van. De veszik é annyian a 
jó könyveket, s pártolják ea nemes vállalkozásokat, 
hogy e kitűnő erők csupán az irodalom körüli mun
kálkodásra szánhatnák el m agukat? Valóban el
szántság kell hozzá, kivált napjainkban. Még a po
litikai lapszerkesztők pályautja is ugyancsak meg- 
tövisesül!, s gyakran olv helyen végződik, melynek 
nyugalmát senkisem irigyli. Egyik  ki, másik be. 
K o v á c s  L a j o s ,  a ,,Független" kitűnő elméjű 
szerkesztője e napokban szabadult ki fogságából, 
V a j d a  J á n o s  pedig, a régibb „Magyar Sajtó" 
vezetője mostanában kezdte meg azt.

A költészet békés ligetei sokkal liáboritla- 
nalbak. Nem csoda tehát, ha T ó t h  K á l m á n  
barátom újra kibontja szépirodalmi lobogóját, mely 
régebben is jól illett kezébe. Újévtől kezdve a „Fő 
városi lapok“-at fogja szerkeszteni, mely mindennap 
megjelenik, mint egykor, —  még boldogabb idejé
ben —  a „Hölgyfutár." Olvastam Tóth K. uj fölhívá
sát, s ismerem törekvéseit. —  E  törekvés: minden 
valamirevaló szépirodalmi tehetség csoportosítása
—  a mennyire csak lehet, —  ez uj zászló a lá ; köl
tészet és ismeretterjesztés karöltve; elevenség és

tartalmasság, tanulság és gyönyörködtetés együtt. 
Nem valami kezdő vállalkozóval találkozik itt az o l
vasó közönség, hanem egy jó ismerőssel, ki rövid 
idő alatt több téren sikert aratott.

Egy  jó lap keletkezése mindig örömhir annak, 
ki olvasni szeret. De tán még kedvesebb lesz tu
datni azokkal, kik még nem tudnák, hogy Petőfi 
költeményei mily hatást tesznek Németország Írói 
köreiben. Közelebb G r i m m  Á r m i n ,  a jeles né
met iró közölt egy levelet Opitz Sándorhoz, a köl
temények fordítójához, s e levélben többi közt eze
ket Írja: „Petőfi költeményeinek ön által választott 
időszakos sorozata a fejlődés hű képét nyújtja. 
Nem lehet valamely n a g y  k ö l t ő n e k  megha- 
tébb életrajza ennél. Egész a mélységből kiemel
kedve, végre eléri, a mi vágyát teljesen kielégíti, 
és kimúlik ereje, dicsősége és szerencséje teljes vi- 
rágában, oly halállal, melyet maga is a legszebb 
gyanánt festett, és dicsőbe. M ily öröme lett volna 
neki magának, ha látja, hogy költeményei ön által 
mily ismeretesek lesznek Németországban. Nem két
lem, hogy munkája be fogja futni pályáját, sat."

Az elismerés és méltánylal e hangja az, mely 
annyi művészi erőt visz el tőlünk műveltebb orszá
gokba. A  költők tollát a nyelv ide kö t i; de a v i
lágpolgári hangszerek, ecset és véső előtt nyitva 
állnak a sorompók. R e m é n y i  most készül —  
hegedűjével —  Rómába, hol az emberek annyi 
nagyság porain járnak; K o v á c s  M i h á l y  is 
mert képírónk pedig Spanyolországba ment, hol 
egykor M  u r i 11 o oly csodásán tudta festeni a 
mosolygó angyalokat és éhező koldus-gyerekeket. 
Nem azért megy, hogy tanuljon, (ezt már régebben 
tévé,) hanem hogy kenyerét keresse. A mi Kana- 
hánunk nem adott azt neki. — De ha egykor nevét 
emlegetnék az idegenek, egész büszkeséggel mon
danék : ezt is a mi hazánk szülte. Bevallanók e 
őszintén: hogy az a föld szülte, honnan el kellett 
vándorolnia, ha meg akart é ln i?

De mit beszélünk mi művészet iránti közöny
ről most, midőn a főváros egész közönsége oly iz
gatottan várja: hogy mikor lálja már meg valahára 
az „Ördög lapdacsait" a népszínházban ? Talán mire 
e sorok megjelennek, meglesz az öröm; s mindenki 
fogja tudni: mint vált az ember pulykává, hogy lőtt 
a mutató fa, mint változott a gyógytár kocsmává, 
hogy röpült a vasúti vonat a levegőbe, mint eleve
nül! föl a szétszakadt hulla, s hogy lett a vénből 
fiatal sat?  A  sok falragasz és hirdetés mindenkit 
megfogott. —  Kíváncsian megyünk nézni a gépeket, 
melyek a művészet helyét foglalák el. De ne kár
hoztassuk az igazgatót. Ő eleintén az ég leányaival, 
(szomorújátékkal, vígjátékkal,zenével,) szövetkezett; 
de ez keveset használt; most nem csoda, ha az 
„ördög" gépeihez fordul. Úgy látszik, tudni kezdi, 
hogy a mai világ mire hajt jobban.

Vájjon a jövő tavaszszal, midőn az óriás britt 
költő bárom százados emlékünnepére a nemzeti szín
házban a „Szent lván-éj álmát" fogják előadni, 
A r a n y  J á n o s  gyönyörű költői fordítása szerint, 
azon zenével, melyet hozzá M e n d e l s o h n  szer
zett, s oly tündéri kiállítással, minőt Shakspeare 
e műve m egkíván; lessz é a közönségben anyi iz

galom és érdekeltség, minőt most egy látványos 
bohóság miatt érez? Nem azt kívánjuk, hogy a kö 
zönség látványos bohóságokban ne lelje "kedvét, 
holott jé magunk is örömest el elmulatunk rajtok ; 
hanem azt szeretnék, hogy e mulatság ne legyen 
egyedüli gyönyöre, s becsülje nagyra azon ritka 
adományokat is, melyeket az ég a költészet által 
ajándékozott a földnek.

E  napokban egy költői érdekű regényt olvas
tam át, Jókaitól a „ P o l i t i k a i  d i v a t o k a t . "  
Elénk mozaik-kép ez az utósó másfél évtizedből, mely- 
ben sokszor változott a politika ép úgy, mint a d i
vat. Nem akarom bírálni, mert e történetek olvasása 
elveszi azon nyugalmat, mely az elemzésekhez anyira 
szükséges. Melyik orvos merne bonczolni reszkető 
kézzel? —  Anvit azonban bevallók, hogy története 
kevésbé ragadt meg, mint alakjai, melyek meganyi 
ismerőseinknek látszanak. A  költő, ki küzdött és 
porba húllt, a család, mely semmivé vált, a nő, ki 
úgy tud szeretni és boldogitni. a másik nő, ki oly 
hamar feled, a megtörhetlenek, a szélkakasok —  
mintha mind éltek volna, s találkoztunk is volna ve 
lők sokat ... néha mindennap, S  mily szép és szo
morú képek, nagy látványok, diadal és gyásznapok ! 
E g y  egy lap szinte ég a tűztől, s nedves a könyvek
től. —  Néha mintha láttáin volna : a költő keze hogy 
reszketett, szeme hogy könyezett, midőn e sorokai 
irta. Nem volt meg benne a művész nyugalma, s ez 
az, mit a bírálóknak meg kell róniok ; de meg volta 
sz ív  lázas heve és ifjúi nemessége, s ez az, mit én 
anyira szeretek és bámulok.

Ép egyik legfényesebb lapját olvasóm, midőn 
egy irétársam látogatott meg.

—  Hát önnek mi jutott eszébe, —  mondá 
szemrehányólag, —  hogy egyik regényét „A k i s  
t ü n d é r t "  újra kiadá, még pedig megrontott k i
adásban, a mai világ frivol szelleméhez szabva, ide
gen czim és aristokratikus álnév alatt?

Bámulva néztem rá.

—  Legalább e regényben sok hasonlatosság
van. Egész jelenetek átvéve, —  folytató.

—  Melyik regényben?

Elővette zsebéből, s én aczimlapra néztem. 
Ezt olvasám rajta: „Gyöngyvirág" b, Pongrácz 
Emiltől.

—  Valóban hasonló jelenetek volnának benne?
—  Néhol majdnem ugyanazok.
Nevettem, mint egykor Balzac nevetett éj

jeli látogatóira.
Ez egy régi történet, melyet, mivel ide illik, 

el kell mondanom.
Balzachoz egy éjjel tolvajok törtek be, kik 

szép csöndesen nyitogatni kezdék szekrényeit. A 
regényíró fölébredt, fölült ágyában, s nevetni 
kezdett.

—  Mit nevet ön ? kérdé az egyik tolvaj meg
lepetve.

—  Azt nevetem, —  viszonzá Balzac, —  hogy 
ha már lopni akartak, mért nem kerestek valamivel 
g a z d a g a b b  embert.

V A D N A i K Á R O LY .

V egyes rovatote.
E g y le t i  tu d ó s ítá so k .

— A S z é n  t-István társulat tegnapelőtt népes 
gyűlést tartott. K á r o l y i  István elnöklő gróf ő mél
tóságán kívül jelen volt a másik gróf-elnök, C z i r á k y 
János ő excellentiája, valamint Ü r m é n  y i  József ő 
mlga is. A társulat lefoglalt naptárának ügyében mind
járt a gyűlésből a  pesti katonai törvényszék elnökéhez 
Neuwirth tábornok úrhoz küldetett ki, Ü r m é n y i  
József cs.kir. kamarás ő mltga és S u j á n s z k y  Antal 
prépost személyeiben.

Iro d a lo m  és m ű v é s ze ti  m o zg a lm a k .
— P a t t e r s o n  Artúr nevű angol terjedelmes 

munkát ir hazánk társadalmi., ipar és kereskedelmi, úgy
szintén irodalmi viszonyairól, s a helyszínén kívánván 
adatait összegyűjteni, most már másodízben megláto

gatta hazánkat, s ezúttal hosszabb ideig szándékozik 
Pesten tartózkodni, A magyar nyelvről már vannak elő
ismeretei s tökéletesen meg akarja tanulni.

— G a á l  Alajos „Gazd. lapok“-kan utasítást 
közöl, „a dohány szárítása és Illesztéséről," melyet ér
dekes voltánál fogva ismertetni jónak látunk. Ismeretes 
ugyanis, mily nehézséggel jár a dohányfülesztés, mint
hogy ezen művelet által, a dohány zamatja, valamint a 
levelek épsége is károsul, miért is a következő Német
országban is használt eljárást a ján l: Mintegy i/2 hüvelyk 
vastagságú gyékénykék volnának zsupszalmából, sás 
vagy kákából készítendők, oly szélesek, hogyalegho- 
szabb dohánylevél keresztül ne érje ; e gyékény szalago
kat azon hosszaságban lehetne kiállítani, a mint a szá
ritó félszerben, vagy padláson felállitatott deszka, vagy 
Vessző-állványok megkivánják. Ilyes állványra téríttet

nék a gyékényszaiag, s a legérettebb, teljesen ép, jó fajit 
leginkább szivarburoknak alkalmas dohánylevelek erre 
rakatnának keresztben, egy rétben s úgy, hogy az egyik 
sor csutkája ide, a másik soré odaálljon s minden do
hány levélsor közé egy gyékényke téríttetnék. A kísér
letek majd meg fogják mutatni, hogy bizonyos helyiség
ben hány sort lehet egymás fölé kártétel nélkül rakni. Az 
imigy fülesztett és száritatott dohány a simításig nem 
kerülne kézre, tehát nem rongyolódnék el annyi levél 
mint a zsinóron szárításnál s ezen fülesztési modorral 
tán jobb zamatu és bizonyosan tüzet jobban tartó sziva
rokat lehetne kiállítani. Ezen gyékénykéket télen lehetne 
készíteni szobákban, vagy istálókban, s főrendeltetéstt* 
kön a dohány fülesztésen kívül egyéb kényesb növények
nél is használtathatnának a gyakori tavaszi kései derek 
és fagyok ellen.
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Z
 Isk o la  és egyház.

-  A g y m n a s i u m i  tanárjelöltek szamára 
•esitett filológiai ösztöndijak egyike, mely 200 

o. é. forintból áli, megürülvén, felhivatnak a gymnasiumi 
tanári pályára készülő philologusok, hogy ezen ösztöndíj 
elnyerése végett a nmlgu magyar kir. helytartótanácshoz 
intézett folyamodványaikat f. évi december 20-ig dr. 
T o 1 d y F. egyetemi bölcsészeti kardékánnál nyújtsák be.

_  A p e s t  - lipótvárosi templomépitése alapról, 
az 2862-ki nov. vége közötti időközből a hivatalos jelen
tésből a következő kivonatot közük: B e v é t e l  egész
ben 47,S86 ft 8% kr ; ebből adományok és hagyományo
zások 27, 979 ft 25 kr, activ tőke utáni kamatok 135 ft 
31 V's kr ; segélyezés a vallásalapból 20,000 ft, különféle 
bevételek 580 ft 52 kr, hitel műveletek által 2191 forint. 
Összes kiadás a liitel-operatiókkal együtt 47,182 ft 
31% kr, köztük kőműves- és napszámos - munkákra 
10,847 ft 41 kr, kőfaragó-munkákra 17,014 ft 84 kr,

hiányok s liagyómányozások 27,979 frt 25 kr, activ tőke 
utáni kamatok 135 frt 31 % k r ; segélyezés a vallásalap
ból 20,000 frt, különféle bevételek 580 frt 25 kr, hitel
műveletek által 2191 forint. Összes kiadás a hitel-operá- 
tiókkal együtt 47,182 frt 31 % kr, köztük kőműves-és 
napszámos munkákra 10,847 frt 41 kr, kőfaragó-mun
kára 17,014 frt 84 kr, mely két tésel a legnevezetesb. 
F. é. oct. végén a pénztármaradék 703 frt 77 krt tett.

K özlekedés.

— A t e r v e z e t t  uj-pesti lóvonatu vaspálya 
mérései a város területén már közelebb megkezdettek.

— Az „ E g e r “-nek Írják: Nógrádmegyében 
keresztül utazásom alkalmával tapasztaltam, mily gyor
san haladnak a losonczi vasút munkálataival. A fölmé
rés Podrocsányon és Lovinabányán keresztül egész Dé
vényig már be van fejezve. Yolt alkalmam a mérnökök
kel személyesen beszélni, kik úgy nyilatkoztak, hogy ha

stb. oly ízletesén állította ki, közelebbről Angliában 
Birminghamban igen finom aczéltollakat készíttetett, 
melyeken a magyar czimer látható, s melyek nH u n - 
g á r i á n  P e n.“ („Magyar irótollak“) feliratú csinos 
rézdobozokban már kaphatók. Ugyan Posner jó hitelű 
könyvvonalzó intézete már a haza határain túl is elisme
résben részesül; ugyanis Grátzben nagyobb mérvű meg
rendelések tétetvén gyártmányaiból, ott ezek igen tet
szenek, — sőt közelebbről A f r i k á b ó l  Alexandriá- 
ból is érkezett hozzá megrendelés.

— P e s t  város tanácsa is elhatározta szombaton 
tartott ülésében, hogy Buda-város példája szerint ő is 
kész a lánczhid-társutattal barátságos utón kiegyezni, s 
azért kártalanítási követeléséből jelentékeny összeget 
leengedvén, azt 200,000 írtra szállitá le, melyet a láncz- 
hid-társulat szabadalmának letelte előtt 10 évvel lenne 
lefizetendő, addig évnegyedenkint kamatait fizetvén. A 
már letelt 14 évről való 6-os kamatok két év alatt fizet
tessenek le. — E föltételek oly méltányosak, hogy a

á  p>©g§@íti$i vápfociolko

mely két tétel a legnevezetesb. F . év végén a pénztár
maradék 703 ft 77 krt tett.

— A m a g y r  o r s z á g i  négy helvét hitvallású 
egyház-kerület Rév-Komáromban nov. 25, 26, és 27-kén 
a tanügyet illetőleg egyetemes bizottsági gyűlést tartott. 
A határozatokat, mihelyt terünk engedi, közlendjük.

- A  b é k é s - c s a b a i  templom és reáliskola 
javára alapított nemzeti kölcsön-kötvények pénzzé té
tettek és a bejött 45,600 frt összeg a m. helytartótanács 
részéről a községnek adatott ki 10 évre, mely ebből egy 
részt az ínség enyhítésére, és a többit a reáliskola-ügy 
gyarapítására forditandja.

_A p e s t - l i p ó t  városi templomépitési alap
ról az 1862-ki nov. 1-ei és 1863-ki nov. vége közötti 
időközből a hivatalos jelentésből a következő kivonatot 
közük : Bevétel egészben 47,886 frt 8% k r ; ebből ado-

csak az idő igen zordonná nem változik, a mérnöki mun
kálatokat télen át is fogják folytatni. E vidéken a tele- 
gráf is fel van már állítva, Esztergom-Nánától kezdve 
Beszterczebányán át be Liptómegyébe, egészen Liptó- 
Szent-Miklósig vezettetett már.

K eresked e lm i , gazdaság i és ip a rm o z
ga lm ak .

— A p e s t i  aldunapart szándékolt beépítése 
ellen — mely általában oly nagy s méltó roszalásra talál 
— az illetékes „Orvosi Hetilap" egészségi szempontból 
is ellene nyilatkozik. Hogy szépészeti, továbbá forgalmi 
szempontból káros: az már régen és sokszor elmon
datott.

— P o s n e r  K. Lajos dicséretes buzgalmu pesti 
nagykereskedő, ki az akadémia könyvét, a Deákalbumot

lánczhid-társulat bizonyára elfogadandja, s vége leend 
valahára a régi viszálynak.

— A d e b r e c z e n i  kereskedelmi s iparkamra 
községi takarékmagtárak felállítását inditvánzozza. — 
Miután a jelen évi száraz időjárás azon tapasztalásra 
vezetett, hogy hazánkban, mint leginkább gazdasággal 
foglalkozó országban, csak egyetlen terméketlen esz
tendő is ínséges állapotot eredményezhet, s temérdek 
bajt szülhet, miután továbbá feltehető, hogy hasonló szá
raz vagy túlnedves szintén szükséget előidéző esztendők 
jöhetnek: a kereskedelmi és iparkamara f. hó 21-kei 
feliratban halaszthatlanul szükségesnek véleményezte, 
hogy addig is, mig a hazai törvényhozás a megyei mag
tárak felállíttatása iránt az egész országra kihatólag in
tézkedik, a helytartótanács utasítása folytán a megyék 
kormányzói oda hatnának, hogy a községek — bármely
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kis alappal is — késedelem nélkül takarék-magtárt állí
tanának, mely czélszerű utasítás és lelkiismeretes keze
lés mellett rövid idő alatt szép eredményt mutatna fel s 
jöhető balsors esetében a kisebb birtokos, különösen pe
dig a szegényebb sorsú lakosság, kimondhatlan haszonra 
ezáltal az egész haza javára szolgálna, sőt e mellett a 
tiszta jövedelem egy része közczélokra, jelesül az any- 
nyira elhanyagolt népnevelés, illetőleg iskoláztatás elő
mozdítására fordittathatnék. A községi takarék-magtá
rakra vonatkozó alapszabályzat vagy utasítás főbb pont
jait az e tekintetben leginkább szakértő országos magyar 
gazdasági egyesület, vagy, ahol vannak a vidéki gazda
sági egyletek dolgoznák ki, s ez utasítást a takarék-mag
tárak felállítását eszközölni kívánó községek — helyi 
viszonyaikhoz idomítva — hasznosan felhasználhatnák

H a lá lo zá so k .

— F l o r e n c b ó l  Í r j á k  a „P. N.“-nak, hogy 
P u l s z k y  F e r e n c z  hazánkfiát nagy csapás érte. 
Nevezetesen G y u l a  nevű 14 éves fiát (született 1849- 
ben, Gömörmegyében, Balogon) a múlt hó 19-én a ty- 
phus kora sírba vitte. Hült tetemeit jelenvolt hazánkfiai
m. hó 22-én kisérték a florenci protestáns sirkertbe. 
Béke poraira!

H a z a fia s  á ldoza tok .

— A ma g y .  kir helytartótanács elnökségéhez 
a hazai szűkölködők javára legújabban 2546 frt 60 kr, 1 
db arany és 4 db ezüst huszas küldetett be Veszprém- 
megye segélyző bizottmánya által, ugyanoda a „P. Ll.“ 
szerkesztőségénél egybegyült 1000 frt, s egyebünnen is 
több kisebb összeg küldetett be, mikhez hozzáadván az 
eddigi 230,243 frt 9 krt, 142 db aranyat, 6 db két frtos 
tallért, 22 frt 73 krt ezüstben, és 11 db húszast, bejött 
összesen 234,032 frt 25 kr, 143 db arany, 6 db két frtos 
tallér, 22 frt 73 kr ezüstben, és 15 db huszas.

Vegyesek.

— S e p t e m b e r  havában midőn Eugéniafran- 
czia császárné Spanyolországba készült, dón Olivarez 
nevű spanyol folyamodást nyújtott át neki, melyben ín
séges helyzetében segélyért esedezék. A császárné -gaz- 
dagon megajándékozta és megígérte, hogy jövőjéről is 
gondoskodni fog. Don Olivarez a császári herczeget spa
nyol nyelvben oktatni kívánta. A császárné a jövendőre 
utalta, de Olivarez önkényleg a császári herczeg tanítója 
czimét vévé fel s ez volt szerencséjének alapja. Szerel
mes lett egy fiatal hölgybe, ez viszontszerette, de atyja 
jövendő vejéről részletes tudomást akarván szerezni, a 
császárné első titkárához fordult. A császárné ettől é r
tette meg elbizakodottságát, de a szerelmes pár boldog
ságát nem akarván akadályozni, a menyasszonyt F. . . 
Henrietté kisasszonyt maga elé hivatá, ki is tetszését 
megnyervén, elhatározá, Spanyolországból visszatérte 
után a fiatat párt pártfogása alá venni. De alig hogy St. 
Jago di Compostellába érkezett, donna Olivarez jött a 
császárné elé, ki kérte hogy férje számára, ki felségsér
tés gyanújával terhelve, őt és gyermekeit a legnagyobb 
nyomorban hagyván hátra, külföldre menekült, a spa
nyol királynénál szabad visszatérhetcst eszközölni ke
gyeskedjék. Kiderült, hogy az áruló Olivarez és szép 
F  . . .  Henrietté vőlegénye egy személy. A császárné 
Párisba táviratoztatott, és azou választ nyeré, hogy Oli
varez épen azon órában tartá esküvőjét Henrietté kis
asszonynyal. Madridból távirati parancs érkezett Olivarez 
rögtöni elfogatására. Ez a menyegzői lakomától a bör
tönbe vezettetett. Másnap megtudván elfogatása okát, 
mindent tagadott és csak akkor vallotta be bűnét, midőn 
donna Olivarez gyermekeivel szembe állott. Don Oliva
rez elkerülhetlen sorsában megnyugodott. E közben F, 
Henrietté kisasszony hirtelen kimúlt mérgezése követ
keztében, Donna Olivarez esett gyanúba, hogy Párisba 
érkezte alkalmával megmérgezte a kisasszonyt. De Oli
varez is belekevertnek látszott. Nehány nap előtt Oli
varez kétnejüség és mérgezés miatt törvényszék elé ál
líttatott volna, de neve felemlitése alkalmával egy rend
őrügynök a terembe lépett és jelenté, hogy Don Olivarez

a börtönben kivégezte magát. Donna Olivarez nyomait a 
rendőrság hiába üldözi.

M i i s  k ö z ö l t ü k  volt a „Szegedi Hiradó“ 
után azon nemes szivü tényt, hogy Szegeden egy adóexe- 
quens katona (neve mint utólagosan megtudtuk, M á- 
c s a i  János, káplár) egy szegény csizmadiánénak — 
kihez be volt szállásolva — 7 frtnyi adótartozását, saját 
megtakarított filléreiből kifizette. Most Londonból egy 
M. S. nevű hazánkfia, ez esetet olvasván, 10 frtot kül
dött a „Sz. H.“ szerkesztőségéhez, ama derék katona 
számára, odaadott 7 frtja helyett. Valóban meg is ér
demli a jó szívű vitéz.

— A l a p o k  ismételve beszélnek arról, hogy 
itt Pesten egy áru- és csomagszállitási intézet terveztet
nék, melynek kihordói „közlöny-szolga“ nevet viselend- 
nek, és negyven ügynökségi irodája leend ; azonban azt, 
ki ez intézet, vállalkozója és hol van főtelepe, még egyik 
sem emlité, pedig már több fázó szegény ember és csa
ládapa tudakozódott nálunk, hogy hol könyöröghetne 
alkalmazásért.

— N á p o l y b ó l  írják : Messina egy vidékét 
rettenetes orkán és ielhőszakadás érte: több falusi házat, 
kolostort összedöntött a borzasztó förgeteg, s a szántóföl
deket pusztává tette. Ha nem nappal történik a szeren
csétlenség, s éjjel éri a lakosságot — megszámlálhatla- 
nok lennének az áldozatok. így is sok a halott, de számuk 
még nem tudható, mert vagy a ró'mok alatt feküsznek, 
vagy a megindult hegyi folyamok áradatát a tengerbe 
hurczolta a hullák jókora részét. Sok család, a házak 
összedülése, és a földek elpusztulása folytán teljesen 
tönkrejutott; igen sokan a  fenmaradt kolostorokban ta
láltak fölvételt.

— S z e g e d r ő l  egy tehetős családból való fia
tal leány múlt vasárnap este eltűnt. Nemsokára férjhez 
kellett volna mennie. A szegedi újság legutóbbi számá
ban erre vonatkozólag, következő nyilatkozat jelent meg. 
Atalános beszéd tárgya a városban, hogy szeretett nővé
rem családja legmélyebb szomorúságára múlt hó 30-án 
esti 9 órakor eltűnt a háztól. Már maga a szomorú ese
mény is a legnagyobb fájdalom és aggodalommal tölti el 
a szülék és rokonok keblét s emellett még találkoznak 
egyes rágalmazók, kik mindenféle álhirek koholásával 
az ártatlan leányka tiszta lelkére szennyet dobni nem 
rettegnek. Ezek egyike, mint megbízható forrásból érte
sültem, azt hirdeti hogy én, az eltűnt leány testvérbátyja 
szöktettem el őt idősebb fivéremhez. Én, ki fájdalommal 
sejtem, hogy szerencsétlen nővérem megfoghatatlan okok
ból a halál karjaiba vetette magát; e hírek koholóját 
aljas rágalmazónak nevezem, s ezennel nyilvános utón 
felszólítom, hogy nevezze meg a forrást, melyből kohol
mányait merítette ; ellenkező esetben nevét a közvéle
ménynek adom át, mely szigorúan fog Ítélni a rágalmazó 
felett, ki előtt egy család legmélyebb fájdalma sem szent. 
Szeged, 1863. nov. 4. F i r e g y l i á z k i  V a z u l .

N e m ze ti  sz ínház.

—  A legközelebbi újdonság egy eredeti kis ope
retté volt, melynek szövegét Némethi György, zenéjét 
Huber Károly irta. A szöveg mulatságos, a zene köny- 
nyed, vidám s mi ezek mellett főérdeme, magyaros. Üd
vözöljük Huber urat e téren, melyen e darab sikere 
után sok szépet várunk tőle. A közönség a darabot nagy 
tetszéssel fogadta, s szerzők több ízben hivattak. A köz* 
reműködők : B.-Bognár V., Pauliné, Pauli, Kőszegi és 
Németliy dicséretre méltólag játsztak és énekeltek. Áta- 
lában a darab nagy sikert aratott, mi még bizonyára fo- 
koztatnék, ha szerző a hegedű ábrándot, bár mily sike
rült is magában véve, hosszadalmasságáért, ki hagyná. 
Hát a pályavigjátékokat már mikor adják ?

Előfizetési fölhívás!

„AZ ORSZÁG TÜKRE"
czimű képes lap 

h a r m a d i k  é v f o l y a m á r a .

Utalva a lap két éves pályájára, nyugodtan és 
bizalommal lépünk újból a magyar közönség elő, 
mert azon meggyőződésben élünk, hogy ezen a kö
zönség és irodalom méltánylását egyiránt meg
nyert vállalat tovább fejlesztése és tckélyesbitése 
által a m a g y a r  i r o d a l o m n a k  és  m a g y a r  
m ű v e l t s é g n e k  v a l ó d i  h a s z n o t  és s z o l 
g á l a t o t  t e s z ü n k .

Mert midőn minden nagyobb és műveltebb 
nép bir ilynemű közlönyükkel: valóban s z é g y e n  
lenne ha épen Magyarországon, a honszeretet és 
nemzeti áldozatkészség e szent földjén ne, találkoz
nék pár ezer magasabb miveltségii és áldozatkész
i g ®  egyén, ki e z e n  m a g a s a b b  i g é n  v e k  
k i e l é g í t é s é r e  t ö r e k v ő  lap fennállását le
hetségessé tegye.

Mert hogy e vállalat kiválélag a m ű v e l 
t e b b  o s z t á l y o k  igényeit igyekszik kielégíteni, 
azt eddigi két éves pályája eléggé igazolja, s hogy 
e tekintetben a közönség e vállalat czélját teljesen 
megértette: elég egy pillantást vetni e lap t. elő
fizetőinek lajstromára. A z o k  k i z á r ó l a g -  a m a 
g a s a b b  é r t e l m i s é g  k é p v i s e l ő i  k ö z ü l  
v a l ó k .

Bizalommal szólítjuk fel tehát a t. közönséget 
az újabb előfizetésre, Ígérvén hogy ezen eddig is 
kitűnő szépségű és becsű lap tovább fejlesztésére 
mindent elkövetendiink. hogy igy lassankint mind
inkább méltó versenytársává váljon a külföld ily
nemű közlönyeinek s méltó a büszke és követelő 
czimre, melyet homlokán hord.

„Az Ország Tükre" jövőre is 3-szor fog havon- 
kint mejelenni, hozván:

m i n d e n  h ó b a n  15 —  20 é s  i g y  

e g ész  é v e n  á t  1 8 0 - 2 0 0  k é p e t

legjelesebb művészeink által rajzolva,

2H 5"* és m in d e n  évnegyedben díszes * ^ p (g  
nagy n u íla p o t,

melynek tárgya és kiállítása egyiránt kitűnő leend.

A lap előfizetési ára: egész évre 12 ft„ 
fél évre 6 ft., évnegyedre 3 ft.

A  1 gyűjtőknek minden 8 előfizető után, tiszte- 
letpéldánynyal kedveskedünk.

Ezen a nagy költségekhez nézve aránytalanul - 
olcsó ár, tömeges pártfogást tesz szükségessé, s 
azért e vállalatot különösen a régibb t. előfizetők 
buzgalmas pártfogásába ajánljuk. H a  m i n d 
e g y i k  k ö z ü l ö k  c s a k  e g y  uj  t á r s a t  
s z e r e z  m a g a  m e l l é :  „Az Ország Tükre," 
melyet közönség és irodalom egyiránt hasznos és 
szükségesnek ismert el, nem csupán tengeni, de 
virágozni fog.

tflT " Az előfizetések „Az Ország Tükre" kiadó hi

vatalába Pest, egyetem-uteza 2 -dik szám intézendők.

Kelt Pesten, nov. 25-kén 1863]

„Az Ország Tükre“ kiadó hivatala.
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