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F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :

BAAX,AZS S Á N D O R ,
Megjelenik e lap minden csütörtökön.

iLőrairóss m  i
egész évre 12 forint, félévre 8 forint, 

évnegyedre 8 forint.

Az előfizetési pénzek s reclamatiók a kiadó-hivatalba küldendők: 
UYI KIAV és

DEUTSCH TESTVÉEEK
k ön yvn yom d á jáb a , 2 sas-utcza 5-dik szám.

Píero császár Róma égésénél
(Képpel).

R erő, római császár uralkodá
sának tizedik évében a nagy
szerű világváros- Rómában. — 
mely akkor nem kevesebb, mint 
egy millió lakossal bírt, hatalmas 
tűz támadt. Ez a város egyik 
völgy-kerületébénkezdödött, bol 
kiválóan olaj- és füstölőszer-ke- 
reskedök laktak. A szél hirtelen 
föltámasztá a lángokat és a szűk 
utozákon át a magaslaton fekvő 
palotákra hajtotta. Minden se
gély-eszköz hiába volt; mert a 
tűz mindenütt megelőzd a se
gélyt és a tűzoltók mögött újból 

| föltámadt, midőn ezek ama vé
leményben valának, hogy a tüz- 
tengernek sikerült határt szab- 
niok. Kero császár a tűz kez
detekor Antiumban volt, és elég 
jókor tért vissza, hogy saját pa
lotáját a füst és tűz által lássa 
fölemésztetni. — Miután minden 
erő és törekvés igénybe véte
lével sikerült a házakat körös
körül leszaggatni, úgy hogy 
többé semmi gyúanyag nem volt 
a vész színhelyén, s a szél is le
csöndesült, végre az égés hato
dik napján a tűz maga magát 
emésztette föl. Róma tizennégy 
kerületre volt felosztva, ezek 
közül négy érintetlen maradt, 
három a földdel egyenlővé lett 
téve, hót ama átalános pusztu
lásban még mutathatott fül egyes, A e r ő  c s á s z á r  R ó m a  égésénél .

fölemelkedő, a füst- és gőztől 
megbarnitott falakat. Tömegen- 
kint lehete látni a födél nélkül 
maradt embereket, éhesen és 
szomjan jajveszékelve az utczá- 
kon, sokan közülök mindenüket 
elvesztvén. E nyomorban a csá
szár Osti;.- és más szomszéd vá
rosokból élelmiszereket hozatott, 
és azokat a leégettek közt igen 
csekély árért eladatta. Megnyitó 
nekik az állam épületeket és tu
lajdon kertjeit, melyekben nyug
helyül deszka-bódékat állíttatott 
tol számukra és a kormány min
den erejét fölhasználni látszék, 
hogy a szerencsétlenek nyomo
rát enyhíthesse.

Azonban a császárnak min
den e jó téteményét szomorú 
hallgatagsággal fogadók; mert 
sötét gyanú terhelte a kedé
lyeket, és tölté meg a sziveket 
keserű boszankodással. Egy hir 
terjedt el az ember tömegben, 
hogy a teljes égés pillanatában 
Nero palotája színpadjára lépett, 
és ott udvar-társai előtt lant kí
sérettel éneklé el Trója lerom
bolását , hogy a költő Virgil 
szépségében annál inkább gyö
nyörködhessék. — Ezután még 
egyszer kiütött a tűz, ez pedig 
ezúttal Tigellinus, a kegyetlen 
császár egyik legelvetemültebb 
kegyencze palotájában. Bár e 
tűz ez alkalommal kevés emberi 
lakot pusztita el, de annál több 
bálványtemplom és középület
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omlott alá, — E  második tűzveszély uj anya- 
got szolgáltatott a gyanúra, mely most nem 
csak arra szorítkozott, hogy a császárnak 
szemrehányást tegyen azért, hogy á rómaiak 
iszonyú nyomorára van szüksége, arra néz
ve , hogy egy költői mű szépségeit annál 
jobban megérthesse, — hanem egész csön
dességben bár, ama vádat emelte, hogy 
Nero, e czélra akarta a tüzet, sőt hogy maga 
gyujtá föl. Még törekvése is, egy pompásabb 
város újból leendő fölépítésére uj tápot adott a 
gyanúnak: a régi, fa Róma nem volt elég neki, 
mást akar építtetni, köböl és márványból. A  
közönséges emberi természet természetesen 
visszariad ily iszonyt gerjesztő bűntől; de mi
től ijedhetett volna vissza egy oly ember, ki a 
természet legszentebb kötelékeit lábbal tapod- 
ta. A vagy  nagyobb merénylet volt-e, tulaj
don anyját megölni, vagy az égő fáklyát a v i
lág legelső városára dobni, hogy a közönséges 
élvezeteket megunt merev lélek egy uj, hallat
lan csiklandozás által izgattassék, és azután 
egy még pompásabb várost alkosson ? íg y  gon
dolkoztak a rómaiak. Azonban a történelmi 
igazság érdekében kötelességünk hozzátenni, 
hogy Tacitus, a Iegigazabb és legközelebb álló 
történész, csak a hirt közli, anélkül, hogy
annak valósága vagy valószínűtlensége fölött 
saját véleményét kimondaná; hogy a későbbi 
Sueton a hirt megerősíti, és mint hitelt érdem
lőt elfogadja; és hogy a még későbbi Dió Cas- 
sius m in t' kicsinált tényálladékot állítja föl, 
hogy Nero maga gyújtotta meg Rómát. Ettől 
fogva ez adatot még senki se vonta kétségbe.

Maga a császár előtt se maradhatott e hir 
teljesen elrejtve, és arról kezde gondolkozni, 
hogy a közvéleménynek más irányt adjon. 
Vulcau Ceres és Proserpina isteneknek áldo
zatokat tétetett. Róma jósát, a sybillai köny
veket megkérdezteté, hogy mit kelljen továbbá 
tennie, az istenek haragjának kiengesztelésére. 
Tekintélyes asszonyok Junot először a kapito- 

| liumban, azután a tengerparton imádták és az 
istennő képét és templomát a tenger vizével 
föcskendezék be. Több más istentiszteleti szo
kások valának megrendelve. Azonban sem a 
császári bőkezűség, sem az áldozatok, sem az 
illat-ár nem valának képesek a sötét gyanút 
eloszlatni. Ekkor a császár találékony ravasz
sága más eszközre bukkant, melylyel egyszers
mind magának is uj élvezetet szerezhetett, s a 
közvéleményt is más irányba terelheté: harag
já t a keresztyének ellen forditá. De halljuk e 
felöl a különben oly fontosságú Tacitus külö
nös nyilatkozatát:

„H ogy  a hirnek elejét vegye, Nero a vá
dat azokra hárítá, kik gyalázatos tetteik miatt 
gyűlölve valának, és a nagy tömeg által ke
resztyéneknek neveztettek, és reájuk a legki- 
keresettebb büntetéseket szabta. E  név meg- 
állapitója, Tiberius császár korában Pontius 
Pilátus helytartó Ítélete folytán halálbüntetést 
szenvedett. Pillanatra ez által a gyalázatos 
babona háttérbe szorittaték; de ismét előtört, 
nem csak Judaáben, hol a rósz kezdetét vette, 
hanem magában Rómában is, hová a vidékek
ről minden iszony és gyalázat gyülekezik, 
hogy ott pusztításait eszközölje. A k ik  legelőbb 
kézrekeriltek, bevallák részvételüket a közös 
keresztyénségben. Ezután vallomásaik folytán 
egész tömegeket befogtak, kikre nem annyira 
a gyújtogatás bűne bizonyult, mint gyűlöletük 
az emberi nem irányában. Végzetük a ha
lál volt, de Nero azt egy mulatsággal toldá 
m eg: néhányat közülök vad bőrbe varratott, 
és ezek a kutyáktól űzetve és széttépetve hal
tak meg, másokat keresztre feszíttetett, máso
kat ismét szurok és más hasonló éghető anya
gokkal vonatott be, és az este beálltával lám
pákként meggyujtatá őket. Nero ily látvá
nyokra hitta meg vendégeit és maga is sokat 
tett a vidámság növelésére, amennyiben kocsis

nak öltözvén, a nép közé vegyült, s az utczákon 
a lovakat zabolázta. Ennélfogva a keresztyének, 
bár gondolkozásmódjuk által életüket eljátszák, 
átalános sajnálkozás tárgyaivá lettek, mivel 
fölismerék, hogy nem az állam javára áldoztat- 
tak föl, hanem egyetlen egy ember kegyetlen
sége végett."

íme e rövid néhány sorban ily téves fo
galmat tanúsít a különben hitelt érdemlő római 
iró a keresztyénekről; miből egész világosan 
kitűnik, hogy Tacitus egyátalában járatlan 
volt a keresztyének gondolkozásmódja és éle
tében. — y—d.

A p u s z t á b a n .
Bolygok a puszta sivatagon,
Mint hajdan az úr választott népe.
U r á l i i ! tőled várom, vezess be 
Az ígéretnek szentelt földére.

Egyedül tévelygők a pusztán,
Éhező testem már gyengül, fárad :
A homokból hüs ér nem buzog,
Égő szomjúság kínozza számat.

Oh vajon hull-e a mennyei 
Kegyelem égből száilé mannája ! ?
Lesz-e Mózes, hogy enyhet adjon 
A szírt öléből bűvös pálezája ! ?

Váljon küld-e az ur vezért, ha 
A bolyongót elhagyja a remény ! '? 
Eljutok-p az Ígért honba ?
Vagy ellankadok az ut közepén ?

Keni, nem .. . hitem erős, meg nem ing. 
Lankadtam, de kétségbe mért esném ?
Az ur jósága, hatalma nagy.
Nem kétkedem az ég segedelmén.

Oh uram ! te nappal árnyékot 
Vonsz fölöttem a köd homályából:
Bolygó lábam éjjel som téved :
A tíizoszlop előttem világok

Hiszem oh Jekova ! beviazesz 
A megnyert boldog Kanabán földre.
Vagy míg kiérnék a pusztából 
Beviszesz uram a — temetőbe.

Mezey Albert.

Marie-Antoinctte pőre ás kivégeztetóse.
— Sati.son Károly Henrik, a párisi hóhér naplójából. — 

(Folytatás.)

A  harmadik fölhívott tanú Hébert v o lt ; 
ennek előadásai mint a legöszhaugtalauabb Íz
léstelenség és cynismus emlékei ismeretesek.

Vallomása a Moniteurben lenyomatott, 
mely a semmirevalóságnak valódi gyalázatos 
szövedéke és nagy csöndességben tá> gyaltatott. 
Hébert beszéde alatt a hallgatóságon hideg 
iszony futott keresztül. Bármily kérlelhetlen 
volt is a jelenvoltak gyűlölete, mégis föllázad
tak a nyomorult ellen és a részvét támadt föl 
minden szívben. Marie-Antoinette maga is ér
zéketlennek látszott e vallomás gyalázódásai 
irán t; végig hallgatá, anélkül hogy a gyaláza
tosságok okozójára egyetlen pillantást is vetett 
volna.

A z  elnök a kihallgatást kezdé.
E 1 n ö k : A  tanú vallomására mi monda

ni valója van önnek ?
V á d l o t t n ő :  A  Hébert által elmondott 

tényeket nem ismerem.
E l n ö k :  Midőn Micbonis, Jobert, Marino 

és Micbel tisztvi lelök önhez mentek, nem vol- 
tak-e velük más személyek ?

V á d i :  Ig e n ; ők sohase jöttek magukban.

E l n ö k :  Hány személyt vittek magukkal 
mindannyiszor ?

V á d i :  Gyakorta hármat, négyet.
E l n ö k :  Azon személyek nem voltak 

szintén tisztviselők ?
V á d i .  Nem tudom.
E 1 n ö k :'Midőn Micbonis és a  többi tiszt

viselők önbez mentek, egyenruhát viseltek ?
V á d i :  Nem emlékezem.
Hébert polgár megjegyzé, hogy egy fon

tos tényt felejtett el, mely megérdemelte volna, 
hogy az esküdt polgárok elé jusson. Miért is 
kénytelen a vádlottnő és sógornőinek politiká
ját megismertetni. E  két nő a kis Capet-tal oly 
tisztelettel bánt, mintha király lett vo lna; mi
dőn asztalnál ültek, anyja és nagynénje mellett, 
a főhely volt számára fentartva; őt szolgálták 
ki először, s ő foglalá el a főhelyet.

A z  e l n ö k ,  (a vádlottnőhez): Nem 
érezte-e ön az örömet keblében fölvillanni, mi
dőn azon férfiú, ki Miebouis társaságában, az 
ön szobájába lépve, a székfüt önnek átadá ?

V á d i :  Miután három hónap óta be valék 
zárva, anélkül hogy csak egyetlen ismerős ar- 
ezot is láthattam volna, a rémület által valék 
megrázkódtatva, hogy e férfiú miattam magát 
kompromittálhatja.

E l n ö k :  E férfiú nem egyike-e az ön 
ügynökeinek ?

V á d i :  Nem.
E l n ö k :  Junius 20-kán nem volt-e ez 

ember a hajdani Tuilleriák palotájában ?
V á d i :  Igen.
E l n ö k :  És kétségkívül az aug. 9— 10-ki 

éjelen is ?
V á d i :  Nem emlékezem, hogy akkor öt 

láttam volna.
E l n ö k :  Nem volt-e önnek találkozása 

Michonis-val? .— Nem mondá-eneki, hogy fél. 
miszerint tisztviselőnek nem fog újból megvá
lasztatni ? ;j

V á d i :  Igén.
E l n ö k :  Mi volt e tekintetben aggályá

nak indoka ?
V á d i :  Mivel ő szolid és emberséges volt 

a foglyok iránt.
E l n ö k :  Nem mondá-e ön neki ugyan e 

napon, h o e v : ezúttal talán utószor látom önt?
V  V á d i :  Igen.

E l n ö k :  Miért mondá. ön ezt ?
V á d i :  Csupán abból az okból, hogy a 

foglyok iránt részvétet tanúsíts,
E g y  e s k ü d t :  Polgár elnök, felszólítom 

önt, hogy a vádlottnőt figyelmeztesse, mikép 
a tényre uem felelt, melyről Hébert polgár be
szélt, vonatkozással arra, a mi a vádlottnö és 
fia közt történt.

A z  e l n ö k  kérdést tesz.
V á d i :  Ha nem feleltem, ez azért történt, 

mivel a természet az anya eílen emelt ily vá
dat eldobja, (Itt  a vádlottnö élénk megrázkód
tatást mutatott). E  tekintetben hivatkozom a 
netán itt jelenlevő anyákra 1

A  Moniteur és az e korbeli ujságlapok a 
királynőnek e nyilatkozatát közölvén, óvakod
tak hozzá tenni, hogy ez elérzekenyüiést a kö
zönség osztotta.

A  királyné kényszerítve lévén egy vádra 
felelni, melyről azt hivé, hogy hallgatással mel
lőzheti, addig mozdulatlan arcza hirtelen meg
élénkült ; száraz szemei, melyeknek már kö- 
nyül nem voltak, villámokat szórtak, és resz
kető ajkai az egyszerű, de érzékeny fölkiáltást 
hallaták, mely minden szívben viszhangzott, 
annyira, hogy még azon nők is, k ik  csupán 
azért jöttek, hogy egykori uralkodónőjük meg
aláztatásának örvendjenek, anyai érzetük fö l
támadván, hangosan zokogtak.

Hermán , az elnök sietett más tanút fö l
hívni. Silly Abrahám jegyző, Tetasson József 
Péter, hivatalnok az igazságügy miniszteri iro 
dában, jelentéktelen vallomásokat tettek.
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teti föl a hegyi várat erős, magas, szabályosan 
épült bástyáival, melyeken egykor a hős Dobó 
kardja oly diadalmasan villogott. E  bástyák 
között díszük a szépségéért s gazdagságáért 
egykor oly nagyhírű ódon főtemplom is, de

tések az ágyuk akkori hordásához képest csak
ugyan elégségesek is valának a legnagyobb 
ellentáborral is megdaczolni; hirdeti ezt a tör
ténelem. Eger várának sok és oly erős kaza- 
mátája volt, hogy a 120 fontos bombák sűrű

j várban a bazilikát is. A  vár már akkor, sőt tán 
| már a magyarok bejövetele előtt is fennállott, 
j Árpád-királyaink közül I I . István és Imre itt 
| haltak meg, s ez utóbbi itt is teinettetett el, a 
! Sz. István építette vártemplomban. — IV . Béla

már a X V II-d ik  század végén romladozott ál
lapotban volt. A  törökvilág sok gyakor ostro
mai rongálák meg.

A  vártól balra a várhegynél magasabb 
szőlőhegyek terülnek; s ez azon veszélyes pont, 
mely Eger erősségét az ágyuk erejének maga
sabb mérvben lett kifejlesztése teljesen tönkre 
tette. E  hegyekről ugyanis, mint emelkedet- 
tebb helyről mai napság huszonnégy óra alatt 
halomra lehetne lőni az egri bástyákat, mert 
az a völgy, mely a várhegyet az átelleni hegy- 

| ségtől elválasztja, bár elég mély, de csak cse
kély szélességű. Rohamok ellen azonban ez ol
dalról is eléggé erős volt a vár, melyet itt ket
tős bástyák kerítettek hajdan, mert már ak
kor is jó l tudták, hogy Eger csupán ezen a fe
lén támadható meg sikerrel; — azért igyekez
tek itt legjobban megerősíteni. — És ez erődí-

V. Károly császár Tizian műhelyében.
(Lásd szövegét a 410-dik lapon).

verdesése közben is bizton alhatott az őrség a 
kemény boltozatok alatt. I ly  boltozat vezetett 
le a várhegy túlsó oldalán folyó kis Eger-vizé- 
hez is, ámbár a várnak magának is volt két 
kútja. V íz dolgában tehát az őrség meg nem 
szorulhatott.

A  felvár alatt terül jobbról a népes város, 
a mely szintén keritve volt kőfalakkal, árkait 
az Eger-vize töltvén meg. A  lovasság — mely 
kivált a XVT-dik században Egerben rendesen 
v o lt : az alsó erősségben tanyáz vala, innen 
járván k i a vidék oltalmára.

Egerről sokan azt állítják, hogy már a 
h a r m a d i k  században püspöki város lett 
volna, s igy  fölöttébb régi város. A  mostani 
érsekséggé emelt püspükséget azonban — 
leggazdagabbat minden magyarországi között 
— I. István királyunk alapította, ő épitteté a

alatt a tatárok nemcsak a várost, hanem a vá
rat is elfoglalják s elpusztítják, azonban a gon
dos király 1261-ben újra fölépitteti, s a várost 
kőfalakkal és vizes árkokkal véteti körül, — 
a város erődítésének alapítójául tehat ő mond
ható. A z  Anjou-királyi család uralkodásának 
idejében Eger története nem gazdagodott va
lami igen nevezetes lappal, a Jagellók alatt 
azonban azon emlékezetes esemény fordult itt 
elő, mely Arany Jánosnak „ A  z e g r i  l e á n y "  
czimü gyönyörű balladájához a tárgyat szol
gáltatta. 1442-ben ugyanis az I. Ulászló k i
rályunk segítségére jött lengyel sereg, honába 
visszatértében, Odrováz Péter lengyel palatí
nus vezérlete alatt, Egerben megpihent. Roz- 
gonyi Simon egri püspök — ama régi kihalt 
dédesi Rozgonyiak főúri nemzetségéből — 
nagy vendégszeretettel látá a jó  szomszédot:
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úgy hogy a híres egri borhói a lengyel és ma
gyar a nagy szives barátságért mértéken túl 
is isznak vala ottan. H irt kap erről a Felső- 
Magyarországot akkoriban dúló rabló-csehek 
egyik része T e le i és Kassa mellől gyorsan út
nak eredvén lovasságával: egy éjszaka gyor
san megüti, felprédálja Egert, s a dőzsölés köz
ben meglepett lengyel és magyar hadakból so
kat lemészárol. De a lengyel és magyar is ha
mar összeszedkőzik a véres kudarcz után, s 
utána eredvén a nagy zsákmánya miatt lassan 
haladható esehnek, azt másnap utoléri, s a bo- 
szu égő vágyával reárohanván — egészen meg
semmisíti. Maga T e le i is elíogaték. — Imé ez 
röviden a történelmi tény, — a többit Arany 
balladája, melyet az olvasó bizonyára ismer, 
elmondja.

1460-ban és nyolez évvel később Mátyás 
király Egerben országgyűléseket tartott. — 
Ugyané nagy király halála után 1490-ben, a 
trónkövetelők egyike, Albert, fölégeté a várost.

I. János király egyik leghívebb vezére, 
Bodó elfoglalván a várat ura részére, a püs
pöki templomot — talán mivel maga protes
táns volt — gazdag ékeitől megfosztja, s a 
legdíszesebb, aranyos — ezüstös misemondó 
ruhákat vitézeinek paripáira teregetvén nye
regtakaró gyanánt: úgy tart vala széles ked
vében diadalmenetet a város utczáin___

Eger azonban meg vissza juta Ferdinánd 
király kezére, s Budának török kézre kerülése 
után mint Magyarország és a keresztyénség 
egyik legfontosabb végvára tőn megbecsülhe
tetlen szolgálatokat a török ellen, a benne lakó 
vitézek különösen a budai, hatvani, szolnoki, 
továbbá a szécsényi és fiileki végházakbeli tö
rökökkel folytonosan csatározván. Sziklafalai 
pedig oly hatalmasan állának, hogy rajtuk a 
világboritó török áradat hullámai erőtlenül 
történek meg. M ig Eger áll va la : határain túl 
a félhold birodalma nem terjedhetett. A  várka
pitány ekkor egy ritka hős, Ruszkai D  o b ó 
István volt, rettentője Mohamed népének. 0  
edzé oly híres vitézekké az egri végvár hadait, 
hogy másuk az egész hazában nem vala. — 
Mily szépen zengi koszorús V ö r ö s m a r -  
t y n k „E ger'' cziinü remek hőskölteményé
ben e korró l:

„M ég Eger áll, a puszta Eger, sasfészke 
Dobónak,

Honnat az eltapodott haza még meg-meg- 
dördíté hatalmát."

E gyönyörű epos az 1552-diki világhírű 
egri ostrom nagyszerű eseményeit beszéli el, 
melyeket mindjárt történtük után az akkori 
lantosok legjelesbike: a jó  T i n ó d y  Sebes
tyén is lelkiismeretes részletességgel versbe 
szedett vala: „E ger vára viadaljáról való 
énei “  czim alatt, három részben, mindegyikre 
külön-kiilön harczias dallammal. Eger ostro
mára nézve e mü a legbecsesebb kútfők egyi
ke. — Mi terünkhez képest csak rövideden 
vázolhatjuk ezen a hadi történetben oly neve
zetes várvivást, melyben Dobó István 2523 
főnyi vitézzel példátlan hősiességgel vert vissza 
s z á z n y o l e z v a n e z e r  törököt.

E  roppant sereggel Ámhát vezér- és A li 
budai basa indultak vala meg a mondott év
ben, hogy a büszke Egert végre leigázzák. A z 
ostrom september 10-kén kezdődött, s oly tűz
zel, oly elszántsággal, a milyennel Mohamed 
követői azelőtt tán még sohse víttak. A  nagy 
faltörő-ágyuk ereje, a tüzaknák hatalma, a fé
lelmes rohamoszlopok támadásai minden, minden 
a legnagyobb erélyességgel mozgásba tétetett, 
Dobó és az egri hősök ellen, a kiket azonban 
még bátorlelkü nejeik, nővéreik is segítőnek a 
rohanó törökök visszaverésében. Egyedül, igy az 

| erők legkisebb részének is teljes megfeszítésé
vel s a bölcs hadvezér Dobó intézése mellett 
volt lehető a bámulatos eredmény, hogy t. i. az 
omladékká lőtt vár maroknyi őrségével diadal

masan kiállá a nagy világduló sereg 40 napig 
tartó ostromát, sőt a törököt október 13-kán 
— szent Kálmán napján, a melyen egykor a 
kenyérmezei győzedelem is vívatott — az 
ostrom félbenhagyására, s roppant vesztesége 
után szégyenteljes elvonulásra kényszerité.

Dobó Istvánt a király jutalmul erdélyi 
fövajdájává nevező k i ; az egri vitézek pedig 
mindezen örökké emlékezetes hősi tettük, 
mind ezután is folyvást tanúsított, kitűnő v i
tézségük folytán annyira elhiresedének, hogy 
ha valaki azon időben az országban bárhol va
lami jeles vitézi tettet vitt végbe, azt mondák 
reá dicséretül: kivívta magának az e g r i  
n e v e 11 A z  a z : oly vitéz, miként az egriek. 
Ekkép állíttattak ekkoron az egri végvárbe
liek mintegy az egész keresztyén s főkép a 
magyar hadak m i n t á j á v á .  És ezt ők tel
jesen megérdemlék. Dobó bajnok-lelki! utódai: 
a későbbi egri várkapitányok, különösen M á- 
g  ó c s y  Gáspár és R  á k ó c z y  Zsigmond — 
az azutáni fejedelem — hősi vezérletük alatt 
is. Annyiszor megverék ugyanis ők ki-kiszá- 
guldó vitézeikkel a körüllévő végekbeli török 
seregeket, hogy utoljára ezek már nemcsak 
hogy az egri várhoz közel menni sem merő
nek, hanem ha magyar seregekkel akárhol 
találkozónak is , csak azt n ézték : r nincs-e 
köztük az e g r i e k  z á s z l ó j  a?  És ha ezt 
fölvillanni meglátták: halálos rettegés lepte 
meg a legvitézebb bégek sziveit, reszkettek az 
„egri farkasokkal" szemben öklelni ? ! Ilykép 
sikerült Rákóczy Zsigmondnak az egriek e 
rettenetes hiré-nevével kivívni 2000 s néhány 
száz emberrel 16,000 török ellenében az 1588- 
diki szikszói győzelmet is.

A  X V I-d ik  század legjelesb magyar köl
tője, Balassa Bálint, ki mint Dobó István veje 
maga is sokat lakott Egerben, és vezéreske- 
dett az egri hősök közt: 1589-ben, midőn ha
zájából kibujdosott, búcsúzó énekében ekkép 
emlékezik meg szép dicsérettel az egri végház 

vitézeiről:

„Egriek! vitézek, végeknek tűköri 
Kiknek vitézségét minden föld viseli j . tft'i
Régi vitézséghez dolgotokat veti: \  . ky
Istennek ajánlva legyetek immár t i !

Sok jó vitéz legény, kiket fölemeltem 
Kikkel sok jót tettem, tartottam s neveltem : 
Maradjon nálatok jó emlékezetem —
Jusson eszetekbe jótétemröl nevem 1“

És mégis ez a hires, hősökkel büszke Eger 
vára 1596-ban — t ö r ö k  k é z r e  k e r ü l t .  
Ámde ennek oka épen az vala, hogy a hires 
egri m a g y a r  hősök Egervárából, midőn an
nak újabb ostromára maga I I I .  Mohamed tö
rök császár 1596. őszén 200 ezer emberrel 
megindulna: a bécsi kormány bizalmatlanko
dásából java  részben kivonatván, idegen nem
zetbeliekkel : belgákkal és csehekkel cseréltet
tek föl. Ezek aztán, különösen a belgák, any- 
nyira elveszték szivüket a roppant török tábor 
meglátására, hogy vezéreiket Nyáry Pált, 
Thurn Jakabot é3 Terecskót október 14-kén a 
vár föladására kényszeriték. — Hazánk dicső 
védbástyája ekkép török kézbe jutván: ugy- 
annyira megfészkelé benne magát a török, 
hogy csak 90 év múlva, 1687-ben sikerült azt 
Doria és Koháry — a költő — tábornokoknak 
hosszas ostrommal visszafoglalni. A  török őr
ség mindaddig vitézül védé a várat, mig csak 
egy betevő falatja volt, — tehát inkább az éh
ség, mint a fegyver előtt hajolt meg. — K o 
háry ez ostrom alatt egyik kezét elveszte. — 
A  török őrség és lakosság közül, mely a capi- 
tulatio szerint szabad kiköltözést nyert, Nagy- 
Váraddá : 600-an nem tudták oda hagyni a 
szép fekvésű várost, szülőhelyüket, azért ke
resztyénné lévén, ott maradónak tovább is, s 
elmagyarosodtak.

A  törökvilág után következők a kuruez- 
világ. Eger ebben is nagy szerepet vitt. Rá

kóczi fővezére gróf B e r c s é n y i  M i k l ó s  
mingyárt 1703-ban, rövid ostrom után bevette 
a várost, a kuruezokhoz szító lakosok által 
segittetve, s a vár körül szoros ostromzárlatot 
vont. Ott b. Zinzendorf császári tábornok volt 
a fő, a ki is 1704 tavaszáig tartó magát. A k 
kor aztán, inkább csak a segély reménytelen
sége s a nagy megunatkozás, mint a szükség 
miatt föladta szerződésre. Rákóczi maga Írva 
hagyta, hogy a császár, ha voltaképen tudta 
volna az egri dolgokat: Zínzendorfot fólakasz- 
tatta volna.

Elég az hozzá: Eger vára kuruez kézre 
került. Rákóczi az öreg Vas Sándor brigadé- 
rost tevő bele parancsnokul, a ki 1709-ben 
meghalván, báró Perényi Miklós szintén bri- 
gadéros örökölte tisztét.

Maga Rákóczi fejedelem igen gyakran 
időzött Egerben, hol egész udvarával, hol lá
togatóképen kedves föhivénél a hires Telekessy 
István egri püspöknél huzamosabb ideig mu
latott Egerben a fejedelem az 1705-ik, 1706-ik 
s 1708-ik években, ez utóbbi esztendő tavaszán 
itt vonván össze s készítvén a jövendő hadjá
ratra főseregét. Ugyanekkor májusban itt or
szágos gyűlést is tartott; augusztusban a tren- 
csényi harcz után pedig ismét Egerbe jött, s 
itt fogadó teljes ünnepélyességgel Nagy-Péter 
czárnak hozzá küldött fényes követségét.

A  várat különben, mely a kuruczoluiak 
is egyik főbástyája volt, 1706-ban Rabutin 
császári tábornagy, alája szállván fölkéreté, de 
tagadó választ kapott, s látván az őrség vitézi 
elszánását, az erősség jó karban létét, — nem 
bizott saját erejében, elvonult alóla. Nem is 
látta ellenség Égert többé a háború alatt — 
csupán rabul idehozatva a tágas vár-tömlö- 
czökbe, — 1710 őszéig; a mikor is Érsek-Uj- 
vár elesése után a dühöngő pestis miatt fölötte 
igen eloszlott, leolvadt kuruez seregek nem 
bírván ellentállni a császáriaknak: a Tiszáig 
levonultak előttük, a Tiszavonalt választók 
védiil, innen rajta csupán Szolnok s Eger vá
raival. Egert Pálfly János cs. tábornagy még { 
októberben megszállotta, s szorosan körülvé
tetvén, éjjel-nappal keményen bombáztatta, 
nem különben tüzaknákkal s gyakori roha
mokkal is rongáló. De a várbeli kuruezság — 
élén Perényi Miklóssal — mégis módot talált 
a tiszántúli párthivekkel titokban folyvást 
közlekedni; s vitéz ellenállását — a melylyel 
a vívókban fölös kárt tön — csak akkor hagyta 
abba, a mikoron már a szathmári békekötés 
előértekezletei megkezdődtek, s inkább vala 
békességre, mint had által leendő megsegítte- 
tésre kilátás. E  dolog, 1710. deczemberben 
történt: a várfeladás szerződésre, egészen az 
újvári capitulatió módja szerint mene végbe.
A  kuruez őrség szabadon kivonult a várból, 
túl a Tiszára, egész a Tisza révéig a császá
riak köteleztetvén a szükséges kocsikat és 
hintókat számukra szolgáltatni.

Megjegyezzük még, hogy a kuruezvilág 
hanyatlása felé a török oly föltétel alatt aján
lott — a közte és a császáriak között akkor 
fennállott karloviczi béke daczára is — segítő 
sereget Rákóczinak: ha ez neki dij fejében 
E g e r  v á r á t  általongedi. De a nemeslelkü 
fejedelem annyira irtózott az ősellenségnek a 
haza szivébe Éger átengedése által leendő újra 
bebocsátásától, — hogy a segély ily áron nefcie 
n em  k e l l e t t .  —

......... íme, kedves olvasó, eddig terjed
az egri várnak fényes története, a többi, a mi 
még bátra van : már nem a váré, nem a hő
söké, hanem a — kietlen p u s z t u l á s é .  *)

Tlialy Kálmán,

*) Közbe jött akadályok miatt kénytelenek vol
tunk a „régi egri vár" képe helyett a mostani derék vá
rosét adni.
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TÁRCZA.
Irodalom és művészet.

* L i s z t  P e r e n c z  „Szent István*4 czimü uj 
oratóriumon dolgozik. — A nagy mester életrajza nem 
sokára önállókig is meg fog jelenni Emich Gusztáv ki
adásában.

* U j m a g y a r  mii fog legközelebb megjelenni 
külföldön élő hazánkfia, Rónai Jácint tollából. Czime : 
„Jellemrajzok az angol színi világból.** Jövedelme a 
nemzeti színház nyugdíjintézete alaptőkéjét növelendi.

* Ju l i us  Ca e s a r  császári toliból folyt törté
netének 2-ik kötete uj évre fog megjelenni.

* I s me r e t e s  r e g é n y í r ó n k  A b o n y i  
L a j o s  „Kenyér és becsület** czim alatt 3 kötetes re
gényt végzett be, melynek tárgya és eszméje a Bach- 
korszakból van véve.

* M a r k o v i t  s ma g y a r  g y o r s í r á s t  a- 
n á n a k má s o d i k  része,  a „V i t. a g v o r s i r á s“ 
sajtó alatt van és még e hó folytán meg fog jelenni. A 
szerző jelenti, hogy azon kedvezmény, mely szerint a 
„Gyorsirászat** előfizetői a gyorsirási „Oktató leveleket** 
50 krajczárért kapták, — a levelezési gyorsírás bevég
zésével megszűnt, s most a teljes munka előfizetési ára 
mindenkire nézve 1 frt 50 kr. így végre Markovits jeles 
és teljes gyorirástana uj lendületet adand a magyar gyors- 
irászatnak.

* A z A b r u d b á n y á n  t a r t o t t  r omán 
n y e l v é s z e t i  g y ű l é s r ő l  a „Korunk** következő 
igazán örvendetes, elÖleges tudósítást közöl; A f. hó 27- 
kén megnyílt román nyelvészeti gyűlésről elölegesen 
annyit Írhatunk, hogy az nem oly népes, mint előre szá
mítva volt. Ennek oka kétségtelenül a főbb emberek 
részvétlenségében fekszik, kik a gyűlésre nem jöttek el. 
Istenitisztelettel kezdődött, és közös ebéddel végző
dött , melyen a magyar értelmiség is teljes számban 
képviselve volt. Egymást váltották föl a legszivélyesebb 
pohár-köszöntések román és magyar nyelven. Éltettük 
a hazát, a nemzeteket, az egyetértést, önzetlen hazafi- 
ságot. Jelen vannak: Czipár Papfalvi, Fekete, Baric, 
Román Sándor, a „Concordia** szerkesztője.

* Cs o k o n a i  V i t é z  Mi h á l y  s z obo r 
mi n t á j á r ó l ,  melyet ifj. b. V a y Miklós készített, a 
„Hortobágyiban következőket olvasunk : „A költő 
gondolkozó állásban van ábrázolva, jobb kezében irónt. 
baljában pedig könyvet tart; a tölgy, melyhez támasz
kodik, a nagy erdőre, mint a költő kedvencz idözési he
lyére, a tölgyhez támasztott lant pedig elismert költői 
érdemeire vonatkozik. A négyszögü talapzat díszítményei 
kitüuobb költeményei tartalmát és jellemét tüntetik föl.

* Humán Ol g a  nevű fiatal művésznő hang
versenyez jelenleg Aradon, kinek hangját az ottani lap 
tüneménynek állítja, sőt a nemzeti színház igazgatósá
gának figyelmébe ajánlja.

* „A ma g y a r  i z r a e l i t  a** czimü lap, melyet 
a múlt években cautio-kötelezéssel megszüntettek, ismét 
meg fog indulni.

Budapesti hírek.
* P e s t v á r o s  t aná c s a  tegnap tisztelgett 

Bartal György helytartótanácsi helyettes elnök ő méltó
ságánál. A főpolgármester ur üdvözlő beszédét ő msága 
szívélyesen fogadván, a főváros, mint az ország jólétére 
nagy hatású központ iránti különös érdekeltségét fel
ajánlani kegyeskedett. Ez alkalommal, mint halljuk, ö 
méltósága a főváros közhasznú intézetei, vállalatai iiánt 
tudakozódván , különösen a R e i 11 e r Ferencz kir. 
főmérnök által tervezett országos jelentőségű csatornáról 
is emlékezett , annak kivitelét vajmi kívánatosnak 
állitván.

* A z Or o s z l á mo s  k ö z e l é b e u i  va s ú t i  
s z e r e n c s é t l e n s é g r ő l  az állam \asuttársaság 
pesti főállomásfőnöke f. hó 5-én következő jelentést kül

dött a lapoknak : A 4. sz. vonat elöl Szöregh és Oroszlá
mos közt tegnap, ismeretlen tettesek által egy sin fel- 
szakasztatott, minek következtében a mozdony, a tender 
és 6 waggon lesiklott. Az utasok közül senki se sérült 
meg ; csupán a mozdony-vezető kapott könnyű sérülést. 
A forgalmi eszközökön a kár nem jelentékeny. A pályán 
mintegy 6 óráig nem lehetett menni. Közvetlenül a le
siklás előtt a 374. sz. pálya-őr kiraboltatott.

* A pe s t i  k e r e s k e d e l m i  a kadémi a  
uj tanfolyama okt. 2-ikán nyílik meg, s a beiratások 
szept. 20-ikán kezdődnek.

* R e i t t e r  F e i e n  ez  kiállított csatornaterveit 
a vigadó éttermeiben sokan látogatják. E nagyfontosságu 
tervek iránt szembetünőleg nagy az érdekeltség.

*A pe s t i  uj  k ő r a k p a r t  kész  r é s z e  ma 
adatik át a közforgalomnak. A város által építendő kő
partnak ez egy negyedét képezi, melyből 70 folyó öl a 
Duna-gőzkajózási társulatnak lesz átengedve, álló he
lyéül a szent Endre s Ráczkeve közt, valamint a helyben 
közlekedő gőzösöknek.

* A pe s t i  á l l a t k e r t  r é s z é r e  gr. Pálffy 
János 3000 forintot ajánlott föl, késznek nyilatkozván 
egyszersmind, bog}- az állatkert területén díszes mulató 
házat fog építtetni.

* D a n i e l o t t o  A n t a l  p e s t i  k ö n y o m 
dász  Pest városában egy uj könyomda állítására 
nyert engedélyt. Ezzel együtt Pesten 16 könyomda léte
zik. —

* B e r e g s z á s z i  L a j o s  j e l e s  z o n g o r á 
ké s z i t ő n k n é 1 Liszt Ferencz 10 zongorát rendelt 
meg Olaszországba, és pedig pápa ő Sentsége számára. 
— A két zongorát, melyeken hangversenyein Liszt F. 
jatzott, B er é g s z  á s z í kisorsolni szándékszik.

* V e t t ü k  a me g h í v á s t  a pesti kath. le
gényegylet alapításának tizedik emlék-ünnepélyére, mely 
ünnepély az egylet tagjai által rendezett munkakiálli- 
tással leend összekötve, s mely f. évi szept. 8-ikán reg
geli 10 órakor az egylet terézvárosi nagy termében (a 
király- és; gyár-uteza szögletén) fog megtartatni. Szívé
lyesen figyelmeztetjük rá az érdekelt ügybarátokat.

• ^Ha l á l o z ás .  L e n h o s s é k  György, a főváros 
egyik legismerttebb és keresetebb ügyvéde f. évi szept. 
hó 5-kén életének 46-dik évében elhunyt. Halála köz
részvétet ébresztett.

Vidék és vegyesek.

* P á p a i  a j ándék ,  Linz varosában rendki- 
I vüli az öröm, hogy ö szentsége a római pápa, sz. Theo-

phil tetemeit, melyek a római katakombákban a múlt szá- 
| zad végén fedeztettek föl — Liuznek ajándékozta. A 
, drága küldemény Marseillen keresztül szept. 20-án fog 
• megérkezui s fényes szertartások között a [császárhegyi 
' kápolnában ellielgyeztetni.

* A p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m  a Tisza-sza- 
: bályozása által a földadó ideiglenes behozatala óta ter

mőkké vált földek 15 évi adómentességének megtaga- 
j dása miatt netán emelendő, — a f. évi april 23-áu kelt 

pénzügyminiszteri rendelettel megengedett felszólalások 
benyújtására kitűzött 3 havi határidőt, a budai országos 
pénzügyi igazgatóságnak a m. k. helytartótanácscsal 
egyetértoleg tett javallata következtében, f. szeptemb. hó 

j végéig meghosszabbította.

*  L é g  haj ózás .  Delamarre tanár és légutazó 
i legközelebb „L* Esperance** nevű léghajóját fogja a bé- 
I csiek előtt bemutatni. A ballon, melylyel Delamarre

légbe ereszkedik, 30 métresnyi hosszú, 10 m. széles s kö
rűié te 34 m. s 2000 köbmétres gázra van szüksége. A hajó 
evezőivel együtt 4 métres széles, 7 m. hosszú. Londonbau 
próbát tettek kormányzatával s az illetők egészen meg 
voltak vele elégedve.

" E z  a z t án  i g a z i  é r d e k e s  v e r s e n y  le
end. Brüsselben, f. hó 22-től 26-áig a világ összes pol
gári és katonai zenebandái között (?!) nagyszerű ver
seny reudeztetik.

* É r d e k e s  r é g i s é g .  Béldi Albert Alsófehér- 
megye volt alkotmányos alispánja a kolozsvári rauzeum 
számára Béldi Pálnak egy 1578-beli arczképének színe
zett photograph képét küldte meg, valamint egy békó- 
vasat, mit Béldi Pál viselt, amelyet a családi traditio 
szerint Rápolti hadnagya hozott vissza Konstantinápoly
ból. A békóvas, melynek három láncz-szeme van, annyira 
ép, hogy még a szeg is úgy van, amint abból Béldit. ki
vágták.

*  Hu . s z á rb r av our  Bécsben.  A „B. H.** 
irja : Csütörtökön délután egy belga gyalogsági kapitány 
az úgynevezett Schmelztéren neki bokrosodött lovát 
megfékezni akarván, a tüzes paripáról — lepottyant. 
Alig vette ezt észre egy arra őgyelgő huszár, sarkantyú
ba kapta lovát s utána vágtatván a szélsebesen rohanó 
szökevénynek, kantárszáron csípte s egy perez alatt sa
ját lováról a másik nyeregbe pattant. Prüszkölt és rúgott, 
harapott és tajtékozott a hamis állat most is, csakhogy 
huszárral volt delga, még pedig a javából. A viaskodás 
alig néhány perczig tartott, a féktelenkedö meghunyász
kodott s bárányszelidséggel tűrte, hogy a büszke vitéz 
diadalmasan visszavigye urához, ki e közben lábra állott 
s gazdag borravalóval köszönte meg a huszár szívességét.

* F o n t o s  pör. Parisban közelebb egy kút 
miatti pör került törvényszék elé. A tárgyalás alkalmá
val az egyik ügyvéd egész az ingerültségig menő buz
galmat fejtett ki védencze jogainak védelmében. De 
miért e roppant ingerültség uram ? kérdé a biró, hisz az 
egész dolog nem olyan fontos, mindössze is csak egy kis 
viz forog kérdésben. A dolog fontosabb mint látszik, fe
lelt az ügyvéd, mert igaz ugyan, hogy a pörlekedés tár
gya csak egy kút, — de mindkét fél bo r ke r e s ke dő .

* Uj  e l l e nsé g .  Törteiről írják a „P. N.“-nak, 
hogy ott a kukaczok egy faja annyira elszaporodott egy 
hét alatt, hogy amerre útját veszi, ott se kukoricza, se 
dohány nem marad, de még a ballangó kórót s az úgy
nevezett disznó-parajt is tökéletesen leeszi. Nem ta
lálunk e vidéken emberre, aki ily rettenetes pusztításra 
emlékeznék, minőt e férgek (majdnem olyan mint a her
nyó, mely a gyümölcs- és más fákat pusztítja) tesznek. 
— Ha valami hűvös eső e hernyóféléket mielőbb ki nem 
irtja, úgy még szomorú következményeknek nézünk 
eléje ; mert nem csak hogy legelőinket végkép elpusz
títja, hanem hágy maga után valami fátyolféle vonalat, 
mely a marha-, birka- és sertésnek csak ártalmára lehet
ne. — Két, sőt három ujjnyi vastagságon csak úgy hem- 
pergenek a hernyók milliói, s még nem találta senki 
módját, mikép lehetne pusztításának végét érni.

* Ke d v e s  mul at ság.  Óvszerül a cholera el
len jelenleg azokat, kik Olaszországból Triesztbe utaz
nak, tiz perezre egy kamarába zárják, mely chlor és 
kéngözzel vau telítve. — Ezt eddig csak portókával tet
ték.

* Me g ny ug t a t á s .  Az „E. T.“ irja : Sok felöl 
halljuk beszélni, hogy a cholera közeledte földieinket is 
rémülésbe hozta. Pedig a félelem alaptalan, mert a cho
lera kiindulásakor rendesen nyugatnak, vagy szorosab
ban észak-nyugatnak terjed, azért lepte el jelenleg 
Olaszországot; s valószínű, hogy Francziaországba i sát- 
megy, de minket már háta mögött hagyott, mert még 
Triestben sem ütött ki, s onnan hozzánk visszafelé kel
lene mennie, attól pedig egyelőre nincs mit félni. Egyéb
iránt. aki a cholerától oltalmazó rendszabályokat meg
tartja, biztosnak érezheti magát akárhol. Ezen rendsza
bályokat jövő számunkban bővebben fogjuk közölni.

* A z a r ad i  s z í n h á z a t  a közeledő téli sai- 
sonra Hubay Gusztáv vidéki színigazgató vette ki. Lesz 
dráma, vígjáték és operette.

Tartalom : Nero császár Róma égésénél (képpel). — A pusztában, költemény. — Marie-Antoinette pőre és kivégeztetése. — A régi egri vár (képpel). — Tanulmányok 
„Bánkban** fölött. — Tizian Vecelli (képpel). — A Hangya. — A kávé (képpel). — Tárcza : Irodalom és művészet. — Budapesti hírek. — Vidék ésve&yes-
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Melv által alólirottnak bécsi legnagyobb és legismertebb

LÁBBELI GYÁRI RAKTÁRA
a t. közönségnek tudomásul adja, hogy az alább jegyzett árjegyzék 
szerint bérmentesen beküldött pénz iránt akár mérték, akár egy viselt, 
de még alakját bíró csizma vagy czipő után a legpontosabban szolgál 

mindennemű

férfi-, női- és gyermek-lábbelivel,
és pedig jótállya a legjobb minőségről és legújabb párisi és bécsi min

táról, és a legolcsóbb gyári árról.

Nők számára:
1 pár pamutbársony topán sarok

és fűzövei.....................1 —
1 p. .angol pamutbársony mint

feljebb . . . . . .  1 80
1 p. ugyanaz gummifüzövel . . 2 20
1 p. borjubör topán fűzőre . . 2 20
1 p. ugyanaz gummifüzó're . . 2 70
1 p. bárs. v. bőr topán diszitve . 4 —
1 p. ugyanaz magas szárral, az uj

divat szerint....................4 50
1 p. bársony vagy bőr topán prém

mel b é le lv e ....................3 20
1 p. ugyanaz körül fényzett bőrrel 4
1 p. házi czipő bársony v. bőrből 

80 krtól 4 frtig
1 p. gummi czipő ......................1 10

NB. Női czipöknél sarokért 30 kr, 
rámatalpért 70 kr, fényzett borhegyért 
30 krral több számittatik.

Férfiak számára: fr. kr.
1 p. inainzi borjutopán egyszerű

talpra . . . . . . . 4 20
1 p. ugyanaz kettős talpra . . . 4 80
1 p. bagaria topán (vízmentes) . 5 -
1 p. orosz fényzett bőrtopán . . 5 80
1 p. níainzi fényzett bőrtopán egy-

szerű ta lp ra ................ 4 80
1 p. ugyanaz diszitve . . . . 5 20
1 p. ugyanaz gombra vagy a nél-

kül diszitve 5 frt 50 kr 7 —
1 p. borjubör csizma . . . . 7 80
1 p. bagaria csizma . . . . 8 -
1 p. ugyanaz (vízmentes) . . . 8 50
1 p. házi czipő 90 kr, . . , . 2 —

1 p. gummi czipő ................ 1 40
1 p. orosz fényzett bőrcsizma . . 15 -

Fi- és leány-gyermekek számára:
pamutbársony, bőr. poszté vagy finom bársonyból a legújabb divat és minta szerint 

1 írttól 4 frtig.

Rendelkezésre áll ezeken kívül a fentczimzett raktár sok száz mindennemű 
szövet, bőr lábbelivel, melyben a legváltozatosabb ízlés és kívánat kielégit- 
tethetik.

Árjegyzék díjtalanul és bérmentesen küldetnek kívánt helyekre.

Javítások pontosan és a legrövidebb idő alatt elláttatnak.

Nagy mennyiségben vásárlók különös előnyökben részesittetnek.

Szolgálatijára áll a t. közönségnek azonkívül a fentnevezett gyár az ismeretes, 
kösz vény s minden egyéb betegségek ellen használt

tiroli gyapjunemez lábbelivel,
melyek a legjelesebb s tekintélyesebb orvosok által mint egészségápoló viselet évek 
óta elismertettek és ajáultattak.

Nők számára:
1 pár gyapjunemez házi czipő

ugyanolyan talpra . . 1 10

1 p. ugyanaz bőrtalpra . . . 1 50 

1 p. topán gyapjunemez talpra . 1 50

1 p. topán bőrtalpra, prémezve . 2 50

1 p. ugyanaz gombolóra . . .  3 55

1 p. ugyanolyan uticzipö 80 kr. . 2 —

1 p. posztóczipö bőrtalpra. . . — 80

Fi- és leánykák számára:
1 pár gyapjunemez czipő ugyan

olyan talpra 

1 p. topán ugyanabból 

1 p. topán ugyanabból bőrtalpra .

1 p. ugyanaz börszegélylyel

Férfiak számára:
i 1 pár házi gyapjunemez czipő

ugyanolyan talpra . . .  1 40
1 p. ugyanaz börtalpra . . . .  1 70
1 p. ugyanolyan topán, felzet s talp

gyapjunemezböl . . .  2 —
1 p. gyapjumemez topán börtalpra 2 20
1 p. ugyanaz börszegélylyel . . 2 70
1 p. ugyanaz gyapjunemez száras

czipő . , ....................2 25
1 p. ugyanaz utazásra börtalpra . 4 50
1 p. közönséges úti gyapjunemez

csizma 90 krtól . . . 4 — 
1 p. finom gyapjuuem. harisnya . 1 30 
1 p. úti bőrcsizma prémmel bélel

ve 6 í r t t ó l .................... 10 —

Kis gyermekek számára:
. . 1 10

1 40  * Á P’ gyapjunemez czipő bőr talpra — 60 
1 p. topán gyapjunemez talpra . — 90

1 80 • 1 p. topán bőrtalpra.................110

Megrendelések vagy egyéb levelek következő czim alatt kéretnek :

Heinrich Abeles, Fleischmarkt Nr. 2 in Wien.

KANITZ C.
p a p í r - r a k t á r a

Nagyhid-utcza a „fehér hajó" k: resztházban 6. sz.
ajánlja jól rendezett tárát mindennemű

pap ír- és iroda i szer ékből. "H l
Különös figyelembe ajánlja az igen díszesen kiállított

levélpapírokat és látogatójegyeket
bámulatos olcsó áron, u. m.

100 db levélív névvel vagy czímerrel domború nyomásban — frt 50 kr. 
100 „  ugyanaz, borítékkal együtt diszes tokban . . . 1 „  — „
100 „ igen finom levélív „  „  „ . . .  1 „  35 „
100 „  látogatójegy lithografirozva dupla lakpapiron . . -  „ 80 „
100 „  „ domború nyomással „  . . — „ 80 „

írásbeli megbízások, az ősziét beküldése vagy postai utánvét 
mellett legpontosabban és legj'obban teljesítetnek.

Csak a
g[pesti vásár alatt

mindennemű vászonáruk végképem eladása,
nagyhid-utcza 14. sz. alatt, Warman-féle házban.

Ez alkatommal egy megbukott csődtömegéből átvett rumburgi és holland 
vásznak, rumburgi asztal-készletek, törülköző-kendők, kanavásznak, és 2000 dara 
a legszebb rumburgi vászon férfi és női ingek, melyek minőségre nézve kitűnők és 
olcsók

HOT* 50% a gyári áron alól olcsóbbért Tpjf
el fognak adatni.

A vászonáruk valódiságáért és teljes rőfmértékért jótállás biztosittatik.
Férfi-ingek, a legjobbféle rumburgi vagy hollandi vászonból, melynek ára ezelőtt 6, 

8, 10 ft, vzlt, most csak 3, 4, 5 forint a legfinommabbak

Férfi-gatyák, valódi rumburgi vagy házi vászonból, a magyar gatyák 1 db. ára 2 frt 
félmagyar 1 ft. 60. kr.

Nöi-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, melyeknek az ára ezelőtt kétszeraunyi 
■volt, most csak 2 ft. 80 kr. 3 ft. 40 krig a legfinomabbak.

Nöi-ingek, rumburgi vagy hollandi vászonból, finom hímzéssel, melyeknek az ára ez
előtt háromszor annyi volt, most csak 3 ft. 50 kr. 4—5 frtig a legfinomabbak.

1 tuczat kisebbszerü f̂ehér vászon zsebkendő, előbb 2—4 ft., most csak 1 ft. 20 kr
— 2 ftig._____________________________________________________

1 tuczat nagyobbszerü fehér vászon zsebkendő, előbb 4—8 ft., most csak 2 ft. 50 kr.
— 4 ftig.______________________________________________________________

1 tuczat legnagyobbszerü rumburgi vászon szebkendö, előbb 10—15 ft., most csak
5 -7  ftig. _ _ _ _  _______ _________ _____________

1 db. daumsz ászt. terítő 6 személyre, most csak 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabbak.
1 db. damasz asztalterítő 12 személyre, most csak 10,12,15—16 ftig a legfinomabbak. 
1 tuczat cseléd- vagy konyha kendő most csak 2 ft. 50 kr.
1 tuczad damasz asztalkendő vagy damasz törülköző-kendő 5, 6. 7—8 ftig a legfino

mabbak. ___
1 vég 80 rŐfös jóféle fehér fonalvászon, előbb 18 ft., most csak 9 ft.
1 vég 30 rőfös kitűnő kreaszvászon, előbb 22 ft., most csak 11 ft.
1 vég 37 rőfös kézifonatvászon, előbb 28 ft., most csak 14 ft._______________
1 vég 30 rőfös rumburgi vászon, előbb 30 ft., most csak 15 ft.
I vég 40 rőfös hollandi ezérnavászon, előbb 28 ft., most csak 14 ft.
I vég 38 röfö' rumburgi ezérnavászon, előbb 35 - 40 ft., most csak 15 — 20 ft.
1 vég 50 rőfös hollandi vászon, előbb 40—60 ft., most csak 20—25 ft.___________ _
1 vég 50 rőfös legfinomabb irlandi vászon előbb 50— 60 ft.., most csak 25—30 ft.__
1 vég 54 rőfös kitűnő' rumburgi vászon, most csak 25, 27, 29, 38, 86, 40—50 ftig a

l e g f i n o m a b b a k . ____________ -
Mesés olcsó áron kaphatók továbbá «/< és % rőfös széles vásznak lepedőkre varrás 

nélkül, vászon és gyapot csinvat, kanavásznak s a legszebb cachemirok, asz
tal- és ágyteritő'k minden színben.

Mindazok, kik 25 forinton túl áruezikkeket vásárolnak, az összeghez megfe
lelőig, egy igen csinos tárgyat kapnak ráadásul.

Levélbell megrendelések a pénzösszeg beküldése mellett vagy 
postai utánvéttel, a leglelkiismeretesebben teljesítettnek.

A levelek ekép lesznek czimzendők :

„An S. Meth, grosse Briickgasse Nr. 14 Pest.“
f / t f *  Férfiingek megrendelésénél a nyakbösóge szükségelteti^

Pest, 1865. A kiadók, Gyuriau és DEUTSCH TESTVÉREK, gyorssajtóuyomása. (2 sas-uteza 5. sz.)
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hitta Tiziánt munkára, és e nemeslelkü maece- 
nás számára festé a „Bacchus és Ariadne11 czi- 
mü világhírű képet. Ferrarában Tizián benső 
barátságot kötött Ariosto, az „Orlando Furioso11 
halhatatlan költőjével, és ezentúl a nagy költő 
és nagy festő egymást bámulták és egymást 
dicsőítették; Ariosto örökitette festő barátját 
nagy költeményében, Tiziau meg remekül 
festé Ariosto arczképét.

Tizián hírneve most meg volt alapítva 
örökre; de tekintélye nem állt arányban anyagi 
helyzetével.

Szegény ember volt., daczára annak, hogy 
urak barátként fogadták házukba.

Talán mint sok más művész és költő büsz
keségből rejté el szegénységét.

Állítják, hogy Tizián, az 1530-dik évben, 
midőn neve már egész Olaszországban mint 
nagy művészé ünnepeltetett, még szegénység
ben élt.

Tizián egyik barátja Pietro Aretino vélet
lenül megtudván a nagy művész valódi hely
zetét, öt V. Károlynak ajánlotta.

E nagy fejedelem tudta mikép kelljen a 
valódi művészeket pártolni, anélkül, hogy 
büszkeségüket sértse.

Megrendelte Tiziannál saját arczképét, és 
oly összeget adott érte, mely eddigi összes mü
veiért kapott diját is fölülmúlta.

Bolognából, hol a császár akkor tartóz
kodott, Tizián Mantuába és Rómába ment, és 
mindkét udvarnál a legfényesebb fogadtatásban 
részesült.

Fejedelmek és főurak versenyeztek arcz- 
képeiket Tizián ecsetje által örökíttetni.

Aztán Madridba ment V. Károly udvará
hoz, hol három évet töltött.

Tizián életének fénykorát teszik azon 
évek, melyeket e nagy uralkodó közelében töl
tött, ki mindinkább őszinte barátságával tisz
teié meg az egykoron szegény festészt, és az 
udvaronczok irigységét ezáltal kelté föl Tizián 
iránt, hogy a császár jobb oldalán kellett lo
vagolnia.

Midőn e kicsinyes irigykedés okát a csá
szár megtudta, azt felelte: „lovag sok van az 
udvaromban, de Tizián csak egy !“ —

Egy más történetke, melyet egy ujabb- 
kori művész szép kép tárgyává választott, is 
tanúságot tesz a nagy uralkodó nemes leeresz
kedéséről Tizián iránt.

V. Károly igen gyakran meglátogatta 
Tiziant műtermében; órákig gyönyörrel néze
gette festését, mialatt nyájasan társalgóit, 
művész barátjával.

Ilyen alkalommal egyszer Tiziau kezéből 
kiesett ecsetje, mire a császár rögtön lehajolt 
és oda nyujtá az állványon álló művésznek, e 
nemes jellemvonását e szavakkal kisérve 
„illik a császárnak, hogy Tiziánnatí szolgáljon.1

E szép jelenetet ábrázolja képünk. V. 
Károly lemondása és zárdába való visszavo
nulása ismeretes történeti tény. De a fejedelmi 
barát elvesztése mitsem változtatott Tizián 

I állásán a madridi udvaron.
Károly fia és utódja az uralkodásban. II. 

Fülöp, bár komor és hitbuzgó férfiú, ki sok
kal kevesebb lelkesedéssel birt az irodalom 
és művészet iránt magas szellemű atyjánál, 
Tiziant mégis nagyrabecsülte. és az ő számára 
festé a hires „alvó Venus11 czimü képét. Fü
löp oly nagy becsben tartá e müvet, hogy 
midőn a Pradon levő palotája egyszer tövig 
leégett, aggódva kérdezte, vájjon Tizián képe 
megmentetett-e , és midőn megtudta , hogy 
megvan, azt feleié „most már a többivel nem 
gondolok sokat.11

Élete alkonyán Tizián odahagyta Madri- 
dot, és visszatért ismét Velenczébe. Az évek 
hosszú sora se ragyogó képzeletét, se kezét 

i  nem gyöngítette.

Ez időben készült egyik legremekebb 
képe.

Feidiuándot, a római királyt, és családját 
ábrázolja ez. egy szép csoportban. E kép elké
szítéséért kénytelen volt Insbruckba utazni, 
és ez alkalmat kivéve, ezentúl sohasem távo
zott Velenczéből.

Itt minden rendű és korú lakos egyaránt 
tiszteié az agg művészt. A senatus azon ritka 
kitüntetésben részesítő, hogy számára kiállí
tott külön okmány által fölmenté az adófizetés 
alul. — Pályatársai is a legnagyobb tiszteletet 
tanúsítók irányában, és Miehel-Angelo legben- 
söbb barátjai közé tartozott.

IV. Henrik császár meglátogatta a mű
vészt aggkorában, és e magas látogatás nagyon 
megörvendeztette.

Megmutatta az uralkodónak legújabb mii; 
veit, és ez egyik ára után tudakozódván, az 
udvari élet finom tapintatával biró művész- 
ajándékul ajánlá föl a képet.

Tizián Vecelli majdnem száz évig élt és 
majdern lankadatlan szorgalommal és erővel 
haláláig.

Meghalt 1576-ban nagy pestis idején és 
lángeszéhez illően a legnagyobb diszszel ada
tott át a földnek örök nyugalomra! D—s.

4 h a n g  y a.
(Vége).

Érző és szaglótehetségük nagyon kifejlett, 
de mert az édeset oly kiválolag szeretik, Ízlé
sük sem lehet rósz. Egymás jeladását nagyon 
és hamar megértik. Érints meg csak egyet, az 
rögtön jelt ad, s ezerek sietnek segélyére; az 
egész boly talpra kel, sőt a jeladást a távolle- ! 
vők is megértik, s védelemre mindannyian a l 
köztanyára sietnek. Ha a fölzaklatott bolynál 
megállapodol: azonnal körülfognak, rá l mász
nak, marnak; vigyázz, hogy mezetlen tested
hez ue férjenek, különben igen kelemetlen há
borúnak leendesz kitéve. Nemcsak szúrnak, 
harapnak, hanem kellemetlen bűzt is bocsáta
nak magukból. Ha a fészket szétverted, helyre
állítják rövid idő alatt az egészet.

Egy hangyahajlék, több kamrácskából 
áll; ezek száma és nagysága a gyarmat töme
gességétől függ, a gömbölyűek tanyául, a hosz- 
szukások költőfészekül szolgálnak; ezekbe 
helyezvék a tojományok, itt fejlődnek a bábok, 
tetőzve pedig úgy vannak, hogy a leendő sar- 
jadéknak mindig kellő melege legyen, hogy a 
tél fagyától el ne veszszen, huzamos esőzéskor 
még leveleket is hordanak a fészekre, hogy 
belrejtekébe viz ne szivárogjon.

A tojományok nem nagyobbak, miut a kö
leskása, de fehérek.

Néhány nap múltával előtűnnek a lábatlan 
lárvák, s a munkások által 12 — 18 napig táp- 
lált.-itnak. A báb tovább mint egy évig az ma
rad, gondozásuk a munkásokat illeti. Nagy hő
ségben a hajlék mélyébe czipelik őket, kelle
mes melegben a szabadba hordják, de mihelyt 
esős felhőt éreznek, a legnagyobb sietséggel 
eltakarítják. íme az időjós 1

Szép látvány a költözködés, vagyis midőn 
uj tányéra kelnek.

Az anyai laknak minden tagja mozog, sü- 
rüg, forog. Minden társ a vándorlásban tevé
kenykedik. Ilyenkor a legközelebbi bokorhoz 
siess, annak minden ága telve, s mindannyia a 
csúcsra törekszik, s hajlong a régi tanya felé, 
mintha Isten hozzádot mondana. Uj tanyára 
nem mennek tova, de a himek párosodás után 
itt sem kapnak szállást, ide s tova barangolnak, 
mig vagy fölszedik őket a röpködő madarak, 
vagy elhullanak.

Meleg fogytával fogy bennük az életerő 
is, s az első hideg beálltával téli alvásra der
mednek; mihelyt azonban bemeleg Üt fészkük,

a tavasz hírnökéül azonnal elébujnak. íme is
mét az időjós! .— Télen eledelre nem lévén 
szükségük, nem is gyüjtnek előre: de a kora 
tavasz is azonnál foglalkozásban találja őket.— 
A hangyanemben minden tekintetben legneve
zetesebb a termesz, mit sok természettudós is, 
hamisan fehér hangyának nevezett. Ez igen 
népes csoportokban él, s tanyául nagyszerű 
épületeket emel.

A termesz tropikus állat, s óriási épületeket 
rak; az első európaiak, kik eme fészkeket lát
ták, négerek kunyhóinak hitték. Mellék elne- 
veztetése: dühös, veszélyes, irtó, nagyon meg
felel természetének. Linné igen találólag India 
csapásának monda. Csak érez és üveg daczol- 
hat harapásukkal; egész államokat képeznek 
mint a méhek s egyegy királyné 80,000 tojást 
is rak, melyekből Kim, nőstény és katonák tá
madnak.

Tulajdonképen 5 fajták különböztetnek 
meg egy tanyán, mi csak az említett háromnál 
maradunk, az utolsókat nagy fejük ismer
teti meg,

Rendes tanyájuk a forró égöv, azonban 
az úgynevezett fénykerülő és sárgahalmu — 
termes lucifugus és flavicollis — található 
Olaszhon,Portugálba és Dél-Francziaországban 
is. Afrika sivatagain agyag homokból, miket 
nyálukkal tapasztanak össze, folyosók által 
megszaggatott nagyszerű épületeket emel
nek. — A tanya több láb magas, s oly szilárd, 
hogy csak fejszékkel bontható szét és hasonló 
majd a hegyes golyóalaku halomhoz, majd 
a henger idomú, de csucscsal ellátott torony
hoz. Amerikában már nem bajlódik földdel, ha
nem az emberi épületek körül vagy üreges fát 
és oszlopot keres, vagy maga vájja ki azokat 
magának. A termesz nagyon harczias állat, a 
miért hadakozónak is mondatik. Smeathman 
figyelemmel kisérte ez állatok tanyáit, s azo
kat igen jellemzöleg igy Írja le:

Eme lakok egészen földből vannak, kö
zönségesen 12 láb magasak, s aránylag tömöt
tek is, majdnem mint a vad emberek tanyái. El
sőbb 2—3 czukorsüvegalakú, 1 láb magas hal 
mot raknak, s ez mintegy alapjául tekinthető 
az építménynek; ezek szám és nagyságban ha
mar szaporodnak, alul mindig terjedtebb tért 
foglalnak, felül kúpivek kötik egybe, a kör
ben vastag földfalak emelkednek. Biztos lábon 
állván az egész, az alsó tornyocskák lassacs
kán mind eltűnnek, s csak azok emelkednek 
tovább, melyek ormokul szolgálatidnak.

Lakhelyül csak az épület alja szolgála 
kúp vastag és szilárd, czélja az is, hogy a sar- 
jadéknak kellő meleget tartson, s ellenség előtt 
menedéket nyújtson. Alul vau tehát a király és 
királyné laka, közel hozlá a dajkaszoba vagyis 
költöhely, az éléskamra, átjáratok, folyosók 
stb.A kemenczealaku királyi lak tulajdonké- 
peu a középen foglal helyet; ez kezdetben alig 
egy ujjnyi üreg, de mint a királyné vastagsága 
megkívánja; egyre tágitattik.

A király és királynéé tanyán mintegy fog
va van; a bejáratok ugyanis oly szükek, hogy a 
legkisebb jobbágy is alig fér be hozzájuk, ők 
ki sehogy se jöhetnek; ezt nagyobb kisebb 
kamrák környezik, s azokban katonák ta
nyáznak, s ezrenkint várnak indulókészen a 
királyi parancsra. Eleinte a költő-szobák is ki
csinyek, de a sarjadék szaporodtával azok is 
iágittatnak; ezek vékony faszálkákból állanak, 
s ragadós nyállal vannak egybecsatolva. E 
kamrácskák kicsinyek, de mindannyiát egy 
köztér fogja körül. mely gyermekfő nagyság
gal is vételkedik. Az éléstárak redesen töm- 
vék szálka, tnézga és csomósitott növénynedv
vel, ezek földbe vájvák, s keresztül-kasul futó 
tornáczok által egybekötvék, mindanynyi a fa
lig terjed, egy központon mindanynyia talá- 
kozik, s az épületnek mintegy %-ét foglal
ják el.
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A lak- és táp-szobák külön tetőzettel bírnak, 
s úgy épitvék, hogy rajtuk a netán romlott kú
pon beszivárgott nedv is lecsöpöghessen. A fo
lyosók átalában tágasok, néha van 1 láb is át
mérőjük, s ezek is tetőzettel födvék; irányuk 
görbe, s a közfolyosók az épület alatt néha 
3—4 láb mélységet is foglalnak el; az épület
ben különféle ágakra szakadnak, az egészet 
körülfogják, s a bejáratnál mint nyiladék, be
lül mint szeleid lyukak szerepelnek, gömbö
lyűek, egész az oromig emelkednek, s majd a 
kamrákba, majd egyéb üregekbe nyílnak. — 
A termesznek minden útja, tornácza teker- 
vényes; mert függőlegesen mászni nem tud 
rajta néha hágcsó-alakú nyomok is látszanak 
épen oly formán, minők a hegyoldali utak 
szoktak lenni, hogy könnyebben és biztosab
ban haladhassanak.

A termesz útját meg is tudja röviditeni. A 
fenéktől a felsőbb tetőkig iveket emel, melyek 
majd lépcsőül, majd hidul szolgálnak, s arra va
lók, hogy rajtuk a tojományok az alsó kam
rákból magasabbakba szállíttassanak. Smeath- 
man egy ily hidat megmért, s volt ' / 2 ujj szé
les, */4 ujj vastag, 10 ujj hosszú, és teljes ivet 
képezett. Mily hihetlen szorgalom, mily kitartás 
és mennyi ügyesség kívántatik egy ily óriási 
műhöz. Mert ily parányi állat tekintetéből e 
munka csakugyan óriásinak mondható.

Majdnem képzelni sem bírjuk amaz ösz- 
szetartást, mely annyi ezer meg ezer állatka 
lankadatlan szorgalmában mutatkozik, sza
kadatlanul járnak, kelnek, túrnak, czipelnek, 
hordanak, s mégsem akadályozzák egymást!

De nézzük, mi a katonák dolga és foglal
kozása ?

Ha fejszével, vagy más hason tárgygyal 
rá csapunk az épületre, egy pár másodpercz 
alatt megjelenik egy katona, körülnéz és eltű
nik. Erre egész tömege tolakodik elé a csatá
roknak; haragjukat és dühüket nem lehet leírni. 
Hemzsegnek az egész épület körül, s boszu- 
jukban, mert nem látnak, minden tárgyba 
beleharapnak. Eme tömeges harapás órape- 
tyegéshez hasonlít. Ha elevenen testhez férnek, 
hatannyi vért szopnak, mint mennyit maguk 
nyomnak, s a megcsipett hely hüvelyknyi ma
gasra dagad föl; állkapcsaikat oly mélyen be- 
furják, hogy inkább széttépheted testüket, mint 
hogy megszabadulnál tőlük. Ha kitérsz előt
tük, félóra múlva mind visszatér; ekkor eléáll- 
nak a munkások, állást emelnek, s a szájuk
ban hordott régekkel a tört nyiladékot hamar 
betömik.

Verd szét az egész épitményt, s csak a 
királyi lakot hagyd meg, a boly ott marad, s 
egy év és egy nap múlva az egész talpon áll. 
Ha pedig magát a királyi lakot veszed ki, és 
burok alá helyezed: a jobbágyok mind körül
fogják, tojásait a királynőnek elszedik és bi
zonyos helyen egybehordják. A királyné minden 
perczben 60-at tojik, tehát már ennél fogva is 
sok munkásra van szüksége.

A király nagyon piczi állat, a királyné 
mellett alig vehető ki, de hozzá a jobbágyok 
nagyon hívek, halálig vele maradnak, s ha le
hető, a burok alatt is trónt törekednek emelni 
számára. Minden található anyagot fölhasznál
nak s mig a szó értelmében halálra fonnyad
nak, folyton foglalkoznak.

Leggonoszabb és legkártékonyabbak az 
amerikai termeszek, melyek egész emberi la
kokat is szétrombolnak.

Az állat magában véve ugyan nem nagy, 
de mert millió számra tanyáznak együtt, és 
roppant összetartással működnek: leirhatlan a 
kár, melyet fák és épületekben okoznak. El- 
pusztitnak átalában minden fából készült szo
babútort, a házak padlóit, gerendáit, még a ru
hákat sem kímélvén meg.

Aláfurnak t. i. az épület alá, aztán befura
kodnak az oszlopokba, fölemelkednek egész a

tetőzetig; s ha oly tetőzethez jutnak, mely bam
buszból van , melyet fölötte szeretnek , ke
resztül furdalván annak minden izét, hogy mű
ködésük észre ne vétessék, betapasztják a lyu- 
kacsokat, az egyenes faoszlopokat pedig teljesen 
kirágják, és mert tudják, hogy ezáltal roskata- 
gá tétetik, az üregeket agyaggal tapasztják be.

Hurczolkodás vagy szétbontása történvén 
a háznak, csak azon veszik észre magukat a 
lakosok: hogy szék, láda asztal, szekrény, 
palló, gerenda, ruha, szóval, minden általa érint
hetett tárgy szitává van alakítva. A kidőlt szá
raz fákat úgy elpusztítják, hogy egy csapásra 
az egész fa porföllegkint emelkedik légbe. 
Szóval, ahol megtelepednek, nem látsz egye
bet, mint pusztulást és romot.

Rendes hazája India, Afrika és Délame-
rika.

Alkatára nézve egészen hasonló a közön
séges hangyához, csakhogy fara és lábai fehé
res és könnyen lehulló, fiatal korában egészen 
fehér. Tán innét nevezték el némelyek fehér 
hangyának, én dulárnak mondanám.

Tanyájuk egész várost képez, s minden 
uj tanya vagy fészek a fő- vagyis anyaváros
tól függ. s. E, A.

.1 k ú v é .

(Képpel).

Ezen majdnem az egész müveit világon meg- 
honosult czikk kimerítő ismertetése jóval meg
haladná az itt előmbe szabott tért; azért csak 
a legérdekesebb adatok közlésére szorítkozom.

A kávé-növény neve után (Coffea arabica, 
Jasminum arabicum) Ítélve, Arábiából szárma
zik. Köztudomású azon való vagy költött töi'- 
ténet, mely szerint egy Arabia határán lévő 
zárda főnöke észrevevén, hogy ama tájékon 
legelésző kecskék különösen virgonczak, ha 
egy bizonyos bokor bogyóit fogyasztották : 
azon gondolatra jutott, hogy a nyers kávébabot 
megfözesse szerzetesei számára, ha ébren 
akarta tartani őket.

A kávé eredetéről tett más kutatások azt 
bizonyították, hogy az aethiopusok már a leg
régibb időktől fogva ismerték és használták, 
tőlük a perzsák tudták meg tulajdonait, és a 
perzsáktól jóval később az arabokhoz terjedt 
el használata.

Ha a kávé valódi eredetéről létezik is még 
némi kétség: egész bizonyossággal tudjuk azo
kat az időszakokat, melyekben lassaukint a 
melegöv különböző tájain kezdték ültetni.

Az 1690-dik évben van Hoorn Bata- 
via kormányzója Mokkából hozatott nehány 
fris magot, melyek a Sunda-szigetek kedvező 
éghajlata alatt szépen kikeltek, tenyésztek és 
gyorsan elszaporodtak, és jelenleg a kávé e 
szigetcsoport egyik legjövedelmezőbb terméke, 
habár az ottani termett kávé nem tartozik is [ 
a legkitűnőbb minőségű osztályba.

Csak a Java szigetről több millió font 
kávét szállítanak évenkint többnyire Európába.

Javáról Witsen Miklós küldött nehány 
kávé-növényt az amsterdami fiivészkert szá
mára, és ezek voltak az első ültétvények Euró
pában ; a világhírű párizsi „Jardin des Plan- 
tes“-ban hihetőleg 1718-ban kezdték ültetni; 
és e kertből származott el az Antillák-ba.

Ismeretes dolog, miszerint mindezen ül
tetvények, melyek később Martinique, Cay- 
onne, Bourbonra stb. terjedtek el, csak egyet
len egy példánytól származnak, melynek meg
tartása által D-e s 1 i e u x kapitány örökítette 
nevét, ki Amerikából való utján az utósó csep 
vizét is megosztá a szomjazó kávé-növénynyol.

Vaers t  szerint 1849-ben mintegy 4 
millió mázsa kávé fogyasztatott el Európában j 

| s e roppant mennyiségből Németországra, 
Austria kivételével, 1 */a millió mázsa esett. Ez-
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| előtt egy századdal egész Európa csak 600,000 
i mázsát fogyasztott évenkint; de a kávé fo- 
j  gyasztása még folyvást növekedőben van, mit 

különösen a legközelebb lefolyt évtized alatt 
: is lehetett észrevenni.

Hollandia a javai kávé főpiacza. Itt a hal
vány, sárga és barna szinüt különböztetik meg; 
de ez osztályozás nem a termelési módból, ha
nem a kávé korából származik, mint például a 
bornál. A halvány szinii a legfrisebb és leg
olcsóbb, a barna a legrégibb és legdrágább.

A jóminőségü kávé vizbe dobva elmerül, 
és leforrázva ezitromszínűvé lesz; ha pedig 
megzöldül vagy megbámul akkor valami baja 
van. A jó kávénak továbbá kis szeműnek, ke- 
rekded és domború alakúnak, színére nézve 
sárgásnak, halványzöld vagy — mi legjobb — 
világoskékbe hajlónak és kellemes édesen Ízű
nek kell lennie.

Hogy a nyugat indiai kávé sohase oly jó, 
mint az arabiai, onnan ered, mivel az ottani 
időjárás miatt tökéletes megérése előtt le kell ' 

szedni a fáról.
A hosszú tengeri utón is szenved gyakran 

kárt, miáltal rendesen kellemetlen izü lesz.
Az arabiai kávébabnak főrakkelye Beit  

al Fakih nevű város, honnét karavánok által 
jut egyik felől Aleppoba, s ismét Suezen ke
resztül Kairóba; más irányban pedig a török 
révekbe, s úgy Európa.

A kávéfa 13—16' magasságot ér el; de 
rendesen midőn 5 — 6' magas levágják koroná
ját, hogy minél erősebb ágakat hajtson. A le
velek a babérfa leveleihez hasonlítanak, min
dig zöldek és rövid szárokon állanak egymás 
ellenében; hoszukás tojásdad alakúak és hosz- 
szu hegyben végződnek, felső lapjuk fényes,
2" szélesek és 4—5" hosszúak.

A gyümölcs fejlődése alatt zöld, majd égő
piros és éréskor sötétviola szinü ; alakra nézve 
pedig a somhoz hasonlít.

Mindegyik gyümölcs két széles lapjával 
egymást érintő magvat (kávébabot) foglal 
magábau, melyeket még külön vékony hártya 
(magboriték) vesz körül. Ez a hártya még 
gyakran a kereskedésbe jött babon is látható.

A gyümölcsöt vagy leszedik vagy leráz- ! 
zák a fáról alája teritett gyékényekre. Aztán 
szárítják vagy a szabad levegőben készített 
szárítókon, vagy külön száritó-szobákban. A tö- ! 
kéletescn száraz bogyóról fahengerti malmok
ban a hártyává vált hús távolítatik el a mag
tól. Még most hátra marad az egészen száraz i 
bab kirostáltatása.

Mind az éghajlat, mind az aratás utáni 
kezelés módja nagy befolyással vannak a kávé 
minőségére. Forró éghajlat alatt jobban érik 
meg mint hidegebb tájakon, az éretlenül sze
dett kávé pedig fanyar füizü.

A kávé szálitása- és eltartásánál pedig arra 
kell ügyelni, hogy közelében erős szagú testek, 
minők a fűszerek,pálinka félék, némely tengeri 
hal stb. ne legyenek, mivel ezeknek illatját a 
kávé könnyen elsajátítja.

Mi végre azon kérdést illeti vájjon ha
zánkba mikor terjedt el a kávé használata ? 
nem szenved kétséget, miként másfél százados 
hivatlan vendégeinktől, a törököktől, látták és 
vették át elődeink a kávéital használatát. Fen- 
tartotta ennek emlékezetét: „Hátra van még 
a fekete leves'’ ismert közmondásunk, mely
1685-böl veszi eredetét. — Szi rmay An
drás hazánkfia szemtanuképen jegyzé fel, 
mikép Tököly Imre, midönaváradi török lako
mából távozni akart, az öt megvendégelő török 
agának e gúnyos jelmondatára; „Megállj! Hátra 
van még a fekete leves" — mi alatt a kávét 
értette — vasra veretett s mint fogoly Driná- 
polyba hurozoltatott, Dallos Gyula.



AZ O E S Z iű  TÜKRE.

Mamiéi Péter, iró a Convent exagja, 8 
Pária községének egykori ügyésze, hivatott 
föl tanúnak. Manuel, mint dühös hazafi a for
radalom kezdeményezésében és különösen az 
aug. 10-iki dologban tevékeny részt vett. A 
király pőre lelkében kételyt támasztott, mely 
arra bírta öt, hogy egykori érzelmeiről lemond
va, a képviseletbőli elboesáttatását kívánja. 
Oly erős nyilatkozatok közt vonult vissza, 
hogy átalánosan elterjedt a hir, mikép meg
őrült. A királynét nem vádolá és tisztelettelje
sen viselte magát iránta.

Bailly Sylvain-János, Parisnak hajdani 
maireje, hallgattatott ki Manuel után. Midőn a 
tiszteletreméltó ősz szemben látta magát azzal, 
kinek befolyása ellen oly gyakran küzdött, 
mélyen megindultnak látszott és a bukott fel
ség előtt magát meghajtá.
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jövend, őt lemészárolni, mire ő nagy szilárd
sággal viszonzá:

— Ha a párisiak itt le akarnak gyilkolni, 
úgy ez férjem lábainál történjék meg, de szökni 
nem fogok.

Simon Antal, egykori ezipész, most, Capet 
Kár.oly Lajos-, a vádlottnő fiának nevelője, je
lentéktelen vallomásokat tett. Az elnök ova- 
kodék öt azon tények felől kérdezni, melyek 
miatt Hébert által főtanunak nyilváníttaték. 
Marié Antoinette ebben legalább azon vigaszt 
láthatá, hogy birái maguk is elismerik a vád 
semmirevalóságát, melynek közlönye „Du- 
chesne apó“ volt.

Bizonyos Labenette kér. János azt állítá, 
hogy a vádlottnő az ő legyilkoltatására három 
orgyilkost küldött, e vallomás, daczára a per !
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ták, hogy az elkobzott papírok közt, különböző 
összegeket láttak, a királyné által alájegyez
tetve és egy levelet is olvastak, melyben a mi
niszter a királyt kéri, hogy a királynéval kö
zölje a hadi tervet, melyet szerencséje volt ö 
Felségének átküldeni; e vallomási által Fou- 
quier csekély támpontot nyert azon állításához, 
hogy a királyné e haditervet az ellenséggel 
közölte.

Michonis, következőleg adá elő a dolgot, 
mely életébe kellett hogy kerüljön:

— Szent Péter napján, bizonyos Fontaine 
urnái valék, hol igen jó társaság volt egybe- 
gyülve, többi közt a Conventnek három, vagy 
négy tagja is, a társaságban bizonyos Tilleul 
polgárnő is volt, ki Fontaine polgárt fölszólítá, 
hogy Magdolna ünnepén látogassa meg őt Van- 

! girardban, hozzá tevén : hogy Michonis polgárt

E g c r v á r o s a .
(Lásd szövegét a 406-dik lapon).

«A tribunal ezután Perceval Hibain kér. 
János, exvadásztisztet és gróf d’Estaingnak 
(gykori hadsegédét; Miliőt Reine, versaillesi 
cselédet. Dufr^sne Ferenczet, Rosay Madelei- 
net, Richard nejét, Devaux Mariát, Harel ne
jét, és Gilbert János, csendőrt hallgató ki, kik 
mindannyian a királynénak a Conciergerieben 
átadott székfü iránt adtak felvilágosítást.

Gróf d’ Estaing, al-admirál, úgy nyilatko
zók, hogy a vádlottnőt, mióta az Francziaor- 
szágban van, ismeri, és hogy neki szintén volna 
reá panasza, azonban mégsem tud semmit, a 
mi e vádat igazolná. Az október 5 és 6-iki ese
mények felől kérdeztetvén, e szavakkal felelt: 

— Hallám, midőn az államtanácsosok a 
vádlottnönek azt mondák, hogy a párisi nép el-

komolyságának, a hallgatóságot többször mo
solyra késztető.

Még Tisset Ferencz kereskedőt, a fölvi- 
gyázási bizottmány fizetéstelen hivatalnokát; 
Lepitre Ferencz tanítót; de la Tour du Pin- 
Gouvernel Fülöp Ferencz egykori tábornokot; 
de la Tour du Pin János Frigyes egykori had
ügyminisztert és még sok mást is kihallgattak.

Az egyetlen vád, mely a vádlottnőre tény
leg nehezedék, la Tour du Pin exminiszteré 
és Valazé girondié volt. — Az előbbi ez által 
tág mezőt nyitott a gyanitgatásoknak, azt 
mondván ugyanis, hogy a királyné tőle Fran- 
cziaország hadereje állásának jegyzékét kérte 
és azt meg is nyeré; Valazé, de Tisset és de 
Garnerien vallomásaikat erősíté, kik azt állí-

is szívesen látandja. Azon kérdésre, hogy engem 
honnan ismer, azt feleié, mikép amairien több
ször látott. A kijelölt nap elérkezvén, Vaugi- 
r/irdba menék, hol számos társaságot találtam. 
Étkezés után a társalgás a fogházakra ment 
át, a Coneiergerieről beszélvén, mondák: Ca
pet özvegye ott van ; azt állítják, igen megvál
tozott, haja egészen fehér. Erre azt feleltem, 
hogy haja csakugyan szürkülni kezd, de jól 
érzi magát. A jelen volt polgárok egyike óha
ját fejezte ki, őt láthatni; megigérém ez óhajt 
teljesíteni és meg is tettem. Másnap Richard 
igy szólott hozzám :r Ismeri ön az embert, kit 
tegnap ide hozott? Én azt felelém, hogy egyik 
barátomnál láttam. Na jól van, — viszonzá, 
azt mondják hogy ez egy ci-devant sz. Lajos
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lovag. Ugyanekkor a királyné egy gombostű 
hegyével beirt papirdarabkát adott kezembe, 
melyre e szókkal feleltem: Esküszöm önnek, 
többé senkit se fogok magammal hozni.

Az elnök szemrehányásokkal illette őt, a 
miért rendőrségi tisztviselő létére, ily vigyá
zatlanságot követett el, mire ő elismerő, hogy 
valóban nagyot hibázott.

Midőn a tanú kihallgatások véget értek, 
Hermán, mielőtt a szót a közvádlónak adta 
volra, Marié-Antinettehez kérdést intézett, 
hogy saját védelmére van e még valami 
mondani valója. A királyné egy pillanatig gon
dolkozott, — talán azt gondolá, hogy az oly 
nyomorult élet, nem méltó a védelemre, — de 
kétségkívül gyermekeire is emlékezett, minél
fogva nagy lélekjelenléttel viszonzá, hogy a 
tanúvallomásokból, ellene határozott tényálla- 
dékot kivonni nem lehet; és hogy mint XVI. 
Lajosnak nejét, lehetlen őt a király tetteiért 

j felelőssé tenni, kit maga az alkotmány is föl- 
í mentettnek nyilvánított a felelősség alól.

A 25-diki ülés kezdetekor Fouquier-Tin- 
ville vádbeszédét tartá, Chauveau-Lagarde és 
Tronson-Ducoudray, a királynét védelmezők, 
az első ragyogó beszéddel, a második pedig a 
vád minden egyes pontját megczáfolván, visz- 
szautasitá. Mind a kettőnek beszédét vallásos 
figyelemmel hallgaták.

Tronson-Ducoudray beszéde véget érvén, 
a királyné a csendőrök által elvezetteték és 
Hermán a dolgokat resummálta, mely nem 
volt egyéb, mint Fouquier-Tinville vádjának 
körülírása.

Négy kérdés tétetett az esküdtek elé:
1. Be van-e bizonyitva hogy a köztársa

ság kül elleneivel való egyetértés létezik, 
egyetértés, melynek czélja, az ellenséget pénz
zel segélyezni és annak a franczia földre való 
benyomulását megkönnyíteni ?

2. Be van-e bizonyítva Capet Lajos özve
gye, austriai Marie-Antoinette-re, hogy ez 
egyetértésben közreműködött ?

3. Be van-e bizonyítva hogy összeesküvés 
létezik, melynek czélja, a köztársaság belsejé
ben polgárháborút előidézni ?

4. Be van e bizonyítva Capet Lajos özve
gye, austriai Marie-Antoinette-re, hogy ez ösz- 
szeesküvésben részt vett ?

Egy órai tanácskozás után az elnök a 
hallgatóság előtt kihirdető, hogy a vádlottnö 
halálra ítéltetett és minden Francziaország te
rületén találtató vagyona elkoboztatik.

Hermán, beszédében a szerencsétlenség 
tiszteletben tartását ajánlá, mely a világnak 
megmutassa, hogy a jelenlevők, a szabad ember 
nevezetére mindnyájan méltók. Azonban a tö
meg bármily hajtható legyen is, az alattomos
ságot soha sem engedi magára erőszakoltatni.
A közönség- épen úgy magyarázta az elnök 
tanácsát, mint az saját elnöki kötelességét. A 
gyűlölet, melyet a királyné irányában érzett, 
sokkal erősebb volt, semhogy azt a hazug 
nagylelkűség álarcza alá lehetett volna rejteni. 
Azon pillanatban, midőn Marié-Antoinette a 
termet elhagyandó volt, e gyűlölet dühös tet
szészajban nyilatkozott. Azonban ez örömnyi
latkozatok , halálának közeledése fölött sem 
haragját, sem pedig arczán a becsmérelés mo
solyát nem idézték elő.

Börtönébe visszakisértetve, lábait beta
kard és magát teljes öltözékében ágyára dob
ván, elaludt.

A viták hosszadalmassága által, ereje ki- 
meritteték. Az ülés reggel kilencz órakor kez
dődött, és csak késő éjjel ért véget, a királyné 
beteges állapotánál fogva ez valódi kínzás 
volt rá nézve. Éhséget és szomjúságot tűrt és 
az akkori idők szenvedélyessége oly nagy volt, 
hogy Busne, csendőrtiszt kénytelen volt magát 
igazolni, a miért a királynénak, az ülés folyama 
alatt egy pohár vizet nyújtott.

V -  ■ _____________________________________
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A miatti félelmükben hogy szobájában 
semmi neszt nem hallottak, a fölötte őrködő 
csendőrök egyike belépett és őt mély, nyugodt 
álomban találd.

Ez álom azonban alig tartott háromnegyed 
óráig. Fölébredvén őrjei egyikét fölkérte, hogy 
Bault-t, a zártartót hívja elő. Midőn ez rnegér- 
kezék, kérdést intézett hozzá, hogy vájjon kap
hat e írószereket. Bault azt mondá neki, hogy 
Fouquier-Tinville e kérést előre látta és meg 
is engedő; miért is a csendőrök egyike által 
papirt, tintát és tollat hozatott.

Marie-Antoinette most ágyára ülve egy 
levél írásához kezdett. E levél, mely a királyné 
utósó pillanatait foglalta el, Erzsébet asszony
hoz volt intézve, de soha sem jutott a herczegnő 
kezébe. A közbi '.tonsági bizottmánynak át
adatván, Conthonnál találtatott meg, midőn 
Courtois, a convent tagja, megbízatást kapott 
a triumvirátus papírjait megvizsgálni. Courtois 
ezt kétségkívül figyelemreméltó, de minden 
fontosság nélkül való papírnak tekintő, mivel 
a III. év nivőse 10-kéu tett jelentésében nem 
emlité meg és igy magánál tartá.

Courtois 1816-ban, mint királygyilkos, 
száműzetvén, Decazes rendőrminiszterhez ké
rést intézett, hogy a törvényt, mely őt Fran- 
cziaországból kiűzi ne alkalmazzák reá, és e 
kivételért hálából ajánlatot tőn, a királyi csa
ládnak egy okiratot átadni, mely arra nézve 
igen nagy értékkel birand. Decazes az ajánla
tot nem hitte elfogadhatónak, minélfogva a 
Convent egykori tagjánál házkutatást rendelt. 
Courtois ezt megelőző, a mennyiben Becquey 
államtanácsosnak, nem csak a kérdéses levelet, 
hanem más papírokat, egy pár keztyüt és Ma- 
rie-Antoinette-nak egy hajfürtét is elküldő, 
mely tárgyak Robespierre és Couthonnál ta
láltattak föl.

1816. febr. 22-kén, a királyné levele Ri- 
chelieu herezeg' által mindkét kamarában fel
olvastatott ; Imé e csodálatraméltó végrendelet 
tartalma, mely minden tekintetben méltó XVI. 
Lajoséhoz:

„Ön az, kedves testvérem, kihez utószor 
irok. Épen most Ítéltettem el, de nem a szé
gyenteljes halálra, mert az csupán a gonoszte
vőket illeti, hanem az ön testvérével való vi
szont találkozásra.

„Remélem, hogy ugyanazon szilárdságot 
fogom tanúsítani, mit ő tanúsított.

„Fájdalmasan sajnálom, hogy kedvesgyer
mekeimet elkeli hagynom; Ön tudja, hogy 
csupán érettük és önért éltem.

„Ön, barátsága folytán mindent áldozott, 
hogy velünk maradhasson; mily állapotban 
hagyom önt vissza ! Perem tárgyaltatása által 
értésemre esett, hogy leányom öntől elszakit- 
tatott.

„Ah! a szegény gyermek, nem merek 
hozzá írni, nem kapná meg levelemet; még 
azt se tudom, ha vájjon ön megkapja-e ezt.

„Fogadja ön áldásomat, gyermekeim szá
mára.

„Remélem, hogy midőn nagyobbak lesz
nek ismét egyesülni fognak önnel és az ön 
gyöngéd gondoskodását élvezondik.

„Vajha mindketten szünet nélkül arra 
gondolnának, a mit soha se szűntem meg ne
kik tanácsolni: hogy kölcsönös barátságuk- és 
bizalmukban rejlik boldogságuk alapja, vajha 
leányom érezné, hogy koránál fogva, tanácsai
val szüntelenül öcscse segélyére kell lennie, 
mivel ő több tapasztalással bir. Végül vajha 
mindketten éreznék, hogy az élet minden hely
zetében, csupán egyességük által lehetnek 
igazán boldogok: és vajha tőlünk vennének 
példát."

„Szerencsétlenségeinkben mennyi vigaszt 
nyerőnk barátságunktól és a boldogságot két
szeresen élvezhetjük, ha azt barátinkkal is meg
oszthatjuk és hol találhatnánk gyöngédebb,
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bizalmasabb barátot . mint tulajdon csalá
dunkban ?

„Vajha fiam sohase feledné éde3 atyjá
nak utósó szavait, melyeket neki kinyomatosan 
ismételek: Sohase i gyekezzék halá
lunka t  megboszulni !

„Egy dologról kell önnek beszélnem, mely 
szivemnek oly kinos; tudom mennyi fájdalmat 
okozott önnek e gyermek. Bocsásson meg neki, 
kedves testvérem, gondoljon korára és gon
dolja meg, mily könnyű a gyermeknek meg
mondani, a mit akarunk és a mit az nem ért. 
Remélem, eljövend a nap, midőn önnek mind
kettőjük iránti jóságának és gyöngédségének 
értékét fel fogja ismerni.

„Még csak az marad hátra, hogy utósó 
gondolataimat bizzam önre.

„Mindjárt, perem kezdetekor akartam 
önnek Írni, de ezt nem engedők meg nekem és 
ezenfölül minden oly gyorsan haladt, hogy arra 
időm se lett volna.

„A római hatholikus apostoli vallásban 
halok meg; a melyben szülőim, a melyben ne- 
veltetém és a melyben magamat mindig ismer
tem ; miután semmi lelki vigaszt nem várhatok, 
miután azt se tudom, ha vájjon e vallásnak 
vannak e még lelkészei és még ez esetben is, 
azon hely, hol én vagyok nem hozna-e rájuk 
még nagyobb veszélyt, ha belépnének.

„Az istenhez őszinte szívvel járulok, min
den hibám bocsánatáért, a melyeket, mióta 
élek, elkövettem.

„Remélem hogy ielkemet, irgalmába és 
kegyébe fogadja; elleségeimnek mind azon 
roszat, a melyeket reám hárítottak, megbo
csátom. Bocsánatot kérek mindenkitől, kiket 
ismerek, és öntől kedves testvérem, különösen, 
mindazon szenvedésért, melyeket nekik és ön
nek, habár akaratom ellen is okoztam. Isten 
hozzádot mondok nagynénéim és testvéreimnek.

„Voltak barátaim, a gondolat, hogy tőlök 
örökre válnom kell, és fájdalmuk, melyet ha
lálom miatt fognak érezni, a legnagyobb ag
gályok egyike, melyet a halálban magammal 
viszek; tudják meg legalább, hogy utósó pil
lanataimban is gondoltam reájuk.

„Isten önnel, kedves jó és gyöngéd test
vérem; vajha e levél kezébe juthatna önnek! 
Gondoljon mindig reám. Teljes szivemből át
ölelem önt, valamint szegény, kedves gyerme
keimet is.

„Istenem! mily fájdalmas, örökké elválni! 
Isten önnel! Isten önnel!

„Még csak lelki kötelességeimmel szabad 
foglalkoznom; miután tetteimnek nem vagyok 
szabad úrnője, talán egy lelkészt is fognak 
hozzám vezetni, azonban ime kinyilatkoztatom 
hogy egy szót sem intézendek hozzá és úgy 
fogok vele bánni, mint egy teljesen idegen 
emberrel." ,

(Vége következik.)

V r é » i e g r i  v á r .

(Képpel). |

Mi hiresebb az egri hölgyeknél ? egri bor
nál '■ s egri magyarságnál ? ... Kérdezhetik 
büszke öntudattal e derék város fiai jelenben, 
s valóban jelenleg ez a három leghíresebb ha- 
zaszerte Egerről, — ámde van még a mi mind
ezeknél nagyobb, dicsőbb, magasztosabb : 
Eger  múl t ja,  s a régi  egri  vi téz
ség, mely főleg a XVI-ik században tündö
költ, noha utócsillámai még a XVIII-dik szá
zadban is föl-fölragyogának.

Beszéljünk az egri vitézségről, s mondjuk 
el a most már puszta csendben álló ó várnak 
— ama régi vitézség fészkének — véres törté
netét. Képzeletünk még a maga épségében tűn-
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Tanulmányok „Bánk bán“ fölött.
I.

Melinda.
Hogy valamely költő az alkotási képesség 

mily magas fokán áll : szerintem nagyrészben

zik, ki mint hajdan Rómában Lucretia, Tar- 
quinius, — a merani Ottó szentségtörésének 
esett áldozatául, Katona egy ártatlan és ta
pasztalatlan nőt rajzol, kinek Gertrudis rom
lott udvarában, vagy bárhol is, épen ártatlan
sága s tapasztalatlansága miatt kelle buknia.

De látja isten, hogy nem értem azt. 
Lenn a királyi ház előtt soká 
Ólálkodék. Vígan valának abban ,
És sokszor azt vettem csak észre, hogy 
Nyelvem kiöltém, mintha azt akarnám 
Felnyalni, amit ott fenn ellocsoltak.

Kávc-aratns Martiniqnr-on.
(Lásd szövegét a 412-dik lapon.)

attól függ, mennyi művészettel festi nő-alak- 
jait. Egy férfii-sziv rajzolása, melyben az ér
zelmek s vonzalmak mindig erőteljesebb, hatá
rozottabb alakot öltenek, s hol az akarat ren
desen tettben nyilvánul — kifejlett míiérzék s 
a szenvedélyek hatásának figyelmes szemlélé
sénél egyebet alig igényel, mig a női sziv, ez 
örökös rejtély, titkos üregeinek buvárlása, fi
nom rostjainak fejtegetése — csak ritka, hiva
tott. géniusznak sikerülhet.

Shakespeare, a szivek nagy búvára, nő
alakjai jellemzésére mindig kiváló gondot for
dított s egy Cordelia, Desdemona vagy Lady 
Macbeth, Learrel, Othellóval vagy Macbethhel 
bármikor versenyezhetnek. Katona, e sokáig 
nem ismert koszorús. szintén előszeretettel 
csüggött Melindáján s habár Bánk, vagy Petur 
nagyszerű jelleme több hatást gyakorol is kép
zelődésünkre, de Melindáénál tisztább, mélyebb 
alapon egyik se nyugoszik.

A történelemben egyes jellemek, mint 
dombormüvek állanak előttünk s csupán azon 
oldalukról szemlélhetök, melyet a művész látni 
enged: a költő jellemei mind megannyi bzo- 

bormüvek, melyeket bál mely oldalról, bármely 
szempontból vizsgálódásunk tárgyaivá tehe
tünk. A történelem csak Bánk nejéről emléke-

Melinda falun növekedett és élt, magá
nyában kevés érintkezésbe jöhetett a világgal, 
tiszta, egyszerű és tapasztalatlan, mint egy 
polgárlányka, sohase voltak udvarlói, csak fér
jét ismeri, kit szivének rajongó szeretetével 
ölel át. Hallotta, hogy megcsalhatják, de azt, 
hogy miképen : megfogni nem képes; még 
csak fogalma sincs azon ármányokról, melyek 
ártatlan lényét körülhálózzák.

A szabad érzés Gertrudis udvarában az 
erötetett feszesség lánczaiban nyög; a hazában 
szerteszéjjel csak panaszt, jaj-szót hallani; 
merani az ur, a haza szent főidén az idegen 
márványpalotát épit, hogy dorhézolhasson s a 
nép, kunyhója sövény-falai között didereg. Az 
ősz Tiborcz, e megtestesült nyomor és becsü
letesség, keserű kényekben tör ki:

Mig tűrhetém, törtem becsületesen :
Most már gazember is lennék ; de késő —
Ősz fő, kiszáradt kar : hová megyek ?

B á n k .
Haramia — nincs itt más kigázólás.

T i b o r c z .
Ma éjszakán először kezdtem el 
Próbálni azt a mesterséget; oh 
Hiszen beteg feleségem, és öt éhes 

Porontyaimnál szivem majd kiugrott.

Bánk imádásig szerette nejét; boldog ma
gányában öröme, élte, mindene Melinda volt, 
óvni akarta az udvar romlott levegőjétől s csak 
hosszas vonakodás után, az illemsértés kikerü
lése végett vitte föl a fényes királyi termekbe. 
Ismeré az udvar ármányait, erkölcstelenségét, 
szép és ártatlan nejét előre féltette, királyné
jában nem bizott, de nem is bizhatott.

Gertrudis nem olyan nő, hogy benső bí
rája, a lelkiismeret itélő-széke előtt könnyen 
elpirulna; szinleg megveti Melindát, de van 
benne némi irigység, szépségére, ártatlanságára: 
öcscsét ördögi terve kivitelében nemhogy aka- 

, dályozná, sőt még, mint biboros kerítő, elősegíti 
j és bátorítja.

Izidora az irigységet képviseli, folyvást 
leselkedik Melinda után, félti Ottóját; romlott 
sziviinek különben nem mondható, bár az ud- 

! var szennyéből már reá is ragadt valami.
Melinda tökéletes ellentétet képez kör

nyezetével. A mezők szabadon nőtt virága nem 
találja magát az üvegház czifra edényében. 
Környezetében mindenki mesterkélt, szabados 
erkölcsű, kitanult: ő maga a megtestesült ter
mészetesség, ártatlanság s tapasztalatlanság. 
De épen tapasztalatlansága az, mi balsorsát 
előidézi s miként „Bánk bán“ egyik bírálója
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megjegyzi, mintegy tragikai tévedéssé válik. 
Mert virágok környezik: szelid ártatlanságá
ban nem látja meg a lábai előtt tátongó ör
vényt ; a bűnnek még csak létezését .se hiszi, 
ártatlan minden tapasztalat, szelid és naiv 
minden erély nélkül.

Midőn csábítója Fülöp király meggyilko
lása miatt gyanúba jővén, szenvedéseit a jó
szívű, érzékeny asszonynak elpanaszolja, az 
részvéttel könnyez sorsán, s Ottó a kedves ké
nyekben „szerelmes érzés csillámlását" látja; 
később a ravasz Biberach kérésére tánczviga- 
lomba megy s Ottónak naiv öntudatlanságá
ban csak nem légyottot ad, midőn pedig a kép
mutató lovag, részvétéből azt következteti, hogy 
már remélhet, sőt merhet is és szerelmi vallo
mást tesz :

Midőn bejöttem az
Országba — mindjárt szemembe tűntél.
Egy szív  után esenkedéw, hogy e 
Szivem feloszszam. A sok udvari 
Szivek között — bocsáss meg — a tied volt 
Legegyügyübb, ártatlanabb, Melinda!

Bár fölismeri helyzetét , erélye nem lép 
védelmére s haragja inkább csak keserű pa
nasz és sirás:

Úgy, ugv ! ezért kellett tehát nekem 
Ide jő'ni, és ezért nem ille Bánk 
Bán hitvesének a magányba lakni 
Mert udvarunknak nagy szüksége volt 
Tapasztalatlan, egyugyü szivekre. Öli 
Ez fáj — kimondhatatlanul.

Ártatlan jó szive, mely haragot nem ismer, 
szánalomra lágyul s midőn Ottó Bánkot „bol
dog embernek" nevezi — a kedves hangzású 
szavak elkábitják s kezét a szenvedést aft’cc- 
táló csalóéban feledi. Csak akkor ijed meg, 
midőn Ottó már térdepel, eszébe jutnak Bánk 
szavai: „A ki letérdel, az vagy imádkozik, 
vagy ámit“ szemrehányásokat tesz Gertrudis- 
nak, de midőn Ottó az egészet csak játéknak 
nevezi, boldog együgyüségében újra kiengesz- 
telődik.

Bánk, kit Biberach ravaszsága kerit tőrbe, 
az udvar nyelve után indul, a gyanú gyönge- 
ségébe sülyed, s ártatlan neje hűségében két
kedik. Bánk féltékenysége az ész tévedése. A 
„szerelemféltő Bánk" szóra megdöbben, ön
maga előtt elpirul, lelke viharzó indulatát le- 
csöndesíteni igyekszik, de gyanúját elfojtani 
nem képes. Jlelinda gyanúsított, fegyvertelen 
ártatlansága sziveinket metszi s szintoly jogo
san, mint Shakespeare Desdemonája éber ro- 
konszenvünket kelti föl. Desdemona és Melinda 
különben is sok tekintetben rokon jellemek. 
Mindkettő csupa szeretet, tiszta és ártatlan, s 
mindkettő nagy jóságának esik áldozatául. 
Desdemona fölött azonban a társadalom szo
kásai inkább uralkodnak, viszonyai az embe
rekkel közelebbi érintkezésbe hozzák, ismeret
köre szélesebb, midőn a bűnnel vádolják, védő 
szavakban gazdagabb s csaknem áradozva 
szól Jagóhoz, mig Melinda jellemének fő vo
nása a csaknem passivitással határos szeli dség, 
a bűnnek még csak árnyékát se ismeri. Bánk 
„hazudsz!" szavára térdre esik s szenvedései 
között önvédelmére egy igét alig talál:

Igen ; mióta hitvesed 
Megszűnt Melinda lenni, mindenik 
Vétek lehetséges. Hazudni ? oh !
Oh vajha angyalom lehetne az.

Nem tudja férjét felvilágosítani, a meg- 
gyaláztatás és szenvedés tehetetlen martaléka 
s lelke zavart állapotában mentsége inkább vád: 

Ölj meg engemet
Bánk, ölj meg engemet

Nem meri kimondani a „becstelen" szót, 
melylyel vádolák, szűzi szemérme még most 
se hagyta el.

Nem, azt ne mondja az udvar; mert hazud 
Mindenkor — az ne mondjon engem a n n a k .
Oh én szerencsétlen személy vagyok !
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A gyermekére kimondott atya-átok:
Te á t k o z o t t  kis alvó, mit mosolygsz ? 

Orjöngővé teszi. Melinda gyöngéd kedé
lyének feldultságát Katona e helyen valóságos 
sbakespearei tapintattal festi. Melinda őrjöngé
sében se viharos, vagy boszuvágyó ; kedélyé- 

j nek eddig tiszta láthatárát ború födi ugyan, 
de a tornyosodó föllegek méhükben pusztító 
villámot nem rejtenek. Szive a boszut, — ajka 
az átkot nem ismeri, vallásos érzülete fékezi 
kitöréseit, de szerencsétlenségének emlékeit 
feledtetni nem képes :

Atya-átok egy anyáért! — Kábaság ! —
Ha a szegény hold férjhez adja szép 
Leányait, mondjátok, hogy királyi 
Lakodalma van két nyillövésnyire.

Pokolbeli
Tűz égé csontjaimban s a királyné 
Aludni ment — álmos volt. Ébredezz !
Add vissza gyermekemet, te nagy királyné !

Végtelen szelídsége indulatainak kitörését 
csupán egyszer nem képes fékezni, midőn Ger- 
tmdis csókolásra nyújtott kezét undorral visz- 
szautasítja:

El ezzel a szeunyes kézzel!
Nem csókolom — nem is csókolhatom 
Azon kezet, mely utat nyithatott 
Lelkem kirablására. Ugyde hát 
Ki állhat a pestisnek ellene 
Hogy el ne terjedjen ?

G e r t r u d i s .
Te oktalan!

Tudod, hol és kivel beszélsz ? 

s M e l i n d a.
Veled

Koronák bewocskólója ! aki meg —
•Loptad királyi férjedet — kitépted 
Kezéből a jobbágyi sziveket.
Áruba tetted a törvényt — nyornád a 
Nyomorultakat — mártírrá tetted az 
Erkölcsöt és testvéri indulatból 
Egy szennytelen nyoszolyáuak eltűrése 
Végett, királyházban bordélyt nyitottál.

De csak Mikhál szavait kell hallania, hogy 
kedélyének felkorbácsolt hullámai újra a ren
des mederbe térjenek, s hogy könyörögve csusz- 
szék a trón zsámolyához:

Istenem ! . . . .
Ne hagyd bojöni őtet — csak ne most —
Ne hagyd királyné ! Miudcsak kérdezé 
Oda kinn, miért sírok s fehér hajával 
Törölte köuyeit, hogy nem tudá 
Meg tőlem azt. Ha beuued emberi 
Érzés vagyon, ne öld meg ötét ön 
Gyalázatoddal! mondd, hogy a mennyegzö 
Két nyillövésnyi — az Bánk és Melinda.

Bánkot, kinek szivét, lelkét áldozá, őr
jöngő kétségbeesésében csak egyszer vádolja, s 
a vád ekkor is inkább véletlenül, szivéből mint
egy az indulatok árja által kisodortatva, jő 
ajkára. Midőn pedig kihal az atya-átok s Bánk 
dobogó keblére szorítja, elvesztett paradicso
mát újra fölleli, szive többé nem árva s a bo
csánat és kiengesztelődés gyógyító balzsamát 
birva követi a becsületes Tiborczot ősei várába. 
A sirontuli viszonllátás kecsegtető reményében 
vál meg férjétől. Melinda boldog, mert Bánkja 
újra szereti! S boldogsága futó derűjét meg- 
zavarjá-e a boszu lealacsonyitó érzete? Oh 
nem ! .Melinda meg szive gyilkosának is meg
bocsát :

Élj, az isten
Bocsássa meg, mit oly istentelen 
Cselekedtetek velem. Nem volt italtok 
Méreg, de elszáritá lelkemet. — —
Bánk, jőj hamar!

Melinda nem láthatja többé Bánkot, de 
szenvedései szinterét örömmel hagyja el, mert 
az örök bíró zsámolyához a férj bocsánatával 
járulhat. Melindának meg kell halni; belép
hetne-e újra azon udvarba, mely szégyenének 
s szerencsétlenségének tanúja volt, láthatuá-e 
férje bukását, bátyjai lealacsonyíttatását. Nem, 
Melinda méltó angyala az égnek, földünk reá
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érdemetlen ! Sírjukon túl, „a halál szép, halvány 
angyala" egyesíti majd őket, s az ég megbo
csátja a férjnek azt, mit a bán vétkezett!

Szana Tamás.

T i z i a n  Vecel l i .
(Képpel).

Tizian azon ritka művészek egyike, kik 
a géniusz merész röpte által a művészet leg
magasabb fokára emelkedtek, és az „első" 
díszes mellék-nevet szerezték meg örök időre.

Első, az úgynevezett velenczei festész is
kolában, és ez iskola követőinek Tiziau remek 
müvei mai napig is szolgálnak mintául és tanul
mány tárgyául. Kövessük az első esillagu mű
vész pályáját.

Tizian Vecelli, vagy mint földiéi szokták 
nevezni — Tiziano született Cadori nevű vár
ban Friaulban. Atyját Vecellininek hívták; 
szüleiről azonban igen keveset tudunk. Még 
születésének éve sem egészen bizonyos, né
melyek véleménye szerint 1477-ben, mások 
szerint 1480-ban született légyen. De ez mind 
másodrendű fontossággal bír, a fődolog az, hogy 
Tizian a legkitűnőbb olasz festészek egyike.

T íz éves korában Tizian Friaulból nagy
bátyjához jött Velenczébe.

E derék rokon, meglepve az ifjú kitűnő 
rajz tehetsége által, buzgóan gondoskodott ki- 
képoztetéséröl. Első mestore Sebastiano Zuc- 
cati volt; később pedig Giovauni Bellini taní
totta, már sokkal hírnevesebb festő az előb
binél.

Az ifjú lángész gyorsan haladott a halha
tatlanság felé, és rövid időn Giorgione tanuló
társát !s fölülmúlta, ki nem volt jelentéktelen 
vetélytárs, miuthogy még Bellini mester félté
kenységét is fölkeltette maga iránt.

Tizennyolcz éves korában Tizian Barba- 
rigo nevű velenczei nemes arczképét festette.

E mű nagy tetszésben részesült és nem
csak a tanulónak, hanem Belleni mesternek is 
dicsőséget hozott; Tizian lévén az első tanít
ványa, kinek jövöjéhez mindjárt ezen első 
müve után Ítélve nagy reményeket kötöttek.

Tizian másik nagyobb műve, „Krisztus 
az adó fillért fizetve" nevű volt, melylyel Dü
rer Alberttel versenyzett: bár később a két 
mester modora merőn különbözött egymástól. 
Azon időben Tizian őszinte tisztelője volt a 
németek nehézkes, száraz modorának; de nem 
sokára geniusa más irányt vett.

Tizian pálya- és vetélytársa, Giorgioneé 
az érdem, hogy a régi, nevezetesen a Bellini 
féle iskolának hagyományos bilincseit széttör
te, és mindketten szabadabb törvények szerint 
kezdtek festeni, miáltal a szindús velenczei 
iskola alkotói lettek.

De a féltékenység, mint már sokszor az iro
dalom és művészet pályáján hasonló irányt és 
czélokat követő bar ltokat, őket is az idő foly
tán elidegenité egymástól.

Viszálkodtak és végre egészen eltértek 
egymástól, és a régi, ifjúkori barátság szép 
kötelékei elszakadtak örökre.

A kettő közt melyik kezdte a viszályko
dást, azt most már nehéz biztosan állitaui; de 
a gyanú Giorgionéra esik, minthogy ő volt a 
kettő közt az alárendeltebb művész, és Tizián 
jellemét és modorát a társas élet körében a 
legszeretetreméltóbban festik. De akár hogy 
legyen is a művészetre nézve mindig szomorú 
dolog, ha ilyen nagy tehetségű művészek közt 
egész életükre kiterjedő viszálkodás támad.

A mig Giorgione élt, útjában állott Tizian 
szabad kifejlődésének; de midőn lőll-ben 
meghalt, nem volt Velenczében vetélytái’s, ki 
Tiziántól a győzelem pálmáját elragadja.

Nemsokára Alfonso, forrarai Uerczeg, meg-




