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P á r i s i  k é p e k

ni .(Paris szerelmei. A  francia n5. A magyar пб. A grisette )
Nagyon hiányos lenne leírásunk, ha Pária leg

jellemzőbb oldalát: szerelmeit nem cmlitnök fel. 
E tulajdonának köszönheti az újkori Babylon ci-

mat nyújtanak egy világváros erkölcsi rom
lottságáról, mely azonban a ferde civilizáció s 
a túlnépesedésből származó megélhetési gond

met, melylyol az erényes nőmet sógorok boszant- I szükséges következménye ős vajmi kevésszer 
ják. Л Mabille, elosorio do Lilas, chateau rouge rejlik az ok saját magában az egyénben, mint a 
stb mulatóhelyek bachanáliái élőnk fogai- I moralisták általában hiszik. Becsület, erény, ha-
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rátság, szerelőm, olyan elárusítható cikkek, 
melyeket a szükség pénzért ad el. Azért is a 
civilizáció uj rabszolgaságának e főhelyén min
den embernek, legyen férfi vagy nő, pénzérté
ke van. A férfitól becsületét, a nőtől erényét 
veszik meg, az ember e legdrágább kincseit, 
melyeket visszaszerezni nem lehet. Civilizáció 
és túlnépesedés! De lehetne-e Rousseau ősem
beréhez visszatérni mind о romlottság elkerü
lésére ? Hol volna hely a földön annyi reme
telak s erdő annyi ember számára?

Vigyázz zsebedre és szivedre; ez legyen jel
szavad, ha Parisba jössz. Minden lépésednél egy- 
egy enyves vesszőre, vagy hálóba akadhatsz, 
ha elvakulva, az a kis napfény elhagy, me
lyet óvatosságnak hivnak. Mint vadász, láthat
tad szarvasvadászaton mint keresik fel a vadat, 
követik nyomon s csalják lesbe. Gazdag idegen, 
itt te vagy a vad s vadászaid a zsebmetszö agan- 
csosok s ollósok s a cocotte őzikék. A lépek 
a kisebb madaraknak valók, hanem az arany
láncos arszlánoknak hálót vetnek. A pók nem 
szövi oly ügyesen fonalát, mint a párisi lepkék 
e hálót. Ne bámulj sokat, nehogy zsebed fekvése 
látkörödböl kiessék s ne tekintgess, nehogy oly 
tűzre gerjedj, mely jégre visz

Csacsogó női ajkakat akarsz hallani, úgy jöjj 
Párisba s fogalmad nagyon tiszta lesz. Beszél
nek nálunk is gyorsan, hanem az vagy felin
dulásban történik, vagy kellem nélkül s inkább 
pörölés a neve, hanem a csacsogást, a „cause- 
rie“t, csak a párisi nők értik. Nem is nőnek, ha
nem gyermeknek tűnik fel s misem oly össz
hangzó, mint sokat mondó arca s beszéde, úgy 
hogy ha hallgatod, magad is bámulsz és ajkadra 
jö a „charmante“ szó. A mimika és beszédtan 
itt a nőkkel születnek. Nincs csúnyább, mintha 
a. nőn észre lehet venni, hogy színésznő, s fel 
találni a vonásokat s tekinteteket, melyekkel hatni 
akar s elárulja, hogy tükörből tanult hatás vadá
szatot ; hanem ismét semmi sem tehet annyi ha 
tást a gyönge férfi nemre, mint midőn a nő tudva 
mely tulajdonok s bájakkal hathat rá, ezeket 
úgy alkalmazza, mintha azok birtokának tudatá
val nem birna s igy kitünően parodizálja a naiv 
ártatlanságot s az öntudatlan szépséget; csupán 
beszédje ezellemdússága árulja el, hogy a naiv- 
ság alatt sok tapasztalat rejlik.

Es a francia nők mind ilyek, ebben rejlik ha
tásuk. Szépeknek általában nem mondhatók, az 
arc vonalai s termetük nem felelnek meg min
dig a plasztikai szabályoknak, de a szemek 
szikrái, az ajkak bájos mosolya, az a kedves

beszéd, a mi fő, a mi szépségük mindene, s a mi 
annyira megkülönbözteti őket minden más nem
zet nőitől: — kecses és délceg járásuk feledteti 
e hiányokat. „Fej és láb“, ezt tartja egy régi 
közmondásunk, a francia talpra állítja ezt a mon
dást s úgy igazítja ki, hogy „láb és fej.“ Láttál- 
e kis barázdabillegetőt, a mint eledele után lép- 
degél s széttekintget? Képzeld ezt fülemülebo- 
szédünek, tisztának mint a hattyú (ebben a pá
risi nők követendő szép példák) s ragyogón szí
nesnek, mint a kolibri s ezen egyveleg lesz log- 
találóbb hasonlat a francia nőre, ha „madárká
nak" akarjuk nevezni őt. Lépni, menni, sétálni 
tud mindenki, de járni csak a francia nő. Nem 
látsz itt rongyos, ruha alá rejtett sarukat vagy 
papucsokat, hanem csupa uj szalagos, magasszá- 
ru cipőket, melyeket a majd féltérdig felcsipte- 
tett ruha láthatókká tesz. Bármily esetlen bohó 
öltönyt vagy frisuret vegyen magára s fonja ha
já t rébuszként kitalálhatlan csomók s alakza
tokba a francia nő, az neki mind jól áll, mert 
főjellemvonása a gyermetegség.

Tetszik tehát a francia nő a szemnek. Hanem 
ha hozzá teszszük, hogy kerüli a dolgot, csupán 
csak piperéskedni szeret, a konyha alakját csak 
valami regényből ismeri s tőle akár fán teremhet 
a tejfel s gyárból kerülhet a búza, az neki mind
egy ; ha felfordul is a világ, csak a boulevar- 
deok s színházak maradjanak meg, meg férje ba- 
rátjai, hogy legyenek, kik őt kedvesnek találják 
s ti kiknek mutogathassa magát; s ha meggon
doljuk, hogy anyai szeretető megengedi, misze
rint gyermekét vincennes-i vagy versailles-i daj
kákkal neveltesse s a bölcsőnek sehol a szobá
ban ne találjon alkalmas helyet, — akkor elmú
lik az a varázs-fény s ragyogó szin, melyben 
a párisi nő feltűnt előttünk s még a coelibatának 
is mindjárt az első gondolata, hogy francia nő 
mégis csak nem kellene feleségedül s a fecsegő 
bábbal hamar megunnád a játszást s ezzel em
lékedbe jutnak az öreg Fáy nőalakjai, a tyúkok 
nak gabnaszemet hintő Klárcsika s a kertben 
gyomlálgató s öntözgető Ilkácska s magyar Ár
kádiánk gyönyörűséges piros pozsgás igaz szemű, 
igaz szinü, igaz fogú, igaz szivü hölgyei; de egy
szersmind lehetetlen, hogy ne szomorodjál el ma
gadban, ha látod, hogy szép nőink minden áron 
franciásitni akarják magukat, a nélkül, hogy 
Franciaországban születtek s a színházak és bou- 
levardeokban nevelkedtek volna. Elhiszik, hogy 
nem ellentét a magyar nő s francia viselet, lepkék 
akarnak lenni könnyelműség nélkül, üres bábok 
annyi érzés mellett, szívtelenek édes szerelmük s
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gyermekszeretetük dacára, külsőségek oly belső 
drága kincs mellett, minő romlatlan szivük.

Midőn Mabilleban néhány divathölgy összebe
szélve, alaptalan hajcsomókkal fején, melyekről 
mindenki tudta, hogy kócot fedeznek, megjelent, 
— mosolylyal kisérő őket az egész férfiközönség, 
a nőkben azonban irigység kelt fel, irigylék a 
közfigyelmet, melyet költöttek társnőik s másnap 
ők is kettős fejjel jelentek meg. Es nohány bohó 
hölgy szeszélye folytán e ferde hajviselet mily 
hatalomra vergődött! Párisban már meg-megdöl 
zsarnoksága, do nálunk még követik. Párisiak 
lesznek nőink, ferde lesz a természetes, múlnak 
az idylli idők s a szerelmes ifjú, midőn imádottja 
homlokát meg akarja csókolni, azt a furcsa vá
laszt kapja, hogy „ne rontsd el a fejemet!“ Révay 
nagy nyelvész volt, hanem nem hiszem, hogy ki
találhatta volna ez időben о mondat értelmét.

Eredeti alakja Paris népségének a grisette. Az 
igazi grisettet értjük s nem azon tágkörü fogal
mat, melyet illetéktelenül használnak s terjeszte
nek ki olyakra is, kiket ez nem illet. Valódi jelen
tésében a grisette „szabad leány"-nak nevezhető, 
vagyis oly nőnek, ki önmaga és szive fölött tö
kéletesen szabad. Szülői logtöbbnok nincsenek, ro
konai nem gondolnak vele, igy kilökve a nagy 
világba, önfentartásáról magának kell gondos
kodnia s gondoskodik is, mert a grisette büszke 
szabadságáras pénzért nem adja el magát. Ta
karosai], tisztán öltözködik; nappal szorgalmasan 
varrogat, megmaradt pénzén regényeket, virágo
kat vesz, vagy színházba jár. Ott veszi rendesen 
kalandos élete kezdetét. Minden oldalról szem- 
üvegeztetve, erénye hősies próbát áll k i ; ő azon
ban nagyon megválasztja azt, kitjövendőbelijeül“ 
akar. Ennek pillantásait figyelemre méltatja, meg
szólítására felel, haza kisértetni engedi magát, 
látogatásait s apró ajándékait elfogadja s végre 
ha szive rokonszenvet érez imádója iránt, meg
osztja vele lakását, örömeit s buját. A grisette

élete nagyon regényes. Úgy élnek aztán együtt, 
mint valamely szerelmos gerlepár. A grisette ily 
nemű férje rendesen iparossegéd vagy deák. Várni 
egymáisra, éveken át sóhajtozni, a messze perc 
után, mely egyesitendi őket — ezt nem bírná ki 
a szalmatüzü francia s z í v . Szakitnak a társadal
mi kötelékeken s kiket pap és törvény nem egye
sit, összeköti a szerelem rózsalánca, s abban a 
nagy tömkelegben, zajos világban, csendes idylli 
életet élnek. Szivüket és vagyonukat összeteszik. 
Keresményüket közösen fogyasztják el, s hol 
egyik, hol másik segít, ha a financia balance-iro- 
zik. Együtt járnak sétára, színházba, a Chateau 
rouge ba vagy a Mabille-ba táncvigalomra, ün
nepnapokon a vincennes-i, romainville-i vagy 
boulegne-i erdőbe. Eljönnek a többi leánytársak 
is kedveseikkel s közös költségen mulatságot 
csapnak s olykor „feleséget cserélnek,“ ha már 
hosszabb ideig együtt élve, megunták egymást 
s a grisette is elfáradt a hü levésben. Megcsalni 
imádóját véteknek tartaná; egymásután lehet 
akárhány, de egyszerre csak egy s ebben ki van 
mondva a grisette jelleme, mely által különbözik 
a közönséges nőktől, ő azért jószivü s ájtatos 
marad s csak a mostoha sorsot játsza ki s az em
berek előítéletét. Madame vagy mademoisselle-nok 
szólitják-e öt, az neki mindegy, annál is inkább, 
mivel e két nevezet most már úgyis vegye
sen használtaik s a bon ton úgy hozza magá
val, hogy a tisztesebb kisasszonyt „madame-oz- 
zák.“ Minek is oly feltűnő különbséget tenni nő 
és nő közt, miért ne lehetne egy közös cimük, mint 
a férfiaknak az „ur“ У

Egyik jó hatása a francia forradalomnak, hogy 
az egyenlőséget legalább a cimbon sikerült ki
vinnie s a szegény targoncás ép oly illetékes anion- 
sieur-ra, mint a gazdag bankár s a kisasszony ép 
oly jogosult dame, mint az, a ki férjnél van.

(Folyt, köv.)
Hadó Béla,

Az „Idyllek és opigrammok« ból
(Runeberg után svéd eredetiből.)

I
Szólt a lányka a koros szülőnek: 
„Meglesz ugy-e esküvőm az őszszel ?'* 
S szólt az a n y a : „Hagyd- el a tavaszra, 
Jobban illik a tavasz-szak ahhoz ;
Lám tavaszszal fészkel a madár is.“
,,A tavasz mért volna nászhoz illőbb V 
Hadd fészkeljen a madár tavaszszal, 
Minden évszak jó, anyám, a nászra. 
Csak szeressek minden évszakaszban.“

II.

Mely alant hü ifjú hamva porlad ;
A síron két nyárfa suttog ; egykor 
Kedvesének ujja ülteté el ;
Most fiúcska szökdel a faárnyon,
A kit másik férjivei nevelt, föl, 
Lepkét kerget és virágokat tép.

34
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III.

A csalitba két pintyőke fészk elt,
Mig tavasz volt zenge mindig a him . 
Ámde nyáron már el-el hal a dal,
S megsziin énekelni őszre végkép.
S mért ? Azérf, a mig tavaszba tartott. 
Csak szerelm e s hitvesére gondolt, 
Aggalom  közelgetett a nyárral,
Félti fészkét, későn kelt k icsinyjét 5

És hideg napok jövének őszszel
És a vágy : csak menni, menni innen.

IV.

Nyitva lánykám nál az ablak.
H ogyha én madár lehetnék  
Bérepülnék nyom ban hozzá.
Engem  ő kalitba zárna,
Kis pohárba v izet adna,
K enderm aggal töltne vályút.
Ámde szólnék * „Félre lányka,
Félre vízzel és a maggal !
Tudd m eg, a vidám madárka 
Édes könynyel oltja szóróját 
És szerelmi csókkal él c sak .u

G yő ri/ V ilm os.

A „Zöld elefánt“
—  E lbeszélés —

A „Zöld elefánthoz“ cimzett kereskedés nagy 
hirben állott a fővárosban. Reggel hat órától este 
kilenc óráig folyton lehetett vásárlót látni a bolt
ban. Sok kis kereskedő megelégedett volna egy 
évre azzal a jövedelemmel, mit a „Zöld elefánt“ 
egy nap alatt bevett.

Nagyon jól emlékeztek a szomszédok, mikor 
még Müller nr, a „Zöld elefánt“ tulajdonosa, na
gyon kis elefántot festetett táblájára, mert a tábla 
is nagyon kicsi volt s még kisebb a kis szatócs
bolt. Abban az időben még mindent árultak a 
kis boltban, mitől meg lehetett gazdagodni.

Reggel öt óra után már talpon volt Müller úr 
kis boltjában s rendezgetett. Nagyon rendes liatal 
embernek tartották, a gazdagabb szomszédai; 
mikor reggelenkint ajtaját s tábláját felnyitotta, 
rendesen azt mondták, hogy még gazdag ember 
lesz ebből a fiatal emberből.

Ez az idő már rég elmúlt. Akkor még csak 
huszonnégy éves fiatal ember volt, egyetlen segé
det sem tartott, nagyon csöndes, jámbor életet élt, 
sem vendéglőkbe, sem kávéházakba nem járt. 
Maga főzte magának az ebédet s reggelire egy 
kis sajttal s darabka kenyérrel megelégedő!t. Öl
tözetét sem igen változtatta. Volt egy szürke ka
bátja, ebben já rt hat esztendeig s nem kefélte, 
csak hogy ne kopjék.

Csak néha-néha Öltötte magára fekete kabátját^ 
mikor a statio-utcai kis házba lépett. Ilyenkor 
szépen megfésülködött, fekete kabátját végig si
mogatta s örömtől ragyogó szemekkel állott meg 
a szobaajtó előtt.

Ebben a házban, ebben a szobában lakott ab
ban az időben Kolnhuber Anna, az a szép kis 
szőke leány, kit három évvel később Müller úr 
oltárhoz vezetett.

A „Zöld elefánt“ napról-napra emelkedett. A

kis elefántból nagy elefánt lett. Az üres süveg
cukrok helyét, miket Müller úr szükségből a pol
cokra rakosgatott, teli cukor süvegek foglalták el. 
Kolnhuber Anna kisasszonynak,’mikor mint Müller 
Adolfné asszonyság lépett a bútorozott kis la
kásba, nem volt oka panaszkodni az élet szüksé
gei ellen. Müller úr minden kivánatát teljesítette 
kedves feleségének. Az igaz, hogy a kedves fele
ség nem is halmozta nil kéréseivel.

Müller úr bár a menyegző napján tiszta feke
tébe öltözött, a menyegző után ismét fölvette 
szürke ruháját.

Most már még inkább nézhetett dolgai után; 
kedves feleségét mindig ott látták a boltajtó mel
lett ülni kötéssel kezében. Nem haragudott, ha 
minden percben kellett is fölkelni. Egy krajcár 
ára kénköves gyufáért letette háromszor kötését.

A szerencse nem hagyja el a szorgalmat. Az 
eladott gyufa s gyertya árából pár év alatt csinos 
kis házat építtetett magának s a „Zöld elefánt“-ot 
még szebben festeté ki boltajtajára.

Különben kellett is a pénz. A kis Annácska 
(kit csupa kegyeletből kedves felesége nevére 
kereszteltetett Müller úr) napról napra növeke
dett. Minden oldalról gratuláltak : milyen szépen 
fejlődik a kis Anna, milyen gyönyörű szemei^ 
milyen dús haja, finom arca van, valóságos 
angyal.

Müller urnák szive csak úgy dobogott örömé
ben, mikor lánykáját dicsérték. Ilyenkor először 
feleségét, aztán leánykáját csókolta meg a „Zöld 
elefánt.“

Eleintén csak az öreg urak bókoltak a kis le
ánykának, csak az öreg urak mondták, hogy bá
jos lányka lesz a kis Annából; némelyek még azt 
is megjegyezték, hogy Müller úrra hasonlít, mi
nek a jószivü kereskedő még inkább örvendett.
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Az öregek helyét a fiatalok kezdték olfoglalni. 
Л tizenöt éves bájos leánykára már nem mondták, 
hogy szép lesz, hanem azt mondták, hogy való
ságos angyal.

Л feronciek temploma előtt egész esapat fiatal 
ember lézengett minden vasárnap féltizenkét óra
kor, mikor a kis misének vége volt.

Л kis Anna meg nem állhatta, hogy meg ne 
kérdezze mamájától: mit néznek minden vasár
nap itt ezek a fölvegyverzett szemű fiatal em
berek V

A mama azt felelte, alkalmasint a sok szép

I áldozatot hoztak zsebökböl, hogy a szép Anna szo- 
! meiből egy-egy pillantást láthassanak. Anna kis

asszony kezdte sejteni, hogy a vasárnapi fiatal 
emberek sem a selyem ruha kedvéért járnak a 
templom elé.

Nem csoda, ha a fiatal embereknek feltűnt, 
nem csoda, ha kedvéért font számra vették a 
milly gyertyát, mert Anna kisasszony csakugyan 
szép barna leány volt, a legszebb barna teremtés 
egész Pesten, tele bájjal, szellemmel, tele ártat
lansággal.

Nem tartozott ugyan azok közé a szende höl-

Л magyar kapu Kolozsvárit. (Péterffy D. rajza. Snövego az 535. lapon.)

selyem ruhát. .Milyon bohóság, egy kis selyem 
ruháért mind- n vasáru p a templom előtt állni 
Mennyi selyem ruhát láthatnak a kirakatokban.

A mama mosolygott, mintha nem tudta volna, 
miért állnak meg a fiatal emberek a templom 
olött, pedig jól esett anyai szivének, mikor egy- 
egy kedvező megjegyzést hallott. Oh! a mamák 
hamarább észre szokták venni leányuk szépségét 
mint a leányok magok.

1 >o vá jjon a boltba is azért jár ó annyi ember, bogy 
sólyom ruhákat lásson У Még a sok fiatal embernek 
is minden lepton-nyomon akadt valami vásárlója j 
a „Zöld elefánténál. Egy-egy fontnyi gyertya- 1

gyecskék közé, kik minduntalan lesütik szemüket, 
minduntalan elpirulnak, ha néhány könnyű vérű 
fiatal ember pár bókkal kedveskedik; szoritni 
engedik kezüket, hogy aztán zavartan visszahúz
hassák vagy épen meg is támadhassák a tolakodót.

Tiszta kék szemével szabadon nézett minden 
kire; a gyönyörű arc csak akkor piru’t cl, ha 
a mama valamivel nem volt megelégedve. Az 
udvarló világ émelygős frázisain mosolygott, do 
nem mérgelődött, kezét nem húzta vissza félénken, 
ha épen véletlenül valaki meg találta szoritani. 
Nem gondolt benne semmi roszat.

Jól tudta, hogy nem rút, de azért nem volt
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büszke rá; nőm képzelődött, nem is nézegette 
magát a tükörben. Ha épen megdicsérte valaki 
szép termetét, domború vállait, páratlan holló 
fekete fürtéit, pici szájá t: tetszett. Már tizenhato
dik esztendejébe lépett s melyik tizenhat eszten
dős leányka ment egészen a hiúságtól.

Ha valaki Szőke és Barna urat, Müller úr könyv
vezetőit megkérdezi, kik Anna kisasszonynyal

együtt dolgoztak a comptoirban, még azt is meg
tudhatta volna, hogy a kisacszony a számadás
hoz is c?akugy ért, mint valami mathesis pro
fessor, hogy tudja az utósó árucikk árát, mint a 
legelső segéd. Szőke és Barna úr még arról is 
tanúskodtak volna, hogy Anna kisasszonynak 
nincs párja az egész világon.

(Folyt, követ.)
S zé p fa lu d y  Ö. F.

A bácskai bunyevácok jelleme, viselete s szokásai.
Ha a népek történeteit figyelemmel olvassuk, azt 

találjuk, hogy a hol valamely nemzet letelepedett 
s egy másik nép vagy néptöredék lakta már ama 
helyet, akkor vagy a letelepedő, vagy a már ott 
lakó nép, a másik nép jelemét, szokásait, viseletét, 
sőt nyelvét is átvette. Példák erre a zsidók és bu
nyevácok. így a zsidók nálunk, különösen az újabb 
időben, magyarok, Francia országban franciák, 
Portugálliában portugallok stb.

A bunyevácok az alföldön magyarok közt te
lepedvén le, sokáig makacsul álltak ellent a ma
gyar nyelvnek, de végre mégis a magyar nyelv és 
a magyar szellem náluk is otthonossá lön, és most 
már ritkán találni bunyevácokat, kik a magyar 
nyelvet ne tudnák.

A bácskai buuyevác, legyen az szegény vagy 
gazdag, nagy mértékben férfiasán büszke, külö
nösen az urak irányában, s ritkán veszi le süve
g é t; a szolga gazdájával föltett süveggel beszél, 
és vele egy asztalnál eszik. Házi körében a bu- 
nyevác igen nyájas és barátságos s a büszkeség 
semmi jele sem vehető észre rajta, barátok és 
ismerősök közt pedig igen élces és gyakran hal
lunk valamely egyszerű szolgalegénytől oly élcet, 
mely bámulatra ragadja a legműveltebbet is.

A mi nyelvüket illeti, az hasonló a szerb és hor- 
vát nyelvhez, csakhogy a mit a szerb „е"-пек, 
azt a bunyevác „í"-nek ejti ki, igy : „ lípa"~  szép ; 
s a mit a bunyevác „íu-nek, azt a horvát „<eu-nek 
mondja, igy : „szrítya“ és „szrietya“=  szerencse. A 
bunyevácok irodalma jelenleg a művelődés igen 
alacsony fokán áll, mert megmagyarosodván, az 
irodalmat csak is ezen a nyelven tanulmányozzák 
és művelik.

A bunyevácok különösen a foldmivelést és ba
romtenyésztést szeretik; a marha-, ló- és birkate
nyésztés náluk a legjobb karban van, s legszebb 
lovakat, marhákat és a legkövérebb juhokat csakis 
náluk találhatni. A nők szövéssel és fonással, a 
leányok pedig hímzés és pamutból szőtt kötények 
és abroszok varrásával foglalkoznak.

A bunyevác legényok télen-nyáron egyaránt, 
vasár- és ünnepnapokat kivéve — a szálláson 
(tanyán) gazdasággal foglalkoznak. Vasár- és ün
nepnapokon azonban hazajőnek, és délután korcs
mába rándulnak, hol aztán elázva, gyakran véres 
verekedések tám adnak, egyet kettőt agyon is 
ütnek.

A fiatal menyecskék nyáron át szintén a szállá
son, télen pedig otthon a városban vannak, hol a 
legszolgaibb munkákat végzik, mert a menyecske 
a bunyevácoknál csak szolgálónak tekintetik ; a 
gyermekeket felöltezteti, férjének csizmáját le
húzza, a házat tisztán tartja, vizet hord stb.

A mi öltözetüket illeti, a bunyevácoknál ős
időktől csak egy divat létezik, melyet századok 
som valának képesek eltörülni. A férfiak fekete 
posztó nadrágot (csákcsirá) zsinórral, mellényt 
(pruszluk) és dolmányt (réklija) viselnek; télen 
pedig, vagy rósz időben, az öreg gazdák és sze
gényebb sorsuak még szűrt (kábánica) is akaszta
nak a nyakukba, a fiatal gazda-legények pe
dig magyar birka-bőrökből készült, és minden
féle szinti pamuttal vagy selyem-virágokkal ki
varrt drága subát (opákliá) viselnek. A gazda
legények öltözete még azáltal is különbözik az 
öregekétől, hogy azok nem posztó, hanem selyem 
(svilena) vagy aranynyal áttört selyem (perusáká) 
vagy bársony (kádifáj mellényt, nyalka kordovány 
csizmát és széles karimájú juhászkalapot viselnek- 
A szegényebb legények igen is finom gatyákat és 
mesterségesen kivarrt virágokkal ékes ingeket 
(ozimátye kosulye) viselnek.

A nők öltözete, kivált a gazdag leányoké, bár
mely úri kisasszony legdrágább ruhájával vetél- 
kedhetik. A bunyevác leány ritkán jár födotlen 
fővel, kivéve Sz.-Márk napján, ha menyasszony ; 
különben pedig drága selyem kendővel (svilená 
marámá) köti be főjét; derekát drága, arany virá
gokkal áttört selyem, vagy bársony mellény к о 
(pruszluk) fedi, szélein drága arany csipkékkel 
szegélyezve; ingok arany virágokkal van kivarrva,
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az ujjak szólón pedig drága, gyakran 4 ujjnyi 
szóles csipkékkel szegélyezve. Felköntösük szin
tén selyem, legtöbb esetben fekete bársony, arany 
csipkével szegélyezve, a felköntös alatt a legfino
mabb selyem szoknyát, ez alatt a gazdag lányok 
ismét télen-nyáron egyaránt legalább is 20— 25, 
a szegényebbek 14— 17 szebbnél szebb szoknyát 
viselnek. Elől gyönyörű selyem, vagy bársony, 
arany csipkékkel szegélyezett és arany paszo- 
mánttal bőven ellátott kötény (pregácsá) takar
ja  el a szoknyát ; végre lábaikat fehér ha
risnya (csórápé) és selyem vagy bársony, gyak
ran arany virágokkal ki varrt papucs diszesiti. A 
szegényebb leányok öltözete az által különbözik 
a gazdagokétól, hogy azok nem viselnek selyem 
vagy bársony szoknyákat, felöltőket, de a többi
ben egészen ugyanaz.

Vannak bizonyos napok és ünnepek, midőn a 
leányok magukat különösen fölékesitik, ily na
pok Sz.-Márk, űrnapja, husvét, pünkösd, de kü
lönösen a vásár vasárnapja és hétfője. Ilyenkor 
aztán uj selyem ruhákat vesznek. A gazdag leány 
öltözéke gyakran 5 —600 forintba kerül, s ily 
öltözéket a gazdag bunyevác leány, évenkint 
2—3-szor vesz magának. Vannak bunyevác gaz
dák, kik vagyonuk legnagyobb részét leányaik 
öltözékeire forditják s a szegények gyakran éhez
nek, de leányaiknak 2—3 ruhát kell venniök.

Végre szóljunk még nohány szót a bunyevá- 
cok mulatságairól is. Első helyen áll a „préló “ mi 
annyi, mint fonás. Ez többnyire lányos házaknál 
tánccal egybekötött vacsora, s különösen télen 
szokott történni ; ez alkalomra a gazda disznót, 
ludakat, csibéket stb. Ölet. A vacsorára a ház ro
konai és a lány barátnői összegyűlnek, és vacsora 
után duda szó mellett kivilágos virradtig „kó
lóznak.u

Második a „svirác docsekivát“ azaz: a „dudást 
megvárni.“ A legények tudniillik 8—9 en dudást

fogadnak egy évre és az velük já r  vasár- és ün
nepnapokon a lányokhoz; ezt azután télen minden 
legény jó vacsorára és borra várja, persze hogy 
aztán az egész legénykompánia is részt vesz a 
a „potya“ vacsorában, s ez igy megy sorban, 
minden logény oda várja a „svirácot“ egy kis 
barátságos vacsorára.

Harmadik a disznótor; ide eljőnek a komák 
és jjriátelják (jó ismerősök) és reggelig mulatnak 
dudaszó és boros kancsó mellett.

Negyedik a „bábiná,“ (keresztelés.) Ide, keresz
telés után két-három napra, minden rokon és 
ismerős egy palack bor és egy nagy tál süte- 
ménynyel jő, és aztán szintén mulatnak dudaszó 
mellett, nem tekintvén azt, hogy a házban kis 
gyermek s boteg asszony van, kinek nyugalamra 
van szüksége.

Ötödik a „kóló“ (kör) ez nemzeti táncuk. A 
lányok és legények vasárnaponként összejőnek 
egy erre kijelölt helyre, mire a lányok kört ké
pezvén, dudaszó mellett estig járják.

Hatodik a „dívánw, (beszélgetés.) Ez tiltott 
neme a mulatságnak, de a fiatalság mohón kap 
rajta, mert tudvalevő dolog, hogy a tiltott mindig 
nagy ingerrel bir az emberre. Egy a lányok által 
kibérelt házban esténként összejőnek a legények 
és lányok, és ott reggelig mulatnak tambura vagy 
dudaszó mellett. Itt történnek a szerelmi vallomá
sok és gyakran véres verekedések is. A lányok 
gazdasszonyuknak lopott lisztet, zsírt, tojást, stb. 
hoznak. A jobbneveléaü lányok nem járnak e 
helyre.

A közhatóságnak gátolnia kellene az ily fesz
telen mulatságokat, melyekben az erkölcs meg
romlik s hol minden rosznak magva gyökerezik.

Lengyelesebb mulatságuk a lakadalom, de ezt 
már más alkalommal megirám, s ezzel bevégez
tem a bunyevácok ismertetését.

L—iA—l.

Erdélyi képek.
X X II . K o lozsvár  k ét u to lsó  bástya-kapuja.

A középkor egyik szokásai közé tartozott ne- s ettől akarják Claudiopolis nevét és szármáz- 
vezetesebb városait kőfallal keríteni, s valóban tatni.
ez szükséges is volt, mert akkori idők mindenna- A néprege ugyancsak a rómaiak telepének 
pos zavaraiban alig nyújtott biztos raenhelyet még mondja, de hozzá teszi, hogy az rombadőlvén, or- 
az ily város is. döség löPto el 8 ]ёУ valószinüleg feledésbe megy,

ha egy nyájőr — a magyarok bejövetele után, 
Kolozsvár, mint a kis Erdély ogyik logne- „  véletlenül fel nem fedezi: a pásztor, a nem 

vozotosobb pontja, szintén fallal volt kerítve, messze fekvő kis falu, Kolozs lakója volt, ki által 
Keletkezéséről tiszta adataink nincsenek. So- a kolozsiak birtokába jutott, a kik aztán Kolozs- 

kan Claudius római császártól alapitottnak vélik várnak nevezték.
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Kezdetben; — természetesen — csak falu volt 
s várfalát csak 1405-bcn kezdte építeni; molyhoz 
Zsigmond király is hozzá járu lt, о célra hat 
malmot adományozván.

Ezen fal; mely csak Mátyás király alatt végez
tetett be s melyből egyes vonalok még megvan
nak ; négyszöget képezett oly formán , hogy 
keleti oldala két, a délnyugati és északi pedig 
egy-egy kapuval volt ellátva, melyek veszély ide
jén nehéz ajtókkal zárattak be.

1784-ben utószor javiták meg e falakat, a Hó
ra lázadás ellen, — s a bekövetkezett béke nap
jaiban nemcsak hogy nem gondoltak többé vele,

536

I játszottak Kolozsvár történetében, melynek igazo
lására csak két epizódot említek :

A török szultán 1658-ban tatársoreget küldött 
az ongedetlcn II. Ivákóczy György fejedelem ellen. 
A tábor Kolozsvár alá jő, váltságul 30,000 tallért 
követel.

Aunor Márton királybíró ki is hozza felét, таз 
! feléért azonban a khán őt letartóztatja s a vár 

alá küldi a pénz sürgetésére. El is viszik az 
I erélyes férfit, de ő azt kiáltja fel a polgároknak.
I hogy mindent megtegyenek az oltalomra, mert 

ha a tatár bemehet, mindent kirabol. Aunor ezért 
! örök rabságra vettetett.

A híd-kupu K olozsvárit. (Póterffy D. rajza.)

de 1805-ben —• tehát négy százados ünnepén, — 
több helyt bontani kezdték s ez időnkint addig 
ismételtetett, mig ma a várfalból csak egyes vo
nalok, s az öt kapuból még csak kettő áll fenn, 
melyekre szintén kimondatott már a halálos 
ítélet.

Ezen kapuk alakját mellékelt két képünk mu
tatja, melynek elsője a vár keleti részén lévő 
magyar-, — a második pedig az északi oldalon 
fekvő hid-kaput ábrázolja.

Ezen várfalak és kapuk, — emlékíróink föl- 
jegyzései szerént — időnként nevezetes szerepet

A khán azonban megtudandó a város fizetés- 
képességét, cselhez folyamodott. Egy drága öltö
nyét küldte be s olcsón árultatá. Egy gazdag keres
kedőn é, szerencsétlenségre megveszi, mire a khán 
újra ostromot kezd s 100,000 tallér sarcot fizet
tetett.

1660-ban ismét Sóid basa jő II. Ivákóczy ellen ; 
a fejedelem keresztül vonulva a városon, pár órá
nyiul üti fel táborát O-Fenes mellett; a basa kö
vetni akarja, de Kolozsvár bezárja kapuit. Erre 
Seid Lineig János királybírót hivatja, ki 
mégis jelen több társával, s bár bakók áltak hátuk



H A Z Á N K  S А К Ü L F Ö L D.

Y
ia

sk
od

ás
 

ro
zm

ár
ok

k
al

. 
(S

zö
ve

ge
 a

z 
ö:>

8. 
la

po
n.

)



538 H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

megett, a város kulcsait át nem ígérik. A basa m e g ,  e l h a l a d t  Kolozsvár mellett a nélkül,hogy azt 
látva, hogy így sem boldogul, táborát felszedve, ostromolta volna. '*)
Kolozsvárnak indul, előre küldve jancsáraival A hid-kapu azonban,— melyet második képünk 
Linciget, hogy kinyittassa a vár kapuit. mu at, — fekvésénél fogva is történelmi emléke

Linóig azonban azt kiáltja be, hogy ki ne nyis- . Erdélynek, 
sák a kapukat. A jancsárok a következményből Midőn bérces kis hazánkat még dákok lakták 
sejtve e szavak értelmét, a vezérhez hurcolák s a mai Kolozsvárt Zeugmának nevezték, - - a 
vissza, hogy méltó büntetését elvegye. rege szerint — itt dőlt kardjába a rómaiktól ül-

Seid basa azonban bámulá benne a honfi erényt dözött Decebál, utólsó dák király, 
в Linciget társaival együtt kaftánnal ajándékozva ; P é te r f fy  />.

А г о z m á r.
Alakjára a rozmár (Trichechus Rosmarus) hason

lít a tengeri borjúhoz, csupán a kor szerint változó 
fogak száma s alakjára nézve különbözik. Minden 
rokonfaja közül óriási, tizenöt hüvelyknyi hosszú 
s néha tiz-tizenöt font nehéz agyara által tűnik 
ki, melyek egész görbe alakúak, sehol nem üre
gesek s erősen fogják az állkapcsot.

Feje aránylag középszerű s ajkait gyapjas szőr 
fedi. A felső állkapocs sokkal kifejlettebb, sokkal 
erősebb az alsó álkapocsnál, miután az alsónak az 
agyarak közé kellett szorulnia, Ezért az orrlyu
kak is egész fenn vannak, távol az ajakszéltől.— 
Szemei aprók, hanem fényesek, fülei egész hátra 
dőlnek s külkaramuk hiányzik. A rozmár hossza 
tizennyolc—húsz láb, tizenkét láb a terjedelme, 
s kéregszerü, durva sertés szőr fedi egész testét, 
Rövid lábai a csuklókig elrejtve vannak a bőr 
alatt s öt erős karammal ellátva. Ahátsó lá
bak még szélesebbek az elsőknél s evezőként 
használhatók. A kis fark alig vehető észre s 
inkább valami rongydarabnak, mint farknak gon
dolható. A négy emlő-bimbó a hason látható.

A rozmár, mint a többi tengeri borjú (fóka), sze
reti a csoportozást s néha egész raj száll ki a par
tokra. Hihetlen könnyűséggel kapaszkodnak a leg
meredekebb szirteken is agyaraik segélyével. 
Ugyanez agyarak erős fegyverül szolgálnak a küz
delmekben, miket a kérlelhetlen ellenséggel: a je 
ges medvével kell folytatnia. A tengeri füvet is ez 
agyarakkal harapja s ebből áll főélolme.

Néha ugyancsak megrongálják az akadályok, 
miket le kell küzdeniük, ez erős fegyvereket is. 
Különösen a jégtorlaszok, mik utjókat állják, ha 
szárazföldre akarnak hatni. Alakjukra nézve az 
elefánt agyaraihoz hasonlítanak, csakhogy soha
sem nőnek oly hosszúra.

Ha csoportban tanyáznak, egy őr folyton vigyáz 
a közelgő ellenségre s a veszélyt messzo elhallat
szó vonítással jelzi. Nem bátorságos a rozmárral 
vízben találkozni vagy megsebesíteni, mert egy

sebesült ordítására rögtön az egész csapat ott to 
rem s dühösen támadják meg ellenségüket, felfor- 
ditják a hajókat, sajkákat. Marseur kapitány is 
tapasztalta, Phipps kapitány (később Malgrave 
lord) pedig beszéli, hogy waggati útjában a rozmár 
vadászatra ment két tiszt a legnagyobb voszode 
lembe jutott, mert a megsebesülve elmerült állat 
csakhamar egész csapattal tért meg. Az egyik ki
rántotta a matróz kezéből az evezőt s csak nagy 
bajjal menthetők meg a jármüvet. Ha egy másik 
hajó nem érkezik segélyükre, elvesznek. A legna
gyobb dühvei hagyták oda a megerősödött ellen
séget a rozmárok.

Kicsinyeiket végtelen szeretik s a küzdelmek
ben, hogy semmi baj ne érje őket, a nőstények 
hátukra veszik. Ha nagy veszedelemben vannak, 
lábaik között mentik meg s még a halottakat is 
magukkal viszik. Azután néha-néha fölmerülnek 
a vizszinén, hogy lélekzetot vegyenek és ismét 
nagy orditás között elmerülnek. Egy nőstény 
meglátván a csolnakban sebesült kölykét, oly düh
be jött, hogy agyaraival attuita a csolnakot. Más
részt nem is könnyű őt megsebesíteni; a bőrkéreg 
sokat eltűr.

Hol nem nagy veszedelmet gyanítanak, ott nem 
is oly óvatosak s ilyenkor leghamarabb el lehet 
ejteni. A szárazon is csak úgy védik magukat, 
hogy csapkodnak agyaraikkal s dühösen megtá
madják az ellenséget.

Számuk napról napra fogy, mert tekintet nél
kül, öreget fiatalt, egyformán pusztitnak. Már egész 
a jeges tengerig vannak szorítva. A bennlakók 
szívesen vadászszák, mert húsát különösen finom 
csemegének tartják. Szalonnája fehér s majdnem 
olyan, mint a disznóé.

A rozmárnak a felső állkapocsban négy első, 
lenn kettő vagy egy foga sincs. Szélső fogai hosz- 
szuak, kiállók, farka majdnem egészen hiányzik.

*) Kőváry „Érd. építészeti emlékei.“
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A magyar király és királyné megkoronázásának egykorú leírása 1655-böl.
Nem lesz érdektelen olvasni az alább közlött 

eredeti levelet, moly I-sö Leopoldnak ősanyjának 
magyar királylyá ds királyndvd koronoztatását 
írja le. Ez okmány igy hangzik.

Memóriáié.
Anno 1655 6 junii volt Pozsonyban az Császár

né koronázattya.
5-ik junii. Aláhozták az koronát, vitték a je 

zsuiták tornya alá, másnap az követek mind az 
templomban gyűltünk.

Az Császár (III. Ferdinánd) bejöve az temp
lomban tiz órakor Feleségével, fiával.

Az Császárt székben hozták, letették ö felségét 
az torony ajtaja előtt, az császárné mellette állva 
balfelöl; az gróf asszonyok talán buszán kezeket 
fogdosták eő felségeiknek, némelyik megakarta 
csókolni az császár kezét, nem engette, az csá
szárné kezét megcsókolták, azután az szoknyája 
prémit illeték meg.

Azután az császárt visszavitték a nagy oltár
hoz és fejében tették az császári koronát.

Az császárnét az torony alá az koronához vitték, 
innét kijővén, előtte 26 praepost, abbas, püspök 
jött ki az nagy oltárig, két ágas süveg volt az fe
jében mind az 26, kiki ogy-más felöl ezüst keresz
tet italán inkább pásztorbotot) viltek.

Az papok után Forgács Adóm vitte az arany 
keresztet, azután Nádasdy Ferenc vitte az sar
kantyút, utána Zrínyi Miklós (a költő) az koro
nát vitte (talán az ország-almát, vagy vezér
botot.)

Azután az palatínust1) vitték, az ölében volt 
az korona egy veres bársony párnán, utána az 
császárné volt igen hosszú farkú (uszályos) fejér 
szoknyában, egy szép magas korona az lejében, j

utána tiz fraucimmer tudvarhölgy) mezítelen vál
lal, félig mezítelen mammával (mellel) hasonló 
hosszú farkú fejér szoknyában.

Vitték az nagy oltár eleiben; ott volt egy tró
nus, arra felült, aztán térdre állott, leis borult, mi
sét hallgatott.

Azután felállót az Érsek , az magyar koronát 
az jobb vállára tötte ß megáldotta, az maga ко 
rónája is az fejében volt.

Azután ismét mise lőtt, az meglévőn, hasonló 
ceremóniával vitték vissza az torony alá az ko
ronát.

Azután az nagy magyar Gr. urak (grófurak) 
mind lóra ültenek5 az Palatínus is. De nem igen 
nyomta az kengyelt,2) Csáky István nem ült lóra, 
О felsége igen szép aranyos szekérben ült, felesége 
mellette, az uj király (I-ső Lipót) az urak után, 
előtte (a kocsi előtt) ment.

8ok cifra prémes népek jelen voltak, eö fel
sége az egész országot ebédre hivatta, becsülete 
sen tartotta, veres bort, fehér bort, tokaji bort, 
sert ittanak, az ki mint (akart) úgy ivutt; úgy 
hallottam, senkit nem erőltettek3), én nem voltam 
az vendégségben.

Az király koronázattya 27-ik junii volt hasonló 
ceremóniával, (igŷ ) az király koronázattya több 
ceremóniával posztón való járással, kötélén járó 
jelentétekkel4), pénz hányással, az városán kívül 
való megesküvéssel, Majestasra való felmennés- 
sel5), ott négy felé való vágással, sok ágyú ki
sütésével, számtalan sok ember jelenlétével.Akkor 
az kívül való dolgokat akartam nézni, nem vol
tam az templomban.

Közli: P. S z a th m á r y  K áro ly .

Az emészek (termeszek) állama.
Ha a földgömb azon részén tartózkodunk, hol 

a nap függélyesen lövéli alá sugárait és a hol an
nak heve buján és sokszerü alakban hozza létre a 
meglepő növényeket, — t. i. a forró földövi égalj 
alatt, az erdős helyeken s az emberi telepek köze
lében, nagy földhalmokat veszünk észre, melyeket 
első tekintetre az őslakók egyszerű kunyhóinak 
к oil tartanunk. Ezen halmok 2—12 láb magassá
gunk, de nem bírnak íves tetővel, mint a mi ha
tárdombjaink, bánom több apró, hegyes torony

*) Yesselényi Ferenc, ki úgy látszik, már ekkor be
teg volt.

ból állnak, melyek egymás mellett és fölött Össze
függvén, a közép fő torony körül különböző ma
gaslatokban sorakoznak.

Ezen dombok lakóival megismerkedendők,hasz
talan keresünk bejárást, köröskörül minden elvan 
rokesztve, s az egész felület erősen összeenyvezett

2) Azt jelenteni, hogy mint beteg, nem igen délcegen 
j ült lován.

3) Magyarországon, és kivált Erdélyben az italra erö- 
I tetés nagy divatban volt.

4) Kötél-táncosokat ért talán alatta.
*) A király dombra való felmenetelt érti.



anyagból áll, mely az építménynek kellő tartóssá
got kölcsönöz, De hát mik ezen dombok ? Nem 
lakok, de nem is határdombok, mert ezekhez nem 
való oly szilárd anyagszor ? vagy talán olyan ko
moly helyek, hol egy főnőknek hullája nyugszik 
— óriási indus sirhalmok ?

H a esős időben érkezünk ezen tájakra, egy
szerre — főkép este — tömérdek apró rovarok 
jelennek meg, melyeknek az előtt nyoma sem 
volt látható. Nagyságuk olyan, mint a barna han
gyáké, fehér potrohval és hátulsó lábakkal, sárga 
fejjel és három mellékszemmel, melyek a két kur
ta csáp közt állanak, seitealaku rágonyokkal és 
4 gyönge szárnynyal, melyek úgy vannak alkot
va, mint a szitakötőéi. Ezek az emezek, (l.á b ra .)
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emészt beboltozza ugv, hogy rövid idő alatt kész 
ezek számára a lak, de a melyet többé el nem 
hagyhatnak, minthogy a bejárás igen szűk és 
azon csak a szerény dolgozók bújhatnak ко- 
resztül.

Ezen befalazott sejttel egy állat-államnak van 
alapja letéve : a rabolt fogoly ugyanis egy hím 
és egy nőstény, királyi pár a kezdődő államban, 
s az apró tolvajok ifjú emészek, melyek még csak 
fejletlen alakállapotban vannak — a dolgozó 
osztály. (2-ik ábra.)

Ezen apró állatokat 
mindenfelé széthordja a 
szél; betévednek a la 
kokba, neki rohannak 
a víznek, meglepik a 
hajókat, melyek nem 
messze horgonyoznak a 
narttól. sköröskörül há

borítják a mezőt és erdőt. A légiit, azonban rövid 
tartamú, a szárnyak csakhamar kettétörnek, s már 
másnap számtalan emész szolgál más állatoknak 
martalékul; mindennemű rovarok, hüllők, mada
rak és emlősök hizlalják magukat az emészek tes
tével.

De nemcsak az állatok, liánom az ember is k i
veszi a maga részét: a hottentották nyersen esziic, 
Guinea lakói nagy tökpalackokba szedik össze a 
megpörkölvén, mint mi a kávé-babot, mint cukor
müvet használják föl ; az indusok liszttel keve
rik s lepényt sütnek belőlük , mely a mandolator- 
tához hason lag Ízlik. A  gerinckórosak idegerősitő 
szer gyanánt élnek velük.

A z emészeknek ezen átalános veszedelme köz
ben nagyszámú apró, fehéres rovarkák tűnnek 
fel, melyek azelőtt nem voltak láthatók, s melyek 
most az emésztolepekben nagy gyorsasággal mo
zognak. Eszrevehetni rajtuk, hogy nem élelmet 
keresnek, hanem más valamit. Végre megtalálták 
azt; most a tömeg két emész köré gyűl össze, 
örömüket minden módon nyilvánítván, tova vo
nulnak s az említett két emészt tolják vagy vi
szik magukkal, ha nem képesek előttük elég se
besen lépdelni.

Kövessük egy kissé ezen csapatot, fogott pré
dájukkal. H a alkalmas helyre jutottak, az egész 
társaság roppant tevékenységet fejt ki. Eg yik  úgy, 
mint a másik földet hord össze, tésztanomü tö
meggé gyúrja és enyvezi azt, s a két elrabolt

cs térj edeset eszközli. Az emész-állam három rend
beli egyodekböl áll, u. in. dolgozókból, a termelő 
rendből, örökből, a védrcndből, nemzőkből, a feje
delmi rendből.

Mihelyest a fejedelmi pár uj palotájában elhe
lyezik edett,megkezdik a párosodást,mi mintegy in
tésül szolgál az építkezés tovább folytatására. A  
királyi csarnok körül tömérdek szoba épül, me
lyek a királyi család díszőrségét tevő emészektől 
hemzsegnek.

Lassankint növekszik terjedelemben a király-

Az cmészeknél kü- 
lönbözöleg alkotott 
egyedek egyesülnek, 
hogy munkamegosz
tás és kölc-önös gon
doskodás által egy 
tökéletesen szerves 
államot képezzonek, 
hol minden egyes a 
rámért kötelesség 

teljesítése alól az 
egésznek fennállását

fejlődési fokon, mint a dolgozók; nemetlen vak 
bábok, katonák az államban. (3-ik ábra.)

Ezen osztály minduntalan uj jö 
vevényekkel szaporodik, s köztük 
olyak is jelennek meg, melyok fél 
hüv. hosszúak s amazokat súlyban 
tizenötszörte meghaladják. E z e k 
nek fején nincsen szem s a rágo- 
nyok oly erősek, mint a rák ollója. 
Ezek is emészek, de már magasabb
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címet: „Königin der Ascension.“ A nőmet közön
ség pedig demokratikusabb, de szintén büszke 
névvel ruházta fel: „női Blondin.“

E hangzatos  ̂címek kíséretében köszöntött be 
hozzánk is az a tünemény, kit különben Braatz 
Eufrozina kisasszonynak neveznek. — Nevezetes
ségét rózsaszínű falragaszok hirdetők ökölnyi be
tűkkel, s a mi pesti közönségünk elég nagyvilági 
már arra, hogy a reklám zaját oly csábzenének- 
vegye, melynek ellenállani^lehetetlen.

A városligeti Blondin-tér tehát, hol négy év 
előtt a „Niagara hőse“ mutatá nyaktörő mestersé
gét, a múlt szombaton délután tömve volt bámuló 
néppel, mely a kötéltánc királynőjének hódolni és 
adózni sietett. A páholyokban csipkék és finom 
szalagok lebegtek, a számozott székeken az értel
miség nagy tömegben foglalt helyet, mig az álló
helyen a szorosabb értelemben vett nép sokfeje 
bámulta a száztíz lábnyi magasban kifeszitett kö
telet, melyre a Tamások fejcsóválva jegyzék meg, 
hogy a falragaszok számjai aligha tartozhatnak az 
exact tudományok körébe, a mennyiben egészet 
kiabálnak és csak felet érnek. Azonban ötven
hatvan lábnyi magasság is elég arra, hogy az ide
ges világ borzadó gyönyörrel nézze az ascensió 
királynőjét.

A katonai zenekar jókedvüleg harsogta el prog
ram iját, midőn aj,,királynő“ megjelent, kormány
pálcájával : az egyensúly-rúddal. Taps és éljen 
köszönték. Nem oly szép nő, mint a szavahihetlen 
Fáma hirdető, hanem azért elég csinos, — kissé 
erős vonásokkal s ruganyos tagokkal. Moso
lyogva lépett a kötélre, melyen egy „alle- 
mandeu-ot táncolt, lebegve oly könnyeden,mintha 
semmi súlylyal nem birna; majd széket tett a 
kötélre, leült rá, később a karjára, bekötteté sze
meit, láncot tétetett kezére lábára, s ö csak oly 
biztosan járt, ugrált, forgott a vékony kötélen 
mint egy ügyes ballerina a széles színpadon. A 
nézők bámulták, s Eufrozina kisasszony mindig 
merészebb lön. Fölül akarta múlni önmagát, s — 
mint a következés mutatá erején is fölül 
mert.

Egyszer csak azt láttuk, hogy karjánál fogva 
akadt fon a kötélen. Képzelhető a zavar. A 
félelem bezárta a szempillákat, de a kíváncsi
ság megint kinyitotta. Sikoltottak a páholyokban, 
s a résztvevő szivek hangosan dobogtak ijedtük
ben. Eufrozina k. a. pedig két kézzel kapaszko
dott a kötélbe, s e pillanatban bizonyára szeretett 
volna jó élccé lenni, hogy talpra essék. Volt 
szaladozás, s a közönség egy része tódult ki a 
térről, hogy no lássa a — királynő bukását.

Még egy pillanat, s Eufrozina k. a. — hogy 
szépen fejezzük ki magunkat — „lebocsátkozott44 
a négy ölnyi magasból egy halk sikoj kíséreté
ben. Bizonyára meg is üthette magát, habár — 
mint másnap falragaszokban jelenté, — nem ve
szélyesen; de kapott volna bármily sebet — mi 
ez ahhoz képest, a mit becsvágyán kapott V

Kocsiban vitték el, s bár aléltnak látszék, a 
kérdezősködésekre elég nyájasan mosolygott. A 
Blondin-téren pedig megbomlott minden rend, я 
egyszerre szabad lett a bemenet. A tűzijáték 
arany esőjét és Vozuv-kitörését dij nélkül néz
hette, a ki akará.

A másnapi kötéltánc pedig elmaradt, de nem 
telik bele sok nap, midőn Eufrozina k. a. megint 
fölrepül a kötélre, hogy porba esett koronáját 
fölvegye. S e tekintetben boldogabb az igazi k i
rálynőknél, kik egyszer elesett koronájukat nem 
igen nyerhetik többé vissza.

Eufrózina k. a. arról is álmodozik, hogy a 
Dunán keresztül vonjon kötelet; de ez előzmény 
utána a hatóság bizonyára elég udvar is lesz az 
engedélyt — megtagadni tőle.

Nemde, napjaink meddőségét jellemzi, hogy 
mi egy tarka szoknyás kötéltáncosnővel foglal
kozunk ugyanakkor, midőn a világ egyik és má 
sik pontja rendkívüli látványok színhelye ?

Rapperswyl-hm vasárnap ünneplők Lengyel - 
ország oszlopának fölállítását, hol minden jó em
ber jelen volt, legalább egy sóhaja, egy áldása 
által.

A szabad földön szabad légbe emelkedő oszlop, 
mint egy égbe magasodó tiltakozás, a müveit nem
zetek rokonszenve közt avattaték föl. Nemes 
szivek, magas elmék, szabadelvű férfiak, szárnü- 
zöttek fogtak ott kezet, azon reményben, hogy 
egykor az idő meghazudtolja Kosciuskó kétség
beesett sóhaját : „finis Poloniao“. — Oly népnek, 
mely élni akar, s a nemzetek részvétét bírja, nincs 
vége. Föltárnád előbb utóbb, s belép a boldogok 
sorába, honnan oly sokáig száműzve volt. Van kü
lönben is egy csodaeroje, mely életének vékony 
gyökereit folyvást táplálja, в ez amaz erő, melylyel 
nem tud bele nyugodni a — balsorsba.

Az emlékünnepen magyarok is voltak jelen, 
volt-honvédtábornokaink közül Perczol és Klap
ka , kik ha szóltak — rokonszenvüket 
bátran egy egész nemzet nevében fejezhetők ki; 
mert hiszen mi nem csak rokonszenvet, hanem 
hálát is érzünk о szerencsétlen nép iránt, melynek 
fiai húsz év előtt eljöttek küzdeni érttünk, s fegy
vereink dicsőségére egy Bemet adtak nekünk.

Mig a szabadelvű világ teljes rokonszenve a



yvájci magaslat felé fordul: a tudósok figyelme hiszik, — '1 ez egyletek felállásának nincs értelme, 
Kelet-lndiára van irányozva. — Világrészünk je- mert midőn mindenki lehet honvéddé mirevaló 
les csillagászai — fényképirók és messzolátók ki- azt hangoztatni, hogy mi honvédek „voltunk “ 
séretébon - ott lesik most a rendkivüli égi tíino- Mások azonban föl akarják tartani ez egyleteket 
ményt : a teljes napfogyatkozást, mely hat percen a szegény volt honvédek stb. segélyzésére, 
át bársony-feketébe von eget és földet. A müveit A г „ , , .
államok nőm sajnálták a nagy költséget, melylyel , ^ Т  , az eddig,éknél
az oda utaztatás járt, csakhogy a tudományos is- , ? 'Т Д  / 4 “f

. • . . Vi . , csak volt-honvedek léphetnek bele, akkor a célmorét megint újabb vizsgálódások gyümölcseivel , , , ,  Tr n . . .. .
r ,i г ,, -, . , sohasem lesz elérve. Kell, hogy mindenki tag

szaporodjék. Íme ez áldozatkészség is mily fényes , ,  u , , ,  ' , , . . ö
u'Jotn / л 1 1 г , , J lehessen, ki a volt-honvédek balsorsán bizonyoscáfolata ama vadnak, hogy korunk egészen — - -  .A . , . , JJ ö összeg rendes fizetesevel segitni kíván.anyagias. °  °

Egyébiránt valamint e kérdés vitatása, úgy sa- A  gyülős, melyre számosán jönnek mindenfe- 
játlag Rapperswyl és Kelet-India sem tartózná- löl> ez ügyben is határozni fog. 
nak tárcánk keretébe, melynek a fővárosi életet E  hó második felében Budapest közönsége 
kellene magába foglalnia, de az itteni meddőség mintegy ki lesz cserélve. A  pestiek vidékre men- 
fölött toliunk önkéntelenül szárnyat kapott, hogy nek (orvosok Egerbe, dalárok Debrecenbe,) a vi- 
a svájci hegyek közé, s onnan kelet felé rop- dékiek pedig Pestre jőnek, nézni a „szent job- 
penjen. bot“, résztvenni a népünnepekben, s éltetni „Bem

Idehaza most megint az idény kapufélfájához apót,“ melynek látványait hirdeti most fü, fa, —
jutottunk, a hol már a nyári életszinét veszté, sa  még pedig a szó teljes értelmében, miután a zug-
rnelytöl az őszi idény még messze van. Most az ligeti fák oldalai is csak ugy tele vannak ragaszt-
egyedüli, a mi történt, a tanárok közgyűlése s a vaelőleges szinlapokkal, mint az utca-sarkok,volt
tanszerek kiállitása, molyT elég érdekes ugyan, de honvédek egész csoportja pedigteljes szenvedély-
oly csöndben foly, mintha összeesküvés volna. lyel vesz részt a budai szinkör harci játékában
Nem is hat ki az életre. A  Szent-István nap fé- kkztiik számosán, kik ugyanily jelenetekben a
nyes körmenote, a császárfürdői tarka,parkünnep valódiság színpadján: az erdélyi csatatéreken
s az országos hon védgyülés pedig a jövő napok is szerepeltek. Molnárnak kétségkívül sikerülni
történeteihez tartoznak. fog zajt és élénkséget vonzani a messzeeső Hor-

A honvédgyülést a Cinisolli-lovarkörbeu alkal- váth-kertbe is, s mit nem tudna csinálni e fárad-
masint a „Hamlet“ szerepében fogjuk látni, mi- hatlan ember, ha nem a svábhegy tövében, hanem
dőn a „lenni vagy nem lenni“ fölött töpreng. A  háza pesti élet központjában volna egy népszin-
honvédelmi ügy megoldása után — mint sokan háza.

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
H elyreigazítás. Szívesen közöljük a kővetkező bizottmány előtt kellett megjelennie, azon szigorú

felvilágosítást, melyet N.Kanizsáról igen illető- meghagyás mellett, hogy ha csakugyan „untaug-
kes kezekből kaptunk egy- korábbi, szabadságban- lieh“ lenne, ismét börtönbe vezettessék, s ekkor
ci történetünkről szóló cikk ogyik pontjára.— „A bizonyosan ő sem kerülondette volna ki a durva
„Hazánk s a Külföld“ 30-ik  számában, a 476-ik la- büntetést. A  kommissio elnöke azonban az emli-
pon Pa laky Antal ur által közhitt „Szomorú napok- tett auditor által előre értesülve lévén Haynau
ból“ cimü történeti rajzban az van a többi közt, szándékáról, emberileg bánt el az ártatlan delin-
mintha Nucsecz József volt honvéd tttzértiszt quossol, t. i. besorozta osztrák katonának. így
a legdurvább tosti btintotést, melyet Haynau menekült meg a botbüntetes alól. Pataky ш azt
szabott rá, csak Schlick közbonjártára kerülte is Írja Nucseczröl, mintha ő lett volna az első,
volna ki, s főkép azért, mórt piárista volt. Do ki a görci kórházban meghalt. Hála istennek
Haynau som a piáristáknál, hanem a grófok- s Nucsecz most is él, küzdve, mint többi baj társai,
báróknál kezdte az embert. Egy derék német s köszöni Pataky Antal urnák a szives mogem
auditornak köszönheti a büntetés elmaradását, lékozést. — 1849-ki november hó 8-án Gőrcbe
kinek mindazonáltal csak annyiban sikerült érkezvén jó egészségben, 10-én pedig Románcba,
közbejárhatni, hogy Nueseeznek 7 napi rövid 11-én Udinébe, s igy tovább, 22-én már Veroná-
vasban kiállott börtön után is újra egy másik ban volt ő is a kaszamátákban elcsukva, mint
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