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Wahruianu Mór.
(Képpel).

A  fővárosi kereske
dők egyik jelesbjét mu- 

i tatjuk be ezúttal a t. 
közönségnek, ki főkép 
korát tekintve, mint
hogy még alig 34 éves 
férfiú, műveltsége, te
vékenysége és külö
nösen képessége á l;al 
már igen szép nevet és 

! állást szerzett magának 
! polgártársai között. — 

W a li r m a n n M ó r 
K e r n  J a k a b  ha
lála előtt is kitűnt a 
nyilvános élet terén ; de 
halála óta, úgy látszik, 
e tekintetben örököse 
lett a tisztelt elhunyt
nak, mert alig isme
rünk egy közhasznú 
vagy jótékony társula
tot, melynek AVahrmann 
igazgatói, választmányi 
vagy legalább rendes 
tagja nem volna. Ott 
látjuk öt a Lloydnál, 
mint tevékeny és eré
lyes igazgatót, befolyást 
gyakorolván egyszers- 

| mind, mint a szerkesz
tői bizottmány tagja a 

1 L loyd irányára, mit e 
társulat közgyűlésén je 
les és szellemdus beszé
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de által, melylyel a la ' 
pót megtámadói ellen 
védelmezte, kellőleg be
bizonyított. Sajátságos 
viszonyainknál fogva, 
néhány év előtt még 
csak kevés magasb mű
veltségű kereskedőt ta
lálhattunk hazánkban, 
mi végett Pesten a „K e 
reskedelmi Akadém ia" 
állíttatott föl, hogy e 
bajt gyökeresen orvo
solja : ott találjuk öt, 
mint ez intézet bízott- 
mányi tagját, hogy irá
nyára befolyást gyako
rolhasson ; mert mi ta
gadás benne, hisz a be
avatottak előtt az épen 
nem titok, hogy a ma
gya r  nyelvre ez inté
zetben nem fordittatik 
elég gond, pedig el nem 
kellene azt felejteni, 
thogy ez intézetnek az 
V  egyik főczélja : m tí
z e i t  m a g y a r  k e 
r e s k e d ő k e t  képez
ni. — Wahrmann ülnö
ke a váltótörvényszék
nek. a pesti kereskedel
mi bank és a magyar 
földhitel-intézet váltó
vizsgálója, a pesti taka
rékpénztár és a pesti 
iparbank választmányi 
tagja, a pannonia tár
saság elnöke stb.



X
AZ ORSZÁG TÜKRE.______________________ _ _

Azonlivül S a főváros egyik legelső ban
kára, ki külföldön jelleme és szelleme folytán 
a legjobb hírben áll.

Tömérdek foglalkozása mellett el nem 
mulasztja hitfeleinek érdekeit tőle kitelhetöleg 
képviselni. Eltekintve attól, hogy úgy szólván 
minden társulatnak pártoló tagja, ott látjuk őt 
az I z r a e l i t a -  Magyar -  Egyle tben 
fennállása óta, eleinte mint pénztárnokot, és 
későbben mint befolyásos és áldozatkész vá
lasztmányi tagot, az ügyek élén. — A helybeh 
hitközségnél 61 és 62-ben, mig a község vá
lasztottjai álltak az élén, Wahrmann egyike 
volt a község legkitűnőbb képviselőinek; de 
az említett képviselet az akkori hatóság által 
törvénytelennek nyilváníttatván, visszalépett, 
hogy elődeinek, tért adjon áldásdus műkö
désük folytatására. A jelen vívmányok mel
lett nem kételkedünk, hogy Dr. H i r s c h 1 e r 
és pártja mellett Wahrmann lesz ismét az, 
ki a pesti hitközség, de főkép a magyar zsi
dóság érdekében tevékenységét és befolyását 
érvényesíteni fogja.

bem kételkedünk, mondjuk, habár egye" 
sek igen szeretik hiresztelni.' hogy mindazok, 
kik a község élén állottak, hivatalt el nem fo
gadnak; mert mi úgy vagyunk meggyőződve, 
hogy ópen Wahrmann tartozik azok közé, ki, 
daczára annak, hogy egyike a vagyonosb ke
reskedőknek, soha el nem felejti azt, miszerint 
nem csak az anyagi jóllét emelése körül kell 
kettőztetni az igyekezetei, hanem igen fontos 
ébrentartani, és ha kell. ébreszteni a szellemi 
munkálkodást is. — És a 61-ben működő 
helybeli községi igazgatást ez tette leginkább 
népszerűvé, nem csak honunkban, hanem kül
földön is, hol addig nem igen jó véleménynyel 
voltak a zsidók fölül, mig 61-ben meggyő
ződtek, hogy oly községnél, melynek oly példás 
igazgatása van, lehetetlen, hogy kebelében 
bizonyos megállapodott foka ne legyen az 
érettségnek és képzettségnek. Végültehát még 
egyszer megjegyezzük, hogy nem hisszük, 
miszerint oly hivatott tehetség, mint Wahr
mann visszalépne azon térről, melyen magát 
annyira megkedveltette és melyen főkép hit- 
sorsosainak annyira használhatna.

T.

Rákóm György bűvös lova.

Az égen hő nyári nap égett,
De hűvös volt a rengeteg ;
A kastély a távol ködében.
S Rákóczy az erdőbe megy.
Virágillat mind tovább csalja,
Nem ismert hely úgy vonja ő t . . . .  
Madár szavát még egyre hallja 
S már éj* fődé a hegytetőt.

És szerteszét néz megdöbbenve, 
Felhőt érő fák mindenütt.
S im, messziről virág ragyog föl,
Egy mécsnek gyönge fénye süt. 
Kettőzött sebes léptekkel 
Halad a hivó tűz felé.
Szép vadász-lakot fedezett fel,
Es vidoran lépett belé.

öreg vadász örömmel látta 
Az ismeretlen idegent;
Vigasztalá szép ifjú lánya 
A mig fáradtan megpihent.
S az ifjú nagyon megszerette 
Az elrejtett bájos lakot.
És fájt szive, a midőn másnap 
Erdőt, lányt — mindent ott hagyott.
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De aztán sokszor fölkereste,
S mindig gyorsan telt az idő;
Az őszt apjának, és a lánykát 
Testvérének fogadta ő.
De egykor az ifjú Rákóczyt 
Fejedelemnek megtevék.
S hogy búcsúzni eljött hozzájuk 
Szemük könycseppel megtelék.

A lány nem mondta testvérének, 
Fiának nem az ősz vadász ;
S a hódolat, melylyel fogadták 
Szivét sujtá, mint szörnyű gyász.
„Oh, jertek cl nagy palotámba !“ 
„„Nem, nem ! mi kunyhóhoz szokánk! 
Rád vár egy ország hivó arcza, 
Emlékezz meg olykor reánk.““

Aztán a kunyhót szétrombolták,
És eltűnt a kisded család . • •
— S Rákóczy György aggódó lelke 
Sehol nyomukra nem talált.
De egykor, hogy nagy harczra készült, 
A mezőn szép ló jött felé :
Arauy zablája, ezüst nyerge . .  •
S halkan sugá: „emlékszel-e ?“

S mint a mesés világ táltossá 
Repült és suttogott vele ;
Beszélt az elmúlt szép időkről,
Lángolt a király kebele.
Megfordított gyémánt patkója 
Megcsalta az ellen eszét;
És lobogó tábortüzeknél 
Közöttük folyt bűvös beszéd.

S midőn eljött a György halála,
Három nap, három éjszakán 
Rémes nyögés, fájdalmas sirás 
Hallott az egész palotán 
Temetéskor ércz-koporsóra 
Egy árny a sirgödörbe hullt.
S hold világos éjjel, sírjára 
Most is egy fehér lány borul.

Mi volt e csodás árny ? a népnek 
Puszta képzelete talán ?
Játéka csalfa képzeraénynek 
Egy agyrém, egy álom csupán ?
Oh nem ! ki ott volt vészben-harczban, 
És a mogorva sir felett: —
Bűbájos táltos, szép lányka,
Szent képed az, emlékezet!

Zilahy Imre.

Marif-Antoinette pőre és kivégeztetése.
— Sanson Károly Henrik, a páriái hóhér naplójából. — 

(Vége).

Midőn a levél el volt végezve, a királyné 
minden lapját megcsókolá, azután összehajtó, 
de nem pecsételte be és Baultnak átadá, ki vá
rakozott reá, megkérvén öt, hogy azt Erzsé
bet asszonynak kézbesítse.

A zártartó kinyilatkoztató, hogy az nem 
tőle függ, s hogy kényszerítve van a levelet 
Fouquier-Tinvillenek átadni , ki rendeltetési 
helyérei juttatásáról gondoskodni fog.

A királyné ném i maradt, fejét kezére tá
masztó, mely térdén feküdt, és darab ideig e 
helyzetben maradt.

Még nem változtató állását, micőn Bault 
jelentette, hogy valaki beszélni kíván vele; a 
királyné fejét halkan fölemelte és egy feketébe 
öltözött férfiút megpillantván, ágyáról lelépett.

Bault látva, hogy a királyné e látogatóban 
halála közeledtének hirdetőjét véli látni, sietve 
e szavakat intézte hozzá:

— Ez Girard polgár, lelkész Saint-Lan- 
dryben.

Marié-Antoinette, fejét hátra szegezve, 
mormogó:

— Lelkész! E pillanatban nincsenek lel
készek 1

A zártartó távozni készült, hogy Girard 
abbéval magára hagyja őt, a királyné azonban 
megfordulva, parancsoló hangon szólt:

— Maradjon, Bault.
Majdnem közvetlenül ezután panaszko

dott, hogy lábai igen fáznak. Girard abbé taná
csoló neki, hogy párnájába burkolja; mit meg
tevőn, a tanácsért köszönetét mondott.

Girard abbé, fölhátoríttatva Marie-Antoi- 
nette arczának jóakaró kifejezése által, fölszó
lító őt hogy fogadja el a vallás vigaszát, melyet 
neki hozott; hozzá tévén, mikép ha talán sze
mélye ellen valami kifogása lenne, egy másik 
lelkész, Lambert abbé, a goheli püspökség fő- 
vicariussa, a folyosón rendelkezésére áll.

A királyné egy darabig szemlélte Girard 
abbét, a méltóságteljes külsejű őszt, buzgal
mát megköszönte, azonban kinyilatkoztatá, 
hogy alapelvei tiltják, az ur bocsánatát egy 
más vallásbeli lelkész közbejötté által elfogadni.
M iután a lelkész ajánlatához ragaszkodott és 
igen megbatottnak látszott, nagy szelídséggel 
kérte, hogy ne sürgesse tovább, mivel határo
zata épen úgy mint hite, megdönthetien.

Girard abbé könyes szemekkel vonult 
vissza, Lambert abbé által kisértetve, ki a ki
rálynéhoz egyetlen szót sem szólt.

Richardék távozta óta az uj porkoláb leg- 
idösb leánya volt, ki Marie-Antoinette gazda
sága-, fehérneműi- és öltözékéről gondoskodék; 
e pillanatban lépett be; annyira meg volt za
varodva , hogy egy székbe hanyatlott, félig 
elfojtva a zokogás által, melyet hiáhan igyek
vők leküzdeni. A csendőrök egyike oly vadul 
bánt vele, hogy Baultnak személyesen kellett 
magát közbe vetni. A királyné, ki a pórnép 
csufolkodásai és gyalázkodásai ellenében oly 
erős volt, e gyermek fájdalma által észrevehe
tőig elérzékenyedett; jóságteljesen vigasztalá 
őt és mosolygva figyelmezteté arra, hogy a 
legfontosabb dologról megfeledkezett.

E fontos dolog, egy fehérruha volt, me
lyet a királyné a Templeból hozott magával és 
a mely fekete ruhájával együtt egész ruhatá
rát képező. Óhajtó hogy e fehér ruhában me
hessen a vérpadra, de annyira elrongyollott, 
hogy az ifjú leánykát kellett megkérnie, hogy 
uj szegélyzetet tegyen reá.

Midőn Bault leánykája, a ruhát elhozandó 
kiment, Marie-Antoinette egy olló hozatalára 
is fölkérte. Ez utóbbi kivánat azonban nehéz
ségekre talál!; a csendőrök nem akarók meg
engedni, hogy az elitéltnek műszert adjanak, 
melyet fegyverül is használhat. Bault magára 
vállaló a felelősséget és elhatározók, hogy leá
nya, az ö és a két őr jelenlétében a királyné 
haját levágandja,

Sanson Henrik Károly, a királyné halála 
felöl nem hagyott hátra oly részletes leírásokat, 
mint a királyéról; azonban a közelebbi körül
mények, melyeket elő fogok adni, valamint a 
megelőzök is a följegyzésekből merittettek, 
melyeket azon szándékkal készített, hogy ké
sőbb körülményesebb tudósításokká alkossa 
öt, vagy pedig azon emlék gyümölcsei, me
lyet nagyanyám és atyáin e szomorú esemé
nyről megőriztek.

Nagyatyám az éjét a forradalmi tribu- 
nalban töltő; az ülés végeztével Fouquier-Tin- 
ville ajtajánál állt. — Ez utóbbi, nagyatyám 
jelenlétéről értesittetvén, beszólítá őt. Jelen 
valónak : Hermán, az elnök; Renaudin hiró; 
Nicolas hiró és a tribunal nyomdásza ; és Pa
ris Fahricius, a törvényszék Írnoka. Fouquier 
azonnal kérdést intézett nagyatyámhoz, hogy 
tett e előkészületeket az ünnepélyre ;  va-
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lóban e szóval fejezte ki magát. Sanson Károly 
Henrik oda nyilatkozott, hogy az ö kötelessége 
abban áll, hogy a tribunal határozatát bevárja, 
de nem abban, hogy azt megelőzze, Fouquier 
ezért szokott hevességével megtámadta öt és a 
többi közt kinyilatkoztatá, hogy egy napon 
talán meg fogja bánni, amiért egy rósz hazafi
val való ismeretségét illető bizonyos határoza
tokat meg nem előzött. Fabricius, a törvényszéki 
Írnok, a közvádló sértegetéseibe goromba tré
fáival beavatkozott. A  társalgás kellemetlen 
fordulatot v e tt ; nagyatyám hogy ennek véget 
vessen, engedélyt kért egy zárt kocsi szerzé
sére, hasonlót ahoz, mely a királyt a vérpadra 
szállitá. Ekivánság Fouquier-Tinvillet egészen 
önkívületbe ragadta; Károly Henriknek azt 
felelte, hogy ő maga is megérdemelné, hogy a 
guillotinera vitessék, amiért ily ajánlatot mer 
tenni; egy szekér elég jó  az osztrák nö szá-

Keggeli öt óra volt, midőn nagyatyám a 
törvényszéki palotát elhagyd és már minden 
felől hallotta a dobpergéseket, melyek az osz
tályokat fegyverre szóliták.

Midőn haza tért, házában még mindenki 
aludt. Most egy pillanatra lábujjhegyen szobá
jába ment, hogy nagyanyámat föl ne ébreszsze, 
nagy anyám azonban igen ébren aludt; csakha
mar fölébredt és férjének eltorzult vonásaiból, 
a királyné perének szomorú kimenetelét köny- 
nyen olvasbatá.

— E lité lve ! ö el van Ítélve 1 — kiáltó 
nagyanyám, könyekben kitörve, — ő, mint 
férje, fé lje  mint ő. Ennyi ártatlan vér rajtunk, 
szegény gyermekeinken!

— Nem, e vér nem nehezedik reánk! ha
nem azokra, kik ontását elrendelék és azért í 
az isten és az emberek előtt felelősek, — vi- 
szonzá, elvadult hangon nagyatyám. — Nem

eléktelenitve, élettelenül látandlak visszaho
zatni és ez egész hosszú napon nem valék képes 
imádkozni, ü g y  tetszett nekem, hogy bűn lenne, 
istentől tfiam és férjem életének megtartását 
kérni. Onkénytelenül az áldozatra gondolák, 
és titeket önkénytelenül feledtelek! Nem, te 
nem viheted végbe ez újabb gyilkosságot!

— L egy en ! — szólt Károly Henrik — 
Marie-Antoinette azért ma mégis meghalna és 
holnap a sor reánk kerülne.

— Mit tesz a z !

— Asszony! már többször mondám, épen 
mint te : hogy mit tesz az? Helyzetemnek 
egyetlen előnye az, hogy az élet iránt megve
téssel viseltetem, mely az undorral határos. 
Ha azt, amit most te halkan mondasz, fönhan- 
gonnem mondám, azért történt, mert Fouquier 
polgár iszonyát ismerem, melylyel a fiatal far

mára és ezernyi gyalázó szavakkal illeté a ki
rálynőt. Renaudin azonban kijelenté, mikép 
mielőtt e tekintetben határoznának, talán illő 
lenne a convent, — vagy legalább a convent 
nehány tagjának véleményét kikérni és miután 
Renaudint, Robespierreli összeköttetése fon
tos személylyé tette,Fouquier nehány pereznyi 
vita után a tanácsot elfogadá. Nourry, Gram
mont néven a Montansier színház ex-szinésze, 

j  s most a forradalmi hadsereg főhadsegéde, a 
közvádló szobájába lépett. A  követséget magára 
vállald. Három negyed óra múlva visszatért; 
Roberpierret és Collot-t látta, k ik azzal men
ték magukat, hogy a hasonló dolgok elhatáro
zása Fouquier-Tinvillet illeti. Ennélfogva el
határoztatott, hogy a királynénak nem engedik 
meg az utósó kiváltságot, melyet X V I. Lajos 
élvezett, hanem hogy a szekérben fogják a 
vérpadra vinni, mely a közönséges gonoszte
vők számára rendeltetett.

leszek méltóbb a büntetésre, mint a szikla, 
mely a vihar zabolátlansága által alapjából 
kiszakittatván, leomlásában egyházat és annak 
lakóit szétmorzsolja!

— E z mind csak önámitás, Károly 1 a 
gyilkos tőre, szintén nem felelős a bűnért, 
melyhez eszközül szolgált; és bátorkodnál-e 
mégis igazságtalanságnak találni, hogy az a 
gyűlölet és megvetés tárgyává lett ? Mint az 
emberi igazság engedelmes eszközének, eddig 
jogod volt a megvetéssel daczolni; az isten volt, 
ki kezeid által az embereket bünteté. E gy  párt 
szenvedélyének szolgálva, azok bűneinek ré
szesévé válsz. Károly, ha tudnád mennyit 
szenvedtem a napon, midőn a király . . . Osz- 
szeesküvésről beszéltek, azt mondák, hogy a 
királypártiak őt a hóhérok kezéből kiszaki- 
tandják és megmentik. Fiam és te, fenyegetve 
voltatok. Minden zajra az ablakhoz siettem, 
ü gy  tűnt föl lelkemben, hogy titeket elvérezve,

kasok iránt viseltetik, származzanak bár azok 
királyi, vagy hóhéri ágyból, mint az enyémek.

Nagyanyám, arczát kezeibe rejté és zoko
gott. Idegei oly erős rázkódást szenvedtek, 
hogy nagyatyámnak fiát kellett hivnia, hogy 
öt ágyába helyezzék. Nem volt bátorsága őt 
senkinek mutatni; könyei merényletet képez
tek a köztársaság ellen; az emberek, kiknek 
foglalkozást adott, mint a többiek legnagyobb 
része, foglalkozásuk szégyenét demagóg érzel
meik túlzottsága által hitték jóvá tehetni és 
nem mulasztották volna el, őt bevádolni.

E  jelenet folytán nagyatyám annyira le 
volt veretve, hogy atyám ajánlatot tön üt elkí
sérni. Egyenruháját leveté és ezután legelőbb 
a forradalmi térre mentek, hol a sötét vérpad, 
a második királyi vértanú részére már fel volt 
állítva.

Ezután a conciergeriebe indulván, épen 
tiz órára értek oda. Már körül volt állva fegy-

T i h a n y .

(Lásd szövegét a 418-dik lapon.)
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veresektől. Az udvarban egy erős csapat csend
őrség állomásozott, és a forradalmi hadseregtől 
nehány lovas és gyalogtiszt.

E pillanatban Nappier Eustach, törvény- 
széki Írnok lépett hozzá, ki azzal volt meg
bízva, hogy a kivégeztetésnél jelen legyen és 
arról jegyzőkönyvet vegyen föl.

Sanson Károly Henrik a szekeret előhaj- 
tatá és az Írnok polgár, tisztek, csendőrök és 
atyámmal együtt, a conciergerieba lépett.

A királyné a halottak szobájában egy pá
don ült, fejét a fal felé hajtva; őrjei, a lsét 
csendőr, némi távolságra állottak tőle, valamint 
Bault, a porkoláb is, ez utóbbinak leánya Ma
rié-Antoinette előtt állt és sirt.

A födözetet megpillantván, a királyné föl
állott és egy lépést tett, a hóhérok elé menendő,. 

; azonban Bault leányának egy mozdulatára 
állva maradt és nagy gyöngédséggel átölelte.

Fehér ruhába volt öltözve, vállait szintén 
fehér kendő fődé. Fején fekete fökötőt viselt, 
mely fekete szalaggal volt körülkötve. Arcza 
halvány volt, de ez nem azon halványság vala, 
mely a hasztalanul rejtegetett félelmet titkolja, 
mivel ajkain nem terjedt el és álmatlanságról 
tanúskodó nagy, kék vonallal körzött szemei, 
élénken ragyogtak.

Nagyatyárn és atyám, fővegeiket leemel
ték, sokan kik velük jöttek, üdvözölték őt: 
csupán Nappier, az Írnok és nehány katona 
tartózkodtak, a nagy szerencsétlenség iránt 
tiszteletet tanúsítani.

Mielőtt még valakinek ideje lett volna 
szólani, Marie-Antoinette előlépett és röviden, 
a legkisebb izgatottságot sem tanúsító hangon 
szólt :

— Készen vagyok, uraim, indulhatunk.
Károly Henrik figyelmeztető őt, hogy

némi előkészületeket szükséges tenni, Marie- 
Antoinette megfordult, és levágott haját mu
tatva szól:

— Jól van Így?
Egyszersmind kezeit is nyújtó, hogy meg

kössék.
Mig atyám e föladatot teljesité, egy lel

kész, Lothringer abbé, a halottak szobájába 
lépve, a királynétól engedőimet hért, hogy el
kísérhesse. Lothringer abbé, fölesküdt lelkész; 
mint Girard és Lambert abbékkal történt, 
visszautasíttatott. Sürgető ajánlatai, a király
néra láthatóan kellemetlenül hatottak. Kis 
szünet múlva igy felelt:

— A mint önnek tetszik, uram.
A menet azonnal elindult.
A csendőrök a királyné előtt mentek, 

mellette Lothringer abbé igyekezett magát 
egyenesen tartani; utána az Írnok, hóhérok és 
más csendőrök haladtak.

Midőn Marie-Antoinette az udvarra ért, 
és a szekeret megpillantó; hirtelen megállott és 
arczán az iszonyat élénk jelei mutatkoztak.

A lelkész kitalálta az érzelmeket, melyek 
benne dúltak; fél franczia, fél német szózagy
valékkal inté őt Krisztus önmegadására, ki 
keresztjét vitte és az engesztelés említésénél 
kimondá a bűn szót.

— Mondja ön uram : hibák, — viszonzá 
a királyné, a nélkül hogy tovább hallgatta 
volna és hirtelen a szekérre lépett.

Egy zsámolyt tettek oda hogy föllépését 
megkönnyítsék ; a zsámoly ingadozott, midőn 
lábait reá helyezte. A királyné köszönetét 
mondott azoknak, kik gyámoliták.

A kapu megnyílt, Francziaország király
néja megjelent sötét környezéteben, és a téren 
és a hídon ácsorgó nép azonnal morogni kez
dett, mint a háborgó tenger, a halál és kár- 
hoztatás ezernyi kifakadását hallatván.

A tömeg annyira szoros volt, hogy a sze
kér nem haladhatott előre; a lovak megbok
rosodtak. Egy pillanatig oly zavar állott be, 
hogy atyám és nagyatyám, kik eddig a szekér
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első padján ültek, fölállottak, hogy a királynét 
elfödözzék. Két, vagy három helyen, a dühön
gök a födözet soraiba nyomultak és a csend
őrök, a helyett, hogy a tolakodókat vissza
nyomták, vagy pedig dühösségüket csillapí
tották volna, saját káihoztató szavaikat is a 
tömegével hangoztaták. Nourry-Grammontfia, 
ki, mint atyja, szintén tiszt volt a foradalmi 
hadseregben, öklével fenyegeté a királynét. 
Lothringer abbé visszataszitotta és nagy hév
vel szemére hányta illetlen magaviseletét.

E jelenet két, vagy három perczig tartott.
Atyám sokszor ismételé előttem, hogy 

Marie-Antoinette, magát., rangjához méltóbban 
sohasem viselte mint e pillanatban. Valóban 
királyné volt, a nélkül hogy elhalványodott, 
vagy szempillái vonaglottak volna, kiállotta a 
népkirály tekintetét; a nélkül, hogy megdöb
bent volna, hallá az oroszlán morgását, mely
nek őt áldozatul veíék; lerogyott, mint egy 
romai Caesar, a nélkül hogy térdeit meghaj
totta volna, a gyalázatos szekér trónul szolgált 
számára és végül csupán lelki ereje által a 
részvétre képtelen sziveket tiszteletre ger
jesztő.

Grammont, az idősb nehány lovassal a 
menet elére állt, és igy sikerült neki, a tömegen 
át utat törni. Midőn a szekér ismét megin
dult, a zaj csillapulni kezdett. Csak időről, 
illőre lehetett még hallani e szavakat.

— Halá l  az oszt ráknőre!
— Halál  madame Vétóra!
Midőn azonban a szekér, mentében azok

hoz ért, kik ordítottak, azok is azonnal elné
multak.

Marie-Antoinette egyenesen állt a szekér
ben ; Lothringer abbé, ki a jobb felöli sarág- 
lyára támaszkodott, több hevesség- mint ke
gye iséggel beszélt hozzá; a királyné nem felelt 
szavaira, süt még azokat hallani sem látszék.

Azon mértékben, amint a nép magatartása 
nyugodtabb lön, szemei is vesztettek valamit 
ragyogó fényükből; egykedvűséggel hordozá 
végig tekintetét a tömegen és az emlékszob
rokon. ,

Midőn az Égalité palota előtt elhaladtak, 
nyugtalankodni kezdett; a házszámokat a kö
zönséges kíváncsiságnál több figyelemmel kez
dő viszgálni.

A királyné előre látta hogy romai katho- 
iikus lelkésznek nem fogják megengedni hogy 
öt a vallás utósó vigaszában részeltesse ; e mi
att el volt kábulva kissé, Magnian abbé azon
ban^ clerusnak nem fölesküdt tagja, ki Richard 
idejében a Conciergeriebe benyomult, meg
ígérő neki, hogy a kivégeztetés napján a Saint- 
Honoré utcza egyik házában leend és az abso- 
lutiot in extremis, fejére adaudja, mely által az 
egyház, egész hatalmát, alázatos szolgái kezébe 
adta. E ház száma Marie-Antoinette előtt meg
jelöltetvén, szemeivel azt kereső, mit megtalál
ván, egy jelre, melyet csak ő értett, a lelkészt 
fölismervén, fejét leh ijtá és magát összeszedve 
imádkozott; ezután a megkönnyebbülés sóhaja 
tört elő kebléből és ajkain egy mosolyt láttak 
játszani.

A forradalmi térre érkezvén; a szekér 
épen a Tuilleriák nagy fasorával szemben ál
lott meg; a királyné nehány pillanatig fájdal
mas gondolatokba volt mélyedve; halványabbá 
lett, szempillái átnedvesültek és hallani lehe
tett, amint tompa hangon mormogá:

— Leányom! gyermekeim !
A vérpad fölállítása által okozott zaj által 

magához térve, a szekérről leszállóit. Atyám és 
nagyatyám segélyére siettek; azon pillanatban, 
midőn lábaival a földet érintő, Sanson Károly 
Henrik hozzá hajolván, fülébe halkan susogá:

— Bátorság, asszonyom!
A királyné hirtelen felé fordult és mintha 

meg lett volna lepetve azon ember részvéte ál
tal, kinek öt meg kellett ölnie, — viszonzá. |
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— Köszönöm, uram, köszönön.
Hangja nem változott meg és szavai szi

lárdak és erőteljesek valának.
A szekértől a vérpad csak nehány lépés

nyi távolban álott. Atyám továbbra is segé
lyére akart lenni, ő azonban ily szavakkal uta- 
sitá vissza:

— Nem, hála istennek, lesz erőm odáig 
menni.

Egyenlő léptekkel haladt előre, tulság és 
vonakodás nálkül; a lépcsőzeten ép annyi fen
séggel lépdelt föl, mintha az a versaillesi nagy 
lépcsözet lett volna.

Midőn fölért, egy pillanatnyi zavar állott 
be, Lothringer abbé egész odáig követé, foly
tatván hasztalan intéseit; atyám öt gyöngéden 
visszataszító, hogy végre a kínzásoknak vé
get, vessen.

Most a segédek ragadák meg a magasz
tos áldozatot. Miközben az emelő deszkára kö
tözték, a királyné szemeit az ég felé emelvén, 
hangosan kiáltó :

— Gyermekeim, isten veletek, atyátok
hoz megyek.

Alig mondó ki e szavakat, midőn a deszka 
helyére vitetvén, a kés fejére esett.
, A kés csapására e fölkiáltásokkal feleltek : 

Él j en a köz t á r saság!  e folkiáitások 
azonban csak a vérpadhoz legközelebb álló 
sorok közül hangzott. Grammont, ki kardjával 
mintegy az ördögtől megszállt lélek, hadoná- 
zott, Károly Henriknek megparancsoló, hogy 
a leütött fejet a népnek felmutassa, A segédek 
egyike körül lépdelt a vérpadon, a gyalázatos 
trophjummal, melynek idegei még ekkor is 
görcsösen vonaglottak.

A királyné holtteste, rósz puhafa kopor
sóba helyeztetvén, a Madelaine temetőbe vite
tek. Ruhái a kórházak szegényei közt kiosz
tattak.

T i ll i) li y.
(Képpel).

Nincs utazó, ki a Balaton vidékéről és 
igéző tájairól magasztalva, sőt elragadtatással 
ne szólna, és méltán, mert a Balaton vidéke 
mindenkire, ki valaha ott mulatott, oly ellen- 
állhntlan varázs hatalommal bir, hogy bármi
kor is szives örömest térnének vissza a kedves 
tájra.

E regényes vidék egy részletét kivántuk 
itt jelen képünkkel bemutatni az olvasónak, 
mely ugyan már másféle alakban talán több
féleképen ismeretes, azonban erről az oldalról 
még nem láttuk sehol megjelenve.

A Balaton tavának zalai partjáról egy 
hegyes völgyes s nagyrészben kopár félsziget 
nyúlik be a kis magyar tenger sima tükrébe, 
mely azt, mintegy irigyen, két részre látszik 
osztani, alig hagyva a túlsó somogyi oldalon 
egy 300—400 öl keskeny tengerszorost. Az 
egész félsziget kerülete mintegy 1 mértfold 
lehet, s tölcsér formájú, melynek legmélyebb 
völgyében két, halakkal bővelkedő tó van; 
fekete vas salakhoz hasonlító kövei könnyen 
hihetővé teszik, hogy valaha tüzokádó hogv 
lehetett.

E sajátságos félsziget keleti oldalán, me
redek hegyek tetejében egy ősi zárda áll. — 
Már messziről látjuk időbarnitotta falait, s két 
tornyán a kereszteket, melyeken a kelő nap 
sugarai megtörve csillognak.

Ez a tihanyi apátság ! — A hajdani idők 
szelleme szerint ez is királyi kegyes fogadás
nak köszöni léteiét.

Ugyanis I. András királyunk, II. Henrik 
királyon véghez vitt győzelme hálájából, — 
midőn Pozsonyt ostroma alól fölszabadította. — 
fogadását megtartandó, lOöó-ben, a szent Be-



nedek rendi szerzetesek számára Tihanyban 
apátságot alapított, s azt, gazdag jószágokkal 
bőven megajándékozta. És e szent czélra alig 
is lehetett volna szebb és alkalmasabb helyet 
választani, mint épen ezt, nemcsak azért, mert 
innen az egész vidék teljes nagyszerűségében 
belátható, de mert főképen, ily magasztos és 
lélekemelő természeti szépségek élvezetében, 
az ember lelke önként az Istenre, mindezek 
hatalmas alkotójára gondol, és vallásos szent, 
érzelmek gerjednek fogékony keblében, mely- 
lyel oly jól összefér amott a hegy tetején a 
csöndes kolostor és templom. — Lehet, hogy 
ez vezette az Árpádok fejedelmi véréből szár
mazott alapító királyt is azon gondolatra, hogy 
itt, a természet e nagyszerű templomában, egy 
kis oltárt emeljen az egek urának tiszteletére. 
És az idő úgy látszik ennek is kedvezett, mert 
a sors csapásai ha nem is mentek el mellette 
minden nyom nélkül,, de azt még sem semmi
síthették meg, és e kis zárda, a zord idők gya
kori viharai daczára is majdnem 800 évig áll 
már, és hirdeti az Isten dicsőségét.

Ez apátságot utóbb több magyar király,

h á n y  m ezőváros m in tegy  9 0 0 , n agyobb részt  
rom . kath . lakossal, a  többi reform átus, k ik n ek  
sz in tén  an yaeg y h á zu k  van  itt.

A  h e ly ség  azonban a zárdán  és tem plo
mon k ív ü l egyéb  n ev ez etessé g g e l nem  bírván, 
ha csak  a hire3 tih an y i v iszh an got nem  ak ar
ju k  k ife lejten i, m ely  egész  h atm éretü  v erset is 
tisztán  v issza  ád, de ez is  in k  íbb  a tem plom  
n ev ezetesség e ih ez  tartozik , m iután  a k iá lto tt  
szó b izon yos távolságról csak is en n ek  észak i 
fa lába ütődve, k ép ződ ik  o ly  szép  v iszh an ggá , 
m ely  egészen  szélcsen des időben  tök é le tes  t is z 
ta ságáva l az em bert csaknem  k ísér te ib e  hozza  
az iránt, vajon  n em -e v a lam e ly  élő lé n y  u tá 
n ozza  szavain k at.

A  fe lséges k ilátáson és a  g yön yörű  v isz- 
hangon  k ív ü l teh át itt  eg y é b  nem  érdekelh eti 
az id egent, m int a zárda és  tem plom  k ev és  n e
v ezetesség e .

M ind a tem plom , m ind  a h ozzá  ép íte tt  
n ég y szö g ü  klastrom  igen  egyszerű  és sem m i 
sincs rajtuk, m i akár m ű vészet, ak ár történeti 
em lék  tek in tetéb ő l k ülön ös figye lm et érdem el
n e. A  k ép ek  a lig  em elk ed n ek  tú l a  k özép sze-  

a faragván yok  több  dicséretet' érde

mink, mely Tihanyon kívül talán sehol sem 
találtatik,

Az idegeneket ugyanis rendesen a tem
plom körüli viskókból előjövő egész sereg gyer
mek szokta ostromolni, nehány krajczárért kí
nálván a teli marokkal hozott apró kövülete
ket (fossilia) melyeket a tihanyi partok alatt 
a Balatonból szednek föl, hol ez a meredek 
mészhegy aljában nagy mennyiségben találta
tik. Némely természettudós (nevezetesen Beu- 
dont) azt állítja, hogy ezek egy özönvíz előtt 
ausztriga fajnak törött és kővé vált héjjai len
nének, melyek rendesen ily mészkő vegyület- 
ben jönek elő. — Egy angol tudós (Sowetby) 
pedig azt állítja, hogy a mennyiben egy ily 
neki mutatott töredék után megítélheti az 
úgynevezett M y t i 1 u s fajnak egy részét látja 
benne, s nagy hasonlatossága is van egy ily 
édesvízi fajhoz.

Azonban a nép között élő rege sajátságos 
módon ak arja ennek eredetét tudni; ők ezt 
„kecske-kó'rmöknek“ nevezik s e nevet nem 
ok nélkül odták neki, mert ahoz valóban igen 
nagy hasonlatossága is van..

Szerintük ezeknek er edete IV. Bélakirály
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k ülön féle  czim  a latt, m ég  inkább  gyarap ító , rü ségen ;

Evjalialljökul. 1 S 1 U 11 <Í Myrdalsjökul.
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sőt történeti tanúságok vannak reá, miszerint 
Tihany egyidőben egyszersmind hiteles levél
tárul is szolgált.

Később e jószágokat rész’nt ellenség dúl
ta fel, részint magánosok foglalták el, mig is
mét királyi rendelmény parancsolta üdvös czé- 
lokravaló fordíttatását, és voltak idők, midőn az 
egykor igen gazdag Tihany fölötte szegény 
volt, mig újabb időkben ismét fejedelmi kegy 
virágzóvá tette.

A szent Benedek rendieknek a félszigeten 
levő zárdája a XVI-dik században, midőn ha
zánkban a török uralom kezdődött, alakítta
tott át várrá, és pedig oly erőssé, melynek bás
tyáit az ellenség bevenni nem igen bírta. —

Benne az időtől fogva várkapitányok vi- 
vék a főparancsnokságot mindaddig, mig a sa
nyarú török járom nyakunkról lerázatván, a 
tihanyi félsziget régi békés állapotába jutott 
vissza.

Bégente a tihanyi zárdán és váron kívül 
még két falu volt a félszigeten: Apáti és Új
falu ; — ma már mindkettőnek a helyén csak 
az egykor fennállott kis egyház romjai talál
hatók. Fennáll ellenben a zárda körüli dombo
kon szétszórva — képünkön is látható — egy 
uj helység, mely a félsziget nevét viseli: Ti

niéinek ; de leginkább említésre méltók a sek
restyében levő díszes ruhatár és szekrények, 
mint valóban jeles készítmények.

Régiség tekintetében leginkább említésre 
méltó a főoltár alatt álló régi kápolna, mely 
jelenleg sírboltul használtatik. E kájolna még 
azon korból való, midőn I. András király a ti
hanyi apátságot 800 évvel ezelőtt alapította.— 
A csúcsíves boltozatok négy derék oszlopon 
nyugszanak, melyek egyike alatt látható még 
András király egyszerű sírkeresztje, a faloldal
ba állítva. — A falakon és boltozatokon avult 
fresco festményeket veszünk észre, melyek 
ugyan nem a legjobbak, de régiségüknél fogva 
érdekesek.

A kolostor nevezetességei közé tartozik a 
jeles könyvtár és ásvány gyűjtemény. — A 
könyvtárban figyelmet érdemel két régi ma
gyar kézirat, mindkettő a XVI-dik századhói, 
és igy mintegy 300 évesek. Ezek egyike szent 
Benedek és több szentnek életét tartalmazza, 
másika Pisky István egykori tihanyi kapitány 
jegyzőkönyve. — Végül megemlítjük még a 
zárda egy műkincsét, a jezsuiták alapítójának 
Loyola Ignácznak viasz képét, mely halála 
után vétetett le eredetileg — mint ezt egy erre 
vonatkozó okirat bizonyltja.

Még egy természeti ritkaságról kell szóla-

uralkodása idejébe esik, midőn Magyarország 
hajdan a tatárok pusztítása miatt oly szomorú 
állapotba jutott, hogy közel volt a végpusztú- 
láshoz. A király is menekülni volt kénytelen a 
Dunántúli részekbe, és végre minden nyájá
val együtt a tihanyi félszigeten vonta meg ma
gát. Á  zonban :: tatárok őt mindenütt nyomban 
követték, ugyannyira, hogy még itt sem ma
radhatott bátorságban, és midőn látná, hogy 
kecskéit sem mentheti meg, elhatározta inkább 
a Balatonba fulasztani, mintsem hogy az el- 

I lenség zsákmányává legyenek. És úgy is lön —
I Idővel a körmök kővé váltak, s azóta nagy 
| mennyiségben vettetnek ki a partra, a nélkül, 
I hogy számuk megfogyna.

Mig a tihanyi félsziget mészkősziklás 
partjai a felől roppant meredekségben nyúlnak 

| égfelé, addig azok felszíne a sziget belseje felé, 
| — mint föntebb is említettük — töltés alaku- 
; lag, vagy valamely tűzhányó hegy kraterja- 
| ként vannak képződve, melynek legmélyebb 
! közepét egy tó foglalja el. És azt hiszem, hogy 
j nem csalódom, ha a félszigetet boritó különös 
; alakú barna és vöröses sziklákról hajdani vul

kanikus működések nyomait olvastam le.
Zombory Gusztáv.
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Egy éj az egyptomi katakombákban.
(A „Chambers Journal"-ból)

Egykor Nubia sivatagain tévedezvén, 
értésünkre esett, kogy benn a sivatagban vol
na valami, mit vezetőink romnak neveztek, 
bár nem valának képesek határozottan meg
mondani, hogy az a földön felül, vagy a föld 
alatt van e. A folyamtól való távolság pontos 
megjelölésére nézve szintén nem tudtak biztos 
adatot nyújtani: az egyik azt egy órára tévé, a 
másik háromra, vagy még többre is. Szóval az 
éj beálltával a falut elérvén, melynek a kiindu
lási pontott kellett képeznie, az egész lakossá
got álomban találtuk, vagy legalább álomba 
merülve látszottak, négy fiatal ember kivéte
lével, kiket midőn a sötét utczán, vagy inkább 
zugon áthaladni igyekeztünk, egy félig leomlott, 
kivilágitatlan épületben hangosan beszélgetni, 
és kacagni hallánk. Arab szolgáink, kik a „fe
kete ország" minden lakója iránt kemény elő- 
itélettel viseltettek, oda nyilatkoztak, hogy 
ezek gyilkosok, legalább is rablók, mert kü
lönben semmi okuk se lenne sötétben együtt 
ülni, miután már minden becsületes ember 
ágyában pihen. Legyenek bár rablók, vagy 
nem — gondolánk — jó pénzért valószínűleg 
készek lesznek benünket kalauzolni, amit, mi
után kocogtunk, és óhajunkat előadánk, örö
mest meg is Ígértek. A keleti emberekről áta- 
lában el lehet mondani, hogy nem adják ki 
magukat mindent tudóknak, ha valamely do
logban tudják, 1 iogy járatlanok; de ha magukra 
vállalják, hogy ide vagy oda elvezetnek, meg
lehetősen biztos lehetsz, mikép az utat ismerik, 
bár a távolság iránt homályos fogalommal bír
nak is. — Ezúttal a nehézséget még ama kö
rülmény is emelé, hogy a vezetők egy szót se 
tudak arabul, mi pedig egy folyam kalauz ki
vételével a Nubah-nyelvet szintén nem isme- 
rénk. Társalgásunk tehát csak a legszüksége
sebbre szorítkozván, nem épen volt kielégítő; 
de miután minden aggály nélkül kinyilatkoz- 
taták, hogy bennünket az általunk keresett ro
mokhoz elvezethetnek, elhatározónk magun
kat az indulásra és követtük őket. A falut 
csak hamar elhagytuk és a pusztában voltunk 
— az egyhangú pusztában — mely a legfény- 
lőbb holdsugaraktól volt megvilágítva, s mely
nek szikla csoportjait a szelek hordák össze, 
és alapiták meg, miken itt ott tamariszk bok
rok, vagy keleti füvek tenyésztek, és néhol 
puszta szikla-csúcsok emelkedtek, vagy széles 
kőrétegek nyúltak föl, melyeken olykor mély 
árnyba burkolva botorkáztunk keresztül. 
Szolgáink, nem igen lévén a mély homokban 
vagy elvadult sziklákon való járkáláshoz szok
va, hamar elfáradtak, és ta'án fáradságuk Ösz
tönző őket arra, hogy kérdést intézzenek hoz
zánk az iránt, hogy elhoztuk e lőfegyvereinket, 
miután féltek, hogy vezetőink életünk ellen 
fognak törni, miután azok többször titkosan 
összesúgtak és kaczagtak. Puskáinkat, piszto
lyainkat, sőt még tőreinket is, szállásunkon ha- 
gyánk, és igy ha a nubiaiak valami rósz szán
dékot táplálnak magukban, annak kivitelére 
pompás alkalmuk lett volna; de nem volt ily 
gondolatuk, és végre, legalább hat órai fáradsá
gos gyalogolás után egy alacsony hegyhez ér
keztünk, ittmegállapodtak és kinyilatkoztaták, 
hogy czélunknál vagyunk. De miután sem osz
lopokat, sem obeliszkeket. se kőfalat, sem ajtó 
nyílást nem láttunk, gyanítani kezdénk, hogy 
vezetőink csakugyan csúfot űztek velünk, és e 
fölött boszankodva, kérdést intézteténk hozzá
juk, hogy miképen értik a dolgot. Erre egy a 
sziklába vájt egyptomi boltívre mutattak, mely 
egészen el volt födve homokkal, mit letérdelve, 
kezeikkel erősen igyekeztek eltávolítani, mig 
végül egy kis ajtó-nyilást bontottak ki, me
lyen keresztül én, mint a társaság legbuzgóbb 
tagja, a barlangba erőszakkal utat törtem.

Belépve, viasz-fáklyám segélyével a leg
meglepőbb jelenetek egyikét láttam, melyeknek 
valaha tanúja valék. A szelek által befújt ho
mok-sziklákon állva, fejemmel majdnem a 
boltozat tetejét érintőm, mely élő lényektől 
nyüzsgött; miriád apró teremtmény, fekete 
szárnyak, nyitott száj és ragyogó gyöngyszerű 
szemekkel, függött a sziklán reszketve, honnan 
lassankint lebocsátkozván, a szokatlan világos
ságban őrültként majd ide majd oda röpkedtek. 
Miután társaim az általam tört utón szintén 
behatoltak, több mint szokott elővigyázattal 
lépdeltem előre a barlangban. Ez elővigyázat 
nem is volt fölösleges, mert alig hatoltam be 
nehány lábnyira, midőn már egy nagy négy- 
szögű múmia sir állt előttem. Egy darab követ 
dobtam belé, melynek egyik oldaltól a másik
hoz való ütődéséből gyanitám, hogy a gödör 
mélysége nem kevesebb, mint hetven vagy 
nyolczvan láb. Barátaimat e veszélyre figyel
meztetvén, a gödör szélein körül mentem és 
azután néma csodálattal szemlélem e föld alatti 
palota nagyságát, területét és pompáját, melyet 
a egyptomiak tevékenysége egy félre eső hegybe 
épített, melyet azoknak, kik szomjukat a Nilus 
vizéből olták, ritkán volt alkalmuk megláto
gatni, amennyiben — ami nem valószínűtlen 
— nemtőjük és tetterejük által az egész va
don e részét nem alakították volna át termő 
földdé. A tamariszk-bokrok, füzek és mimózák, 
melyek még több sziklán és mélyedésben te
nyésznek, tanúi valának az ily átváltozás té- 
nyeinek.

Miután nehány pillanatig körös-körül te- 
kinték, a sziklában négyszögú nyílást vettem 
észre, mely egy sor alacsonyabb gödrökhöz 
vezétett, és miután ezek mélysége tizenöt — ti- 
zennyolcz lábnyinak tetszett, lehajoltam, s két 
kezemmel a nyilás két szélére támaszkodva 
leugrottam; egy nagy csapat denevér követett, 
melyeknek iá thatólag szándékuk volt viasz fák
lyámat kioltani, ami végre nem csekély boszu- 
ságomra, valóban sikerült is nekik. Most azt 
vélték, egészen hatalmukban vagyok és a mi
dőn megálltam, hogy a világosság után tapo
gatózzam, érezém hogy sűrű tömegben a föl
dön nyüzsögnek és mutató ujjamal nyitott szá
jukba nyúltam, mig társaik a fejemen és nya
kam hátulsó részén lemásztak, úgy hogy, hi
deg, tapadó érintésük iszon) nyal és undorral 
töltött el.

E csarnokokba és folyósokra, megalapítá
suk óta tán nem nyomult be más világosság, 
mint egy fáklyáé, vagy viasz-gyertyáé; körül
tem valódi egyptomi sötétség volt — oly sö
tétség, melyet érezni lehete, miután szellemileg 
lesújtott és a szemgolyóknak túlságos eröködé- 
sébe került, hogy csak valami látható vagy 
érinthető tárgyat is észrevegyenek. Köveket 
bontottam föl és dobtam különböző irányok
ban : de miután sem szikla, sem pedig valami 
falhoz nem csapódtak, hanem mindannyiszor 
a homokos talajra hullottak le, azt gyanitám, 
hogy egy messze terjedő csarnok közepén va
gyok, melynek talaját múmia sir-gödrök, vagy 
pedig más valami veszélyes mélyedések borít
hatják, sem előre sem hátra felé menni nem 
tudván, nyugtalankodni kezdtem, minélfogva 
teljes erőmből társaim után kiáltoztam, kik, 
nem tudván mily utat vettem, valószínűleg 
más oldalra fordultak, s nem is gyanithaták, 
hogy valamely gödörbe leszállottam. Jönek-e 
segélyemre, vagy nem, nem tudám csak egy kö
rülmény volt,a mi bennem némi reményt gerjesz- 
j eszthete,hog y eziszony u barlangból kij árato t ta- 
lálandok — ezt egy könnyű légáramlás okozá, 
mely meg-meglegyintett. A talajt majd kezeim
mel, majd Iábaimal gondosan megtapogatva a 
pont felé indultam, honnan a légáramlás jött; 
azonban nagy rémületemre, a kissé üdítő szél 
megszűnt lengeni, és nehány pillanat múlva egész 
ellenkező oldalról látszott jőni. Ekkor ismét a

kő darabokkali eljárást vettem igénybe, és 
végül úgy találtam, hogy a kődarab falhoz ütő- 
dött, mely azonban, midőn elértem, csak mint
egy nagy négyszögü oszlop elő részének mutat
kozott, mely észrevehetőig arra volt hivatva, 
hogy a fölötte levő hegy súlyát tartsa. Az osz
lop egy alacsony kidomborodására leültem, 
gondolkozván, hogy mi tevő legyek most ? Ha 
másnap reggelig itt várok, az mit se javított 
volna helyzetemen. A kövek, melyek körül
tem hevertek, igen lágyak valának arra nézve, 
hogy egymáshoz való ütésük által a legcseké
lyebb szikrát is előidézzem velük; a világgyuj- 
táshoz szükséges minden eszköz arab szolgáim 
kezében volt, kik, amitől féltem, engem elve
szettnek tartván, a katakombákból ki fognak 
menni. E gondolatra megzavarodással fenye
gető rémülés fogott el; fölállottam és amenyire 
erőm engedé, hangosan kiálték, annyira, hogy 
az egész barlangon igazi orditás hatolt ke
resztül. A viszhang fölvevé a hangot, és elvitte 
jobbra-balra, mig végre mindinkább gyöngülni
kezdvén, a távolban lassankint elhalt........
Eszméletemet elvesztőm, és amidőn magamhoz 
tértem, arab szolgáimat láttam magam előtt, 
mindegyikük világgal kezében állt, majd kér
dést intéztek hozzám, hogy miképen tévedhet
tem el, és értem ily messze a sötétségben.

De elég erről. Egy megmérhetlen terjedel
mű mélyedésben valánk, melynek oldalai, osz
lopai és zugai különös képektől ragyogtak, 
melyek világos színekkel lévén festve azt kez
dénk gyanitani, hogy azok a léleknek a földről 
való elköltözését ábrázolják. Középen a fák és 
virágok közül, egy iszonyú utón leszállva, a 
merev, árnyszerü, majdnem színtelen szellemet 
két nagy fejű kisérő követte, az alvilág királya 
jelenlétében, ki az elköltözött szellem fölött 
Ítélni fog és lakást jelölend számára: áldottat 
és örömteljest, vág) rémületest és iszonyút, 
a szerint, aminő volt czélja, földi pályáján. A 
kérdéses szellem véletlenül egyike volt a bol
dogoknak, kihallgatása csakhamar véget ért, 
és a sután két női alak vette át, kik őt karon 
fogván, elvezeték oly helyre, mely túlárad, az 
örömektől, melyeknek a egyptomiak különös 
értéket tulajdonítottak, mint: bor, gyümölcsök, 
virágok, mindenféle pompás husétkek, nők, kik 
körben tánczoltak, mig más alakok ugyan e 
nemből arany hárfán játszottak, és annak hang
ját, nyitott ajkaikról Ítélve, énekkel kisérék. Ez 
elfogadásra a szellem elveszteni látszott alakja 
vékonyságát, és tiszteletreméltó kiterjedést 
nyert, mig arczán az öröm sugárzott. Itt a mű
vész egyszerre megállott, vagy mivel a halál 
tevékenységének határt szabott, vagy pedig a 
jelenés többi részét a néző képzelődésére akará 
hagyni. Egy közel fekvő kivájt mélyedésben 
egy pompásan festet koporsót fedezőnk föl, 
melynek tetejére ritka szépségű fej volt festve: 
hosszú, fekete haj-, alvó szemek-, egyenes orr-, 
magas homlok-, és gazdag duzzadt ajakkal, 
inkább egy macedóniai, mint egyptomi nőhöz 
hasonlítva; mert álla ezen fölül görögös sza
bású volt, vagyis tökéletesen kikerekitve és 
egy kis gödröcskével ellátva, a nyaka pedig 
olyan volt, aminőt a Niius-völgy benszülöttjei- 
nél bizonynyal soha nem láttak. Találhatunk e 
benne múmiát ? És ha találunk, meg fog-é az 
felelni a külső alak szépségének ? Nem sokára 
fölfedezénk, hogy a koporsó soha se volt föl
nyitva, és az idő s a vastagon rá mázolt festék 
belőle láthatólag oly szilárd anyagot csináltak, 
hogy csak nagy fáradsággal sikerült a koporsó 
alja és födele közötti összeköttetés pontját föl
fedeznünk. A kalapács és feszitö-szerek hiánya, 
fölfedezésünket hasztalanná tette volna, ha ve
zetőinknél keményen meggörbített tőrök nem 
leendettek, melyeknek egyikét rögtön megvá
sárolván, az még most is birtokomban van, 
ekkép a lehetőség kezünkben lévén, a tőrrel 
a sarkophag fölnyitásához kezdtünk fogni. Ez
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nem sokára sikerült is. A múmia azonban a 
szó szoros értelmében látbatlan volt, mivel egé
szen szalagok és kendők közé volt elrejtve, 
melyek egész alakját szorosan befödök, mig 
arczára ritka szépségű festett álarcz voltillesztve. 
Nyakán nyakkötőt viselt, és mellén arany- 
gyöngy-lánczot, kitűnő alakítás- s befoglalásai; 
e tárgyaktól a múmiát megraboltuk. (De 
tőlünk ismét mások által raboltattak el, egy 
olasz vámbázban.) Mi azonban némileg lélek- 
ismeretes tolvajok valánk, amennyiben miután 
a nyakkötőt, a gyöngyöket és egy, talán az el

ekkor kezdődött, fehér körvonalait a keleti 
égen kiterjesztvén. Feledünk a veszélyeket, 
melyeknek kitéve voltunk, feledünk az éhsé
get, s mindent, és a legközelebbi begy szikla- 
csúcsára másztunk föl, hogy a természet e leg
pompásabb szinjátékának tanúi legyünk. Az 
égöv széle hosszában, épen ott, hol a keleti si
vatagok az éggel érintkeznek, az égövön vilá
gos pir merült föl, mely mind világosabb, vilá
gosabbá lön ; a fehérből hirtelen sárgába ment 
át, a sárgából sötét sátrán-, a sáfránból rózsa
karmazsin- és bibor-pirosba, mig a keleti ég

a denevérek-, koporsók-, múmiák-, rothadó 
tárgyak-, viaszos kendők- és az idő befolyása 
alatt osszemorzsolt fáktól illatozott, s az üdítő, 
ruganyos életö légáradatok közt, melyek a 
völgyekben lebegtek, alig múlhatná fölül va
lami. De mindazáltal megjegyzésre méltó, hogy 
az egypíomi sirok között semmi halálos mias- 
mák nincsenek. A lég beszivásánál, melyet 
tartalmaznak, senki sem érzi a legkisebb ne
hézséget sem. — Én egész heteken keresztül 
aludtam a koporsók mellett, melyek mindegyi
kében halottak feküdtek, és soha a legeseké-

Egj arab nő imája, férje sírjánál.
(Lásd szövegét a 423-dik lapon.)

halt által még életében viselt kék porczellán 
gyűrűt eltulajdonítottuk, a koporsó födelét új
ból helyére illesztünk, s a koporsót mélyed lsébe 
visszahelyezvén, elhagytuk, hogy vagy a leg
közelebb ide jövendő európai utazók zsák
mányává legyen, vagy pedig csöndesen és nyu
godtan rejtekében maradjon a föltámadás nagy 
napjáig.

Az éhség ösztönzésére, mely benünket 
gyötörni kezdett, művészi érzékünk elgyön
gülvén, daczára az ószerüség nagy varázsának, 
a bejárathoz sieténk, és csakhamar a sivata
gok üdítő, ruganyos, édes, éles légkörében vol
tunk. Itt oly látványt élvezünk, mely az egyp- 
tomiak minden munkáját teljesen háttérbe 
szoritá — ez a reggszürkület volt, mely épen

egész hatalmas ivezete egy tarka lángtengerré 
lett, mely szikrázott, villámlott, reszketett, 
mintha a földsark minden reggeli pírját hirte
len együvé tették volna. A jelenlevők ajkairól 
egy szó se lebbent el. Mély csodálkozásban, 
mely lehetőleg az imádattal volt határos, az 
arabok, nubiaiak és európaiak, szemeiket a 
nap elö-futójára függeszték — e minden leírás 
fölött szép látvány, sziveinket áthatotta, min
den érzékünket igénybe vette, és a teremtő 
iránt hódoló tiszteletre gerjesztett bennünket, 
mig a hatalmas tüz-lap, szikrázóbb mint ol
vasztott arany, vakító sugár koszorúját a siva
tag szélein kiterjeszté, s egy pillanat múlva a 
nap teljes fényében mosolygott a földre.

Az ellentétet a katakombák belseje, mely

lyebb rósz hatást se vettem észre, habár a lég 
itt mindenütt nyomasztónak látszik is, és ezért, 
de csak épen ezért kellemetlen.

Ozoray Árpád.

Island és irodalma
(Képpel).

A távol Islandba. a tengertől körülzajlott 
szigetbe vándoroltak ki a 874-dik évtől fogva 
merész norvégi férfiak, mivel ott menttek vol
tak a királyok és más zsarnokok elnyomásaitól. 
Ott szabad köztársaságot alapítottak, mely 
csak a tizenharmadik század vége felé Norvé
gia uralmának vettetett alá.

y
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S ezzel véget ért ama őseredeti, sajátságos 
cultura, mely e magányos szigeten független
sége ideje alatt önállóan fejlődött ki és mely
nek legbájosabb virágai és legszebb gyümöl
cseiként az islandi költészet termékei tűn
nek föl.

De mielőtt a csodás sziget lakosairól és 
költészetéről szólnánk : egy derék német ter
mészetbúvár útleírásának kivonatát adjuk, ki 
nem rég természettudományi czélokból láto
gatta és hosszasb ideig tanulmányozta e csodás 
északi szigetet. *)

„Viktor Emanuel“ nevet viselő csavargő
zös födélzetén hagytuk el Kopenhágát april 
17-én.

Utazásunk a legkedvezőbb jelenségek 
közt kezdődött. Mig délelőtt szaporán hullott 
az eső, délután kiderült az ég. Az idő szép 
maradt, mosolygó, kék ég, meleg verőfény és 
csöndes tenger kisért bennünket még a Fárő- 
szigetekig értünk.

Utazásunk első napjai alatt, midőn még 
nem volt ismeretségem a többi utazók közt, s 
midőn átalában még nagyobb hallgatagság és 
komorság uralkodik a hajón, a hosszabb útra 
keltnek gondolatjai még rendesen a hátraha
gyott drága otthonon esüggvén, és a tengeri 
betegség is áldozatjait követelvén : ilyen ma
gam féle utazónak a természet vizsgálódása 
maradt fön egyetlenegy szórakozásul.

S ez nem is háladatlan foglalkozás e tá
jakon oly egyénre nézve, ki fogékonysággal 
bir a természet szépségei iránt.

A Sund- és Kattegatban érdekes és szép 
távlatképek, melyek a szemet lekötik.

Legelőször Helsingör, az egykori Sund- 
v á m h e 1 y mellett repül el a hajó.

E történeti nevezetes és egykoron oly né
pes és jómódú város, most vég pusztulásnak 
indul. A vám megszüntetése óta mintegy
12,000 lakos kénytelen volt ősi tűzhelyét oda
hagyni, kereset hiánya miatt. Helsingör előtt 
fekszik a régi Kronburg  nevű vár. To
vábbá Seeland és Jiitland kies rónái és a távol
ban fölnyuló svéd hegységek, melyek itt az 
ember figyelmét lekötik.

Utazásunk negyedik napján délkor Lei t h- 
b e, az Edinburgtól */2 órányira fekvő révvá
rosba érkeztünk meg.

Minthogy már reggel ismét tovább kellett 
utaznunk a skót főváros futólagos megszemlé
lésére csak a délutáni órák maradtak fönn. 
Körülkocsikáztuk Arthur Seat és Salisburg 
Ciaigs gyönyörű hegyeket, megszemléltük a 
történetileg hires Holywood-palotáí, Stuart 
Mária ereklyéivel, Heriots Hospital-t (kórház) 
és a füvészkertet. Edingburg, magában véve 
széles utczákkal és szép épületekkel biró vá
ros, különösen vonzóvá lesz kies fekvése és 
környéke által, melyet az angol kertészeti 
mesterség valóságos paradicsommá varázsolt át.

A következő napon már hajónk a skót 
partok hosszában repült el.

E partok nemsokára a távol ködben egé
szen eltűntek; valamint az Orkney és Schet- 
1 a n d szigetcsoportok is — bár hajónk köztük 
ment el — csak homályos szalagokként tűn
tek föl.

E szigetcsoportokon túl feltűnő a tenger 
színének és a hullámok mozgásának változása. 
Előbb a tenger zöldszinii volt, most pedig itt 
sötét azúrkék, a hullámok szélesebbek és na
gyobbak : oczeánon vagyunk.

Harmadnapra a Fárő-hegyek egyes csú
csai kiemelkedtek a köd- és tengerből, és nem
sokára Thorshavn öblébe érkeztünk.

A Farö-szigeteken utazónk öt hétig tar
tózkodott ; de ezek leírása nem tartozván szó-

* ) Dr. W i n k 1 e r , G., ki mint természetbúvár 
kisérte Ma u r e r ,  müncheni tanár és az északi történet 
és irodalom jeles búvárját egy  hosszabb Skandináviái 
utazásra.

rosan czikkünkhéz, siessünk tovább vele Is- 
landba. •

Május 28-án távoztunk Thorshavn öb
léből.

Komor nap volt, borús éggel és köd lepte 
hegyekkel. A tengeren is meglátszottak még j 
a közel múlt napok viharainak nyomai 1

Két nap múlva megpillantottuk Island 
partját.

Sürü felhöréteg alatt, mely az északi lát
határon terült el, csak keskeny fekete csikót 
vehettünk észre, mintegy keretet képezve a 
távolban az oczeán komor szürke színével ösz- 
szeolvadó kerek laphoz, IslaDd szigetéhez. 
Felettünk, és lefelé kelet, nyűgöt és dél felé 
az ég derült, halvány kék volt.

Itt a magas északon a nap csak vilá
gosságot, de kevés meleget ad ; hideg, idegen 
nap az, mely nem mosolyog reánk, melegítő 
sugaraival, mint déli hazánkban 1

Hajónk egyhangúlag hasítja útját a ma
gas széles hullámokon keresztül; utitársaim 
a hosszú tengeriuttól fáradva heverésznek a 
hajó szobájában, csak én magam állok a födél- 
zeten,szememet a tenger színén jártatva; körü
löttem a hajó legénysége szótlanul végzi szol
gálatát, a kapitány a hatodlóval (sextant) ke
res a nap után; a kormányos föltekerteti a 
kivetett mélymérőt, hogy megtudja milyen 
utat tehetünk egy óra alatt, a gépész a géphez 
vezető ut ajtaja előtt áll hosszú füstszalagokat 
eresztve kurta tajtpipájából és olykor-olykor 
mintha czinkos volna az ölő hallgatagság ösz- 
szeesküvésében egy-egy fehér csüllő lebben el 
fejem fölött; csak a gépezet egyforma ketye
gése, a kormányláncz nyögő csörtetése, és a 
hullámok egyhangú verése a hajó oldalaihoz 
annál hallhatóbbá és érezhetővé lesz a külön
ben siri csendben.

Ilyen volt a májusi nap az északi oczeánon!
De éj lön!... Nem, nem lön az, még az 

idő kereke is megállapodni iátszék, hogy ne 
zavarja öszhangzását azon komor vonásoknak, 
melyek itt a természetre nyomvák.

Május hó végével kezdődik e szélességi 
fokon az örökké tartó nap. Az éjfél oly világos, 
mint másutt a dél; a szellemek órájában az 
alkonypír csillámlott az islandi hegyeken, mely 
itt egyszersmind hajnalpirrá lön; és csak a 
csüllök, melyek az egész napon át körülra
jongták hajónkat, most eltűnésük által tanúsá
got tettek az éjről.

Sajátságos tünemény az. mely mély beha
tást tesz az utazóra.

Midőn másnap kora reggel a hajó födél- 
zetére léptem Island jeges hegyeinek lánczolata 
terült el előttem, mely hosszú fehér halotti 
ruhába burkolt gyászpadi oz hasonlított. A le
pel alatt egy óriás testének körrajzait, véltem 
fölismerni, ki ott heveri örök álmát; a körös- 
körül sötét felhőkkel borított ég pedig nagy 
halotti háznak látszik és szintén éreztem a ha
lottszagos levegőt lengeni azon szigeí felöl, 
mely talapzatul tűnt föl az óriási emlékhez, mit 
itt a halál és a megmerevedés rakott magának.

Nagyszerű, megható tájkép ez; de saját
képen csak a természettől itt összerakott óriás 
hegytömegek lepnek meg az első pillanatra.

E hegyek sem alakjaik, sem színük által 
nem keltenek bennünk tartós költői hangula
tot ; képzeletünk nem fogja kísérteties hegyi- 
manókkal és más hasonló tündéri lényekkel 
megnépesíteni, miknek az örökös jégből magas 
ormok, tornyokkal és erkélyekkel csillámló 
tündérpalotákat építenénk ; a szemlélőt nemso
kára csak ez az egyetlen érzés fogja el: „oh, 
én fázom!"

Island egész délkeleti részét, valamint kö
zepét óriási jegesek képezik . miknek legna
gyobbika maga 150 négyszög mérföldet foglal 
el. E jégsivatag belseje még eddig egészen 
ismeretlen : nem tudni váljon megszakadatlan

fönsikot (plateau) vagy talán mély, hóment 
völgyekké mélyed-e ? Határait még ember nem 
lépte át,és hihetőleg állat sem; és csak a ma
gasban lengő sas pillanthatott be.

Szorosan Island déli partján, és legtávo
labbra délnyugot felé előtolva, emelkedik az 
5400' magas Eyj af i al la - j okul. Ehhez 
közvetlenül kelet felé határos a kevésbé ma
gas és inkább egy fönsík széléhez, mint hegy
hez hasonlító Myrda l s - jökul  (1. képün
ket). Ezek a jeges hegyek voltak az első pon
tok, melyeket láttam.

(Vége következik.)

Az indus özvegyek állása, a társadalomban.

Mindenki fogja ismerni a Suttiismus, vagy 
az özvegyek elégétésének barbar szokását, 
mely Indiákban még néhány év előtt fönnál
lóit, melyet azonban a britt kormány bölcs jó 
akarata ma már lehetlenné tett. Mig azonban 
a kormánynak sikerült ez iszonyt gerjesztő 
látványokat megakadályozni, a társadalmi állás 
(melynek a Suttiismus csak egy részét képezi), 
még mindig érintetlen maradt, és csak kevés 
európai ismeri az iszonyú helyzetet — a több 
mint erkölcsi hálált — melybe a Hindostán 
özvegyek helyezvék. Az indus özvegyek iszo
nyú lealacsonyitása és szenvedéseinek követ- j 
kezö leírása ennélfogva az emberbarátokra 
nézve nem lesz érdektelen és ezélját nem fogja 
elhibázni, hogy minden emberi szívben föl- 
ébreszsze a részvétet.

Az ifjú leánykákat, mihelyt öt vagy hat 
évesek, eljegyzik, és alig töltik be tizedik évü
ket, már férjhez adják, s tekintet nélkül hajla
maikra, gyakran oly férfihez, ki ötször idősebb, 
mint menyasszonya.

Mihelyt e helytelen házasságok megköt
tetnek, a szegény leánykától megvárják, hogy 
az erényes nő minden kötelességét örömest be
töltse , és mik e kötelességek indus fogalom 
szerint, a „Padma Purana" az erkölcsi tanítá
sok e leginkább bocsült könyvének kővetkező 
kivonataiból megítélhetni:

„A nőnek meg kell gondolnia, hogy e 
földön nincs más istene, mint férje; odaadásá
nak oz legyen egyedül való tárgya. Férjének 
föltétien engedelmességgel tartozik. Valahány
szor férje társaságában van, szemeit sem más 
tárgyon nem szabad nyugtatnia, sem elfordit- 
nia, hogy kivüle más egyebet megtekintsen — 
késznek kell lennie fprje legkisebb parancsát 
azonnal megelőzni. Étkeznie csak akkor sza
bad, ha férje már étkezett; ha főijének böjtölni 
kell, a nő is hasonlóképen tartozik cselekedni.
Ha a férj illetlenül viselné magát irányában, 
öt fenyegetné, gúnyolná, vagy (még ha ok nél
kül is) megverné, nem szabad hangját ellene 
fölemelni, annál kevésbé tőle elfutni. Köteles 
férje kezeit megragadni és csókkal illetni, és 
tőle alázatos, szelíd hangon bocsánatot kérni.
Ha férjét valaki meglátogatja, fejét meghajt
ván vissza kell vonulnia, vagy munkáját foly
tatnia, anélkül, hogy a megszakítást figyelembe 
venné. A hányszor a férj kimegy, nejének várni 
kell reá, az ajtó küszöbéig tartozik elébe 
menni, öt üdvözölni a házban, számára egy 
szőnyeget készen tartani, hogy leülhessen, és 
az ételt fölszolgálni neki, melyet a férj Ízlésé
nek megfelelőleg, számára készített. Ebből az 
következik, hogy a tökéletes nőnek kötelessége 
férjével, miután az rá nézve több, mint minden 
a földön, több mint gyermekei, több mint ék
szerei, örömei, sőt tulajdon élete, — kötelessége 
magát ugyan azon a máglyán elégettetni."

E vázlat, az indus nö méltatlan állását 
ecseteli, azonban ennek következményei az 
egyénre nézve kevésbé sajnálatra méltók, mint 
azok, melyek által ily viszony az indus társa- 

1 dalom összegében öt együttes szenvedélybe
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vonja. Természetesen ott nincs semmi családias 
érzelem és semmi kilátás a gyermekek erkölcsi 
tulajdonainak valódi kifejtésére, hol a fő esz
köz a nemesítésre, az anyai gond, természetes 
hivatásától elvonatik, és az anyákat még gyer
mekeik szemében is lealacsonyitják. De sokkal 
iszonyúbb még a Hindu nő sorsa, ha özvegy- 
gye lesz. Bár többé nincs megengedve nekik 
a férjeik bolt testét elégető máglyára lépni, 
azonban jövő élei ük mégis nem kevésbé vau ha
lál-sötétségbe borítva; sőt még roszabb: mint 
valami eldobott, megvetett tárgyat tekintik, 
kinek jelenlététől mindenki eliszonyodik, mi
után a nép bit szerint az balvégzetet idéz elő.

Egy csodálatos, parancsoló szokás amely
től nincs fölebbvitel, megtiltja a nőnek, hogy 
második házasságra eszméljen, és az elvesztett 
férj gyászolásának vigasztalanságára Ítéli őt. 
Mihelyt a temetési szertartások véget érnek, 
a család még egyszer egybe gyűl, hogy (a tör
vényhez képest) a nő halálát megünnepelje, 
öt mondhatni, elevenen eltemesse. A Talyt, 
vagy az arany díszt, házas életének büszkesé
gét, ruháiról letépik, fejét kopaszra nyírják, 
és ezzel a megvetett, gyűlölt özvegyi állapotba 
sülyed le.

Minden keresettebb ruházat és táplálék 
el van tiltva tőle; a családi ünnepélyekben 
való minden részvétből kivan zárva, valamint 
a nyilvános ünnepélyekből is. Ha gyermekei 
nincsenek, állapota még sajnálatra méltóbb. 
Férjének családja épen úgy eldobja, mint tu
lajdon rokonai, kik őt mint hasztalan terhet 
tekintik és minden alkalommal „Mounda," 
„kopaszfejünek" hallja magát bélyegeztetni.

A kora év, melyben a házasságokat kötik, 
a kegyetlen törvény, mely a férjnek megengedi, 
hogy többször házasodjék, de a nőnek meg
tiltja, hogy másodszor férjhez menjen, (a mi 
oda vezet, hogy gyakran egy hatvan hetven 
éves öreg ember, gyöngéd korú leánynyal kél 
egybe) és e mellett az éghajlat, melyben a cho- 
lera a népességet szabály szerint megtizedeli, 
azt idézik elő, hogy India mindig telve van 
özvegyekkel. Egy katholikus missior.árius mint 
példát hozza föl, hogy a Madura kerület egy- 
egy falujában, hatvan családból hetvenhat öz
vegy van, kik közül sokan még nagyon fiata
lok. Gyakorta megtörténik, hogy e szerencsét
len özvegyek, a lealacsonyitás, a csúfolódás és 
gúny érzete által tulárasztva, öngyilkosságot 
követnek el, vagy pedig szemérem nélküli bű
nös életnek lesznek áldozataivá.

E szenvedések és e nyomor elbeszélése 
által megindittatva, pár év előtt egy, Franczia- 
országban alapított, nagyrészt angol hölgyek
ből álló apácza rend (melynek alajitónője 
Hoogvorst bárónő, született d’ Oultremont 
grófnő) elhatározó magára vállalni a föladatot, 
ez özvegyek állapotán nemcsak javítani, ha
nem őket Indiák polgáriasítása és a keresz
tyén vallás terjesztésének eszközeiként fölhasz
nálni. Az angol kormány már sok év óta fára
dozik e kiáltó íoszat leküzdeni és emberbará
tok nagy jutalmakat tűztek ki India férfiai 
számára, hogy őket rábírják az özvegyek férj- 
bezmenetele ellen táplált előítéleteik föladá
sára, de mind ez semmit nem eredményezett.

A fönt említett szövetség czélja azonban 
ez: az indiai birtokok nagy városaiban menhe- 
lyet alapítani, a szomorú babona ez ártatlan 
áldozatai számára. Tricbinopoliban már alapí
tottak egy házat, és e szegény özvegyek közül 
nagy számmal, a lemondás érzetére biratván, 
vallásos társulatokban vagy szövetségekben 
kívánnak egyesülni, s (az angol apáczák ve
zetése alatt) gyermekek és árvák növelése, 
tanítása, s a szegény és beteg kórházak veze
tésével foglalkozni. A Trichinopoliban levő 
házon kívül, mely mintegy öt év előtt lön 
megalapítva, a szövetség a Madura tartomány
ban még két más házat akart alapítani, egyi
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két Madura városban, a másikat Negatapam- 
ban, melyek e nagy munka középpontjaiul 
fognának szolgálni.

Minden házzal egy menhely, özvegyek, 
egy kórház, betegek, iskolák Hinduk és egy 
árvaház, indus gyermek számára, lesz össze
kötve, melyek mindegyikében egy angol apá
cza jövend főnöknőül. —r-p.

Egy arab nő imája férje sírjánál.
(Képpel).

Az arabok a hagyomány által szentelt 
imákat rebegnek elhunyt kedveseik sírjánál; 
de egyszersmind rögtönzött fohászkodások is 
ömlenek ajkaikról, melyekbe óhajtásaikat az 
elhunytak jólétéért foglalják be; e rögtönzések 
aztán a fohászkodó érzése, kedélye és képze
lete szerint különböznek egymástól, és gyak
ran elég jellemzetesek.

Az arabs ritkán mutatja fájdalmát, sőt 
azt minden módon elrejteni törekszik, és roko
nai sirjái.ál mondott imáiban nem fájdalmának, 
hanem az isteni akaratban belyzett határtalan 
hitének ad kifejezést. íme, a következő sorok
ban érdekes kis töredékét közöljük egy fiatal 
arab nő férje sírjánál mondott imájának:

„Oh, hatalmas Isten 1 aki a földet, a be
gyeket és az ezek fölött lebegő bét mennyet 
teremtőd; örök Isten, aki az ég boltozaton 
a nap csillagát és az éji lámpát meggyujtottad; 
aki a sós és édesvizü tengerek közé áthághat- 
lan falakat raktál; irgalmasság Istene, aki az 
emberrel együtt a vizet teremtetted, és hogy 
tápláld, az esőt a felhőkből hullatod; a füvet 
zöldelteted, a búzát csíráztatod, a szőlőtőkét, 
pálma-, fige-, olaj-, és gránát-alma-fát tenyész
ted, oh, irgalmasság Istene, könyörülj fájdal
mamon, és ne tégy istenkáromlóvá. Tied a di
csőség, egyetlen és végeden Istenem! Te, ő 
neki, kit én siratok, megkönnyítetted az utat, 
amely az élethez vezet. Te kellemes külsővel, 
deli termet-, nyúlánk testtel, tiszta észszel és 
folyékony beszéddel áldottad meg. Te fült és 
szemet adtál neki, és habár a romlottak közt 
élt, az isteni tudomány és törvény iránt sem 
süket, sem vak nem volt. A próféta igéit és a 
korán tantételeit szivében őrizé. Mint buzgó 
muzulmán egyszerűen, és minden pompa nél
kül élt családja körében, és nem szegte meg 
az Ur törvényét, amely tiltja a gyilkosságot és 
hitszegést; mint erényes, igazhitű nem tagadá 
a föltámadást, és nem forditá el szemét a jövő 
élet reményétől; mint az irgalmas Isten szolgá
ja követé a szellem sugallatát, és ellenállott El- 
lis csábitgatásának. Reggel, délben és este)térd- 
re borulva rebegé el a legszentebb verseket. 
Gyermekeket ohajtottbirni, hogy azIJr félelmé- 
reoktathassa; felebarátjaittámogatta, az árvák
ról gongoskodott, az utasok és szegények közt 
alamizsnát osztogatott; visszatartó magát oly 
élményektől, melyek a szent havak alatt tilo
sak. A Rámáján ideje alatt szigorúan megtartó 
a böjtöt; meglátogató a „szent helyeket"; az 
erényben való kitartásáért megérdemli ajutal- 
mat és a Te Ígéreteidnek teljesülését. Oh, Is
tenem ! Te ez igazhivöt az életből a halálba 
vezetőd; béke legyen vele!

Tedd sirját, melybe szólitád, oly édessé, 
hogy a föltámadás napján abban való pihenését 
csak egy napnak vélje. Oh, Allah! Adj e lé
leknek örök, gyönyörteljes és végetlen életet! 
Helyezd el az igazhivöt, kit én siratok, a hete
dik égbe Jónás és Elisa mellé. Fejét dicsfény 
övezze. Gyönyör és szépség sugározzanak neki, 
melyeknek színe a gyöngy fehérségével vetél
kedjék. Edenben járkáljon és pihenjen fris és il
latos lombok árnyékán; kristály serlegből igyék 
illatos muskátot vegyítve a Tuba vizével, mely
nek üde forrása az Öröklétű trónjánál ered,
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Ez igazhitű elköltözött merítsen örökké a bol
dogság e forrásából, és szivem őrizze meg eré
nyeire való emlékét: oh hallgass meg. emberek 
Ura, emberek királya, emberek Istene!

—d -

Az éretlen gyümölcs. *)

Senki sem kételkedik a fölött, hogy az 
éretlen gyümölcs ártalmas, még is széltiben fo
gyasztják azt, valamerre csak tekintünk, külö
nösen fővárosunkat, a rendőri felügyelet hi
ánya miatt, a gyümölcsárusok furfangos szel
leme leginkább éretlen gyümölcscsel áraszt
ja el.

Különös némely dolgok menete jelenkori 
iparos világunkban, igy a gyümölcs árulásnak 
is sajátságos forgása van.

Először is a gyümölcsféléknél sokat adnak 
azok külső szépségére, és miután a legtöbb 
gyümölcs sokkal szebb, ha félig érett, mert né
mely gyümölcsök ha jól megérnek, puhák, kön
nyen megtörődnek; ez oknál fogva minden | 
gyümölcsöt éretlenül hoznak a vásárra s árul
nak, úgy látszik azért, mert igy kelendőbb, 
minthogy a szemnek jobban bizelg.

De másodszor olyan az ipar szelleme, hogy 
azon, bár minemü árus, aki magát előkelőbb
nek hiszi, jogosultak tartja magát, ugyan azon 
portékát drágábban adni el, mint egy másik.
Ki nem tapasztalta hogy előkelő vagy birneves 
vendéglőben drágábban mérik a roszab bort, 
kis korcsmákban pedig ugyan olyat vagy job
bat kapni olcsóbbért. így van ez minden porté
kával s ezen aristokratikus önhittség mai na
pon elterjedt már a gyümölcs árusokig is és 
különösen az állandó kofák között uralkodik, 
kik rangjuk alattinak tartják ugyan azon gyü
mölcsöt két—három oly áron nem adni el, mint 
a minő áron a falusiak itt árulják. De a gyü
mölcs ily mesterséges megdrágításának az az 
eredménye, hogy kevesebb a vevő is és a por
téka egyik napról a másikra megmarad s nagy 

i része megromlik. A romlottat persze olcsóbban 
kell eladni, vagy egészen eldobni, azért kell j 
az egészet magasabb áron árulni, hogy az el- j 
romlandó is meglegyen az eladotton nyerve, 
így ismét az eladás időbe kerül, várni és lesni ; 

i kell azon vevőt, ki a nagyobb árt is megadja, 
mert ilyenek is akadnak, és épen ez oknál j 
fogva is szükséges a gyümölcsöt félig érett ko
rában szerezni be, mert igy tartósabb s mint 
fennen mondtuk szemre tetszetősb is.

Hát azzal senki sem gondol, hogy a félig 
érett gyümölcsnek nincs az a jó ize, mint a te- 
lyesen érettnek ? kérdi valaki. — Jámbor kér
dés, — az embereket legtöbbször a külszin 
csábítja el, s hogy aztán milyen izü, azzal az 
eladó keveset törődik, csak szép legyen és so
kat csábítson.

Ámde az éretlen gyümölcs egészségtelen 
is! — Ezzel aztán az, a ki azt árulja, épen 
semmit sem törődik; az nem az ő dolga.

Most miután a gyümölcs-iparnak titkait 
elmondtuk, lássák hogy mikor, miként és mi
ért ártalmas az éretlen gyümölcs.

A gyümölcsöket átalában két sorba kell 
osztanunk : savanyus és nem savanyus gyü
mölcsökre, mert e kétféle közt nagy a különb
ség. Savanyus gyümölcsöknek nevezzük kü
lönösen azokat, melyek éretlen korukban tisz
tán savanyu izüek, s csak később édesednek 
meg. Ilyenek az eper, málna ribiske, pöszméte 
cseresnye, meggy, baraczk, alma, körte, szilva, 
szőlő, berkenye, lasponya, som. A tisztán édes 
gyümölcsök nálunk a füge, dinnye, kukoricza, 
a déliek közül datola, ananasz, banane sat.

*) Ez épen most nagy figyelmet érdemlő czikket a 
jelesen szerkesztett „Egésségi Tanácsadódból vettük.

S z e r k.
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A savanyusakat azért különböztettük meg, 
mert ezeket éretlenül, vagy félig érve ia sokan 
kedvelik, különösen meleg nyárban, a mikor 
az ember savanyu étel után eped, és a melyek, 
mint minden éretlen gyümölcs ártalmasok lé
vén, bővebben éldelve könnyen betegséget 
okoznak.

És mi legyen az oka annak, hogy az éret
len gyümölcs ártalmasabb, mint az érett ?

Ennek az oka abban rejlik, hogy az éret
len gyümölcsnek nedve belső erjedésben van 
mindaddig, mig meg nem érett s az erjedésben 
levő anyagoknak mindenkor egyúttal erjesztő 
tulajdonságuk is van, s ennél fogva ezek a
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gyomor nedveit is sajátlagos erjedésbe hozzák, 
s megrontják. E tekintethői legártalmasabb a 
gömbölyű szilva, különösen annak magjához 
tapadó része, és még is ezen gyümölcsöt fo
gyasztják leginkább, talán mert a legócsóbb.

Az éretlen gyümölcsök sorába tartoznak 
az Olaszországból hozott savanyus gyümöl
csök is, minő a cseresnye, meggy, baraczk; eze
ket is a szállitás miatt mind félig érve szedik 
le, de melyek inkább korább érésük miatt jő- 
nek hozzánk, de izük sokkal roszabb mint a 
mienkké, sőt befőzésre sem jók, miként azt 
azok tapasztalták, akik ilyent befőztek, mert 
szívósak és Ízetlenek.

NEGYEDIK ÉVFOLYAM.

Az éretlen gyümölcs sokkal egészségesebb, 
főzve, azért ott, hol a szegény ember reá szorul, 
ajánlatos, hogy főzve egye.

Legegészségesebb, de legizesebb is min
den gyümölcs, ha éretten leszedetik, s aztán 
pár napig állni hagyjuk, de szétrakva, és nem 
kupaczba, igy állva éri el csak tökéletes meg- 
érését; mert a legtöbb gyümölcs ez időpont 
előtt leesik a maga súlya miatt fájáról.

A gyümölcs evésnek azonban, ha a leg- 
éretebb is, meg van a határa, melyen túl ár
talmára van az egészségnek, a legelső, hogy 
felfúvódást okoz, a mikor aztán tartózkodni 
kell tőle. „E. T.“

TÁRCZA.
Egyletek és közintézetek.

* A z á l l a t k e r t i  t á r s u l a t  utóbbi választ
mányi ülésében (szept. 7-én) értesültünk hogy gr. Pálffy 
János ur, ki mint részvényes 1000 frtot irt alá, egyelőre 
még külön 1000 frtot ajánlott fel azon czélra, hogy az 
állatkertben csinos zene-kioszk építtessék. Ide igazítandó 
tehát a lapokban közlött azon téves hir, mintha ö inga 
az utóbbi czélra már is 3000 frtot ajánlott volna. — Je
lentetett továbbá : hogy a teleknek birtokba vétel meg
történt, s ennek folytán a deszkakerítés munkába vétele 
elhatároztatott. Tehát csakugyan megkezdődik már a 
munka! — A részvények harmadik részletének befize
tése november 15-ig iratik ki. Egyúttal intézkedett a 
választmány a részvényivek czélszerü kiállittatása iránt, 
mely ügyben különösen gr. Széchenyi Ödön szíveskedik 
eljárni. — Szükségesnek találtatott egy gazdának al
kalmazása 50 frt havi fizetés mellett, ki részént az ál
latkerti munkálatokra lehetőleg folytonosan felügyeljen, 
részint a rószvénydijak beszedése után járjon, — s erre 
mint több oldalról különösben ajánlott egyén Marék Fe- 
rencz ur választatott. A könyvvezetés ügye Cserhalmay 
Ferencz ur kezeiben fog öszpontosulni, ki már is min
dennemű szükséges ügykönyveket a legczélirányosabb 
beosztással készített. A vendéglői helyiség s egyéb épit • 
kezések teljesítésére vállalkozók fognak felszólittatni, 
hogy a kellő biztosítékok mellett a legjutányosabb mó
don lehessen ezeket fékezni. — Az igazgató választása 
september végéig marad e l , mig ki fog tűnni: nem 
ajánlkozik-e ezen hivatalra alkalmas hazai egyén. S 
erre figyelmeztetjük különösen lehető szakférfiainkat 
mint első dologra. Mert ha hazánkfiai közt csakugyan 
nem találkoznék minden tekintetben alkalmas egyén, 
vagy ilyen nem akarna ajánlkozni, semmikép sem lehe- 
tend majd védhetni az egyletet, ha külföldit hí meg ez 
állomásra. FŐ-dolog, hogy bizalommal legyünk hazai 
erőink iránt; erre nyitva az ut. De tulbizakodással el
rontani a dolgot nagy hiba volna. Azért tehát előre, k i
ben tehetség és tárgyismeret van; azután — meg kell 
nyugodnunk, s meg is nyugszunk szívesen.

Zrodalom és művészet.
#A  n e m z e t i s é g i  k é r d é s  Magyarországon 

szerb szempontból. Ez czime Poppovich Milos, a belgrádi 
„Vidov-Dan" szerkesztője legújabb munkájának, melyet 
Sárcsevics Ambrusz magyarra fordítván, felhívja reá az 
összes olvasó magyar közönséget, jelesül azon honfiak 
figyelmét, kik a nagyhorderejű nemzetiségi kérdés meg
oldására hivatvák. A műről magáról Sárcsevics úgy nyi
latkozik, hogy e kérdést eddigelé ily mélyen beható tudo
mánynyal, ily megdönthetien történelmi igazsággal, ily 
tiszta részrehajlatlansággal, még egy szláv publiczista 
sem tárgyalta ; vonatkozva pedig a magyar és szerb nem
zet közötti viszonyra, e tekintetben a nagy szerb hazafi, 
Tököly Szabbasz óta még egy szerb sem szólott magyar 
és szerb testvéreihez hasonló kibékítő hazafiui lelkülettel 

| és testvéri őszinte szeretettel. A mü f. évi okt. 20-ig 10 
| nyolczadrét ivén fog megjelenni. Elö-fízetési ára 1 forint, 

mely a fordítóhoz Szabadkára beküldendő.
* K n a h l n é  a s s z o n y ,  a budai dalárda derék 

karnagyának neje, a nemzeti színpadon mint altistáné

fogja megát 3 szerepben bemutatni. E szerepek: Azucena, 
Orsini és Pierortto, színház érdekében is óhajtandó lenne 
a t. miikedvelőnő sikere.

* A s z e r b  s z í n h á z  i g a z g a t ó s á g a  
Aradról következő háiaszószattal búcsúzott e l : — „A 
szerb nemzeti színtársulat Aradra jővén, itt oly szives 
részvétben és pártolásban részesült, mely várakozását is 
felülmúlta s melyet hajlandóbb a zsenge intézet iránti 
gyengéd kíméletnek, mint saját érdemei megjutalmazá- 
sának tulajdonítani. — E részvét nem csökkent elejétől 
végig, mit a mindig szép számmal összegyűlt közönség 
tanúsított, úgy hogy bízvást állíthatni: miszerint, ha az 
előadások rövidebb idő alatt bevégeztetnek, a társulat 
minden tetemes költségei mellett, még nem jelentéktelen 
felesleget is mutathatott volna fel. — Fogadja az itteni 
lelkes és müveit közönség buzgó pártfzgásáért nemze
tünk és intézetünk nevében hálás köszönetünket. Adja 
az Isten, hogy e szives fogadtatás, ez előzékeny, barát
ságos bánásmód, melynek itt tanúi és részesei voltunk 
és melyet feledni soha sem fogunk, viszhangra találjon 
minden honfi szivében, — hogy előjele legyen egy bol
dogabb korszaknak, melyet mindnyájan oly epedve vá
runk : hazánk különféle nemzetiségei egyetértésének! 
Aradon, szept. 6-án 1865. A szerb nemzeti szinház igaz
gatósága."

* B u l y o v s z k y  L i l l a ,  ki magyar nyelven 
megjelenendő norvégia utazásán dolgozik, midőn épen 
vendégjátéki szerződése folytán Amerikába volt uta
zandó, Glasgowban lábát ficzomitotta ki, s e súlyos bal
eset következtében huzamosb ideig nem léphet színpadra.

* M o s o n y  i „ S z é p  I l o n k á j a 11 dalamaiból 
L i s z t  Ferencz egy nagyobb rapszódiát irt, mely leg
közelebb meg fog jelenni. Szép figyelem és kárpótlás a 
nemzeti színháznál tapasztalt mellőztetésért.

* Z e n é s z e t i  m a g á n - t a n o d a .  Jövő októ
ber elején Á b r á n y i  Kornél, a „Zenézeti Lapok" ér
demes és nagyképzettségü szerkesztője, magán-taninté
zetet nyit meg, melyben a zeneszerzés elméleti és gya
korlati szabályait, a zeneirodalom történetét s a szépé
szeti mübirálat kellékeit fogja tanítani. Sikert kívánunk 
szép czélu törekvéseinek.

* A d e b r e c z e n i  á l l a n d ó  s z i n h á z  okt. 
7-én fog megnyittatni.

* A  n e m z e t i  s z i n h á z  d r á m a b i r á l ó  
v á l a s z t m á n y a  „A férj szökik" czimü eredeti víg
játékot fogadott el.

* „A f é r j  s z ö k i k "  czimü vígjátékot, melyet 
közelebről a színházi drámabiráló választmány elfoga
dott, B é r e z i k  Árpád irta.

* A  r e d o u t  f a l f e s t  v é n y e i n e k  ü g y e .  
A képzőművészeti társulatot az az elégtétel érte, hogy az 
ez ügyben tett felszólalását felsőbb helyen támogatták, 
s egy helytartótanácsi leirat ezen falfestmények hátra
levő részének elkészítésére uj pályázatot rendel hirdetni.

Budapesti hírek.

* A z  o r s z á g h á z  ‘nagy’ gyülésterrae huszon- 
kilencz négyszög öllel lesz tágasabb mint a vigadó dísz
terme. Két nagy karzat lesz benne, külön páholyokkal 
a felsőházi tagok, urhölgynek és hírlapírók számára.

* A z ú j p e s t i  v a s ú t  ü g y é b e n  a pestvá
rosi gazdasági bizottmány a következő javaslatot ter- 
jeszté a várostanács elé: A tervezett boulevárd felállí
tását , mi 400,000 frtba kerülne, a bizottmány nem ta
nácsolja. A vasuttársulatnak meg lenne engedendő a 
vasút sineit a vasút közepén elhelyezni azon kötelezte- 
téssel, hogy a társulat, ha idővel a boulevárd mégis fel- 
állittatnék, köteleztetve lenne a síneket az ut közepé
ről eltávolítani és saját költségén a lipótvárosi oldalra 
átteni. Minden költséget, mely a pálya elhelyezésénél a 
csatornák s utczai kövezet átalakításában történhetik, a 
társulatnak kell viselni. 40 év múlva a vasút minden 
hozzátartozó vagyonnal együtt a város tulajdona lesz. 
Ha azonban e vállalat bármely okból ez idő előtt oszta
nék fel, a társulatnak az illető utczáknak, melyeken át 
a vasút vonul, eredeti állapotába való áthelyezéséről 
gondoskodnia kell. A terület földesúri jogának elismeré
séül a társulat a városi pénztárba évenkint egy db ara
nyat fizet. — E javaslat a várostanács egyik közelebbi 
ülésében kerül tárgyalásra.

* A v á r o s l i g e t i  d a l á r d a - ü n n e p é l y  a 
belépti jegyekből összesen 7857 frt 88 krt jövedelme
zett ; a kiadások mintegy 8000 forintott tesznek.

* A v í z v e z e t é k  ü g y e .  A napokpan érke
zett le Pest város hatóságához a ra. k. helytártótanács 
intézménye, mely szerint a pesti vízvezeték létesítésére 
alakulandó részvénytársulatnak az előmunkálatokra szük
séges engedély megadatik és az alapszabáyoknak jóvá
hagyás végetti fölterjesztése elrendeltetik. — Hány
szor irtunk már efélét, már évektől fogva, anélkül, hogy 
valami eredményét látuók. Óhajtandó lenne, hogy most 
már végre a munkálatok megkezdését is jelenthetnök.

* B é l y e g  m e n t e s  o k m á n y o k .  A hivatalos 
lapban olvassuk: A cs. k. pénzügy minisztériumnak 
múlt hó 21-röl a magyar kir. udvari kauczelláriához in
tézett közleménye szerént, a magyar bíróságok előtt 
tárgyalt kisebb hatalmaskodási perekben előforduló be
adványok, jegyzőkönyvek, mellékletek « ítéletek, ha 
az illető kereset és tárgyalás a kártalanítási kérdés mel
lőzésével csak a felperes személye, vagyona vagy jogai 
ellen történt önhatalmú megtámadás tényére és a H. T. 
K. II. részének 66-dik czime szerént kimérendő pénz
büntetésre szorítkozik, bólyegmentesekuek nyilvánít
tattak.

* A p e s t i  j ó t é k o n y  n ő e g y l e t  a szept. 
8-tól okt. 28-ig terjedő nyolez hétre, 588 szegény szá
mára 2984 frt 83 krt utalványozott.

* A „ P a n n ó n i a "  h i d m i n t á t  mely mint 
tudva van, a vigadó első-emeleti helyiségeiben van ki
állítva, tegnapelőtt délután b. Sennyey és Bartal György 
urak meglátogatták, s figyelmesen megszemlélvén a 
nagy gonddal kiállított mintát, s végig hallgatván K a u- 
s e r mérnök (a terv készítője) megmagyarázó felvilá
gosításait, óhajtásukat fejezték ki, hogy vajha a szép 
terv mielőbb valósulást nyerne, s vajha nagybani alkal
mazás és kivitel ne ütköznének leküzdhetlen akadá
lyokba. Mi is ezt óhajtjuk ! — E mintát Béosben is ki 
fogják állítani, honnét azután Párisba és Londonba fog 
küldetni. Á bécsi épitéueti igazgatóság a szerkeaet raj
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zát eddig is kitűnő figyelemre méltatta, most pedig a j 
minta kiállítását meleg részvéttel sürgeti.

* A s v á b h e g y i  l a k o s o k  az ottani viz- 
szükségen vízvezetékkel szeretnének segíteni, mely a 
hely gyér forrásait együvé gyüjtené. E vállalat mintegy 
10,000 frtba kerülne.

* A s z e r b  n e m z e t i  s z í n t á r s u l a t  mint 
halljuk, már többször tett lépéseket, hogy Buda-Pesten 
néhány vendégelőadást tarthasson. Az erre szükséges 
felsőbb engedély azonban mindig megtagadtatok volna. 
Ezt mi teljességgel nem tudjuk elhinni, de ha úgy lenne, 
hát csak folyamodjék most, s a jelen kormány bizonyára 
nem fogja méltányos kérelmét visszautasítani.

* A l e é g e t t  G r i f f h e l y é r e a  tulajdonos, 
mint hírlik, nem szándékozik uj épületet emelni, hanem 
— miután elül az épület nem omlott be, csak azt akarja 
betetőztetni, s az udvarban uj állást és istállókat emel
tetni. Tehát ismét uj tüz-fészket a nemzeti színház tő
szomszédságában ! — Reméljük, hogy a városi szépitési 
s biztonsági bizottmány e veszedelmes épitkezést meg- 
akadályozaudja, s a n. színház igazgatósága is mindent 
elkövetend az intézet védelmére. Az már aztán csak
ugyan botrány lenne, ha a leégett valóságos alföldi csár
dát azzá alakitnák vissza, ami volt.

* A b u d a p e s t i  s z a b ó k a  külföldiek min
tájára egyletet alakítottak, melynek czélja az, hogy az 
iparüzletökhöz megkivántató anyagokat nagybaui vásár
lás utján olcsón és jó minőségben megszerezhessék, s a 
társulati tagokat azokhoz ily módon hozzá jutatthassák.

* „P e s t i n e m z e t i  h á z i k  e n y é  r.“ E czim 
alatt sütet K r e i t e r J á n o s  ur igen jóizü házikenye
ret, a Rózsatéren 3 sz. a. a „szarvashoz" czimzett újon
nan fölszerelt sütödéjében. E kenyeren jó izén fölül azt 
is dicsérik, hogy 10—20 napig marad meg frisen. Az 
ára is jutányos. A j á n l j u k  az  i l l e t ő k  f i g y e l 
mé b e .

Vidék és vegyesek.
* P á p á n ,  T o l n á n  é s  A.-M a r ó t h o n táv

irati állomások állíttatnak.
* M a g y a r  k e r e s k e d e l m i  c z i k k e k  

L o n d  ó n b a n .  Diósy hazánkfia írja Londonból, hogy 
ott négy hó alatt ápriltól júliusig 36, 177 font magyar 
dohány kelt el, egészben véve pedig dohánykelet másfél 
millió fontnál többre rúgott ez idő alatt; tehát a magyar 
dohány kelete még nagyon csekély. — Ez alkalommal 
azt is emeliti Diósy, hogy házimarha behajtása Angliába 
mindennap növekszik.

* H a l a d u n k !  A gőzmozdonyokat már közön
séges utón is alkalmazzák Fraucziaurszágban, mint An
gliában gazdasági czélokra már régebben használták. A 
Rhone bal partján e napokban már gőzmodony fogja szál
lítói az utasokat, nem különben Londonban is kiadott 
szept. 1-én a szabályzat, mely a gőzmozdonyoknak az 
országutakon közlekedését kisérletképen két évre en
gedélyezi.

* S a p i e h a  Á d á m  h e r c z e g e t  a galicziai 
landmarsall fiát, a napokban Párisban egy ismeretlen 
egyén le akarta szurui; de a tőrt a herczeg tárczája fel
tartotta. A bűnös megszökött.

* A  p e s t - l o s o n c z i  v a s p á l y a  ü g y é 
h e z .  A „W. Abendp." írja : „A pest-losoncz-beszter- 
czebányai vaspálya- s a Sz.-István-kőszénbánya-társulat 
ideiglenes tömeggondnoksága ez évi aug. 24-éu az eddigi 
technikai igazgatót báró W o b e s e r  Oskárthivatalától 
elmozdította s Neiser Ferencz mérnököt igazgató főmér
nökké nevezte ki, egyúttal öt a vaspálya s a bánya tech
nikai s administrativ vezetésével bízta meg. — A Pest 
és Szalgó-Tarján közti vaspályavonal teljes elkészítésé
hez s teherszállításra alkalmassá tételéhez mintegy fél 
millió forintnyi töke elégséges. -  A társulat vagyoná
nak eddigi kezelésmódja szigorú vizsgálat alá fog vétetni 
s a további rendszabályok ezen vizsgálat eredményétől 
függnek.

* P é c s  v á r o s a  az ottani izraelita zsinagóga 
építésére 200,000 darab léglát adományozott.

* M. h ó 27-án, Ő r h e g y e n ,  gr. Majláth A. ő 
excja birtokán, Bodrogköz legkisebb helyén, a bodrog

közi ifjúság az agárdi leégettek számára szinielőadást | 
rendezett, Gaalnak „Bor és szerelem" czimü vígjátékét > 
élvezhetőleg adván elő. A tiszta jövedelem 60 frtot tett. j 
Az előadáson a nagykegyességü Majláth grófok s a le
leszi premontreiek is résztvettek. Hallomás után, a si- | 
kér által buzdítva, Kisasszony napjára uj előadást ter
veznek.

A párisi magyar egyletről.
A „F. L.“-ban olvassuk: Egyletünk minden hó 

első vasárnapján gyűlést tart, de az augusztusban tar
tott a legörvendetesb vala az eddigiek közt. Ekkor kap- ‘ 
tűk meg a hatósági engedélyt, mely egyletünk nvilvá- ! 
nosságát elösmeri, s melynek kieszközlését derék elnö- 
künk, V á s á r h e l y i  I m r e  orvos-tudor buzgalmának 
köszönjük. Ez okirat a számosán egybegyült tagok öröm
zaja közt olvastatott föl, s elhatároztuk, hogy helyben
hagyott alapszabályainkat magyar és franczia nyelven 
kinyomatjuk. Ekkép egyletünk, mint akármely más 
nyilvános intézet, szabadabban mozoghat, gyűléseket 
hirdethet, és úgy anyagi, mint szellemi érdekeit hatha
tósabban előmozdíthatja. E jobb jövő előjele az a két 
különböző ünnepély is, melyet múlt hóban rendezénk. 
Nevezetesen mi is megünnepeltük Szent István királyunk 
napját, s tartottunk egy magyaros lakomát.

A Párisban lévő magyarok, leginkább elnökünk 
bájos neje, Vásárhelyi Lenke úrhölgy törekvése és vonzó 
modora által buzdítva, számosán jelentek meg az ódon 
külsejű Notre-Dame templomban délelőtt 11 órakor, hol 
egy óra hosszáig misét halgatánk, emlékeinkkel a hazá
ban és történeti múltunkban bolyongva.

A l a k o m á r a '  számos vendég jelentkezett. — 
Köztük többen igen szerencséseknek érezték magukat, 
hogy hosszú évek óta hazájuktól távol, újra egy magyar 
lakomában vehetnek részt. Ebéd!közben V á s á r h e l y i  
elnököt egy gazdagon kiállított ezüst serleggel tisztel
tük meg, melynek közepén a magyar czimer és körülötte 
e felírás ragyog : „A párisi magyar 'egylet V á s á r 
h e l y  i I m r e  elnökének. 1865. aug. 20-dikán.“

Alólirtat bízták meg, hogy ez emléket átadja, mely 
megbízást a következő szavakban teljesité :

„Tisztelt elnök ú r! A sors által honunktól ily tá
volságra vezetve, habár a nemzetnek csak igen csekély 
részét képezzük i s , még sem feledtük el a nemzetisé
günkhöz való szoros ragaszkodást és társas körünk fen- 
tartásának kötelességét. Hogy hívek maradjunk honunk 
szokásaihoz és emlékeihez, e mai szent napot sem mu
laszthattuk el megünnepelni. Honunk iránti szeretet lel- 
kesite arra is, hogy az egyetértés szoros kapcsával egy 
valóságos társaságot alakítsunk. Megalakulván ez egy
let, ön volt az, ki mint elnök, hatósági megerősítését ki
eszközölte. Miután oly szerencsés vagyok, itt egybe
gyűlt honfitársaim érzelmeit tolmácsolni, és önnek egy
letünk érdekében elkövetett tetteiért köszönetét nyilvá
nítani : fogadja el hálánk és tiszteletünk jeléül e serleget, 
melyet ime átnyújtani bátorkodom. Minket ez által be
cses emlékében megtartván, higyje meg, hogy nemes 
tette előttünk örökre feledhetlen marad."

A jelenlévők „éljen“-ei után a megtisztelt követ
kezőleg válaszolt:

„Uraim ! Ha bevallom nyilvánosan önök előtt meg- 
illetődéseraet, nem üres szóvirág ez, de tiszta valóság. 
Nem is akarom titkolni elfogultságomat, mert ez leg
alább ki fog menteni önök előtt, ha nem tudnám kellő
leg kifejezni azon érzelmeket, melyek e perczben szive
met túlözönlik. De hol is találnék méltó szavakat meg
köszönni azt a szives fagadtatást, melyben önök részesí
tenek ? Hogy tudnám méltólag megköszönni e kedves 
meglepetést, melyre önök csekély fáradozásaimat érde
mesnek találták ? — Nincs itt arány uraim, a jutalom 
és érdem közt, mert ha tettem is valamit, nem tettem 
mást, mint kötelességemet, már pedig kötelessége telje
sítéséért senki jutalmat nem érdemel. Elég jutalom volt 
nekem az a bizalom, melyre önök méltónak találtak, mi
dőn elnökjökül megválasztának; bizalom, melyet meg
érdemelni igyekeztem, de tartoztam is. — Elfogadom 
mégis e serleget, de nem mint jutalmat, melyet nem ér

demiek meg, hanem mint egy drága emléket, mely késő 
koromban is, — ha a végzet azt elérnem engedi, — éde
sen fog visszaemlékeztctni ama kedves perczekre, me
lyeket önök becses körében tölteni szerencsés valék. Fo
gadják tehát még egyszer érzékeny köszönetemet e ked
ves meglepetésért, e szives megemlékezésükért, s enged
jék egyszersmind kifejezni örömömet a fölött, hogy ennyi 
sok derék magyar embert látok együtt ily szép egyetér
tésben, s egy ily szent czélra összegyűlve. Szent czélra 
mondom, mert egy magyar, egy nagy nemzeti ünnep az, 
melyet megünnepelni jöttünk most össze ez idegen föl
dön, távol a kedves hazától. Nem bizonyitja-é ez uraim, 
hogy a magyar ember szereti hazáját, s bármerre’ vesse 
is őt a sors vihara, a távol külföld kebelén is visszagon
dol e szegény, ez árva hazára, melynek a mostoha sors 
annyi szenvedést jutattott osztályrészül ? Adja az ég, 
hogy mind ez másképpen legyen ezután ; hogy mint a 
phoenix hamvaiból, a mi hazánk is új életre támadjon 
jelen romjaiból. — Uraim ! hogyan lehetne méltóban föl
szentelni e serleget, önök becses ajándokát, mint azzal, 
hogy az első „Isten éltessét" belőle a hazára ürítsük ? 
Éljen a haza!

K ü l f ö l d  m a g y a r j a i !  még egy szavam van 
önökhöz. Ne ijedjenek meg e czimtől, büszkén hordhat
ják önök azt, mert nem ama fajtába tartoznak, kik ellen 
egykor a nagy költő dörgé :

„Ti fekélyek a hazának testén,
Mit mondjak felőletek ?
Volnék tűz, kiégetném,
Égetném rósz véretek!“

És jogos volt a költő szent haragja, mert e magya
rok azért jövének külföldre, hogy itt a hazának kincseit, 
melyekre oly nagy szükség vala otthon, távol tőle, ide
gen országban pazarolják el a hiú élvezet henye ölében.

Nem! Önöknek nem szándékuk ekként fosztogatni 
amaz elhagyatott anyát, a házat; sőt ellenkezőleg e há
látlan fiák kai, önök azért jöttek ki idegen földre, hogy 
itt szedjék össze a kincseket, a tapasztalás szellemi kin- 
cseit, egyik a tudomány, másik a művészet, harmadik 
az ipar mezején, hogy megrakodva dús ismeretekkel, 
mint mézzel a szorgalmas méh, térjenek vissza az édes 
szülőföldre, hálás gyermekként megadni az adót a közös 
anyának, az Ö szent kebelébe vetve el tapasztalataik s 
fáradsággal összeszedett ösraereteik életteljes magvát, 
hogy ott virágozzanak s gyümölcsözzenek azok közha
szonra. Adjon isten a hazának sok ily külföldi magyaro
kat, mert uraim ! csak úgy érhetjük el, sőt csak úgy 
igényelhetjük, hogy a müveit nemzetek megemlékezze
nek rólunk, s fölvegyenek bennünket fényes soraikba, 
ha tőlük eltanulva mindent, mi jó és hasznos, azt otthon 
szintén toganatositani, életbe léptetni igyekezünk. E l
lenkező esetben meg leszünk halva szellemileg, s elfe
ledve, elhagyatva, talán megvetve absorbealtatni fogunk 
más idegen nemzet által, mely bennünket a haladás, a 
művelődés terén túlszárnyalt. Pedig ennek nem szabad, 
nem lehet megtörténni, mert „egy ezred évi szenvedés 
kér éltet s nem halált." — Munkálkodjunk tehát uraim, 
mindenik azon szakban, melyet választott. Munkálkod
junk, hogy e sötét lehetőség lehetlenné váljék! Indítsunk 
egy szent háborút a fekete kisértet ellen ; s kérdem : kik 
lehetnének hathatósabb harczosai a nagy keresztes had
nak, mint épen önök, kik haza térve, meg fogják tanítani 
az otthon maradiakat mind arra, ami jóra önöket a kül
föld megtanitá, hogy igy aztán egyesült erővel végez
hessék a nagy munkát, szem előtt tartva a költő ama 
szavait :

„Hass, alkoss, gyarapits, s a haza fényre derül!“ 
Tartsa meg Isten önöket, s adjon sikert vállalatuknak, 
hogy a szent czél el legyen érve. Éljenek önök, éljenek 
a külföld munkás magyarjai, erre ürítem e második 
poharat!“

E fölköszöntés, azt hiszem, méltó rá, hogy megis
merjék oda haza is.

Kövy Zsigmond.

Tartalom  : Wahrraann Mór (arczképpel). — Rákóczy György bűvös lova, költemény. — Marié-Antoinette pőre és kivégeztetése. — Tihany (képpel). — Egy éj azegyp- 
tomi katakombákban. — Island és irodalma (képpel). — Az indus özvegyek állása a társadalomban. — Egy arab nő imája férje sírjánál (képpel). — Az éretlen 
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É r t e s í t é s .
Mely által alólirottuak bécsi legnagyobb és legismertebb

LBÁBELIGYÁBI BAKTÁBA
a t. közönségnek tudomásul adja, hogy az alább jegyzett árjegyzék 
szerint bérmeutesen beküldött pénz iránt akár mérték, akár egy viselt, 
de még alakját biró csizma vagy czipö után a legpontosabban szolgál 

mindennemű

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

táról, és a legolcsóbb gyári árról.

Nők számára:
1 pár pamutbársony topán sarok

és fű z ő v e l...............................1 —
1 p. angol pamutbársony mint

feljebb . . . . . .  1 80
1 p. ugyanaz gummifüzövel . . 2 20
1 p. borjubőr topán fűzőre . . 2 20
1 p. ugyanaz gummifüző're . . 2 70
1 p. bárs. v. bő’r topán díszítve . 4 —
1 p. ugyanaz magas szárral, az uj

divat s z e r in t ......................... 4 50
1 p. bársony vagy bőr topán prém

mel b é l e l v e ......................... 8 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 80 kr, 
rámatalpért 70 kr, fényzett bőrhegyért 
80 krral több számittatik.

Férfiak számára: , ,fr. kr.
1 p. mainzi borjutopán egyszerű

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

szerű t a l p r a ..................... 4 80
1 p. ugyauaz díszítve . . . 5 20
1 p. ugyanaz gombra vagy a nél-

kül díszítve 5 frt 50 kr 7 -
1 p. borjubőr .csizma . . . . 7 80
1 p. bagaria* csizma • . . . . 8 -
1 p. ugyanaz;(vízmentes) . . . 8 50
1 p. házi czipő "90' kV, . . , . 2 -
1 p. gummi czipő ..................... 1 40
1 p. orosz fényzett bőrcsizma . . 15 -

Fi- ét leány-gyermekek számára:
pamutbársony, bőr, posztó 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.

Szolgálatjára áll a t. közönségnek azonkívül a fentnevezett gyár az ismeretes, 
köszvény s minden egyéb betegségek ellen használt

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

Nők számára:
1 pár gyapjunemez házi czipő

ugyanolyan talpra . . 1 10 

1 p. ugyanaz börtalpra . . . 1 50 

1 p. topán gyapjunemez talpra . 1 50

1 p. topán börtalpra, préme zve . 2 50
1 p. ugyanaz gombolóra . . .  3 55
1 p. ugyanolyan uticzipö 80 kr. . 2 —
1 p. posztóczipő bőrtalpra. . . — 80

Fi- és leánykák számára:
1 pár gyapjunemez czipő ugyan

olyan talpra — 90
1 p. topán ugyanabból . . . .  1 10 

1 p. topán ugyanabból bőrtalpra . 1 40 
1 p. ugyanaz bőrszegélylyel . 1 80

Férfiak számára:
1 pár házi gyapjunemez czipő

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

gyapjunemezbŐl . . .  2 —
1 p. gyapjumemez topán bőrtalpra 2 20 
1 p. ugyanaz bőrszegélylyel . . 2 70 
1 p. ugyanaz gyapjunemez száras

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

csizma 90 krtól . . . 4 — 
1 p. finom gyapjunem. harisnya . 1 80 
1 p. úti börcsizma prémmel bélel

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

Kis gyermekek számára:
1 p. gzapjunemez czipő bőr talpra — 60 
1 p. topán gyapjunemez talpra . — 90 
1 p. topán bőrtalpra..........................1 10

Megrendelések vagy egyéb levelek következő czim alatt kéretnek :

Heinrich Abeles, Fleischmarkt Nr.2 in Wien.

KANITZ C.
p a ) M i - r a k l  sí  r  §1

IVagvhid-utcza a „fehér hajó" k mztházban fi. sz.
ajánlja jól rendezett tárát mindennemű

'papír-és irodai szerekből.~9H
Különös figyelembe ajánlja az igen diszesen kiállított

levélpapírokat és látogatójegyeket
bámulatos olcsó áron, u. m.

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

írásbeli megbízások, az ősziét beküldése vagy postai utánvét 
mellett legpontosabban és legjobban teljesítetnek.

Csak a
fgpesti vásár alatt;g

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

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

I H f  50% a gyári áron alól olcsóbbért
el fognak adatni.

A vászonáruk valódiságáért és teljes rőfmértékért jótállás biztoslttatik.

Férfi-ingek, a legjobbféle rumburgi vagy hollandi vászonból, melynek ára ez előtt 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 
fél magyar 1 ft. 60. kr.

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

Női-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 fehér 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 legnagvobbszertí rumburgi vászon szebkendő, előbb 10—15 ft., most csak
_ 5 - 7  ftig. ___________________________________________________

1 db. damasz 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 konyhakendő 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. 
í  vég 80 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.
1 vég 40 rőfös hollandi czérnavászon, előbb 28 ft., most csak 14 ft.
1 vég 88 rőfös rumburgi czérnavászon, előbb 3 5 -  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. 
í  vég 54 rőfös kitűnő rumburgi vászon, most csak 25, 27, 29, 38, 36, 40—50 ftig a

legfinomabbak.________________________
Mesés olcsó áron kaphatók továbbá 8/fi és % rőfös széles vásznak lepedőkre varrás 

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

Mindazok, kik 25 forinton túl áruczikkeket vásárolnak, az összeghez megfe- 
lelöleg, egy igen csinos tárgyat kapnak ráadásul.

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

A levelek ekép lesznek czimzendők :

„ An S. Meth, grosse Brückgasse Nr. 14 Pest.“
Férfiingek megrendelésénél a nyakbösége szükségeltetik.

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




