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„A kiadóhivatal üzenete.“ — „Újdonságok.“

Képek : Pesti életképek. VII. A lámpagyujtogató. (Viola 
F. eredetije után.) — Krasznahorka régiségei. — A császári 
hercegi színház. (A „Párisi képek“ cimü cikkhez.) — Rész
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I r o d a l o m .
Ez a cime egy 157 

lapra terjedő, csinos kiállítású kötetnek, mely N. Váradon 
jelent meg. Értekezéseket foglal magában az állat és növény
tan köréből. írták : Podhraczky Ferenc és Mocsáry Sándor. 
Érdekesen vannak benne ismertetve többi közt N,-Várad és 
vidékének puhányai s természetrajzi nevezetességei. Ára 1 
frt 40 kr.

— (Az nErdészeti lapok*) folyamának 7-ik füzete megje- 
jent, változatos és tanulságos tartalommal. Tartalmát követ
kező cikkek képezik: „Az erdőadóról“, „A dugasz tölgy 
és ipara“, „Az alany befolyása az oltvány gyümölcsére.“ 
„A.francia császári erdészeti tanintézet Nancyban“ (Mikó 
Bélától) „A vadászati törvényekről“ (Nyulassy Farkastól,) 
„A fa tömtartalmának meghatározása rakásokban“ (Baur 
után Székely Mihálytól;) ezeken kivül több szakba vágó ér
tesítés.

— („Egy okmány 1809-böl11) közli Anonymus. Nyomatott 
Győrött Czéh Sándornál. Ára 25 kr. E 18 lapra terjedő fü
zetke egy proklamációt közöl — felvilágosító jegyzetekkel

— 1809-ből, melyet Napóleonnak a magyar nemzethez inté
zett felhívása érdekében egy magyar nemes irt a magyarok
hoz, Ausztriától voló elszakadásra szólítván fel Magyaror
szágot. Történetírásunkban eddig nem említett okmány ez.

Z e n e m ű v e k . .
— (Rózsavölgyi és társa) mükereskedéséből következő ze

nemüvek* t kaptunk :
1. „Az élet viharau, zeneköltemény, zongorára szerzé és 

Szitányi Adolfné szül. Nemeshegyi Adel ö nagyságának 
ajánlja Barta Ede ; ára 80 kr.

2. „ G yűjtem ény  hangrovatok, gyakorlatok, futam°k, elő
játékok s kisebb darabokból zongorára, ujjrakozással ellátva 
8 olyan tanítványok használatára írva, kik gyorsan óhajtják 
magukat a zongorajátékban kiművelni“, szerzé Herz H. Ára 
1 frt 20 kr.

A kiadóhivatal üzenete.
— Debrecenbe T—-i B. F. urnák. A reclamációból nem 

tudhattuk ;meg, melyik előfizetőnknek nem érkezett meg a
múlt évi jutalomkóp. Ezt pedig tudni kell, mert meglehet, 
hogy a csomagolási dij be nem küldése miatt maradt el.

Ú j d o n s á g o k .
* (KépzümUvészeti hírek.) Doby JonŐ pesti réz

metsző megbízást kapott az udvari főkamarási 
hivataltól, hogy Engerth Ede nagy festeményét, 
mely a „Zentai csatát“ ábrázolja, rézbe metssze. 
A határidő öt év, s az évi segélypénz 800 frt. — 
Engerth bécsi történelmi festész pedig, ki a ta
valyi koronázást már elkészité aquarellben, most 
arra kapott megbizást, hogy e fényes és nagyfon- 
tosságu jelenetet olajba fesse. — Munkácsy Mi
hály „Lakodalomra hivogatás" cimü festményé
ről nagy elismeréssel szólnak mindnyájan, a kik 
látták, s egyik ismertetője kiemeli azt is, hogy a 
kormány segélye, melyben a múlt évben több 
művészt részesített, máris mily jó eredményt szült. 
E képet mi is láttuk, s oly eredeti felfogású és si
került kivitelű kép az, mely nagyon dicséri fiatal 
festője tehetségeit. Munkácsynak nagy érzéke 
van arra, hogy népéleti képeiben mindenütt visz- 
szaadja a magyaros jelleget. E müvén is tősgyöke
res magyar alakok vannak. Egy bécsi műárüs vette 
meg tőle s színes nyomást készített róla. — Ke
leti Gusztáv, ki kormány költségen a nevezetesb 
festészeti akadémiákat és képtárakat tekinté meg, 
e napokban tért vissza. Egyiránt ügyes ecsetje 
és ügyes tolla van, s igy érdekes mütani ismerte
téseket várhatunk tőle.

* (Az orvosok és természetvizsgálók idei gyűlése

folyamáról) a „Hét történetében“ értesülnek ol
vadóink. Itt még csak azt emlitjük meg, hogy 
a jövő évben Fiúméban tartandó gyűlésre elnök
ké választók Scarpa lovagot s b. Vécsey Jó
zsef főispánt, mint egykori tengerészt; alelnö- 
kökké az öreg Matkovicsot, Ipolyi Arnoldot és 
Halász Gézát ; jegyzőkké Radics Ákost, Poór 
Imrét és Bódogh Albert borsodi főorvost.

* (A királyi udvar) Budára költözését már a 
legközelebbi napokra várják. Az udvari személy
zet egy része s a kocsik és lovak már Budán 
vannak. Hir szerint e napokban csak királyné ő 
felsége és gyermekei érkeznek meg, király ő fel
sége pedig csak később.

(Dr. Balassa tanárt), e kitűnő orvost, király
né ő felsége nem régiben sajátkezűi eg irt magyar 
levélben hívta a bajorországi Garatshausenbe, 
hol most ő felsége időz és vele van a kis Mária 
Valeria főhercegnő is. E meghívásra az adott okot, 
hogy mind a királyné orvosa, dr. Fischer, mind 
az aja, dajka és valamennyien más-más vélemé
nyen voltak a kis főhercegnő egészségi felügyele
téről, s mindenki más rendszert akart. Királyné ő 
felsége tehát dr. Balassa orvostanárra kívánta 
bízni az egészségi rendszer megállapítását.

* (A magyar huszárok) egy kis demonstrátiót 
rendeztek Pilsenben ő felsége születésnapján. Az
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P e s t i  é l e t k é p e k .
VII. A pesti lámpagyujtogató.

Azt mindenki tudja, hogy a főváros egyik fő- 
kelléke az éjjeli világosság; hogy szellemi vi
lágosságunk mellett sem nélkülözhetjük az anyagi 
világosságot, az már emberi gyarlóságunkban 
rejlik.

Sok szellemi világosság-terjesztőt volt alkal
munk jellemezni s arcképét t. olvasó közönsé
günknek lapunkban bemutatni, s azért hogy követ- 
kezetleneknek ne tartassunk, bemutatjuk s ne
hány vonással vázoljuk az anyagi világosság ter
jesztésének egyik apostolát is a lámpagyujto- 
gatóban.

A lámpagyújtogatók, valamint a hordárok, fő
városunk nélkülözhetlen személyiségét képezik, s 
mint bármely külföldi városban, a gáztársulat 
felügyelete alatt állanak s úgy szólván stratégiai
lag szorvezvék.

Első tekintetre mindjárt feltűnik, hogy külseje, 
valamint fegyverzete, egészen elüt vidéki társaié
tól ; mig azok hágcsójuk s lámpatartó szekré
nyükkel igen nehézkesen mozognak előre s végzik 
lassú világosság-terjesztő munkájukat, s a nem 
oknélküli szólásmód szerint lámpájukkal együtt

dőlnek Morpheus szenderitő karjai közé, addig 
a pesti lámpagyujtogató elvégezvén nappali lám- 
patisztitási munkáját, igyekszik más keresettel is 
födözni szükségletét, melyre elég alkalmat nyújt 
az ő leleményessége, valamint a főváros gyár
ijára, mig éljő alkonyaikor a hivatalos óra, hogy 
az arra szánt hivatalos helyiségben megjelenjék, 
mely alkalommal nyugtalan figyelemmel várja a 
városház tornyáról az őr által adott jelt, mi megtör
ténvén, mint raj oszlik szét s vész el az utcák 
tömkelegében. — Ekkor eszeveszetten futja be 
a lámpagyujtogató a számára kijelölt tért, hogy 
varázs-vesszejével, vagyis inkább póznájával, a 
világosságot elővarázsolja. S alig egy negyed
óra múlva Pest már fénytengerben úszik.

Ekkor nyugodtan megy családjához, vagy va
lamely sörházba, az estét néhány pohár sör mel
lett elpolitizálandó. Heggel felé, alig hogy pity- 
mallik, máris talpon találjuk őt, mikor elöbbeni 
útját megtérő, egyszerű eszközével igyekszik a 
lámpákat eloltani, hogy azok a világosság urát, 
a felkelő napot, ki ne parodizálják.

V. i\
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hogy tekintetük bizalmasan találkozott. Szőke úr I 
egészen el volt bűvölve ; szeretett volna szellővé 
válni, hogy e szép virágot a puszinságba ragadja 
magával, hogy egyedül neki virágozzék.

Barna urnák is hasonló gondolatai lehettek.
Ez este sokkal komolyabb volt, mint rendesen. 

Merőn szegzé pillantásait Annára és Szőke úrra, 
mintha egyiket sóbálványnyá szerette volna vál
toztatni.

Ejfél után a társaság szétoszlott. Szőke s Barna 
ur is kezet csókolt a mamának s Anna kisasz- 
szonynak, azután szobájukba tértek.

Szőke úr már el akarta oltani a gyertyát.
Halkan kocogott valaki ajtaján.
— Ki vagy V — kiáltá fel félálmosan.
— Én vagyok, — viszonzá Barna úr künn az 

ajtó olőtt.
A szőke könyvvezető kinyitá az ajtót s csodál

kozva szegzé tekintetét társára.
— Pár komoly szóm lenne hozzád. Szereted-e 

Annát V
— Szeretem, imádon í
— Lomondasz-e róla ?
— Inkább életemről.
— Becsületes ember vagy. Mindjárd gondol

tam, szólott Barna úr s leült a nagy támlás székbe 
s szomorúan nézett maga elé s félhangosan mondá, 
úgy hogy Szőke úr is hallhatá:

— Nekünk meg kell vívnunk ; mert különben 
meghalok. Ha megsobzosz, tied lesz a leány tiz 
évig.

— S aztán ?
— Megölöd magad s én veszem nőül.
— Ez igazságtalanság! —• kiáltott föl Szőke 

úr s a komoly könyvvezető ajkán szomorú mosoly 
lebbent át.

— Hát nem a fiatal, szép leány lesz-e tied V Tiz 
év a bájos lénynyel nem felér-e a jövő élet egész 
boldogságával. A nyerőé a fiatal loány, a vésztő
nek az özvegy marad.

— Legyen!
Másnap éles acéllal kezükben, álltak szemben 

egymással a könyvvezetők.
Az éles kard végén függött mindkettejük élet

boldogsága.
Az orvos bámulva szemlélte ügyességüket. 

Izmaik mintha megacélozódtak volna, nem voltak 
képesek egymást kifárasztani. Anna neve ragyo
gott mindenütt, ennek megoltalmazásara csodá
latos erőt fejtettek ki.

Még egy csattanás és Barna kiejtette kezéből 
a kardot. Meg volt sebesitvo.

Összerezzent; fejét keblére horgasztá s zokogni

kezdett. A seb jelentéktelen volt, de annál na
gyobb volt a vágás, melyet a seb boldogsá
gán ejtett.

Pár percig nem szólhatott ; aztán kitörülte sze
méből a nagy könycseppeket s ezeket mondá :

— Légy boldog! Tiz évig nem látjuk egymást. 
Müller úrnak s Anna kisasszonynak mondd meg, 
hogy nem búcsúzhattam el. Eskünket megtartjuk.

— Istenemre!
Szőke úr egyenesen Müllerékhez ment, s el

mondta, hogy a „Zöld elefánt“ üzlete egy derék 
taggal megkevosbedett. — Müller úr nagyon 
sajnálta, Anna kisasszony is érdekkel kérdezős
ködött a távozó után.

Szőke úr pedig elgondolta, mily boldog lesz 
vetélytárs nélkül. Anna csak őt s ő meg csak 
Annát fogja szeretni. Minő boldog életet fog
nak élni.

Két hó múlva Szőke úr a legboldogabb férj s 
Anna a legboldogabb feleség lett.

A „Zöld elefánt“ családja egy taggal meg
szaporodott.

Szőke úr magáénak mondhatta végre, kiért 
annyira rajongott.

Azt mondják, a szerelem csak addig érdekes, 
a mig plátói; a házasság láncai által elveszti nym- 
busát. Rágalmazók, csalók, kik ezt mondják; 
csak ekkor válik igazán szerelemmé. Ekkor vál
nak egy testté, lélekké.

Szőke ur is azt mondta. Annát azelőtt szerette, 
most imádta. Mily boldog volt, mikor Anna kis
asszony bevallotta, hogy őt szerette s szeretni 
fogja a sirig.

A tűz lobogott és arca égett. Midőn szerel
méről beszélt, meg nem állhatá, hogy egy forró 
csókot ne leheljen a piros ajkakra. A csókok fe- 
ledteték a múltat, jövőt, csak a jelennek élt.

Es „Zöld elefánt“ táblája fölé a Müller név 
mellé a „Szőke“ űré is oda lettpingálva. A „Zöld 
elefánt“ szivéből örvendett, hogy leánya ilyen 
férjet s maga pedig ily derék companistát nyert. 
De az idő sebesebben repül a sasnál s olyan ész
revétlenül, mint a kolibri.

— Irén alszik! Vigyázz! föl ne keltsd! Ah! 
gyermekem, picikém , meddig mondhatlak még 
magaménak V

— Sokáig! Nézz csak rá, hisz csak most kezd 
szépülni. Nem akarnád látni, mikor felnő, mikor 
szintén oly boldog lesz, mint mi tiz év előtt.

— Épen ma tiz éve, hogy összekeltünk. Meg- 
szomoritottalak eme tiz év alatt ?

30*
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— Soha, kedves férjem! — mondá Anna s kö
rül Ölelte gömbölyű karjaival férje nyakát.

Ezek az ölelések tiz hosszú éven át boldogí
tották s most úgy érezte, mintha fojtani akarnák.

— Meglepetést is szereztem számodra, vendé
get hívtam e nap a. Ugy-e nem haragszol?

— Vendéget? E napot veletek egyedül szeret
tem volna tölteni.

Szőke urnák eszébe se jutott megkérdeni, hogy 
micsoda vendéget hivott kedves neje. Megírta 
végrendeletét s búcsúját nejéhez. Még a templom
ba is elment, hogy istenét kiengesztelje. Ipját, An 
nát kérte levelében, hogy barátja iránt legyenek

a „Zöld elefánténál pótolhatnád is helyemet, 
! gyermekem édes atyja sohsem lehetsz. Bár- 
! gyű, eszelős voltam, hogy hihetém, mikép tiz év 

múlva tőlük megválhatok. — Ha mégis akarod, 
legyen! Egy óra múlva becsületes embernek 
fogsz mondani holttetememnél. Eskümet meg
tartó™.

Barna ur redőkbe szedte homlokát s intett Sző
ke urnák, hogy kövesse.

A másik szobában egy idegen hölgyet vezetett 
karonfogva eléje.

A „Zöld elefánt“ nem tudta, mit képzeljen.
— Bemutatom kedves nőmet s védangyalomat.

V. ábra.

Krasznahorka régiségei. (Szövege az 565. oldalon.)

jó szívvel. Fogadják házukba s tekintsék úgy, 
mintha ő lenne. Jobb rokont s a „Zöld elefánt“ 
számára ügyesebb társat úgy sem nyerhetnek.

A pecsét helyére egy nagy könycsepp hullott, 
alig fogta meg a pecsétviasz, olyan forró volt az 
a könycsepp.

Egyszei re Anna kinyitá a szoba ajtaját s Bar
na urat vezeté be.

— Pontosan megtartottad szavadat! — mondá 
a szegény apa s áléivá rogyott le asztala előtt.

Midőn a kereveten fölébredt, Barna urat látta 
maga mellett.

— Az ég nevére, ne tégy szerencsétlenné. 
Sohsem lehetsz azzá, a mije én voltam. — Ha

Bizony, nélküle rég nem élnék. Olaszországi utam- 
ban csak gondos ápolása mentett meg a haláltól. 
Ez a Szerencsed, rósz ember! — szólt mosolyog
va Barna ur 8 megölelte feleségét.

Es „Zöld elefánt“ comj anistája megtörülte né
hányszor szemeit, ha nem alszik-e, aztán nyaká
ba borult barátjának s összevissza csókolta.

Úgy tetszett, mintha sírjából támasztották vol
na föl.

A „Zöld elefánt“ kereskedés még most is fenn
áll s a család el nem mulasztja, bogy a szeren
csés nap fordulóján misét no mondasson Barna ur 
és egész családja egészségére.

Szé p f a h i d y  Ö. i\
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A várhegy deli lejtőjén f< livic a ; r c\} mint
egy közepe táján egy d;u es h unnába
rejtett — kisded kápolnaszerű éL ítmén> .dl, „um- 
lokzatán a bold, szűz képé.el; e hely képezi az 
itt évenkint kisasszony napján tartatni szokott , 
búcsú alkalmával az ide zarándokolt hi vei* első I

V.i
Krasznaliorka régiségei.

imahelyét. Fölebb haladva, a hegy tetején a vár
kapu előtti tért a szent János kápolna foglalja el, 
hol egy vasrácsozat által környezett, két előosz- 
lopra támaszkodó gömbölyű tető alatt a kezében 
keresztet tartó szent János köböl faragott szobra 
áll, a fölébe festett sz. lélek és angyalfők által 
környezve; meglepő a szorosabban vizsgálóra 
nézve azon különös ízlés, mely e kápolna festésé-

mutat, de hogy melyik várúrtól veszi eredetét, 
azt teljes bizonyossággal tudni nem lehet.

A kápolna előtti téren, egy kis emelvényre van
nak felvonva a három százados ágyúk. — Ezen 
alvó tanúi a lezajlott viharom múltnak, oly néma 
hallgatással néznek le az előttük elterülő tájra, 
hogy a rajtuk levő feliratokat nem tekintve, alig 
ösmemo rá valaki bennük azon csaták érchangú
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műszerére, melyek a XVI-ik század közepe táján 
Krasznahorka birtoka végett vívattak. — Itt 
van a nevezetes idők nevezetes emberének, Pelső- 
czi Bebek Ferencnek két, saját nevével és cime- 
rével ellátott ágyúja, s a II. Miksa császár cimo- 
rével s az osztrák sassal díszelgő, harci zsákmány
ként elfoglalt óriás ágyú; ezekkel egy sorban áll 
továbbá egy csak az öntő, Rudolphus Binger ne
vét viselő és végre egy, az előbbiektől mind 
anyag tekintetében (a mennyiben amazok cink- 
vegyületü rézből (Stuckmetall) ez pedig vasból 
van öntve) tökéletesen elütő, külsejéről ítélve, 
körülbelől kétszázados, minden felirat nélküli 
ágyú. -  A II. III. IV. V. és VI. ábrán látható 2 
— 6 számú ágyúk s illetőleg ágyúcsövek, kere
keiktől már régebben megvált korhadozó mozdo
nyaikon fekszenek, szabad ég alatt, dacolva a 
mindent megemésztő idővel. S ily fel nem szerelt

igényeinek, — Gömörmegyo részéről fölszerelve, 
mégis hatalmas tényezői valának a gyér fegyver
zetű honvédség által diadalmasan kivívott ütköző
töknek. — A világosi katastropha utáni napok
ban a két első Szegedről, az utóbbi pedigalőcsoi 
piacról — hol súlya miatt vesztegelni volt kény
telen — vitetett vissza, a családja emlékeit kiváló 
becsben tartó tulajdonos reklamatiója folytán ille
tékes régi nyughelyére. — Ezen idő óta csakis az 
országosan nevezetes és örvendotes eseményeket, 
vagy tulajdonosuk családi örömünnepét hirdeti 
érchangjuk a vidék lakóinak. •— Most legutóbb 
is ők fogadták üdvözletük első „Isten hozott“ jával 
az e várat 1867, augusztus hó l (J-én látogató m. 
orvosokat és tennészetvizsgálókat. — Az ezen 
ágyúkon levő felírások s címerek, a mellékelt 
Hx, IE , IV,, IV2, V„ VI,, VI,2, alatti rajzok által 
bővebben ismertetnek meg.

V I, V I,
K rasznah ork a  r é g is é g e i .

állapotban nyugodott hajdan a vár védelméül l 
felállított tekintélyesebb ágyútelepnek ezen egyik 
része, azon családi osztály óta, ■— mely társait a 
bettléri és oláhpataki grófok birtokába juttatá 
— egész az 1848 — 49-ki függetlenségi harc ki
töréséig ; a mikor is a 2-ik, 5-ik és 6-ik számú 
ágyúk — habár súlyok miatt nem is feleltek meg 
egészben az újabbkori mozgékonyabb hadviselés

j Közvetlen az ágyútelep mellett nyiiik Kraszna
horka egyetlen, keletfelé néző kapuja, a tetejét 
diszitő három külön álló kőszoborral, mely két 
koronás alak között ál ó, láugpallosát magasra 
emelő angyalt ábrázol.

( V é g e  k ö v . j

ErliSHif i .a j o s .

(Sétahelyek. Pere la chaise. P a la is-ro y a l. A Morgue. A M ars-m ező s a  k iá llítá s  P á ris  környéke. V issza jö v e t)

Páris szép s művészileg rendezett sétaholyek- 
kel bir. Ilyek : a jardin du Luxembourgi], a ha

sonnevű palotánál, vizmedencékkel s gondosan 
ápolt virágágyakkal ; a hires és nagyterjcdolmü
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jardin des plantes (állat- a növénykert), molyot 
szabadon látogathat bárki. Nyugatra Páriától van 
a boulognoi erdő, igazabban óriási kert, tisztán 
tartott tóval, a legrendezettobb sétányokkal és 
a vizvozeték szűrői álta folyton öntözött utakkal. 
Este felé egész raja lepi el a kocsiknak, mint de
nevérek. Л gazdag Pária tesz itt sétakocsizást. A 
dús bankár, az elégedett tőkepénzes, a felgazda
godott kereskedő s piperkőcök : apró kocsikon, 
melyet b- ĵos kocsisnö hajt. Apró lábai piros vagy 
kék atlasz cipőbe vannak fűzve, kurta juponja 
szalaggal díszítve; úgy néz ki, mint valami báli 
ruha, kalapjáról hosszan leng a szalag, nem ritka 
a magyar kalpag vagy kalap sem ; szájába veszi 
néha az illatos havannah-t, vagy eredeti portori- 
cot, szép kesztyűs kezeibe kapja a gyeplőt, a teli
vérek közé vág s repül a cifra társaság a Bollonát 
ábrázoló Venus hajtása mellett. Ez nagyon tetszik 
a páriáinak s az ügyes kocsisnő gyakran vive-kot 
kap. Az idegen látogató azonban nevet a kocsi
ban kucorgó uracskákon, kik, miként kinyalt öl- 
ebecskék, készek úrnőjük szavára a legnevetsé
gesebb parancsoknak is engedelmeskedni. Mert a 
loretto — aristokráeiája a grisetteknek — hatal
mas úrnő, kinek vagyona van, s ki a férfiakat 
majmokul tartja, hogy szórakoztassák s csak vá
logat közte, mig szépségo tart. Akkor aztán letű
nik csillaga, s két tucat ölebocsko társaságában 
mulat s azokat kávéztatja.

Páris keleti oldalán van a bois de Vincennes 
és a szintén sétahelyül szolgáló Póré la Chaise 
nagy terjedelmű temető, kimagasló dombon, ren
dezett utcákkal és sírokkal. Itt nyugszanak a hi
res zeneszerzők : Bellini, Cherubini, Boieldieu, 
Chopin, Hérold; a színműírók jelesei: Bacine, Mo- 
liére, Seribe, az imádott Béranger és számtalan 
nevezetesség, egykor mindannyi fénylő csillag, 
most por és hamu, mint a többi. A sírok ki
rálya : Abailard és Heloise, e boldog s azután 
oly szerencsétlen szerelmesek sírja. Vékony osz
lopokon nyugvó kápolna-födél, alatta koporsóban 
a két szerelmes, kőből kifaragva. A suttogó aká
cok itt köröskörül sokat beszélhetnének о sir lá
togatóiról. Nincs szerelmes Párisban, ki kedvesé
vel e helyet meg no látogatná. A grisette cs fér- 
jecskéje itt mondják el egymásnak, hogy mint 
szeretik egymást s távozva, az ő szeretett Rock
juknak versét mondogatják : „il faut aimer, cest 
la bosoin de Tarne.“ A családapa és anya gyerme
keikkel illetőévé állják körül a sirt s egy gyön
géd csókban fejezik ki, a mit éreznek. A madarak 
vigan szőkéinek ágról ágra s a sírokra ültetőit 
virágok szellője üdvözli a látogatót. A sir tele van

télen-nyárou koszorúkkal, köztük ogy-egy „sou
venir,“ egy barátját sirató „á mon ami“ és egy 
kedvesét vesztett „á mon amié“ feliratú koszorú.t
Es ez igy van 800 év óta s igy lesz, mig a párisi 
franciául fog beszélni. Sok óriási alak, megraér- 
hotlen nagyság feledékenységbe megy, de ez egy
mást igazán szeretett s annyit szenvedett szerel
mesek emléke élni fog.

Hires sétahely a palais-royal. Valaha ez volt 
Páris mindene, s az útas, ha kérdezék, hová megy ? 
felváltva feleié : a palais royalba vagy Párisba.

Mennyi történelem csoportosul itt Richelieutől 
kezdve, kié e palota volt ! E század elején tele 
volt játékbarlangok-, korcsmák- s kávéházakkal, 
népsége dühös játékosok, kéjencek, zsobmetszök, 
gyilkosok, elvetemült nők, zsibárusok, bűvészek 
voltak, szóval a legváltozatosb sokaság képét 
nyújtotta ; mindezeket kiűzte aztán a kormány s 
a bűn és erkölcstelenség, mely csak a palais-ro- 
yalban honolt, megmételyezte aztán egész Párist. 
Remek s nagy épület a palais royal, mely a ker
tet négyszög-alakban veszi körül. A sétány fák
kal s virágágyakkal van tele ültetve, közepén 
vízmedence szökőkúttal, s egy kis ágyú, melyet 
a déli nap heve süt el. Minthogy a katonai zene
kar egy héten többször játszik, a közönség siet 
elfoglalni az ingyen-padokat, mert a számtalan 
sok székért fizetni kell sétahelyen ép úgy, mint 
a templomban s a 10 centimes asszony szemét el 
nem kerüli senki. A zene mellett még más egyéb 
is csalja ide a népséget ; ha a kertben megunta 
az ülést, az épület folyosóira megy, melyek csupa 
ékszerészboltokkal vannak tele, ezekben pedig 
mesés értékű kincsek rakvák le. Mindezeket ké
nyelmesen bámulhatja a nép. Hány „ah 1“ lebbeu 
el a nők ajkairól, midőn о sok drágaságot szem
lélik. Az igaz gyöngy mellett van az üvegből ké
szült, a valódi arany mellett a hamis ékszer, a 
gyakorlatlan ezem nem tudja megkülönböztetni 
egymástól ; különösen kitűnők ez utóbbiak. Nem 
is párisi az ékszer, ha nem a palais-royalból való.

A Tuilleriák terjedelmes nagy kertje legna
gyobbrészt a gyermekek mulatóhelye. Itt vannak 
ezrivel Páris kis polgárai. A nagyváros szűk la
kaiban be lévén rekesztve, itt futkározzák ki ma
gukat. Kedvesebb gyermekeket aligha találni, 
mint a franciáknál, s ha még a felnőttek is gyor- 
mokkedélyüek s élénkek, hát még a kicsinyek — 
ezek ám az eleven kis ördögök, s elmés játékaik 
által sok mulatságot okoznak a gyermekbarátnak. 
A Tuillcriákhoz közel fekvő része a kertnek pom
pásan rendezett. A szökőkútak, vízmedencék,
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virágágyak, bokrok, fák s szobrok festői képet 
nyújtanak az élvező közönségnek.

A But’os Chaumont és park Monceaux-t Napo
leon szemétdombokból alakította át a leggyönyö
rűbb sétányokká.

Szóval Párisnak sok és szép sétahelye van s

nak, bogy megismerhessék a későbbi keresők. 
Hány eseménydús és regényes élet utolsó fejeze
tét képezi a Morgue. Az öngyilkos kártyás, a 
párbajban elesett, az orozva legyilkolt idegen, az 
állványról leesett vagy a gép által szétzúzott mun
kás, legázolt gyermek, megfagyott kóborló, oly

A császári hercegi színház. (A „Párisi képok“ cimíi cikkhoz.)

kényelmesen kipihenheti magát zöld helyen a fá
radt közönség.

Egy igen érdekes, de szomorú épületet kell még 
Parisban fölkeresnünk. Ez a Morgue, hulla-csar
nok, a Notre-Damo háta megett a cité csúcsán* 
Itt vannak közszemlére kitéve a Seine-böl kifo
gott vagy egyebütt feltalált hullák; felülről foly
ton csepegő viz hull rá jók, öltönyeik fogason lég

kor egy letört virágszál, szerelem áldozata, ifjú 
leány, ki magát megmérgezto vagy szive fájdal
mát késsel némitotta el. Nagy életiskola ez a Mor
gue, nehány perc alatt sokat tapasztalhatni itt s az 
élet, e tarka-barka szappanbuborék, egész valójá
ban szemünk elé tárul. A nézők tornáca folyvást 
tele van ; az izgalomszerető nép a legérdokesb 
jelenetekre vár itt. Egy halvány, félénk nő jő be
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s az utolsó sorban a többiek háta megett megáll, 
fél előbbre lépni, reszketve vár s nem mer előre 
tekinteni. A nézőktől végre megtisztul előtte a tér, 
s ő meglátja holtan azt, kit keresett, s egy szív
metsző sikoltással összerogy. Később tudtuk meg, 
hogy a kit látott, az férje volt. Boldogoknak gon
dolta őket a világ, s azok is voltak, hanem az ör
dög megjelent egy házi barát képében, a nö meg
csalta férjét és az érzékenyszivü férj fájdalma el
ső rohamában a hullámokban keresett vigaszta
lást. A dandy, ki csupa kíváncsiságból áll egy 
sorba a bámuló gaminekkel, meglepetésére a hol
ló hajú, hattyunyaku s tüzes szemű Susanne-t ta
lálja a holtak közt, kivel nehány nap előtt a Ma- 
bille-ban oly jól mulatott. S e tüzes szem oly ha
mar kialudt —- miként az ő szivarja. Rágyújt és 
komoran távozik. „Ki hitte volna !“ mindössze 
ennyivel emlékszik meg a világ múlandóságáról s 
csupa változatosság kedvéért egy hétig nem megy 
mulatni s kipihenni magát. Olykor azonban vigabb 
képet mutat a Morgue. Dacos szerelmesek, kik 
örökre „Isten hozzád“-ot mondtak egymásnak, 
ijedten tekintgetnek körül, vájjon a megsértett és 
elbúsult fél nincs-e itt, nem ölte é el magát. Hir
telen meglátják egymást, örömkiáltást hallatnak, 
egymás karjaiba rohannak s örömkönyek közt 
csókolóznak. Most már igazán fogják tudni egy
mást megbecsülni s csendes boldogság váltja fel 
a kiállott ijedelmeket.

Egyik hires tere volt Párisnak a Mars-mező. A 
múlt században a forradalom hires ünnepélyeinek 
volt színhelye, 1867-ben az ipar s művészet kin
cseinek tárháza. Óriási négyszög, melynek köze
pén terült el a tojásdad körökből álló s keresztül- 
kasúl rendszeres utcákkal metszett világkiállítá
si palota. A parkká alakított mező egyik végén 
az école militaire-rel határos, a másikon a Quai 
d’ Orsay-ra a Seine partjáig megy ki. A gazdá- 
szati kiállítás jó távolnyira Páristól Billancourt 
szigetén volt. Mindkét kiállítás hetedfélszáz mé- 
tre-nyi tért foglalt. Minden, a mi csak befért, a 
palotában foglalt helyet. A parkban minden or
szág s világrész emelt épületeket s rendezett ki
állításokat, (különösen érdekes volt kelet tem
plomai- s épületeivel.) Dübörögtek a gépek, zaj- 
gott a nagy embertömeg, a nemzetközi színház
ban keleti nép verte a dobot, a napfényben csak 
úgy ragyogott a sok látnivaló, hogy nem tudá az 
ember melyikhez fogjon, mit nézzen legelébb, s 
olyforma képet csinált, mint a gyermek, a ki nem 
bir az eléje tett étellel.

De a kiállításnak már vége és a szokszor el
mondottakat fölösleges lenno ismételni.

570

Ha Párisban vagyunk, meg kell emlékeznünk 
annak környékéről is s Versailles-t emlitetlenül 
nem hagyhatjuk, melyet XIV. Lajos uj Párissá 
akart tenni csupa szeszélyből vagy hiúságból, de 
sehogysem sikerült neki. Nagyon unalmas város 
ez most, jóllehet 30 ezer lakosa van, mintha nép
sége nem is francia volna, pedig két vasút, gőz-, 
s egy lóerőre közlekedik folyton az anyaváros
sal. A párisiak a gyönyörű palotát s gondosan 
s ápolt óriási kertet nagyszerű vízmedencéivel, 
szökőkutaival, járnak megnézni. A hónapok első 
vasárnapján vannak a „les grandes caux“ a szö
kő kutak vízesései, mely mindannyiszor 10 ezer 
frankba kerül; do Napoleon nem sajnálja, mert 
a népet mindonkép szórakoztatni kell, hogy hall
gasson. Nem ad-e nektek kenyeret, levegőt, vizet 
és színházat У — igy szólnak a napoloonisták — 
mi kell egyéb még? A Favre-isták a szabadságot 
emlegetik. A napoleonisták nevetnek. Mi a sza
badság? H ajó dolga van az embernek.

A Lajos Fülöp által alapított muzeum érde
kes történeti képeket tartalmaz, különösen Napo
leon győzelmei- s hadjárataiból. Bonaparte tá
bornokai s kitűnő vezérei mind szobrokban örö- 
kitvék.

Mindez számtalan termet és szobát foglal el s 
több órányi látogatás is csak futó képet nyújthat 
az egészről.Erdekcs a XV. Lajos által Madame de 
Pompadour számára épített színház s az óriási 
hosszú nagy terem.

A kertben van még két kéjlak : a grand és pe
tit Trianon. Ez utóbbiban tartotta XV. Lajos or
giáit, a szelid Mária Antoinette pedig egy kis ma
jorságot alapított mellette.

Egyéb szórakozást találhat még a párisi St. 
Cloudban, hol óriási vízeséseket, s szép parkot 
talál. Itt a. „lantomé de Diogéne“ röl (Diogenes 
lámpája) — I. Napoleon által épített torony — a 
nagy Párist egész végtelen kiterjedésében szem
lélhetni. Sevresben van a hires poreellángyár, 
Passy-ban a chateau de la nuette, XV. I^jos mai- 
tressei vára s vadászati gyűl hely. Boulogne 400 
mosóházzal bir a párisiak számára. Auteuil, Meu- 
don, Vincennes és a közel falvak, mindannyi ki
rándulási helyek, hol majdnem mindenütt histó
riai emlékekről gondoskodtak a mindent „á toutes 
les gloircs de France“ cselekvő királyok s csá
szárok.

Mikor az ember aztán Páriából visszafelé jő, 
úgy érzi magát, mint a ki a magasból mindig lo- 
jebb s lejobb ereszkedik, Basel,Zürich, Augsburg, 
München, Salzburg faluk, Bécs kis mezőváros 
hozzáképest. llá t még a mi kis Pestünk ! De a



Az emészek (termeszek) állama.
(Vége.)

Sétánk közben egy kopasz sziklára akadtunk, 
s bámulva látunk ezen is egy fedett tornácot föl
felé tekeredni. De hát ezen szilárd, hasznavehet' 
len kőzettel, mit akarnak az emészek У Magával 
a kőzettel semmit sem, hanem annak gerincén fele 
fzik egy pompás ledőlt fa s a szikla egy fedett 
futóárok aljazatául szolgál.

Па a munkás csapat kényszerülve van útját 
a szabadba irányozni, a legnagyobb elővigyázat- 
tal vannak minden történhető esélyro. A munkás 
osztályt nagy szánni őrök kisérik, melyek fon
tolva haladnak a sereg oldalán, hogy a földtért 
szemügyre vegyék és kipuhatolják, vájjon kell о 
veszélytől tartani vagy som. Ha halálos elleneik, 
a hangyák közelednek, gyilkos harc kezdődik, 
mely csak az ellenség lemészárlásával vagy szala- 
dásával ér véget. Ha valahogy ezek kerekednek 
felül s az őrök hős halált halnak a dicsőség me
zején, a gyenge munkások a fekete győzők rab
szolgáivá lesznek, hacsak gyors futás által bás
tyalakaikba nőm menekülnek.

Jaj azon épületnek, a melyhez földalatti árok 
vezet az emészek lakából. Az összes fanul a fe
dél gerondázatáig olyan, mint szokott lonni, do 
egyszero összerogyik az egész, s a megszomoro
dott birtokos most veszi észre, hogy belől minden 
fa mű üres volt, az emészek kivájták azt s min
den darabnál csak egy kis vékony külső falazat 
maradt meg, miért is annak tarthatlanul össze 
kel le rogyni.

Azonban nőm mindig vájják őzen csodálatos 
állatkák az épület fáit üres papirszekrényekké, 
hanem mielőtt a birtokos észrevenné, agyagra- 
gaszszal töltik ki a férőket, melyek tartalmát 
éléskamaráikba hordták, s a házbirtokos csodál
kozik az ő faépüloténok tartósságán, mely már 
revos tekintettel birt, mert az agyagragasz las
sanként kővé keményodett, de ha esetleg megte
kinti az ajtó feleket, észro fogja vonni, hogy az

csak kívülről fatekintetü, belől kővé változtatva, 
az emészeknek köszöni szilárd és tartós lakát.

A tolvajokról mondják, hogy tőlük сзак az 
izzó vas és malomkő van biztosítva; ugyanazt 
lehet az emészekről is mondani; fémen, üvegen 
és kövön kívül mindent összerombolnak azok, 
úgy hogy Linné méltán tartja őket a két India 
legnagyobb gyötrelmének.

Japánban tett utazásában Kämpfer egy reggel 
asztalát igen ingadozónak találta, megvizsgálván 
azt, úgy tapasztalá, hogy egyetlen éjjel az emészek 
a padozaton áttörtek, s az egyik asztallábban föl
mentek, a keresztiemezben tovahaladtak, a má
sik asztallábban pedig lementek, egy ujj átmérőjű 
menetet hagyván hátra a fában.

Humboldt beszéli, hogy közép Amerikában rit
kán találni ötven évesnél régibb iratot, az emé
szek takarópapirnak tekintvén, azt saját államuk 
háztartására felhasználják. Az utazók gyakran 
meglepetnek, ha bőröndjüket fölnyitják: porrá 
mállik az, a benne találkozó fehérneművel, csizmá
val és könyvekkel. Semmi sincs ezen romboló 
had előtt biztos, — mint Green kapitány mondja 
— talán csak a gyapotszövetek.

Smoathman, ki az emészeknek legjobb életraj
zát adta, nagyon panaszkodik, hogy azok egy hor
dó jó borától fosztották meg. Górcsövének tokját 
is semmivé tették, de a fémmüszer bántatlanul 
maradt s általa egy állatfajt megvizsgálhatott, 
mely életmódjánál fogva valóságos csodát ábrázol.

Mindent, mi az ember körül van, elpusztitanak 
ezen kis állatocskák : semmivé teszik az írásba 
foglalt útirajzokat, szétrombolják a tudományos 
műszereket, sőt a műtárgyakat sem kimélik.Forbes, 
midőn utazása alatt darab időre elhagyta szobáját, 
a falon függő rézmotszvényeket, nevezetesen meg
változva találta : üveg és ráma mintha setét 
porral lett volna borítva. S midőn azokat a falról 
levenni akarta, nem lobot o tt, mert oda vol
tak ragasztva. De nem is voltak azok többé réz
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metsz vények és rámák, hanem emész építmények, 
melyek a képek alakjával b irtak; az emészek 
a hátulsó táblapapirt, valamint a rézmetszvényt 
is megették s az üveget agyagragaszszal a föld
höz tapasztották, melyet a fa helyett tirös emész- 
menet vett körül.

Ha az emészek valamely hajóra vehetik magu
kat, mentlietlenül elveszett az; elhagyott falvak 
rövid idő alatt romhalmazzá válnak; közép Amé- 
rikáhan egész városok romboltattak szét általuk, 
sőt Keletindiának legjelentékonyebb kereskedő 
városa is mondhatlan sokat szenved ezen romboló 
had megtámadásaitól Az emészek az állatok közt 
láthatlan manók, melyek a hegyeken ellopózva 
élnek, s éjjelenként a házakban gúnyos káröröm
mel pusztitnak.

De hát mire való ezen kiirthatlan rombolási 
ösztön ? Kéj-e az vagy boszu, mely ezen gono
szokat lelkesíti ? Egyik sem a kettő közül, ha
nem az ivadékróli gondoskodás. Önhaszonlesés 
nélkül készitik ők óriás építményeiket, és sa
ját életük veszélyeztetésével cipelik azokba az 
élelemkészletet, csupán a faj fenmaradása iránti 
ösztöntől kényszerittetve. — És még csak nem is 
saját gyermekük azok, melyekért fáradnak, mert 
az egész ivadék egyetlen házasságból származik,
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egy aránytalanul nagy nősténytől és egy kis Ilim
től, mely mindig félénken búvik élettársa óriás 
hasa alá. Mindkét házastárs lomhán vesztegel a 
nagy építmény terjedelmes téréiben, hol mások 
által tápláltatván, az ivadékróli gondoskodást a 
dolgozókra bízzák.

Az emészállam három különböző egyedei egy 
és azon rovar három fejlődési fokát mutatják : a 
dolgozók az alakok, az őrök a bábok, a szemmel 
ellátottak a tökéletes rovirok.

De vájjon a dolgozók és Őrök valósággal fe
jedelmekké változnak-e V Vagy pedig — mi va
lószínűbb — a rendek születés által különböz
tetnek meg, miszerint az állampolgárok legna
gyobb száma mindig dolgozó marad, neliányan 
katonaságig vergődnek , igen kevesen pedig, 
könnyű szárnyakkal ellátva, munka és fáradság 
nélkül fejedelemségig emelkednek ? Mindezen 
kérdések még határozott feleletre várakoznak. 
De anélkül is eléggé csodálatos az emészek vi
lága, hova az ember bámulva tekint, s hol ezen 
apró teremtmények oly renddel és szabályos 
munkássággal lepik meg az embert, melyet terv
szerű átgondolás következményének lehetne tar
tani.

Egy boszorkányper Erdélyben 1726-ból.
Déés városa tanácsának szeptember 20-kán 

1726-ban tartott gyűléséből. — Nemes Déés városa 
főhadnagyának — mint felperesnek — Szaniszló 
Borbára, férjezett Pap Györgyné ellen boszor
kányság büniért indított bűnvádi keresetében:

V á d i r a t .
Szemmel látott tanuk nyilván vallják alperesnő 

boszorkányságát, u. m. 1-ör. Hogy nappal a tisz
tátalan göröngyi béka, rátámadván egy sze
mélyre az utcán, vádlottnő kertjéből kijőve, attól 
mindaddig meg nem szabadulhatott, mig a béka 
vádlottnő elöruhája alá bé nem ment.

2- or. Vádlottnő férje is azt vallja, hogy neje 
nyilván való boszorkány.

3- or. Nyilván való ártalmas boszorkánysága 
kitetszik a következő cselekedetből: többeket 
megrontván és nyomorékká tévén, több tanú 
nyilván vallja, hogy vádlottnőtöl eredt megnyo
morít tatásuk.

4- er. Magának a vádlottnőnek szájából hallot
ták, hogy többeket megfenyegetett, mely fenyítés 
után mindenik külön-külön beteg lett.

5- ör. Szemmel látott tanuk vallják: hogy a

vádlottnő háza előtt lévő eperfának ágain s tete
jén ökrök táncoltak, melyek fővel leereszkedvén, 
asszonyokká váltanak.

6-or. Ördögökkel való társalkodását vallják a 
tanuk, mert szemmel látták a lüdércet vádlottnő 
házához bemenni, mely tanuk szavait leányának 
önkényt való vallomása bizonyítja következőké
pen : Midőn mások kérdezték, micsoda állat lé
gyen az ? azt mondotta: „én is ismerem azt, mert 
anyám asszonyhoz jár.“ Mind ezeket vízben 
való megpróbáltatás után cselekedte. A midőn 
elhatározva lett volna megégetéso, azokat, kik 
fejére akartak esküdni, adományokkal megvesz- 
tegeté, mi ha nem történik, büntetését még akkor 
elvette volna.

í t é l e t .
Minthogy vádlottnő, Szaniszló Borbárának még 

a midőn boszorkányságért perbe fogatott, meg 
kellett volna halnia, ha kegyelmot nem kap, még 
akkor megintetett, hogy ha tovább folytatja bo
szorkányságát s rósz cselekedeteit, halállal btin- 
tettetik. De rósz cselekedeteit annakutána is meg
újította, s a régebbi határozat előtt ha vádlottnő-
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(VK.) Ha azt kérdezné tölünk az olvasó : „mit 
csinálnak most a budapestiek ?“ — egyszerűen 
azf felelnök rá: „lőport szagolnak.“ Tehetik min
den este, minden veszély nélkül Legfölebb egy 
kis tüsszentő hurutot kapnak a salétromos bűztől, 
melyet „Bem apó“ ágyúi a nyári színkörben 
ontanak.

Az „első nemzeti nagy harcjáték“, a mint Mol
nár nevezi о müvet, folytonos vonzerővel bir. A 
hideg, szeles esték dacára, minden áldott nap 
hosszú karavánok vonúlnak át a szellős lánchídon 
és a légvonatos alagúton. Mennek, hogy — a mi 
most ritkán esketik meg — lelkesülhessenek.

S mi képezi e mű valódi hatását?
Nem az, a mit látunk benne, noha a ballet 

igen fényes, a tábori képek érdekesek s a harcok 
jelenetei inpozántak, hanem főkép az, a mire — 
emlékeztet.

E tarka képek, festett sziklák, nagy csoporto- 
zatok és löporfüst közül egy feledhetlen szép 
korszak képe mosolyog felénk, melyben annyit 
álmodtunk és annyit mertünk.

A népszínház müigazgatója — meg kell adni, 
— kitett magáért. Látszik, hogy nem csupán szá
mítás, hanem egyszersmind lelkesedés vezette. 
A honvéd-ruhák, fegyverek, csaták, ünnepek úgy 
vannak kiállítva, hogy versenyezhetnek a fran
cia népszínházak „Marengójával“ vagy „Pueb- 
láu-jával.

S mit nem adnánk értté, ha elfeledhetnék, hogy 
о képekhez — francia minta nyomán — drámai 
szöveg is van csatolva, még pedig igazi kontár 
kézzel. A szerző egyedüli érdeme az marad, hogy 
a szinlapon elhallgató — nevét. Ez a szöveg ogy 
kis ízetlen hyperromanticismus, divatból kiment 
melodramatikus fércelmény, a minő valaha a 
„Porte Saint M a r t in ban virágzott, noha csinált 
virág voltakkor is. Egy ezredesijének fia van, még 
lánykorából. Mostani férje nem tudja ezt. A férj

ezredes, a fiú hadnagy, kinek valódi apja őrmes
ter ugyanabban a táborban. E titkot fölhasználja 
egy sovány intrikus, hogy kibányászsza a maga 
hasznára. De a valódi apa készebb főbe lövetni 
magát, semhogy elárulja az egykori titkos vi
szonyt, mely az ezredesnét tönkre tenné. E rej
telmes elemekből támad a nehéz küzdelem, mely
nek vége az, hogy a szegény anyát a csata egy 
oda tévedt golyója menti meg gyötrelmeitől.

Mennyivel jobb lett volna e franciás melodrá
ma helyett valami ép kedélyű, magyaros zamatú 
cselekményt szőni magából a tábori életből, mely
nek annyi drámai oldala van. De ehhez iró kel
lett volna, s a népszínház — mint látszik — csak 
egy fércelővel rendelkezett.

Szerencsére, о melodráma oly vékony érben 
fut, hogy a nagy hadi és ünnepi jelenetek egé
szen háttérbe szorítják. Ezeket mindenki öröm
mel nézi. A piros zsinóros barna atillák, (melyek 
a valóságban egykor sötétebbek, egészen kávé- 
szinüek voltak,) a szürke kabátos „Bem apó,“ lo
vagostorral, látcsővel, viaszos vászonba burkolt 
Kócsagtollas csákóval, a pompás huszártisztek 
lóháton, az ágyúk, röppentyűk, ropogó puskák, 
harci kiáltások, s a diadalmak látványa — vall
juk mog — jól esik az emlékezetnek. A csúcsai 
ütközet, Szeben bevétele és a vöröstoronyi vitéz
ség történeti dicsőségünkhöz tartoznak. A régi 
ismert in dúlok, katonadalok és tábori harckedv a 
múltnak édes illatát lehelik még a lőporfüst ne
héz szagában is. E harcjáték mindenesetre táplálja 
a nemzoti érzületet és a múltak iránti kegyeletet, 
s mint ilyen, méltó a színpadi életre.

Az ellenség közt csak oroszokat látunk, kik 
vajha ogykor a harc valódi téréin se foglalhattak 
volna el hatalmasb szerepet! De mindegy ; örö
mest nézzük, hogy mint verik tönkre őket leg
alább a — szinpadon. Ott, a hol a történet szo
morúbb fordúlatot ért, о harcjáték bevégződik,
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s utósó jelenetét az a fényes látvány képezi, mi
dőn Petőfi koszorút nyújt Erdély bősének.

Az epizódok közt sok van, mi rokonszenvünk- 
nek jól esik : a nemzetiségek fölvilágosított képvi
selői, egy román és szász, kik пока eleintén még 
fiaikat is lányruhába bujtatják, utóbb magok is 
beállnak — honvédeknek; a zsidó harcos, ki a ha
záért ép úgy ontja vérét, mint keresztény társa, 
egy jobb jövő édes reményében ; a lengyel gyász
lovag, ki búsan énekli, hogy „nincs még veszve 
Lengyelország !“

Bem apót Várhidi ábrázolta, elég sikerültén. 
„Előre fiaim, vorwärts Kinder“ — mondá a hon
védeknek, mint egykor száz csatában. Hanem az 
érdemjelosztás ünnepén oly pompás altábornagyi 
piros ruhában jelent meg, minővel a „szürke hős“ 
aligha rendelkezett valaha. — Ért is ő rá pom
pázni, öltözködni! Kellett is neki egyéb fény, mint 
a diadalé! De hiába — a színpadnak mindenben 
joga van eszményíteni.

Maga a műfaj , a vitézi nézőjáték, melyet 
Molnár oly nagy ügyességgel és sikerrel mutatott 
be, épen a népszínházba való. Sajnálnék tehát, ha 
midőn Molnár úgy hirdeti ezt, mint az általa ren
dezett „utósó“ látványosságát, a siker nem tenné 
szószegővé. Csak folytassa, a mit elkezdett, s ele
venítse föl régi napjaink dicső emlékeit — szín
padi képekben, melyek mindig, még a régi álmos 
időkben is, nagy hatással voltak a magyar közön
ségre.

Hányán lelkesedtek valaha „Zrínyin“ és „Sza- 
páry Péteren“, akkor is, midőn e magyar hősöket 
még csak német színműírók mutatták be : Körner 
és Birch-Pfeiffer Sarolta.

Szegény „Sarolta anyó“ — nehány nap előtt 
temették el őt is Berlinben. Hatvannyolc évre 
terjedt életéből épen ötvenötöt áldozott a színpad
nak. Tizenhárom éves korában már játszott, noha 
magas állás ú szülei ellenezték, s tavaly még irt 
egy színmüvet: „A fehér nőt.“ — Hogy mily 
szerelmes heroina volt valaha, szép fiatal nő ko
rában, mily érdekes anyaszinésznő később Ber
linben, s mily ügyes színházigazgató Zürichben : 
ezek méltatása a németországi sajtót illeti. Ml 
ránk főleg színmüveinél fogva tartozik, mivel 76 
drámája közül legalább is harminc fordúlt meg a 
magyar színpadokon. Kántornétól kezdve, ki egy
kor a budai játékszínben oly pompásan ábrázolta 
a „Kogyencek“ Katalin cárnőjét, a kedves, bájos 
Hegedüsné „Tücsök“-jéig mennyi színházi emlék 
tapadt nálunk is az ö színmüveihez! Nem volt ő 
költőnő, de igen ügyesen tudott dramatizálni, s 
oly szerepeket irt, melyekben a színház tagjai

még ma is igen örömest rikatják és nevettetik 
meg a közönséget. — S miután a magunkévá 
tettük leghatásosabb színdarabjait: illő, hogy te
gyük magunkévá azt a részvétet is, mely Írónőjü
ket a sírba kisérte.

S a inig Berlinből e temetési menet vette 
igénybe figyelmünket: addig Egerből vidám la
komák és cifra toasztok zaja hangzott felénk.

Az orvosok és természet-vizsgálók Xl-dik nagy
gyűlése (egy rósz nyelv szerint: 11-dik nemzeti 
,,eszem-iszom“-ja) folyt ottan.

Tiszteljük a tudományt s magunk is szeretjük 
a jó mulatságot— de az eddigi tudósításokból 
úgy látjuk, hogy Bachus oltárai magasabban áll
tak, mint a Minerva zöld asztala. Nem csoda, mi
dőn hat forintért mindenki tudóssá lehet — egy 
hétre! A hétszáz tag közt — megolvastuk — nyolc
vankét természettudóst, orvost és tanárt talál 
tunk.

A programm nagy részét terített asztalok fog
lalták el. A gyöngyösi fürdőben b. Jeszenák öz
vegye adott lakomát, az ismerkedési estélyen 
Eger városa, a közgyűlés után az érsek (mint 
elnök,) a bátori kőszénbányáknál a káptalan, Pá
rádon gr. Károlyi György. Folyt az egri bor és 
a pezsgő. Szerepeltek: dr. Grósz Lajos, ki ivott 
a nőkért és Napoleon hercegért, Csiky Sándor és 
Vahot Imre — a tudomány nevében. Sőt politizál
tak is —a tudomány nevében. Sőt még pártmérkö- 
zés is történt — szintén a tudomány „neutrális“ 
palástja alatt.

S mind ez meg fog történni mindaddig, inig 
hat forintért mindenki fölcsaphat — természettu
dósnak. S mindaddig, a inig ez megtörténhetik, 
nem lesz csoda, ha az „eszemiszom“ zaja nagyobb, 
mint a tudományé.

Pedig о nagygyűlésnek valóban kitűnő mozza
natai is voltak. Ipolyi Arnold valódi ékesszólással 
beszélt Eger múltjáról s a természettudomány ma
gas céljairól; Rónai Jácint jeles értekezést tartott 
a jégkorszakról; Szabó József alaposan ismorteté 
Hevesmegye földtani viszonyait; Kátay Gábor 
melegen emlékezett meg az elhunyt Almási Ba
logh Pál érdemeiről; a szakosztályokban is voltak 
különbnél különb előadások; de mindezek csu
pán — mint szigetek]— emelkedtek ki a pezsgő 
és toasztok végtelen árjában.

A vigasztalás csak az, hogy ezek a szigetek 
megmaradnak az ismeret hasznára, az a zajos ár 
pedig már most is elfolyt és elpárolgott — a szent 
Minerva édes örömére.

A jövő évi nagygyűlés Fiumében lesz , addig
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V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
F. Gy. (Történeti naptár.) Augusztus hó 4-én 

öl etett meg gr. Cilley Ulrik, 1452. — 5-én emel
kedett az első iparcsarnok Franciaországban a 
Marsmezőn, 1798. -6 -án  a denrewitzi ütközet, 
1813.— 7-én a toutoburgi erdőben ütközet, 9K.u. 
— 8-án meghalt Le Sage, 1743. — 9-én, meghalt 
Decandolle Ágoston, a jelenkor legjelesb termé
szet búvárainak egyike, 1841.—10 én, nyilatkoz
tatta magát Uruguay ,.Rcspublica del Uruguay44 
név alatt független állammá, 1829.

* (Az augusztus 18-ki napfogyatkozás.) Azon 
francia tudósok közt, kik Angol-Indiába küldet
tek az aug. 18 ki napfogyatkozás észlelésére, 
Janssen ur is ott van, ki nemcsak a tud. akadé
mia hosszaság-mérő osztálya részéről, hanem 
magától a közoktatási minisztertől is kapott meg
bízást. Janssen ur már küldött is táviratilag egy 
pár rövid, de fölötte érdekes tudósítást saját ész
leleteiből. A napfogyatkozás teljes volt Ádentől 
lj-Guineáig, útjában Masulipatamot is érintve, 
mely Angol-india partjain fekszik, s a legkedve
zőbb helynek találták a napfogyatkozás észlelé
sére. Tudjuk, hogy teljes napfogyatkozás csak 
akkor van, ha a hold épen a nap és föld közt fog
lal helyet, s igy a föld elöl elfogja a napsuga
rakat ; ehhez azonban az is kívántatik, hogy a 
hold látszólagos átmérője nagyobb legyen a nap 
átmérőjénél. E tüneményre nézve aug. 18-án 
kellett a legkedvezőbb feltételeknek beállani s a 
teljes sötétség tartamának 0 perc és 46 m.percre 
emelkedni, a helyett, hogy, mint az edigi észlele
teknél, 4 percig tartott volna. Janssen ur,ki a le
hető legjobb eszközökkel volt ellátva, s oly 
helyen foglalt állást, hol az idő viszontagságán 
kivül semmitől som kellő tartania, csakugyan tett 
is észleléseket; s úgy találta, hogy a rózsás kidu- 
dorodások gáz természetűek, s a szinvogyület 
fölötte nevezetes és váratlan volt. így szól a táv
sürgöny. — A rózsás dudorok, mint Arago az 
1842. juh 8-ki napfogyatkozás alkalmával irá, 
„vöröses lángok, melyek a hold kerületének több 
pontjain törtek elő a napfogyatkozás alatt.44 Ara
go óta többször észlelték о lángokat, a nélkül, 
hogy természetük meghatároztatott volna. Az 
1851 -ki fogyatkozáskor a naptányér függelékei
nek tekintették. E vélemény most bebizonyosod
nék, hogy о lángok a nap légköréhoz tartoznak.

A csillagok, különösen a nap színképének elem
zése, az utolsó időkben nagy haladást tett, mióta 
a fehér sugarakat végtelenül különböző szinü su
garakra tudják bontani. Janssen ur kitűnő ez 
elemzésekben s azon egynéhány szó, melyet a 
távirda hozott, elégséges arra, hogy elhigyjük, 
hogy Janssen ur fölötte fontos fölfedezéseket tett. 
Rendes állapotban lehetetlen a nap sugarait teljes 
tisztaságukban szemlélni, még pedig a központi 
sugaraknak a szélső sugarakkal való összeve- 
gyüléso miatt, mely a föld légkörének befolyása 
által történik. Gondolhatni tehát, mily hasznosak 
a sugárelemzések teljes napfogyatkozás idején, 
midőn a nap korongjának sugarai külön észlelhe
tők. Valószínű, hogy Janssen ur nemcsak a tün
döklő dudorokra terjeszthető ki figyelmét, hanem 
azon fényövre is,mely a nap teljes eltűnésekor ahold 
sötét karikáját körülveszi. Ezen fényöv vagy a nap 
légkörének vagy saját légkörünk megvilágitásá- 
nok kifolyása. Úgy hiszik, hogy ezen kérdés is 
meg van oldva.

* (Herculanumot,) az elsülyedt várost, bizonyos 
véletlen eset által fedezték föl. 1713-ban Elbeuf 
francia herceg Nápolyban nősült s elhatározta, 
hogy Portici közelében fog megtelepedni. Volt 
kíséretében egy francia, ki villája ékitésére porrá 
tört márvány vegyülékböl készíttető oszlopait s 
az erre szükséges márványdarabokkal a környék
beliek látták el. A figyelemre méltó tárgyakat 
valaki fedezte föl, a ki házában kutat ásott. A 
herceg megtudta, s tovább ásatott. A kút egye
nesen az eltemetett város színházához vezetett 
s csakhamar fölismerték Herkules és Cleopatra 
szobrait. Még tovább folytatták s rábukkantak 
Ilerculanum városára.

* (A pecsét használata) nagyon régi. Már Jere
miás próféta is emlegeti (32 fej. 20 vers ) Először 
azonban csak gyűrűkbe voltak vésve, önálló nyo
mókat csak később használtak. Angliában talál
ható az első pecsétes okmány, melyet Eduárd 
állított ki, midőn a Westminster apátságot alapitá. 
Több angol király csupán keresztet használt, mi
után más jegyre képtelen volt. Laed-Walla szász 
király maga bevallja egyik okmány végén: 
„Propria manu, proignorantia literarum , signum 
erucis expressi etsuseripsi. (Saját kezemmel, a be
tűk nem tudása miatt, kereszt vonást jegyzek alá.)
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egészet egy  gyalogsági ezredes idézte elő, ki a gyöngyöket, s az evangelium-könyv kapcsait 
tiszti lakomán ellenezte, hogy a huszárok kiván- lopták: el.
sága ezerin csárdást is játsszék a zenekar. E ta- * (A befásitás érdekében) a belügy mi misztérium 
pintatlanság nagy zajt okozott A huszártisztek hallomás szerint jutalomdijakat tűz ki. Az ül- 
mind felkeltek, elhagyandók a termet, és csak sa- tetősnek a jövő évben kell kezdetét vennie, s a 
ját ezredesük közbelépése birta őket maradásra, dijakat 11 év múlva fogják kiosztani, a mely idő
éi égtételt ígérvén nekik. Erre következő felkiál- tartam lafolyásával a csemetéknek legalább is 
tások hallatszották: „éljen !a „csárdást Iй „nyil- nyolc éveseknek keli lenniök. 
vánosan kell bocsánatot kérni !“ mig végre a * (Roppant felhőszakadás és jégeső) tette tönk-
huszár osztály parancsnok rendeletére csárdást re a múlt napokban Zám, Tomasesd, Godinesd,
játszottak. Most több oyatiö következett a jelen Glod, Brassó, Valya-Békului községek határát, 
volt tábornokok részére, kik nagyon tapintatosan Pár perc alatt két ölnyi magasra nőtt á hegyek* 
viselték magukat. Másnap nagy hadgyakorlat bői a völgybe rohanó ár; fákat tövestül vitt ma
volt, mely alkalommal á huszárok a vezénylő gya- gával; lakokat, malmokat, s betakarított gabonát, 
logsági ezredes ismételt parancsára sem ültek ló- a kün álló törökbuzát elmosta, s több emberélet, 
ra, mire az ezredes hozzájok lovagolt és bocsá- számos barom esett áldozatul, 
natot kért tőlük. * {Ebergényi Julia jelvényeit]) melyeket mint

*(A vallás és tanulmányi alap) Az oktatásügy- brtinni alapítványi hölgy birt, mint már irtuk, a 
miniszter a vallás és tanulmányi alapról felterjesz- végre határozták eladatni, hogy azok árán a 
téet intézett ö felségéhez, melyből megemlítjük, megölt gróf Chorinskynéért engesztelő misét szol- 
hogy az összes alap 1867 végén 30,201,492 irtot gáltassanak. E jelvényeket nem rég vette meg 
tett és a megelőző évhez képest több mint 800,000 egy angol: Douglas, ki 200 ftot adott érttük.
frttal szaporodott. A vallásalap ez idei jövedelme * {Щу császár mint korcsmáros.) Iturbide me-
1,181,580 frt, a szükséglet 1,191,602 írt s igy az ál- xicoi császár fia, Páris mellett Courbevoieben bál- 
lampénztárból pótolni kell mintegy 12,000 frttal. termet nyitott, melybe belépti dij férfiaknak 2 
A tanulmányi alap jövedelme pedig összesen sous, hölgyeknek 1 sous. Azt mondják, hogy jó 
458,692 frtot, szükséglete 454,543 tevén, ennél üzletet csinál.
mintegy 4000 frtnyí felesleg mutatkozik. A hor- * {Törők lakoma európai módon). Az egyip-
vát tanulmányi alapnak 57,585 frtot fizet a ma- tömi alkirály nem régiben lakomát adott Bospo-
gyar, bár tulajdonképen csak 20,035 ft illetné. rus melleti palotájában, a mely, tekintve szokat-

* ( Vallás változtatás.) Bellák Herman nevű lanságát és az európai civilisatióhoz való simulás 
pesti üveges mester folyamodott a kultusminiszte- törekvését, a török társadalomban korszakot fog 
riumhoz, hogy a zsidó hitre visszatérhessen. О alkotni. „Bankett volt a palotában,—-iiják egy 
1854-ben lett katholikuseá, — mint őszintén be- stambuli levélben — és egyszersmind ünnepély 
vallja, ~  azon reményben, hogy igy jobban bol- a háremben. Az egyik oldalon ültek a férfiak, 
dogúl я gazdag keresztsógi dijat kap. E reménye miniszterek és az ország méltóságai, a másik ol- 
azonban füstbe ment. Ekkép visszatérne ősei hité- dalon a jelenlevő urak nejei. A föltálalt ételek 
re, ha a kormány megengedné. A közoktatási mind a legválasztékosabb francia konyhából ke- 
ügyérség-o kérvényt azzal az észrevétellel küld- rülték elő, és a Korán tilalma ellenére egészen 
te vissza, hogy ily ügyek nem tartoznak rá. más italt töltöttek a pohárba, mint tiszta forrás

* (Névtelen fenyegető levél) érkezett e napok- vizet. A legfinomabb bordeauxi és champagnei
ban ő felsége címe alatt a kabinetirodába. Onnan járta. Az ebéd végeztével á nő k és férfiak fölkel - 
leküldték a belügyministernek, hogy kutassa ki tek az asztaltól, és egy mellékteremben gyűltek 
az Írót, s azzal hagyja abban a dolgot. Minthogy összei'g nők arca korántsem^ volt kellő módon
pedig az írás iskOlásgy érmékéhez hasonlított, és befedve, öltönyeik á legi^abb francia ̂ div^ 
O-Budán adatott postára, az óbudai tanítóhoz for- rint voltak szabva. — Az egyiptusi alkirály la- 
dultak, ki is azonnal ráismeii:, hogy tanítványa komája Konstantinápolyban ép oly feltűnést okoz, 
irta, kinek apja a hajógyárban dolgozik, s a „bo- mint annak idején a janicsárok lemészárolása. A 

Jond lakatos" név alatt ismeretes. Apa ésfiu kér- musulmán társadafem krómkáiban ez ünnepély 
dőre vonattak в beismerték, hogy a levelet ők Írták, valami hallatlan dolog, valóságos társadalmi for-.

« (Ő felségük) mint hifeles hírek állítják, az radalom. A hajdani török világ kezd fenekestől 
ősz folytán körutat tesznek Galíciában. felfordulni. Ideje is. _  .. . .

* CA Reitter-féle áBatorna t̂erv) tárgyában ki- * {A  nők szavazatjógának kérdése} a galíciai 
küldött lúzottmAhy utolsó ülésében a tisza-dunai tartománygyülésen érdekes jelenetet idézett elő. 
csatornának Pestnél leendő kiindulási pontja vo- Towsievicz és Qywmsky képviselők megválasz- 
natván tanácskozás alá, szakértők előterjesztése tására nézve, az igazoló bizottsági előadó Kram- 
folytán a város érdekében fekvőnek találták, hogy szki megérmté, hogv Pomazánska foldbirtokoane 
a Reitter-féle és a duna-tiszai csatorna közős ki- szavazata Érvénytelenek tekintetett, mivel nem 
indulási ponttal bírjanak.

* ( Templomrablás).Székesfehérvárott 26-áii deli, hanem egy harmadik képviselte öt Ebben 
éjjel a szerbtemplomot ismeretlen tettesek feltör- azonnal megütköztek: Gclojewszky вг* > "*a 
ték в kirabolták. A mennyire eddig észre lehe- és Koczynszky, sőt Golojewszky azt monda, hogy 
tett venni, egy arany s 4 ezüst keresztet, 8 ezüst a nőktől megvonni a jogot, felhatalmazottjaikat 
lámpát, 8 ezüst koronát, egy Máriaképen volt maguknak választhatni, annyit tenne, mint a nő-



ket rabszolgákká lealázni. Borkowszky joggal 
kérdé, mire való e heves vita, holott az ország
gyűlés úgyis igazolni akarja az említett képvise
lőket. Erre ismét Smolka azt feleli, hogy itt 
azon elv megállapításáról van szó, hogy a földbir- 
tokosnök a követválasztásoknáí felhatalmazottjaik 
által szabadon szavazhassanak. Smolkának vég
re sikerült is keresztülvinni indítványát, mély 
szerint Pomazanska asszony szavazata érvé
nyesnek nyilvánittatik.

Hl  RD E T E S E E .




