
Mai számunkhoz van mellékelve a „Hazánk s a Külföld“ előfizetési felhívása.
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„Egy kiáltás a pusztában.“ (Határszéli történetke.) Somos 
Lajostól. — Koesuth-völgye a Körös völgyén. — „A kraezna- 
horkai vár s nevezetességei.“ Erössy Lajostól. (Vége.) — „Az 
arabra.“ Breusr Ármintól. — »Egy hét története.0 Vadnai

Kdroly-t6\. — „Vegyes közlemények.“ — „Irodalom.* — 
„Zenemüvek.“ — „Szerkesztői üzenetek.“ — „Újdonságok.“ 

Képek s Perényi Péter arcképe 1395-ből.— Koseuth-volgy 
a Körösvölgyén. (Margithay Gábor гсц'га.) — A viliik tavá
nál. (Mutatvány Emick Gusztáv 18G9-diki „Nagy képes nap
tárából.“) — Ősei csendélet.

I r o d a l o m .
—  (A  „Süékelyföld“ cimü) nép- és helyieméi munkája 

első (kötetére Orbán Balázs külön előfizetést is nyit/ bogy 
igy ezen költséges kiállítású müvet a nagy közönségnek is 
hozzáférhetővé tegye. Az első kötet TJdvarhelyszóket tár
gyalja s mintegy 25—30 négyedrétü ivén fog megjelenni s

mintegy 70 eredeti rajzzal lesz diszesitve. Az október ele
jén megjelenő első kötet előfizetési ára fűzött példányban 
2 ft. 10 kr., diezkötésben 3 ft. 20 kr; a pénzek Pestre, 
Ráth Mór könyvkereskedésébe küldendők.

— Mai Számunkkal veszik olvasóink  
lapunk előfizetési felhívását az október-de
cem beri évnegyedre. Ajánljuk olvasóink  
fig y e lm éb e , s k érjü k , h o g y  az előfizetési 
dijakat m ielőbb beküldeni szíveskedjenek, 
n eh ogy a kiadóhivatal összehalm ozott teen
dői későbben fennakadást okozzanak.

— A Honvéd-album t. előfizetőivel 
tudatjuk , h o g y  a példányok már mind el
küldettek  , s ez ideig rem élhetőleg m indén  
t. előfizető k i van elégítve.

* (Emich Gusztáv nagy képes naptára) melyből 
lapunk mai számában mutatványt adunk, legna
gyobb részben már elhagyta a sajtét s 10— 
14 nap múlva hapható lesz. Kiállítása minden 
tekintetben ép oly kielégítő leend — mint már 
évek óta megszokta a közönség.

* (Karagyorgyevits kg ellen) hir szerint, mind 
az írásbeli bizonyítványok, valamint saját beval
lásai oly terhelőén szólanak, hogy a merényben 
való részvét ceaknem kétségkivülinek mondható. 
Sztankovics Fülöp és Trifkovics Pálon kívül kü
lönösen be van bonyolítva még a bolgár Karave- 
lov is. A  vizsgálat már annyira haladt,hogy rövid 
idő múlva a tárgyalás Pest városa törvényszéke 
előtt megindulhat.

* (A Beniczky-ügyben) tömérdek névtelen leve
let intéztek mindenfelé. Ezek közt legnevezetesebb 
az, melyet nehány hét előtt Polgár főkapitány kapott, 
e melynek írója azt állította, hogy ő az eltűntnek

sorsa felől biztos felvilágosítással szolgálhat. Tudo
másának forrását úgy adja jíö, hogy ő Beniczky fel
fedezése tekintetéből egy személyt delejes álomba 
szenderitett, s ez magneticus állapotában mondta 
neki, hogy Beniczkyt elevenen vitték el innen, még 
pedig egy kocsin, megkötözve, tekenők közé rejtve, 
így vitték el egy városba (a levélben ez is meg van 
nevezve,) hol azután meggyilkolták. E városban öt 
ember van elfogva, kik közelebbi felvilágosítást tud
nának adni В sorsáról. Két tanulónak is van tudo
mása e felől, de ezek még akkor sem vallanának 
semmit, ha kinpadra feszítenék őket. — Ezeket tar
talmazza azon levél, mely a főkapitányhoz czimezve, 
s lipótvárosi postabélyeggel van ellátva, és szerzője 
azon ember, kit Polgár ur hírlapok utján felszöli 
tótt, hogy személyesen jelenjék meg, s biztosabb 
adatokat nynjtson; A levélíró azonban nem jelent
kezett.

* (.A Magyar Írói segélyegylet) alapitói sorába 
léptek 200 írttal legújabban dr. Falk Mfcsa, a 
„P. Lloyd* szerkesztője, s b. Pongrácz Emil.

*(Az unitáriusok három,százados emlékünnepe) 
aug. 30 ikán volt Tordán. Számos vendég érkezett 
mindenfelől. Már előtte való nap bandérium ment 
a köztiszteletben álló unitárius püspök: Kriza Já
nos elé. Este a várost kivilágiták. Másnap a zsinat 
tanácsában elhatárzák, hogy a Királyhoz hódolati s 
a kormányhoz bizalma föliratot|intéznek. Taylort, a 
jelenlévő angol tanárt pedig a consistorium tiszte
letbeli tagjává választották. Berde Mózses ez al
kalommal ezer ftos alapítványt tett a kolozsvári 
iskola szegényebb tanulói számára, mely összeg-
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Hazai történetírásunk még korán sincs azon 
színvonalon; melyen, viszonyítva más müveit 
nemzetek történetírásához, lenni kellene. Egyes 
időszakok története, kivált az Árpádok uralko
dása alatt, az Ist
vánok korában

(2-ik, 3-ik, 4 ik) 
elannyira liiá- 

nyos, hogy a gya- 
kori trón változás
sal összekötött ese
mények sokasága, 
azoknak szülő 

okait még főbb 
vonatkozásban 

sem derítik fel a 
vizsgáló előtt.

Biztat bennün
ket a r e m é n  y, 
hogy e hiányon 
mindinkább segít
ve lesz. Magánjo
gi viszonyaink 

megváltozása kö
vetkeztében eddig 
elrojtve tartott 

okmányok kezde
nek előtüncdozni, 
a levéltárak rozs
dás ajtai kinyiladozni s ezek mindonikébon ezred 
év óta gyűjtött anyag roppant halmaza vár feldol
gozásra.

Jelenleg még som materiális, som physikai erő
vel nem rendelkezhetünk oly mértékbon, hogy

о kincset a régiség moha és kérgétől rögtön meg
tisztítván, azonnal forgalomba bocsáthassuk. Sok 
az anyag, nagy a felépítendő ház, я kevés a mun
káskéz; szent és nagy a lehullt, kicsinyek s tör

pék vagyunk о 
feladattal szem
ben ; nagy a tér, 
sokkal nagyobb, 
semhogy azt eg é
szen felölelni ké
pesek volnának.

Mindamellett 
haladni koll; inog 
állapodni hűn A 
munka/elosztás с/ 

ve szerint célt 
érünk, sikert ara 
tünk; H ha min 
den nevezetesebb
család és e g y é n

szereplése , ha 
miden egyoi me
gye, vidék, város, 
korszak és század 
megtalálja Íróját, 
ki azok történetét 
legkisebb részle
tezéssel, mint azt 
a HpeoiliouH törté

nőt szelleme kívánja, tárgyalja: a nagy cél elér
ve, a nagy eszme megvalósítva leeml.

Körülbelül ez irány lebegett széniéin előtt, mi 
dőn a Herényi család monographiájának meg
írására gondoltam и az althoz való adatok gyűjtő
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séhez hozzáfogtam. — E család nagyságának első 
megalapítóját, Pétert, mutatom be e képpel a t. 
olvasónak.

Életrajzánál nem kívánom azon apró részletes
séget fölemlíteni, mely egy kritika alá bocsátandó 
monographiának hivatása, mivel azt e lap köre 
nem engedi, mert ennek célja: a tanítás mellett 
gyönyörködtetni és mulattatni.

Perényi már születésénél fogva oly elonynyel 
birt, mely ha kevés személyes tulajdonság járul 
hozzá, a kitüntetés, hatalom és méltóság legma
gasabb polcát biztosítja számára. Nagyatyja: 
János, főpohárnok, nagybátyja: Miklós, macsói 
bán s többi rokonai is mind az ország zászlósai 
voltak Atyjáról azonban keveset tudunk. Lajos 
királynak igen kedves embere volt s 1374-ben 
testvére: Imre által megöletelt.

Péter nyilvános szereplése Zsigmond uralko
dásának első éveivel veszi kezdetét.

Legnagyobb nevet és érdemet a harcmezön 
szerzet*, hol személyes vitézségének, rettenthetlen 
l átorságának számos fényes bizonyságát mutatta.

Az 1394-ik évi török hadjáratban saját dandá- 
rával vett részt. E hadjárat a magyarokra nézve 
oly szerencsétlen nikápolyi ütközettel végződött, 
melyben Perényi csaknem életét veszté.

Nehezen tűrte Zsigmond e csapást s a hadjá
rat fáradalmait még jól ki sem pihenve, a követ
kező 1395-ik évben már ismét fegyverben látjuk. 
Elsőben is az elpártolt Mircse, havasalföldi vajdát 
támadja meg, ki hittel fogadja, hogy Zsigmondot 
mindannyiszor, valahányszor a török ellen hadjá
ratot indít, fegyverrel segitendi. Azonban midőn 
a török sereggel immár szemben voltak, az o’áli 
hitét megszegi, Zsigmondtól elpártol és seregét 
méregbe mártott nyilakkal lövöldözteti. E közben 
a török is megkezdi támadását. A semmi cselt 
nem gyanító magyarok közt irtózta tó zenebona 
támad ; a rend bomolni kezd s mindenik a me
nekvésre gondol. E percben lép elő Perényi 
elszánt s edzett dandárával; oda siet, hol a veszély 
legnagyobb. Epen jókor érkezett a király köze
lébe, ki a sereg zömétől elszakadva, egy merész 
pártos tömegtől körülvétetett. A király testét a 
nyilzápor ellen saját testével fedezte s egy nyíl
vesszőt, mely a király életét kioltandó lett volna, 
jobb karjával felfogván, élete veszélyeztetésével 
mentette meg annak életét. E közben Gara segít
ségére menvén, most ők intéztek támadó lépést 
az ellen soraira, mely az elpártolt oláhok teljes 
megveretésével végződött.

A dolog ily fordulata következtében, miután a 
magyar sereg első ijedségét lekiizdte s nyugalmát

visszanyerte, bátorságot és vérszemet kapván, 
erejét a török ellen fordítható. Ez átalános lelke- 
sültség közopott nem maradt nyugodtan Perényi 
s mef sebeztetése dacára a vívók közé rohant, hol 
az ellentől több zászlót elragadott és több ezer 
keresztény foglyot kiszabadított. Az ütközet vé
gét azonban már be nem várhatta, mert egy, a 
lábán kapott mély seb következtében kimerülve 
s aléltan vitetett sátorába.

A Szerémségben is sokszor hadakozott a török
kel, hol balkarján oly vágást kapott, mely életé
ben soha be nem gyógyult. Galambóc s Lászlóvár- 
nál nem kevesebb vitézséget tanúsított 1428-ban, 
mely a Murád szószegése s Szontgyörgyi Cecilia 
hősi bátorsága következtében annyira emlé
kezetes.

De nemcsak a kiilellenséggel szemközt vitéz 
és győző, hanem a belső izgatók és elégedetlenek 
lecsendesitésénél is sikerre vezető volt mindany- 
nyiszor fellépte. Zsigmond király sokszori tör
vényszegése, ledér és kicsapongó életmódja, az 
országból gyakori távolléte, könnyelmű pénzfe- 
csérlése, nem egy-két föember elpártolását von
ták maga után.

Ludán Tamás egri püspök volt az elégedetlenek 
feje, ki Eger várost fegyveres néppel rakta meg 
s annak parancsnokául Debrő Istvánt tette. Bár 
Egert KozgODyi Simon 1403-ban bevevé , de 
a mozg:.lom vezetői Erdélybe szaladtak s az elé 
gedetlonséget és zenebonát tovább terjesztették.

Ezek elfojtására s locsendesitésére Perényit kül
dötte a király Erdélybe; az ő fellépése sikerre 
vezetett s Erdély megszűnt az izgatás gyúpontja 
lenni.

A király hosszas távolléte Csehországban is 
mét ürügy volt az elégedetlenség terjesztésére 
s Debrő és mások fellázadtak ellene, s az orszá
got Nápolyi László számára akarták elfoglalni, 
de Perényi Pataknál megverte s szétszórta a 
lázadókat. Ez ütközetben fejére oly erős ütést 
kapott, hogy e miatt sok időig betegeskedett.

Elénk emlékezetében volt még az ország lakosai 
előtt azon kegyetlenség, törvénytelen bánásmód, 
melylyol Zsigmond Kont és társai irányában eljárt. 
Azok sorsában saját sorsát láthatta mindenki oly 
királylyal szemközt, ki az ország alkotmányát 
nem tisztelte s föl som vette. Halkal és lassanként 
nemcsak a közvélemény, hanem az imént még 
mellette levő főemborok sympathiája is elfordult 
tőle, melynek következménye az ő fogságba ve
tése lön.

Ily körülmények közt mennyi ildomra, eszé- 
lyességro s belátásra volt szükségük azoknak,
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kik a nemzet a király közt megszakadt bizalmat 
összekötni szükségesnek tartották! Ez, mint tud
juk, fényesen sikerült s Zsigmond a fogságból 
ismét trónra emeltetett. Л közbenjárók közt Pe- 
rényit is ott találjuk.

Ennyi ragaszkodásért, bőségért nem maradt 
Zsigmond Perényi iránt báladatlan.

Nem számlálom elő azon roppant fekvő birto
kot, mely ma legalább 15 nagy uradalmat tesz, 
csupán azon kitüntetések elősorolására szorítko
zom, moly személyére és családjára lön kiter
jesztve.

1397-bon macsói bán, 1402-ben Ugocea, 1404- 
ben Máramaros, 1411-ben Zemplén, 1414-ben 
Ung és Abauj főispánja; 1408-ban a sárkány

rend vitézez; 1415-ben orszígbiró székelyek 
grófja, Abauj és Ugocsa örökös főispánsága neki 
és törvényes utódinak adományoztatok; úgyszin
tén a máramarosi aknából évenként 2000 kősó. 
Kassán egy, Budán két kőházat nyert. Igaz, hogy 
ez utóbbiakért Zsigmondot pénzzel segítette, kü
lönösen a budai házakért 2000 aranyat adott köl
csön a királynak.

Perényi Péter meghalt 1421-ben. Második neje 
szék csői Herczeg Anna, Széchenyi László özvegye 
volt, kitől 4 utódot: Miklós, Simon, Pál és Jánost 
hagyta maga után. Miklóstól származik a még 
ma is virágzó b. Perényi család.

Széke!у  S á n d o r .
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Készemről azonban követtem a szives meghí
vást, együtt költeni el velük isten áldását, s asz
tali hála után beszélgetni kezdénk.

A mint igy egyik szó a másikat adná — eszem
be jutott azon különös hang vagy kiáltás, és kér
dőm : ha vájjon hallotta-e valaki У Senki som em
lékezett rá, mi nem volt csoda, a kutyák ugatása 
miatt, melyek ma kivételesen dühösen ugattak 
és néha vonítottak is, mintha valami szokatlant 
éreznének ; talán zivatar közeleg.

„Valami vadállat lehetett'* — mondá a gazda 
— „a pusztai sasnak oly.különös kiáltása van.. . “ 
En azonban jól ismerém a pusztai sas kiáltását, s 
csendes hangon mondám, hogy az általam hallott 
kiáltás valami eltévedt, vagy szerencsétlenséget 
ért ember segélykiáltása lehetett; aztán úgy félig 
az árnyékban ülő idegenhez fordulva, kérdőm : 
vájjon ő nem hallotta-e ?

Ő feleletre sem méltatott, csak fejével bólintott 
tagadólag; de gazdám anyja, egy tisztes korú 
öreg asszony, szép ősz hajjal és mély tüzü értel
mes szemekkel — szólalt meg most először és 
mondá, hogy ö hallotta a kiáltást.

„A viliik tavánál hangzott a kiáltás“ — tevő 
hozzá — „mert ma nagypéntek napja van, s ez
előtt mintegy öt évvel nagypéntek éjfelén rémitő 
gyilkosság történt ott, azóta többször hallani e 
kiáltást, a mi roszat jelent.“

E percben az idegennek egy heves mozdulata 
mindnyájunk figyelmét rá vonta — a mint hir
telen fölkelve, az öreg asszonyra meredt tekintet
tel ott állt. Tisztán kivehetőm arcának elsáppa- 
dását, bár árnyékban volt.

„Ugyanazon helyen, hol most az idegen ül — 
folytatá az öreg asszony lassú susogó hangon, mi 
közben hüvelykujjával háta mögé mutatott — he- 
verészett kisbéresünk, az öreg Miska, midőn egy 
késő utas kopogtatott ajtómon, ki eltévedve s vá
sárra menőben, nálunk megpihent, de minden 
áron még az éjjel át akart menni a határon, s az 
utat nem ismerve, vezetőt kért. Férjem nem levőn, 
honn, s gyermekeim még kicsinyek lévén, nem 
igen volt más, mint a kisbéres, ki ezt megtehesse, 
s miután az idegen miden alkudozás nélkül egy 
fényes ezüst tallért adott a szolgának, még éjfél 
előtt elhagyók a házat.

Sokáig nem tudtam elaludni; nyugtalan voltam 
az idegen miatt, mert Miska iszákos és pazarló 
ember volt, soha nem jött ki bérével, azonkívül 
mogorva, szótlan volt, s csodálkozám, hogy oly 
könnyen vállalkozott az idegennek szolgálatot 
tenni, bár a tallér megörvendeztető egy percre.

Lassú töprenkedés fogott el, s mintegy vádol -

! tarn magamat, hogy az idegent nem figyelmezte
tőin ; de más részről: mit mondhattam volna neki... 
Ily lelki hánykolódások közt, elfáradva a napi 
munka, a késő lefekvés és gondolataimtól, épen 
az első édes félálomba szunnyadtam, midőn egy 
borzasztó hosszú segélykiáltást hallottam a csen
des éjen áthangzani. . . . Rémülten ültem fel 
ágyamban, szívem hevesen dobogott , hallga
tóztam, de semmi nesz a esendos éjben , csak 
gyermekeim lélegzését haliám egészséges alvás
ban ; szinte kétkedni kezdtem, ha nem álmomban 
hallám e csak a kiáltást. Lassan leszálltam ágyam
ról, s az ajtóhoz menve, a zárt halkan előtoltann 
azután ismét lefeküdtem, s a takarót fejemre húz
va, hála istennek, hamar el is aludtam.

Már jól megreggeledett, mire egy erősítő álom 
után felébredtem, s első dolgom az aprómarhák 
kieregetése volt, miközben Miska után nézeget
tem, de semmijei, hogy már hazatért volna. Mi
alatt az aprómarhákat etetgetném, mindinkább 
növekvő lárma és lótás-futás költő fel figyelme
met, s egyszerre csak szomszéd tanyásunk több 
idegennel együtt Miskát vezette be udvarunkra.

üe uram istenem, mily megváltozott alakban! 
alig lehetett benne emberre ismerni. Valami bor
zasztónak kellett vele történni. Ruhája és kezei 
véresen és megszaggatva, sápadt arccal, véres 
szemekkel és ijedős pillantásokkal, inkább vitetve, 
alig birt lábain menni.

ügy történt, mint féltem .. . meggyilkold az 
idegent, hogy pénzét magához vegye, s aztán a 
daemonok szállták meg, s iutott, futott, inig össze
rogyott. Reggel a mezőre menő szomszédok s vá
sárosok találták meg a tó partján, melyből áldoza
tának véres feje égre meredő szemekkel nézett 
tel. A többit kitalálták, ő maga sem tagadta, s csak 
arra kérte őket, hogy mihamarább vigyék a bor
zasztó helyről .. .

Miközben többen a bíróért futottak, egy pohár 
friss tejet nyújtottam a félalélt embernek, ki most 
egészen megjuhászodva s fájdalmasan tekintve 
fel reám, részvőtteljes kérdéseimre a következő 
összefüggődén vallomásokban, úgy látszik, enyhítő 
magán . . .

„Az utas beszédes ember volt, azt mondá, hogy 
zsiványoktól fél, mert sok pénzt visz magával. 
Engem megszállt az ördög, s minden pillanatban 
nyakon akartam ragadni; de nem volt nálam sem
mi eszköz, a mivel... A mint a tóhoz érkeztünk, 
sötét volt, egyenest neki mentem vele, mikor kö
zel voltunk, nagy követ vettem fel, s azzal fejbe 
ütöttem — azután“ —

„Bele lökted a tóba . . . I V“



Kossuth-YÖlgy a Körösvölgyéli. (Margitliav Gábor raja«. Szövege az 682. oldalon.)

tetszett, hogy valaki szintén fut utánam, s mind
járt nyakon ragad. Ah, többször felbuktam, meg
inog fölálltam, s újra futottam ; egyszerre esik ... 
mintha minden mogolevonült volna körülöttem, 
a lidéreek kezdőnek üldözni. Tudja asszonyom, 
a kikről oly sokat hallottunk, azok a lidéreek 
valóságosan korgoténok, sivítának, nagy körben 
táncolva körültem, a mindig közelebb, közelebb • •

Miskát aztán bevitték a törvényszékhez, s perc 
megkezdődött, . . . férjem volt is benn nála. . . . 
Óhajtotta a halált, mert iszonnyuan szenvedett, 
nemsokára meg is szabadult, a lidéreek vitték 
(‘1; mert egy reggel csak összeégett csontokra 
akadtak börtönében, — pedig soha som hagytak 
nála csak cg у gyufát som, s a börtönben sem 
égott semmi. . ,
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E zen  udvar v ég én ‘van a hajdani őrszoba, m ely  E g y  láncvéddel erősített tö lgy fa  kapu a máso- bon leporlott föliratok törodéke-i b izonyítják, I azon , az ajtók fö lé irt je lm o n d a to k a t, m elyek

képe, m elynek  tisz te le ii 
téré s d icsőítésére za-j 
rándokolnak ide messze^ 
vid ék ek ről az évenkint 
többször itt tartatn  
szokott búcsúk a lk a l
m ával az áhitatos hívek. 
A z aranyozásban g a z 
dag szószék  s a háttér
ben elrejtett k isded, de 
Ízletes orgona , többi 
ékei ezen tem plom nak.

A z oltártól —  m ely  
a bejövettel szem közt 
áll —  jobbra ny ílik  a 
sekrestye, hol az ily he
lyek en  lenni szokott m i
sem ondó ruhákon kívü l, 

K rasznaborka egy ik  
nevezeteseb b ösereklyé- 
je  őriztetik : t. i. a vár 

egykori asszonyának, 
A ndrássy G yula, Manó 
és Aladár grófok dédős- 
a n y ja -, Serédy Zsófiá
nak mumiaszerü hul
lája; ki is élte virágában  
m int I. A ndrássy Ist
ván neje, m ásfél század 
dal ezelőtt halván el, a 
váraljai templom fölötte  
nedves sírboltjába té te
tett örök nyugalom ra, 
hol m inden bebalzsa- 
mozás n élkü l k iszára
dott tetem e több mint 
] 00 éven át m aradott 
ép állapotban.

A z első udvaron, a 
tem plom tól fölfelé ha
ladva, legelébb is b a l
ra régi edényekkel és 
bútorokkal töm ött szo
bát találunk, hol azon
ban egy 1762-ből eredő

Az elő tornác vegén  
nyílik , cg  у  k isebbszerű  

; kam arától jobbra , az  
1 ú g yn evezett száraz ma- 
! lom hozi b e já ra t. m cly- 
I nek 6 - - 8  öl hosszú sötét 

folyosója e g y ik  szöglet- 
bástyának alsó osztá 

i lyába v e z e t , hol egy  
nagy, későbbi korban  

I készü lt — v izgyü jtésre  
v h a szn á lt—  fam edencén  
I kivid, m ég  az eredeti 
I malom eg y es  töredékei,
I  u. m. kerekek , tenge- 
f  lyek sat. láthatók.

A  már többször em- 
!  lített előtöri)ácbóljobbra  
I  k ét ivezetés n y ílt kapu  
1 vezet egy  kis térre, mo-
■ ly e t n agy részben egy  
I kőből épített em elvény  
1  fog la l e l , tetejében a 
I  szenthárom ság kőből fa- 
I rágott oszlop ával, m ely- 
I  nek eredetéről azonban, 
1 feliratai tök életes ol- 
I vashatlansága m iatt,úgy
■ szólván m itsem  tudunk. 
1  E zen k is térről jobbra  
I tökéletes jó  karban levő  
В lépcső vezet fel a vár 
Щ m ásodik em eletébe,
I  m ely a rá nehezkedö  
I v iszon tagságok  dacára
■  n agy  részben ép álla  
I  pótban van, s a családi 
I  n ev eze tesség ek  őrhelye;
■  —  hol a bem enő legelő -
■  szőr is az ajtó ivére irt 
Ц ezen üd vözlő  szavak at  
5  o lvashatja  : „S zives üd- 
£  v özlés  ezen várnak sze-
■  retett b irtokosához. Es 
S  k ed ves fogadása min



586 H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

egyikével közvetlen a bejárat fölé helyezett egy
kori várkulcsárnö arcképe alatt találkozunk, s 
mely ekképen hangzik : „A külső csapások után 
tudjuk becsülni a szerzett belső csendességet.“ 

Belépve az előtornácba balra, a levéltár s egy 
folyosó ajtaja feletti tért, Nabuchodonozor meg
aláztatásának képe foglalja el, alkalomszerű feli
ratokkal.

Valamint ez, úgy több más, e helyiségben levő 
kép, csakis az elhomályosodott eredetinek hátte
rére tett másolatok.

A második eredeti kép, mely a vizsgáló figyel
mét magára vonja, csoportozatot képez, hol a kö
zepén álló pór körül csoportosulva látjuk minden 
polgári és egyházi rang- és rend képviselőit, ke
züket a [pór vállára nyugtatva; mig ez kezeiben 
két fehér lapon e két mondatot tartja ; — s pedig 
jobbjában: „Rustica natura tenet sua jura“, bal
jában : „Conservo Pátriám, conserve me ipsum.“ 

Mig itt a nemes egyetértés jelképét nézzük, 
addig az átelleni falról a harcok egyik emberé
nek képe integet figyelemre. — Ej:у majdnem 
életnagyságban festett lovast ábrázol ez iijabbi 
kép, zsinóros mente, kucsma, kard, szóval a régi 
insurgens nemesség harci készületeivel ellátva, s 
a mi a legkülönösebb, lova nyakára csatolt dob
bal, kezeiben két dobverövel; azonban ha igy tá
volról szemlélve nem is értjük e különös felszere
lést, közelebbről tekintve nem csak magyaráza
tát fogjuk megtudni annak, hanem egyúttal az 
illető lovas vázlatos életleirását is sajátunkká te
hetjük a képen levő feliratból, mely virágfüzér
rel környezett s két részre osztott táblára írva 
igy hangzik: (jobb oldal) „Haec Persona, Senec 
tute formosa, vulgo Dobos András, olim famosus 
Tympanista Principle Francisci llákóczy et comi- 
tis Nicolai Bercsényi; illő tempore ipsius Tym
pana ita resonabant: (Ezen szép korú személy, 
azaz Dobos András, hajdan Rákóczy Ferenc fe
jedelem és gr. Bercsényi Miklós dobosa vala; 
annak idején dobja igy szólott :)

Jó Urunkra fel támatunk,
Semit nyertünk, csak vesztetünk,
Országunkból kibujdostuuk,
Magyar boriul elmaratunk.“

(Bal oldalt:)

„Uj királynénk jó Asszonyunk,
Légyen nekünk Protectorunk,
Hűségében meg maragyunk,
Vivat, vivat úgy doboljunk.“

idézott felirat, hanem egyúttal a kép alján lévő 
is tanúsítja: „Picta in Arcé Krasznahorka Anno 
1747.“ (Festetett Krasznahorka várában, 1747- 
ben.)

Ezen kis, alig nehány négyszög ölnyi előszo- 
ba, úgy látszik, egész tárháza az élet sokoldalúsá
gának.

Az élet sokoldalúsága tárházának mondtam о 
helyet s úgy hiszem, csakis újabb bizonyítékát 
adom ezen állításomnak azzal, ha figyelmessé 
teszem a szemlélőt ogyujabbi képre, moly a mér
tékletesség utján szerzett hosszú élőt egyik ritka 
példányát állítja élénkbe azon házas párban, ki
ket e kép egymás mellett pór ruhában, a férfit 
kezében tengeri csővel, a nőt pedig a földön ülve 
ábrázol. — A kép felirata következő:

„A magyarországi hosszas életnek ritka példája. 
— Rovin János, Rácz nemzetből, Görög hiten való, 
a ki 1552-ik esztendőben született, és Temcs- 
Vármegyében a Caransebesi Districtusban, Sza- 
dova nevű faluban lakott, élt 172. Esztendeig, I. 
Ferdinandus, II. Maximilianus, II. Rudolphus, II. 
Matthias, II. és III. Ferdinandus, Eeopoldus, Jo
sephus és VI. Carolus, tudni illik kilentz Magyar 
Országi királyok alatt; még is az 1724 eszten
dőben, a mint ennek előtte, egészséges és fris 
vala. — Feleségül vett magának Sára nevű Rác 
Leányt, a ki 1560. esztendőben született, ki is 
azon 1724. esztendőben 164. esztendős vala. Élt 
ezen házas társával 147 értendőkig, a felébb 
megemlített esztendőben. Szült attól Számos gyer
mekeket, a kik között a legkisebbik fia 1 16, az 
unokájának pedig unokái 35—36 osztor.dösek 
az esztendőben valának. — Az eledele mind a 
kettőnek volt téj, és hamv alatt sült Török bú
zából való pogátsa. A ki azért hosszú életet akar 
élni, tanuljon ezeknek Példájokkal szűkön és 
mértékletesen kenyérrel s tejjel, és önnek fo
gyatkozásában Vizzel élni.“

Az utolsó kéj), mely e szobában látható, egy 
udvari törpét ábrázol, rózsákkal ékített csörgő 
sapkában, jobb válláról balfelé függő csikós sza- 
1 aggal, melyen két dobverő csiigg, s jobb keze 
mutatóujján fehér galambbal. Festetett Kraszna- 
horkán, 1747-ben.

A képeken kivid említést érdemelnek még a 
fegyvertárból ide áttett harci készletek s egyéb 
nevezetességek, melyek az о célra készült faáll
ványokon foglalnak helyet: látható itt 6 vas si
sak, rézcsillagokkal kivort s egyszerű moll- és 
hátvértek, vaskoztyük, karlapok; továbbá két 
művészien alkotott sodronying; két régi dobüst 
ércből; két C3atakigyó, melyek küzül az egyikenMely kórból ered a kép, azt nemcsak a font



gyújtó lyuk helyett különös szerkezetű zár van, 
mely a mai lőfegyvereken levő lakatot akarja 
pótolni; egy öles puska 5 lábnyi idomtalanul fa
ragott ágygyal, mely a hiányzó lakat helyét te
kintve, úgy látszik, azon első időszakból való, 
melyben a lőfegyvereknél mellőzni kezdték a 
kanócot; vannak itt továbbá félholdas és horgas 
lándzsák, némelyike szurkos kötéllel körülcsa
varva, szurkos kötegelt, ágynélküli sáncágyu- és 
töleséres puska-csövek vas töltővesszővel; két 
láb hosszú tokonösbéka pajzs; s végre, mint ne
vezetességet, ogy több mint 5 fontot nyomó sziv- 
alaku lakatot, továbbá ős elefánt vagy valamoly 
más vízözön előtti állat lapockáját s farcsontját 
és az allitólagos Bebek-kanalat, — melyet a rege 
szerint az első Bebek, vagy még akkor Bubek, mint 
juhász használt — vélem megemlítésre méltónak.

Ennyi sok mindent tartalmaz о kis helyiség, 
honnan a kijárással szemközti ajtó a tulajdonké- 
poni var diszszobáiba vezet. De mielőtt ezekbe 
belépnénk, vegyük Hgyolembo az ezekbe vezető 
ajtó külrészén levő feliratot , moly okképen 
hangzik :

„Mi a boldogság V Az ólet javai használásán ör-

H A Z Á N K  S

Jlaereditariorum Arcis Krasznahorka 
Anno 1750.

vendeni У Ez merő gyönyörűség; a léleknek nyu
godalma, ez valódi boldogság.“

-^z egymásba nyiló három szoba, melybe jelen
leg vozotendem az olvasót, rejti a várbeli logbo- 
csesobb tárgyakat. Az Andrássyak családi 
képein kivül itt láthatni najy részben a régibb 
korból felmaradt nevezetességeket is. Mindjárt az 
első szoba falain diszolog Nagy Frigyes, II. Jó
zsef, I. Napoleon, XVI. Cíergely pápa, a Reich- 
stadti herceg, I. Ferenc, Mária Therezia s Mária 
Luiza arcképe.

Ezeknél inkább igénybe veszi a magyarázó 
leírást e var egyik logbecsosebb és legn о vezető 
sobb műkincse, Szilágyi Erzsébet eredeti arcké
pe, moly egyedüli s melynek eredeti voltát a jel
lemző rajz folytán senki som vonhatja két
ségbe.

Mestere a Pseudonym név alatt ismert némot-

E szoba, úgy látszik, a mennyiben a régi hosszú 
tölgyasztalról s a mintegy 40 db Attila képével 
díszített bőrkarosszékröl következtetni lehet, ebéd
lőnek használtatott.

Azon állításom mellett — miszerint e hely ebéd
lő gyanánt használtatott, újabb bizonyitékúl szol
gál azon tény is, hogy о szobába bejövét a balra 
nyiló szárnyas ajtó a csolédlakosztály folyosójára 
s az ezzel szomszédos konyhaépületbe vozet.

A másik, e szobából nyiló ajtó, a család tem
plomi karzatára vezet. E hely nem csak egyedül 
az élők fohászai befogadására, de egyúttal a ha
lottak kogyoletos emlékei l'ontartására is vau szen
telve s valóban meglepi a szemlélőt azon számos 
fekete ráma látása, melynek egynémelyiko e há
rom szót: „higyj, romélj, szeress!“ a többi pe
dig a családi címereket tartalmazza; azon három 
szó a család valamennyi előtagját illeti, moly —
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ha valamelyik ezek közül elhal, — az illető halot
ti jelenteset tartalmazó címerével cseréltetik föl.

Visszatérve az átnézetteken e másoclemeleti lak
osztály már fent leirt előpitvarába, folytassuk vizs
gálódásunkat ez emelet nyugoti s még nem látott 
részében.

A nyugatra vezető ajtó felett eme szavak: 
„Iparkodj a mulandókon örökké tartan dó Kát vá
sárolni, w elolvasása után folyosóba lépünk, mely
nek közepe táján balra nyílik egy ajtó az állítóla
gos Rákóczyféle szoba előpitvarába, hol azonban 
egy régi kőkandallón s magában a fentemlített 
szobában a fali festés maradványain kívül egye
bet látni nem leket; jobbra az előpitvartól van a 
családnak kisebbszoríi múzeuma, hol az ásvány-, 
növény-, füvészeti s csigagyüjtemény mellett pár 
régibb hangszer érdemel említést.

E helyről kilépve , a szemlélő vagy kevésbbé ér
dekes várhelyiségeket, vagy pedig az 1818-ik tűz 
okozta pusztulás nyomait fogja találni; ez okon 
tehát nem ereszkedem a vár egyéb helyiségei
nek mélyebb részletezésébe, hanem csakis még e 
várban levő nevezetesebb helyeket fogom nehány 
szóval érinteni: ilyen a 87 öles várkút, mely a 
pusztulás minden nyomait magán viselő udvar- 
szerű nyílt helyiségen van s mely jelenleg a szük
séges vizhuzó eszközök hiánya miatt használaton

kivid - a történhető szerencsétlenségek elkerü
lése tekintetből — leszögezett vastag tölgydesz
kákkal beboritva tnrtatik. — E kút még a lőpor 
feltalálása előtti korszakból veszi eredetét.

A megemlítésre méltó helyiségek közé tartozik 
továbbá a golyótár, hol a várágyúkhoz való vas
golyókon kivid nagy mennyiségű szurkos koszorú 
van letéve.

Nem mellőzhetem még végre az 1867-ik évi 
augusztus hó 19-én nevezetessé lett 20 öl hosszú 
s mintegy 3 öl széles bástya-boltozat (Casamatte) 
megemlítését sem, melynek fényesen kivilágított 
helyiségében, a Kubinyi Ágoston alelnök úr vezeté
se alatt e várat látogatásukkal megtisztelő magyar 
orvosok és természetvizsgálók, a vártulajdonos 
Andrássy György rendeleténél fogva e napon 
egyszerű villás reggelivel s szives magyar ven
dégszeretettel fogadtattak.

Midőn ezen igénytelen leírást bezárom, csupán 
még azon óhajtásomnak adok kifejezést: vajha 
külső festői szépségével az egyszerű utasban is 
gyönyörérzetet ébresztő ezen krasznahorkai vár 
— az őshajdankorból a jelen időkre maradt eme 
magasztos emlék — a mindent hatalmába ejtő 
enyészettel még sokáig dacolna.

fJrössy Lajos.

A z a m b r a .

Nem kis csodálkozást ébreszt a nőkben azon 
tudat, hogy finom gyöngysoraik nem egyebek el
halt tengeri állatok földi maradványainál, de cső 
dálkozásuk még nagyobb mérvben fog fokozódni, 
ha megtudják, hogy egyike a legillatosabb, legfi
nomabb, s egyszersmind legkedveltebb illatsze
reknek nemcsak hogy a tengeri szörnyek világá
ból ered, hanem egy időközönkiut beteges viziál- 
lat terméke.

A legfinomabb párisi illatszerek — „Extráit 
d’Ambro“, „Eau de la reine“, „Semiramis,“ „Eau 
nans pareille“ „Parfüm du roi“ — az ambrát bír
ják főalkatrészül. Az ambra az állatországból 
ered és talán ennek egyetlen terméke sem adott 
oly nevetséges sejtelmekre és mesékre alkalmat, 
mint épen ez.

Az ambra Ázsia és Afrika déli partjait érintő 
tongorekbeu, nagy, néha 100—'200 font súlyú rop
pant darabokban találtatik, részint szabadon usz- 

a, részint a sziklához tapadva.
Madagascar közelében, Japán, Brasilia, Jamai

ca, Carolina és Florida és az Antilláknál leggyak

rabban találtatik. Fölkeresését a tengeri madarak 
nagyban elősegítik, mert ezen nyalánk étküket 
szüntelenül keresik és feltalálása esetében hangos 
lármával hirdetik.

Az ambra legjobb faja — a szürke — Madagas
car, Surinam s Jávából jön. Ára igen magas; egy 
182 font súlyú ambradarab, melyet egy amstor- 
dami társaság birt, 66,930 tallérba került.

Az ambrát már az ókorban is ismerték és 
különösen arab orvosoktól gyógyszerül ajánltalott. 
Keleten még ma is élothosszitó erőt tulajdonítanak 
neki. A franciák úgynevezett „tinctura regia“-ja, 
mely 30 év előtt még minden gyógyszertárban 
volt kapható, bizonyító, hogy az ambrának ott is 
gyógyeröt tulajdonítottak, és pedig nagyban hasz
nálták, mint a pézsmát és castoroumot, a s z ív  és 
agy tevékenységének elevonitésére, a lélek felde
rítésére ós a szerelem fokoztatására.

De cl tok intve ettől, nézzük az ambrát, mint il
latárasztó szert és vizsgáljuk származási folya- 
m a tát.

Avicenne arab orvos balzsamnak tartotta, mely
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sziklákon nő és megéréee után attól elválik. — 
Cardan az ámbrábán a tengeri szörnyek illatos 
nyák elválasztását látta. — Pommet méz és viasz 
vegyületének tartotta, mely a tenger által főzetik, 
a hullámok mozgatása és tengeri só által finomít 
tátik. -- Némelyek concentrált tengeri habnak, 
mások foldszuroknak (:s ismét mások a ten
gerparton álló fák mozgójának tartották. Majd 
szivacshoz hasonló terméknek, — természetes 
kénnek, majd egy különös méh fáj productumá- 
nak.

Végre közelebb jutottak valódi forrásának 
megismeréséhez azon véleménynyel, hogy —sár, 
és ekkor némelyek a krokodilok excremontumá- 
nak, mások madársárnak tartották. De som az 
illető madarakat, sem az illatos tápnövényeket, 
— mert ilyenekből következtették az illatos el
választást, — ki nem mutathatták.

Serval Marói volt az első, a ki felismerte, hogy 
az ambra egy nagy tengeri emlős bél- vagy 
sárköve, tehát nem egyéb, mint a rósz emésztés 
terméke. De most azon kérdés támadt, melyik 
tengeri szörnynek terméke lehet ezen illatárasz
tó bélkő, és ezen kérdést csak a legújabb vizsgá
lódások fejtették meg.

Az ambra о szerint a „Physeter macrocepha- 
lus“ bélcsatornájában, különösen pedig a vak
bélben, golyók alakjában fejlődik, és miután tud 
juk,hogy a phys. macroccphalus halakon kivid fej lá
bunkkal--  cephalopodes — éhezek némelyikepe
dig pézsma illatot áraszt, az ambra illata is meg 
van fejtve. Már Aristoteles is isméidé ezen fej-

I lábúak pézsma-illatát, moly még haláluk után is 
eltart. Hogy a physeter macroc. ezen cephalopo- 
dokkal él, bizonyítja azon tény is, hogy a kive
tett ámbrábán néha afejlábuak tisztán felismerhe 
tő maradványait találhatni.

Kétségen kívüli tehát, hogy ezen nagyrabe- 
csült drága, és azért gyakran hamisított árucikk 
nem egyéb, mint eredménye a phys. macroc 
emésztési bántalmának, melyet egy óriási fejlábu 
befalásával szerez magának.

Újabb időben a szürke ambrán kívül világos- 
sárga is jut a kereskedésbe Brazíliából. Az am- 

I bra szaga sajátlagos és nehezen utánozható. Né
mileg pézsma, benzoé és dohányra emlékeztet 
és oly erős, hogy egy tiszta ambratincturával 
nedvesitett kendő t ö b b s z ö r i  mosás után is 
megtartja illatát.

Magas ára miatt az ambra sokszorosan hami 
sittatik, mit azobau a vegyészet könnyen ki bir 
mutatni.

Az ambra fejlődési ^története újabb bizonyítéka 
annak, hogy a természet titkos laboratóriuma 
mindenből, meg a legsilányabból és megvetett- 
ből is a legkellemesebbet képes teremteni, még pe
dig a legegyszerűbb utón. Ez esetben a physeter 
macrocephalus bele helyettesíti a vegyészi segéd
eszközöket, mely egy tengeri szörny emészthotlen 
maradékait gyógy- és illatszerré változtatja át.

A természet nagy és bámulandó, akár szénré- 
tegoket vagy mannát teremt, akár gyöngyöt, 
vagy ambrát készít.

fíreuer Armin
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Gyönyörködésünk záradékát tehát ogy sóhaj 
képezi.

A szomszéd asztalon egy ivó-pohár pihen, mely 
egészen tejszinüvé lett attól a víztől, a mit itt fo
gyasztana1.:. E kis pohár szélén pedig — nekünk 
legalább úgy tetszik, — gonosz kis manók kacag
nak, vigyorognak. Bizonyára bennünket nevetnek, 
a kik a panoráma mutatványaiban gyönyörkö
dünk. S künn az utcán még nagyobb a kacaj. A 
szél épen fölkavarta az egész piac szemetjét, s a 
légben repülő szalmaszálakon, zöldségszárakon és 
apró ringyrongyokon mind hasonló gúnyos kis 
manók nyargalásznak, kik gonoszkedviileg kacag
ják ki a mi nagy papirterveinket.

De egy városi képviselő, ki a panoráma mellett 
a vérmes reménység édes gyönyörének adta át 
magát, mit sem hall ez egész démonikus zajból, 
s váltig állítja, hogy a mi itt csak kép, az tiz év 
már bizonyosan — valóság leend.

— Uram! — szólunk hozzá a kétely bágyadt 
hangján, — hogyan hiliessük el azt, hogy az a vá
ros, melynek ivóvize még mindig mészsziure festi 
az üveget, melynek utcái folyvást teli vannak sze
méttel, s téréit és vonalait máig sem diszitik élénk 
fasorok, — szóval az a város, mely a Jegszüksé- 
gesebbeket sem bírja előállítani: vizet, levegőt, 
árnyat — sok millióba kerülő tervet tudjon megva
lósítani.

A „pater urbis“ egy kérdéssel felel:
— Nincs-é az ön ismerősei közt olyan, ki fukar 

a gyufában s bőkezű a nagy kiadásokban ?
— Valóban van, de ezt az ismerősömet nem 

számítom az okos emberek közé!
Egyébiránt hagyjuk a gúnyt és kételyt, s remél

jük a legszebbet, s várjuk a — legkevesebbet.
Annyi igaz, hogy Pest — a mint emelkedik — 

egy kis amerikai szellemmel sokat, sőt m i n d e n t  
kivihetne.

Ah, de alig hogy fölülünk a képzelem szárnyas 
paripájára, mely a főváros e nagyhatalmával ke
csegtet : a gonosz kis manók megint kacagnak, 
vigyorognak, s pajzán ujjacskáikkal és kunkorgó 
farkaikkal oda mutatnak a — Károly-kaszárnyára.

Ez most az a szikla, melyen a város hatalmát 
hajótöréstől féltjük.

1 lion fala ez, mely fölött folyik a toliharc — 
merev átiratokban.

A katonai kincstár a laktanya hátsó részét egy 
emelettel föllebb emelteti. Minden esetre szépiti 
vele az utcát, de a baj az, hogy a várost a város 
tudta nélkül akarta szépíteni és boldogítani. Még 
csak be sem jelenté neki. E miatt a város bántva 
érzi magát helyhatósági jogában s átir. A kato

nai kincstár pedig azt feleli rá, hogy az építés 
nem uj vonalon történik, tehát a bejelentésnek 
semmi helye sincs. Különben is az építést a kö
zös hadügyér hagyta meg, s ennélfogva folytatni 
kell! A város tdalmat küld az építésre vállalko
zott polgároknak. De ez nem használ, s az építkezés 
csak folyik tovább. E közben egy praktikus in
dítvány merül föl, hogy t. i. el kellene fogatni a 
munkáról hazatérő kőműveseket; de ime — más
nap katonák végzik a munkát, már pedig kato
nákat elfogatni egy kissé bajos.

Szóval gyönyörűséges ujj húzást látunk a pol
gári és katonai hatóság között.

E látványnak mindig van ogy kis utcai pub
likuma is. Néha-néha összegyűl egy kis dologta* 
lan csoport, nézni, hogy mi lesz a vitából. De mi
vel egyebet nem lát, mint hogy téglát téglára rak
nak, duzzogva oszlik el, s nem nagy önérzettel 
gondol rá, hogy a polgár fölött még ma is mily 
nagyúr a — katona, noha ő is csak a polgár 
pénzéből él.

E hangulat megtetszett Braatz Eufrozina kis
asszonynak, s ki is zsákmányolta a maga hasz
nára. Vasárnap föl akart lépni, megmutatandó, 
hogy nem esik le mindig a kötélről, melynek „ki
rálynőjévé“ tették, s a parancsnokságtól katoná 
kát kért a rend föntartására. Természetes, hogy 
nem adtak, — hisz Braatz k. a. nem olyan „ki
rálynő“, ki hadi díszőrséget igényelhetne. Mind
amellett Braatz k. a. megharagudott, s egy ne
heztelő nyilatkozatot adott ki, mely szerint: a 
„múlhatlanúl szükséges“ katonai erőt megtagad
ták tőle — s azért nem léphet föl.

A gonosz kis manók pedig ott vigyorogtak a 
nyilatkozat betűi közt is, s többi közt elmond
tak egy adomát.

Volt egyszer egy kis ember, ki azt hitte magá
ról, hogy igen nagy szolgálatokat tesz a népnek, 
s követeié a fejedelemtől, hogy tartsa el jól egész 
életében. De miért ?

— Enfin, il faut quo j ’ oxisto ! — mondá szeré
nyen.

— Mais, je n’en vois pás la necessité! — feleié 
a fejedelem.*)

Ugyanezt mondhatjuk mi is Braatz kisasszony
nak, ki — úgy látszik — katonai rendőrség nél
kül nem tud föllépni, s nem tud existálni.

Sajátlag nem látjuk be a szükségét, hogy föl
lépjen. Sőt nem is tartjuk helyesnek, hogy ép ün-

*) „Végre is kell, hogy létezzem.“— „Non látom be szűk 
eégét 1“
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6 százalékkal emelkedvén. — Megelégedésül 
szolgálhat, hogy a szaporodás sokkal nagyobb 
volt a 16 éven fölüli, mint az azon alul levő sze
mélyeknél. A fogházi kimutatások folyvást ta
núsítják a javítási fegyelemnek a fiatal vétke
sekre gyakorolt állandó hatását. A fiuk közöl 15, 
s a leányok közül 7 százalék esett vissza a 
vétkességbe. A n.-britanniai javító intézetekből 
1864 — 66-bai elbocsátott személyek közül a fiuk 
88, s a leányok 67 százalékja köztudomásúlag 
jól vi éli magát; a fiuk 4, s a leányok majdnem 
13 százalékja kétséges jellemű ; a fiuk 16, s a 
leányok 10 prctje bűntényben elmarasztalhatott; 
a fiuk több mint 12, s a leányok szinte 10 száza-

nyilvánuló szépségeit tárgyául választani; törek
vésében azonban ez is célt tévesztett akkor, mi
dőn a természetből nemcsak az eszményit válasz
tó ki, de annak szolgai másolójává lett. Így ke
letkeztek az úgynevezett „életképek,“ melyek - 
mig a művészeti feldolgozás szabályai közt mo
zognak — szintén becsesek, de elvesztik művészeti 
értéküket, ha az élet tarka jeleneteiből minden 
más kizárásával, egyedül az undor érzetét költik 
fel bennünk. A legújabb kor festész művészei sze
rencséi о az életképek előállításában is szem előtt 
tartják a szépészet szabályait, mely szoros határt 
vont a húmor s a visszataszitó Ízetlenség közt, 

I melyek elsejéhez igazi költői kedély, mig az utób-

Öszi csendélet, (iázövege a ,.Vegyes“ közt.)

léka nem ismeretes. Föltéve, hogy az ismeretle
nek tetemes része jól viseli magát, úgy találják 
hogy a megjavultak száma az összes 70 százalé
kát teszi. Minden esetre oly eredmény, melynek 
a kozerkölcsiség nevében örvendeni lehet s mely 
kívánatossá teszi, hogy e javító iskolákat minden 
államban fölkarolják.

— („0szi csendélet11) címmel mai számunk 
ezen oldalán egy festmény rajzát adjuk, mely bár 
francia művész: Lavicille életképe, mindamellett a 
kedves németalföldi iskolát juttatja őszünkbe. A 
németalföldi festészeti iskola igyekezett tudniil
lik a nyílt természetet, annak ezerféle alakban

bilioz csak különcködés, vagy a szép irányában 
érzéketlenség szükséges. A festészetben humort 

-  némi kicsapongása dacára — a németalföl
di iskola legnagyobb mértékben fojtott ki, s bár 
nem oly síi körrel, de mégis nem eredménytelenül 
látjuk azt a németek által követni az életképek 
terén. Itt bemutatott életképünkben a szó ren
des értelmében vett humort nem, do az őszi élet 
szerencsés vázolásában, ez idilli képek előállításá
ban, kedélyességet mindenesetre találunk, mely
ben a szép iránt fogékony olvasók bizonyára 
gyönyörködnek.

Pent, Nyomatott Emich Gusztáv, magyar akad. nyomdásznál.



hoz Kelőmén Benjámin azonnal 500 ftot kapcsolt 
s ugyanő 2000 ftoe alapítványt tett oly unitárius 
ifjak javára, kik angolul tanúinak. Később több 
lelkes n ő: b. Kemény Ödönné, Tóth Lajosné, Pap 
Sándorné, sat. 300 teritékü lakomára gyüjték a 
vendégeket. E lakomán poharat emeltek Kossuth- 
ér t , s is ' éltették Deák Ferencet, is Színház 
és táncestély is volt az nap. Érdekes mozzanat 
volt, midőn Taylor angol küldött átadá az angol 
unitáriusok üdvözlő iratát, s latin beszédben kö
szönte meg a személye iránt tanúsított szívélyes
séget. — Az ünnepély folyamát csak az esős idő 
zazarta. A befejező zsinati tanácsban szőnyegre 
került az államsegély kieszközlése, mire nézve 
reményüket fejezték ki a képviselőház méltányos
sága iránt. Az iskolákra addig is azonban szép 
adakozások történtek; Kelemen B. újabban 200 
irtot, Fejér Mártonná 2000 forintot adott. A 300 
teritékü banquettnél érdekes volt a püspök fel- 
köszöntése, ki a magyar zsidókért ivott, miután 
ezek nevében Farkas A. táviratilag üdvözlé a 
gyűlést.

* (&9У provisorium alatti főispán Ш) Pozsony
in egye börtönében. É napokban fogták el Gombán 
s erőhatalommá! vitték fogságba Nagyszerű csa
lásokat követett el. A pozsonyi német lap szerint B. 
K.-nak hívják s a múlt évben vette meg Gombát.

* (Babáj György,) a hírhedt somogyi rabló, 
egykor lakatos legény volt, s a győri tömlőében 
hosszabb ideig ült fogva, mígnem megszökött. 
Babolt ő már a Mezőségen < s Biharmegyében is. 
Most pedig Somogybán garázdálkodik s közelebb 
egy vasúti hivtalnokot,, egy vízvári fakereskedőt, 
a lako csai papot, égy mikei és egy kutasi zsidót 
rabolt ki. Jellemző, hogy ez a rabló a nép között 
selyem kendőket és aranyokat osztogat. Minden
ütt barátságos fogadtatásban részesül ezek részé
ről, annálfogva a honnan eltávozik, következőleg 
búcsúznak tőle: „ Isten áldja meg kendet Juhász 
bácsi, a merre jár, a merre tér !“ A rablók 
üldözésével most egy más csendbiztos bízatott 
meg, de eddig ez sem birt eredményre ver
gődni, mert a rablóknak a legjobb lovaik van
nak a gyorsan változtatják tartózkodási helyei
ket A megye jobbérzelmü lakossága folytonos 
rettegésben van. Sok földbirtokos, kinél a rablók 
látogásukat előre bejelentették, hetek óta nem 
mer jószágára menni. A rablókapitány már a 
népdal hősévé lett.

* (A magyarországi minoritarend) e napokban 
tartotta Miskolcon tartományi uj főnökválasztá- 
sát Marangom Lajos római szerzetkormányzó el
nöklete alatt. A választás Pongrácz Gallért atyá
ra esett.

* (Forgách Antal gr. korábbi magyar kancellár) 
aug. 28-án Kékkőről, hol családjával mulat, Lest- 
re ment vadászni. Fegyvere egyik csövét kilővén, 
a másik töltéséhez fogott, s midőn a töltést lever
te , a másik csőnek feledékenvségből felhúzva 
maradt kakasa elcsattant, s a töltés elsülvén,a lö
vés a gróf arca előtt ment el, kalapja karimáját, 
s egy szem serét homlokát érve. A töltés tüze 
azonban fellobbantá a kezében tartott lőpor-tül
köt, s az szétrobbanván, jobb keze újjhegyeit e l

hordta, és arcát, különösen álla a|att, összeégetéJ 
A vadász-társak haliák ugyan a lövést, de'aémmi 
bajt nem gyanítva, tovább haladtak. Midőn visz- 
szafordultak, a grófot a patak mellett ülve & rop-
Í)ant fájdalmak közt az égett sebet mosogatva ta- 
álták. Rögtön kocsiért küldtek a kastélyba; mi

előtt azonban ez megérkezett vplna, együtt beér
tek a kastélyba a sebesült gróffal, kit neje alig is
mert meg. Az orvosok, kiket rögtön odahívtak, 
az arcot iszonyúan elégve és dagadtnak találták, 
s a fájdalom is tartott; azonban azt hiszik, hogy 
életét megtarthatják.

* (Napoleon császár, mint koma.) Pilz Mihály
n.-szebeni polgárnak, kinek neje épen Napoleon 
napján (aug. 15^ fiat szült, s Napoleon császárt 
hívta meg- keresztapának, Páriából a következő 
távirat érkezett: „Pilz Mihály urnák Nagy-Sze- 
benben. Megindittatva hódolata által, elfogadom 
fiánakikereszatapaságát. A Szebenhez legközelebb 
lakó konzul fog képviselni. Napoleon."

* {Oroszok vagyunk s finnül beszélünk.) A„Brittish 
Association“ norwicbi gyűlésén Mr. Howorth az 
európai Oroszország nomád törzseiről tartott föl- 
olvasást. Azt mondja benne, hogy a huonok, ava
rok, magyarok és bolgárok ugyanazon nép törzsei. 
Főbbjeik később más nyelveket vettek föl, de a 
tömeg finnül beszélt, a mint ez az eset most is 
meg van Magyarországon. — Ezt az egyet a tisz
telt tudós roszúl tudja.

* {Szegedre e napokban egy derék hazánkfia ér- 
kezett) a külföldről, Somogyi -Antal, az 1848-ki 
országgyűlésen a tápéi választókerület képvise
lője, ki majd 20 évi hontalanság után pár hó 
előtt tért vissza egész csöndben a szeretett ha
zába Máltából, hol évekig tartózkodott. Osztróv- 
szkyhoz, szeretett barátja в egykori követtársa 
vendégszerető házához szállt, hol a régi jó idők
ből megmaradt számos barátai s ismerősei láto
gatják a szenvedés bosszú iskolájában törődött 
testű, de még mindig ifjú lelkű ősz hazafit.

* {János szász király trónlemondásáú be végzett 
ténynek mondják. Az öreg szász király — mint 
írják —- a porosz király kezébe tette le koroná
ját, s a porosz kormány a szász trónörökösnek 
megfelelő helyzetet biztosított. A szász királyság 
még csak 60 éves, s azelőtt csak választófejede
lemség volt.

* {Lamartinerdl, az ősz költőről írják,) hogy Ma- 
conban igen szomorú állapotban szenved. Szelle
me, mely egykor annyi kitűnő munkában nyilat
kozott, egyre fogy. Ellenben teste erősödik. A 
hajdan oly gyöngéd és mértékletes költő most 
igén falánk lett. Farkas-éhséggel pusztítja el a 
tálak tartalmát. Gyermekessé vált, s szelleme 
képtelen a munkára. Az orvosok félnek, hogy 
szellemének fénye sokkal előbb kialszik, mint 
élete.

* {Hugo Vidor nejének temetésé) m. hó 29-kén 
ment véghez Briiseelben. A koporsót Franciaor
szágba szálltták, s Hugo Victor és két .fia a fran
cia határig kisérték. A temetésen sok kitűnőség 
volt jelen, s Paul Maurice költői beszédet tartott. 
„Nagy síivé mennyire tudott szeretni, — mondá 
többi közt, — mennyire szerette, hogy szeretik,



mennyire tudott szenvedni azokkal, kiket szere
tő#  ! A legnagyobb férfin hitvestárea volt; ée szive 
által nagyságáig emelkedett!“

■* (Az Egyesült Államok elnöke és a szabók). 
TudvelevŐleg Johnson elnök: szabó, s nem régi
ben egy szabó-küldöttség tisztelgett nála. A  ha
talmas állam feje többi közt ezeket mondá nekik : 
„Soha sem kell szégyelnünk, hogy szabók, csiz
madiák, kovácsok vagyunk. — A  munkát aris-

tokraciává kellene emelni, mert igy érdemet, er
kölcsöt, erényt és értelmiséget fejlesztene. Életem 
legkellemesebb órái azok, melyeket a szabómü- 
heiyemb n töltöttem; büszke vagyok erre. Nem
csak szabó voltam, hanem jó szabónak tartottak. 
Különben már az első ember, Adám is szabó volt, 
önmagára készítette ruháját. Korábbi hivatásom 
dacára, mint elnök, nem vagyok hiú vagy 
büszke.“

H I R D E T É S E  K.




