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I r o d a l o m  s z e n é s z é t .
— („A m agyar m ezőgazdaság“) cimü, dr. Dietz Henrik 

által irt s annak idejében elismeréssel fogadott négy füze
tes műre hirdet előfizetést 4 ttjával Aigner és Rantmann 
könyvkiadóhivatala, (Pest, váciutca, 18. ez.)

— ( T á b o r e z k y  é s  B a r s c h  m ű k e r e s k e d é s é b e » )  „Örömkönyek“ 
cimtí eredeti magyar zenemű jelent meg ; zongorára szerzé 
Wolfgang Lajos. Ára 60. kr.

Szerkesztő! üzenetek.
— B a á n ra  : Az érdekes rajzot leírásával együtt örömmel 

vettük. A zay-ugróci kastély régiségei közt lesz bizonyára 
még sok oly tárgy, mely ismertetésre érdemes.

— N á p o ly b a : O. L-nak. Hoszabbra nyúlt betegsége meg
gátolta az elutazásban. Flórencbe elindult a küldemény. — 
Nem kaphatnánk Nápolyból közérdekű iudósitást ?

— P á p á r a : R. M-nak. A levelet testvérlapunk, a „H eti 
P osta11 hozza, melyben arra több tér van.

— K on stan tin ápo lyba: E. B-nak. Masz Allah ! megkap
tuk. Egy-egy számba való ismeretterjesztő cikkeket a 
TjHeti P óe ta* tárcája is kész örömmel közlene. Hát kon
stantinápolyi magyar gyarmatunkról nem hallhatnánk némi 
érdekest ?

— H . P á ly tb a : Azon műben nem jelenhetett meg a 
kérdéses kézirat s igy talán máshelyütt tesszük közzé. Ad
dig várnunk kell, az ígért dolgok talán újabbak s érdekes- 
bek lennének.

— Bárándon  : K. S-nak. A kötőgépek nálunk még nin

csenek közhasználatban s tudtunkkal nem is árulják még 
itt azokat. Ismertetésükről azonban fogunk gondoskodni.

— L a s z k á r a  : Néhány nap múlva magán levelet indítunk 
útnak.

— N . - K ö r ö s ö n  : O. K-nak. Hangjegyeket ezentúl nem 
közlünk, mert olvasóinknak csak igen kis része veszi hasz
nukat, mig nagyobb része nem. így elvonván más cikkek
től a helyet, olvasóink nagyobb része lenne kénytelen rövid
séget szenvedni.

— P e s t e n :  „A széngőzgmérgezósről“ szóló cikket mié- 
lébb kiadjuk,

— „A s z á m ű z ö t t  b ú c s ú ja ,“ — „Az árvíz“ cimü versezetek 
nem ütik még meg a mértéket.

— P e s t e n  : D. L-nak. Honló s érdekes természetrajzi köz- 
lemények mindig szívesen látott vendégeink.

— K o l o z s v á r r a  : H. B. I-nak. Mindkét cikk kezünk közé 
jutott s mindkettő meg fog jelenni az egyik vagy másik 
lapban.

— Lapunk uj évnegyed! előfizetési föl
hívását múlt számunkhoz mellékeltük, s 
szives figyelmébe ajánljuk azt olvasóink
nak, megjegyezvén, hogy az „Athenae
um “ társulat, mely lapunk kiadását átvet
te, kettős buzgalmat tanusitand annak szép 
kiállitása és pontos expediálásában. Szi- 
nesnyomásu nagy műmellékletünk, mely 
a multévieknél sokkal hatásosabb kép, rö
vid napok múlva egészen kész lesz, s azt 
az októberi évnegyedben minden egész 
éves előfizetőnk megkapja, habár csak év
negyedenként is fizetett volna elő egész 
éven á t ; e képet azonban csak azoknak 
küldheti meg a kiadóhivatal, kik a cso
magolási és bélyegilleték fejében a 30 krt 
már beküldték vagy beküldik. Hogy azok 
is hozzá juthassanak a képhez, kik csak 
későbbi évnegyedben lettek lapunk 
előfizetőivé, ez okból az idén annyi 
példányban nyomattuk a „Hazánk s Kül-

U j d o n s á g o k .
földet“, mikép abból még vagy kétszáz 
teljes példányt rendelhetni meg január 
elejétől. — Egyszersmind szives figye
lembe ajánljuk testvérlapunkat, az ország
gyűlési balközép politikai irányát követő 
„Heti Pósta“ című, gondosan s változa
tos bő tartalommal szerkesztett politikai 
lapot is, melynek előfizetési ara évne
gyedre csak 1 frt, mely összeg a „Ha
zánk s Külföld“ előfizetési pénzeivel egy
szerre is beküldhető,

* (A gödöllői kastély) tökéletesen be van ren
dezve a királyi udvar elfogadására. A budai 
királyi palotában is bevégzik még e hó folytán a 
javításokat. A palotát a szomszédos fegyvertárral 
összekötő folyosó is készen van már s most üveg 
oldalait rakják föl. Atalános hir szerint királyné 
ő felsége közelebb Budára jő a kis Mária Valeria 
főhercegnővel, s aztán néhány nap múlva vissza
tér Bécsbe, s ezután történik meg a galíciai körút, 
iuelyre Lembergben és Krakkóban oly nagy elő
készületeket tesznek.

* {A h o ro d t o r s zá g g y ű lé s)  e hó 12 ikén nyilt
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(VK.) Tizouogy kötetből áll eddig a magyar 
Shakspoare kiadás , mely a Kisfaludy-társaság 
cégje alatt jelenik meg, jeles költők és müforditók 
közreműködésével. 'Fóliát két harmadát bírjuk 
már ama nagy 
drámai biroda

lomnak , mely a 
szépirodalom vi
lágának legnevo- 
zetesobb részét 
képezi. E két har
madban a legki
tűnőbb alkotások 
foglal vák, s amaz 
utósó harmadrész 
is, moly még hát
ra van, néhány 
év alatt szintén 
kiogészitendi a 

nagy és dics telj es 
munkát ,  mely 

után emelkedett 
önérzettel fogjuk 
elmondhatni: ime, 
van már t e l j e s  
Shakspearo-ünk,s 
nyelvünk köreté
be foglaltuk ama 
nagy kincstárt, 

mely nem csak Angolország, hanem az egész mű
velt világ közös büszkesége.

8 e nagy hóditmány főárdomo legelőször is azt 
a férfiút illeti, kinek arcképét mai számunk közli. 
Értjük a „létrehozás“ érdemét. A fordítás dicső*

I sége — kisebb-nagyobb mértékben, a mint sike- 
! rült, — a költőké, kik e nehéz munkával foglal- 
j koztak; de azt, hogy e fordítások létrejöhettek, 
i Tömöri mecénási buzgalmának köszönhetjük.

Körülbelül tiz éve 
már, hogy ő hívta 
föl az írókat e 
költői munkásság
ra, s ő jutalmazza 
folyvást a fordí
tásokat is színda- 
rabonkint. Es csu
pán a bírálat és 
kiadás tisztje az, 
mely a Kisfaludy- 
Társaságot illeti.

Ha Tömöri so
ha egyebet nem 
tett volna is, mint 
c műkincs létre
hozását: neve és 
érdeme már csak 
ezért is magas pol
cot foglalna el iro
dalmunk és míve- 
lüdésünk történe
tében. Az ő áldo
zatkészsége épen 
abban az időben 

nyilatkozott, midőn a kiadók sokkal szűkkeb
lűbbek, s az irodalmi egyletek sokkal pénztele
nebbek voltak, semhogy egy Shakspero-kiadás 
megindítására vállalkozni mertek volna.

Epén azért a sajtó csak egy édes kötelességet

Tömöri Anasztáz

■18
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teljesít; midőn időnkint tanúsítja tiszteletét és el- 
ismerését e férfi iránt, ki máskülönben is tetőtől 
talpig — derék ember.

Egész életében a munka embere volt ő; s bár 
anyagi sorsa igen ritka és váratlan változáson 
ment át : jellemének e lényeges vonása egy csöp
pet sem változott, s a mily buzgalommal oktatott 
egykor a nagy-körösi tanszékről, ép oly buzga
lommal vezeti most kiterjedt gazdászatát. Fárad, 
dolgozik, szerez, noba (mint valaki megjegyzé) 
nincs egyenes örököse.

„Jó magyar ember mindig talál örököst, ki 
mélió a hagyományra“ — je^yzé meg, midőn ez 
észrevételt hallá.

S ö utána már életében is sok jó ügy örökölt.
Jelenleg Gombán lakik, e kis cserháti faluban, 

a monori vasút-állomástól egy órányira. Érdekes 
kis helység ez a hegyek közt, s mint egy öreg 
református lelkésze szokta mondogatni: „hét hal
mon fekszik, mint Róma.“

Itt lakott egykor Fáy András is, irva bölcs 
meséket és magyar humorú regényeket; s utána 
fia: Gusztáv, a zeneköltő, k i— fájdalom — sok
kal elébb meghalt, semhogy tehetségét a maga 
teljességében kifejthette volna. Számos úri lak, 
melyben müveit családok laknak, díszíti e kis fa
lut , köztük a Tomorié, melynek termei — vala
mint kertje — egyszerre elárulják, hogy itt a 
házigazda sokat ád az Ízlés és művészet mun
káira;

Gyönyörű festvényeket lehet ö nála látni, többi 
közt Rubenstöl egy „Magdolnát,“ Pálmától egy 
„Potifárnét,“ mosolygó tájképeket, ritka albumo 
kát, melyeknek egyike Rubens valamennyi képét 
foglalja magában rézmetszetekben, szobor- és 
domborműveket, nagy-becsű vázákat sat.; a kert 
közepén pedig ott áll a „belvederei Apolló“ plas- 
tikus alakja, melyet egykor a mtiszerető Batthyá
nyi Kázmér Olaszoszágban öntetett vasba, s 
melyet később Tömöri veit meg, midőn az ak
kori kormány e száműzött hazafi ingóságait 
Bicskén elárverelteté. Ugyanő kertben áll Kato
na József ama szobra is, melyet Tömöri egykor 
Züllichchel készíttetett a nemzeti színház elé, s 
melyet később a Lendvayéval cserélt ki, meg
győződve, hogy a Züllich művének sokkal ked
vezőbb a falusi magány, mint a főváros nyilvá
nossága.

Mindaz, a mit itt elösorolánk : megannyi em
léke a házi gazda változásban ritka, s érdemben 
gazdag életének, melynek csak nehány adatját 
jegyezzük ide.

Thoodorovics Tódor derék, becsűlotes, mun
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kás kereskedő volt Dunafoldváron, midőn 1825- 
. bon egy fia született, kinek az Anasztáz nevet 

adták.
Anyja a legjobb nők egyike volt, ki főleg két 

lánya és fia nevelésének élt. Családi nevén: 
Baranovszky Katalin, testvére a külföldön na
gyon meggazdagodott lengyel Baranovszky Mik
lósnak, ki nagy műszere tótéról volt hires. Bécs- 
ben pompás házzal, Homburgban díszes nyara
lóval, számtalan drága régiséggel és egy oly 
nagy képtárral birt, mely külföldön is nagy 
hírben állt.

Theodorovicsné e gazdag bátya házánál nö
vekedett, s onnan is ment férjhez. Később azon
ban némi feszültség állott be a testvérek között, 
s e miatt — bár balsikerű vállalkozások folytán
— a dunaföldvári lak nem igen látott bőséget: 
mégsem folyamodott soha dús nagybátyja segélyé
hez. Meg volt elégedve, mert szerette férjét és 
gyermekeit. — A jó longyel nő Dunafoldváron 
megtanúlván a magyar nyelvet: gyermekeit maga 
tanitá írni, olvasni. Az elemi tudományokban is 
ő adott nekik oktatást. 1844-ben azonban meg
halt, s a gyermekek anyátlanul maradtak.

Tömöri Anasztáz szülővárosában kezdé az is
kolát, Fehérváron folytatta, és Pesten végezte 
be, hol éjjel nappal tanúlván, öt hó múltán mér
nöki oklevélhez jutott.

Azonban hajlama volt mások képzésére és ta
nítására.

1853-ban tehát készséggel fogadta el a nagy
kőrösi ref. iskola meghívását a mennyiségtan 
székére. Kitűnő tanári kar működött akkor 
ottan, mert jeles Íróknak is menhelye lön a 
tanári szék. Arany János, Szász Kárály, Mentő- 
vich, Jánossi Ferenc, Szilágyi Sándor és többen 
képezték az ifjúságot, kik meleg baráti viszonyt 
kötöttek az alapos mivoltségü és jó kedélyű fia
tal tanárral. „Azok voltak legszebb napjaim,
— mondá később is, — kevés pénz és a magán 
élet sok öröme közt.“

Később a felsőbb számtant tanitá a legjobb 
sikerrel.

Szünidő jöttével Tömöri olhatárzá, hogy Bécs- 
bo útazik, meg akarván nézni dúsgazdag nagy
bátyja képtárát. E sorok Írója a. tiszai gőzösön 
együtt utazott vele, s hallá tőle, hogy mennyire 
meg van elégedve tanári helyzetével, s egyedül 
az bántja, hogy kellő eszközök hiányában szo- 
gény öreg atyját nem láthatja el úgy, a mint 
szeretné. Szemében a szeretőt és hála könnye 
csillogott. „Iston megáld minden jó szivet“ — 
mondottuk akkor neki. Ó éppen Erdélyi János
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látogatásából jött, s moot Bécsbe, ismeretlen és 
váratlan sorsa éld.

— Mit kiván ? — kdrdd tőle a Baranovszky- 
ház öreg felügyelőnöje.

— A hires képtárat szeretnem megtekinteni.
— Nem lehet, — viszonzá emez. — Ez a ház 

nem a Baranovszky urd már, mert ő meghalt, 
s minden vagyona magyarországi növdrdnek 
gyermekeire szállt.

A szegény tanár egyszerre gazdag ember lett. 
De — a mint már omlitők,— о fordulat nem hozta 
ki sodrából, s életének csupán külső körülményei 
változtak. Minden száz emberből kilencvenki
lenc azt határozta volna e l : hogy ezután jól é l; 
ő azt határozta e’ : hogy ezután sok jót 
tesz.

Örökségének átvételo sok időt vovén igénybe : 
nővérei óhajtására lemondott a tanári állásról s 
külföldre ment. Legelőször is a hála adóját róvta 
le, díszes síremléket emelve bátyja hamvai fölé 
— magyar és német fölirattal. Tanár társai ne
hezen váltak meg tőle, s a körösiek kinevezték 
„tiszteletbeli tanárnak.“ Fenn is tartá ez össze
köttetést folyvást, s ösztöndíjakat tűzött ki. Atyját 
ellátta bőségesen, s Pestre érkezvén: az iroda
lom és művészet emelésére kivánt hatni. Miután 
a Bach-korszakban ezek voltak a nemzetiség 
legfőbb tényozői, 1854-bon száz aranyos drámai 
jutalmat tűzött ki, melynek gyümölcsei lettek 
Jókai „Könyves Kálmán“-ja, Hegedűs „Bibor és 
gyásza“ s Obornyik „Brankovicsu-a. Kiadta to
vábbá Szász Károlynak „Angol és francia köl
tőkből“ című jeles gyűjteményét. A „Vasárnapi 
Újságban“ költői beszélyre tűzött 20 aranyos ju 
talmat, melyet Mentovich F. „Idegen“ jo nyert 
el. Továbbá az akkori egyetlen szépirodalmi napi 
lap: a „Hölgyfutár“ emelésére, melyet barátai:

Tóth Kálmán és Vadnai Károly szerkesztettek, 
a „Mohácsi vész“ című kőrajzot készitteté, egy
szersmind ezáltal akarván megismertertetni an
nak szerzőjét: Thán Mórt, ki akkor még Párisban 
képezte magát. A színház elé Züllichchel saját 
erszényéből készitteté Katona szobrát, majd höl
gyek segélyével Dunaiszky által Lendvaynak 
most is ott álló ércemlékét. Gräfenbergben ma
gyar könyvtárt alapított. Az akadémiát, mely 
később levelező tagjának választotta, 400 frtnyi 
újévi ajándokkal gyarapitá. Vörösmartynak utósó 
éveiben nem csak tisztelő barátja, hanem egy
szersmind gyámola is volt. A nemzeti színházban 
lévő páholyát, valahányszor külföldön járt, a 
nyugdíjintézet javára adta át. Pártolója, előmoz
dítója lett sok szép ügynek és hasznos találmány
nak. Irt cikkeket, értekezéseket több lapba, s 
gyakorlati értékű felolvasással (a malmokról) fog
lalta el akadémiai székét. (Már tanár korában 
is egy „Emlékkönyv“ című szemelvényt s „Meny- 
nyiségtan“-ának első füzetét adta ki.) S végre 
irodalmi meccnásságát a Shakspeare-kiadás meg
indításával koronázta meg.

A Bach-korszak elmúltával a mezőgazdaság 
gyakorlatára adta magát, s kitűnő gazda lett 
belőle. E nemes és hasznos szenvedélye vonta el 
a nyilvános élettől. Falura vonult, s a magányt, 
miután a s z ív  csalódásaiból neki is kijutott osz
tályrésze — jobban megkedvelő, mint barátai és 
tisztelői óhajtották. De — mint tudjuk — most 
már kedve szerint berendezvén egész gazdaságát; 
újra a főváros lakosa fog lenni, legalább a télen 
át, hol hajlamainál és műveltségénél fogva bizo
nyára ismét előmozdítója lesz sok nemes és szép 
ügynek, melyeket soha egy percig sem szűnt meg 
szeretni és figyelemmel kisérni.

M ik e s  d a la i .

A kikelet uj sugára 
Rákóczynak elit sírjára, —
Ifjú zölddel puszta dombját 
Dús fü, dús gyep úgy bevonják.

— Hajh de e sir, szivem mélyén, 
Soh’se’ zöldül csalfa fényén :
Itt ltákóczy drága sírja 
Téli-zordon, tárva-nyitva !

II.

Itt ődöngök, bolygok,
Páradt-beteg árnyék,
Mintha sivatag föld 
Vadonában járnék ;
Nincs inár utitárs a kínos bujdosásra — -------
árva szegény vándor, monddrza, meddig jársz mjíg?

Temetőben járok,
Sírok őre lettem,
Itt is, ott is egy sir
Domborul köröttem--------
Nyitva már hazátok, boldogabb barátok,
Én bujdosom immár csak számkivetetten ! —

38*
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óh Rodostó, hányszor.
Partjaidon járva,
Figyelek a tenger 
Vad szilaj zajára !
Itt a vihar, vélem, honfikebel mélyén, — 
Szilaj fájdalomban háborogván árja. . . .

Láthatáron lila bércek —
Azt se’ tudom, vajh’ mit érzek — — 
Oda vágyom —
Szép világom,
Ott van Erdély, — hívogat,
Csalogat.

Mért sietsz úgy ? hiszen Erdély 
Tündér völgyei közt eredtél —
Játszi csermely ! —
—  Hü szivemmel
Nem hagynám el én, tudom.
Szép honom 1 —

Szárnyaszegett madár vagyok, 
Csalódásim vérzők— nagyok,
Porba vontak — sárba — --------
—  Ifjú lelkem, büszke lélek,
A csapongó szép remények 
Végtelenjét járta,
Ifjú lélek, büszke sólyom — - —
— Mint a tört nyil, mint az ólom 
Földre lohadt szárnya. — —

Oh mi kristály, óh mi kék volt, 
Fénynyel tele, az az égbolt,
S a s z í v  száz óhajjal;
Szabadság-nap fölkelőben,
Sugarait öntve bőven, —

Egyedül maradtam 
Én magányos árva,
A jó isten hivó szavát 
Imádságban várva. — —

Magyarország búja 
Űzött szerteszéjjel;
Kemény ágy volt, sziklaágy volt, 
Bárhol ért az éjjel.

A palota — börtön,
Puszta volt az éden,
Szomju, éhség kínja bántott 
Királyi ebéden.

Balzsamot vizedből 
Egy csöppet se’ adtak,
Édes anyánk, édes hazánk, 
Bujdosó fiadnak —- —

------- Hullott, hullott egyre
Kis seregünk szerte,

—  De pihen a tziv már,
A zivatar végre,

I Bolygó száműzésnek 
[ Érzem — itt a vége . . .
J Nem hagy tovább itten, szabaditó isten - - - - - - - —I —-  Nyilj meg hazám —  sírom, szállj rám égi béke !

III.
Erdély felől jő a felhő,
Onnan repül madár — szellő —  —
Mért siettek ?
Hisz tinektek
Nincs a drága föld-vidék
Tiltva még.

Szellő, patak, felhő,madár,
Hűtlen elhagy, nem űzve bár ;
S ki epedve 
Vágy öledbe —
Halálig kell —  szent honom ! — 

i Bolyganom!

IV.
I Szép tavaszi hajnal . . .

— Most a múltak puszta sírján 
Sötét éjben ülök, sírván 
Zokogó sóhajjal. — —

Oh ti ifjú lelkes arcok,
Dagadó s z ív , hősi harcok,
Én dicső világom ! —
— Most törött kard, tört reménység,
Tört szem, ősz haj, gyáva vénség 
Rideg betegágyon —  — —
Szárnyaszegett madár vagyok,
Csalódásim vérzők, nagyok-------
Le a sírba vágyom ! —

Egyiket a másik után 
A vihar leverte.

A vihar leverte,
A bánat, az átok ;
Gyilkos ősznek, sorvadásnak 
Vihara fútt rátok.

Én vagyok a gazdag 
Dús örökös mostan :
Honfibúval, fájdalommal 
Dúsan megrakodtan

Súlyos a kincs terhe,
Roskodoz a vállam, —
Sirt keresek, hova kincsem 
És magamat zárjam. . . .

—  Egyedül maradtam 
Én magányos árva,
A jó isten hivó szavát 
Imádságban várva.

L ő r i n c i t  Z s i g m o n d .
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Pesti életképek, VIII. A „lllstóriAs.* (Janké JAnu»tói.) 
(Szövege az 598-ik oldalon.)
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P e s t i  é l e t k é p e k .
VIII. A „históriás.“

Bizonyára mindenki ismeri a ponyvák könyv
tárának termékeit. Az abc. ismerete után rende
sen ez a könyvtár következik s müvei ámulatba 
ejtik a fogékony keblet, melyet az élénk emléke
zetben lévő dajkamosék már előre elkészítettek, 
csodásbnál csodásb „históriák“ élvezésére. Itt 
mindenről lehet olvasni, a mi csodás, a mi bor
zasztó, s a mi könyfacsaró. |

A ponyva-irodalom termékeivel úton út-félen 
találkozunk, s árúlják a hetivásárokon ép úgy, 
mint a pócsi búcsún; kis városban úgy, mint nagy 
városban.

Nemcsak kenyérrel él az ember, s a nép szereti 
a csodás és borzasztó „igéket“, melyek a hét sar
kon forgó vár, Csontos Szigfrid, Ripsel stb. stb. 
történetét előadják, és „isten úgyse megtörtént“ 
gyilkosságokat vagy borzasztóbbnál borzasztóbb 
történeteket mesélnek el. itt van összetorlódva 
mind: a mi megfoghatlan, a mi bámulatba ejtő, a 
mi rémitő.

A ki nem hisz a babonában, a pokolbeliekben, 
itt nyomtatásban olvashatja a „rézorru boszor
kány ördöngösségeit“ ; nehány krajcárért vehet 
szerencse-könyvet, mely megmondja a jövő tit
kait,megsúgja a lutriban kihúzandó numerusokat, 
megfejti az álmokat, s ki tudná elő sorolni, még 
mi mindent !

Csak végig kell nézni egy ponyvairodalmi ki
rakaton, hogy lássuk a roppant változatosságot.

Kell-e nóta, verees történet, rigmus, próza, tré
fás kép, szent kép, hazafias kép, mese, igaz tör
ténet, vidám, szomorú, tréfás, érzékeny história, 
imádság, kalendárium képekkel vagy kép nél
kül, közönséges esztendőre vagy szökőre V Mind
ez ott van, s mindebből válogatni lehet nehány 
krajcárért.

A hol sok nép megfordul, ott mindenütt felüti 
tanyáját a „históriás“, s mindig jó vásárt csap.

A főváros sok utcasarkán láthatjuk a kis, ve 
kony füzetek, tarkabarka képek, naptárak egész 
kiállítását. Mindig sokan állják körül, s a cso
magból kiolvasható részeket száz meg száz szem 
olvassa le napjában.

Az angol ponyvairodalom roppant mérve bizo
nyltja, hogy nép nem lehet ol olvasmányok nél
kül. Az egy-két krajcáros nyomtatványok ezer 
meg ezer példányban terjednek szét, nemsokára 
köz zsákmányok lösznek, évről évre ezernyi pél
dányban nyomják. „Genovéva“ érzékeny törté
nete, moly pedig a drágább olvasmányok közé 
tartozik, már 50-ik kiadást ért, s alig van valaki 
a ki ne ismerné.

A ponyva-irodalom ügye közművelődési és er
kölcsi tekintetekből oly ^fontos, hogy sürgetöleg 
követelni kell, mikép tiltsák el oly nyomtatvá
nyok terjesztését, melyek a nép érzületét akár 
vallásilag támadják meg, akár a babonát terjesztik. 
Ilyenekkel pedig úton-útfélen találkozunk, s a 
ponyváin karó alól nem egyszer a trágárságok 
egész lajstromát mutatja elő az eladó, bizalmasb 
vevőinek.

Nem régiben a „Szent István társulat“ szólitá 
föl az Írókat, hogy a nép számára írjanak, de о 
felszólításnak mindeddig nem ig n volt sikere.

Kívánatos, hogy a nép olvasmányait szigorun 
ellenőrizzék , s eltávolítsák a megmételyező 
nyomtatványokat.

Oly fontos ügy ez, molyro máshol a kormány 
is nagy figyolmet fordít s kiadásokat sem ki
méi, hogy a nép közébe tanulságos, szivet és 
elmét képző olvasmányok jussanak.

S z e b e lé b  ( H o n t m e g y é b e n .)
(̂ Eredete. Szabadalmai. A földesuraság elleni lázadás 1233- és 1833-ban. Török dulások. Levéltára. Kemp Mátyás kanonok 

Galyó a golyhó, mint eárkányriaszté és kÖdmen-lugozó. A szebelébi követek Béosben az álkirálynál.)
Ezen ezer kath. lakosú, hajdan német, ma tót 

mezőváros, magában Hontmegyében is kevéssé, 
azontúl még kevésbbé ismeretes. Pedig mint látni 
fogjuk, megérdemli az ismertetést.

A monda szerint, a 11-ik században Selmec
bányán, melyet akkor Sebnicnek neveztek, a tót
vend és némotszász lakosok, mi azután is gyak
ran megtörtént, összevesztek. A vendek, akkor

erösbek, a szászokat kiverték. A kiverottek tá- 
voztukban azt kiabálták vissza tótul: naydome 
mi sebe eldob! találunk mi magunknak к onyo- 
ré t! A visszakiabáló szavak utolsóiból: sebe 
chleb (magának kenyér,) származott volna a 
Sobochleb, lágyabban Szebeléb, a minthogy itten 
találtak is jó konyértormö földet, mikor aztán 
gúnyolhatták a sovány talajú sebnicieket; bezzog
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jegyzőkönyvet — újabb bekötésben, — krónika- 
szerű rövid följegyzések 1543-tól fogva 1741-ig, 
kezdetben németül, olvasható, de pár levél után 
a fakó tenta miatt 
már alig betűzhető 
írással; 1700 felé 
már tót nyelven ve
zetve. 1674-ből a me
zővárosnak az érsek- 
újvári basa által 75 
tallérért adott vásár
szabadalma törökül; 
az engedély-levélen 
kivül van röviden rá
írva a tartalom. Les
lie generálnák 1679- 
ből, Bercsényi véd
levele 1073., He’ste- 
ré 1709. év végéről.
1717-ből april 10-ről 
Nagy-szegi Tamás és 
Ordódy György ér- 
sekujvári kuruckapi- 
tányoknak az actua- 
liter labancoskodók 
elüüzetését rendelő 
parancsai stb.

A császáriak 1708. 
novemberben elfog
lalván Selmecet, Bot
tyán János, Rákóczy 
egyik tábornoka, a 
maga hadait Bát,Sze- 
beléb és Szerográ- 
don helyezé el, s on
nan kísérlett Selmec 
ellen sikeretlen tá
madást. 1709. febru
árban Kókái Márton, 
a jászkun huszárok 
ezredese, Szebeléb- 
ről Írja Bottyánnak, 
hogy takarmány hi
ányában lovait haza- 
küldeni s embereivel 
együtt hajdusort vi
selni kénytelenittetik 
a Selmecről kiizen- 
gető németek ellen, 
s hogy nem az el
lenségnek, lianem a szükségnek golyóbisa tur- 
bál emberei közt. Az 1709-ki télon oly nagy 
volt a hó, hogy a marha, ló, ha a tört útból

kihágott, ledőlt. E nagy hóra következett Euró- 
paszerte s nálunk is a nagy Ínség, döghalál, moly 
több embert elragadt, mint a háború.

A Tököli és Rákóci F. kuruc háborúi kö
zét a csalfa Golyónak itten elkövetőit és 
alább elbeszélendő pnjkosságai teszik emlé

kezetessé. A kuruc háborúk után fölemliten- í az udvari kancelláriánál Juvivta. Á nép nem en- 
dő nevezetesség nem történt kebelében egész I gedett; robotra nem ment. Az uriszék a szájas 
1833- ig- Ekkor az esztergomi káptalan, mint föl- ; bakat üttette, verette, tömlöcöztette, kettőt a töb

bek rettentő példá
jára ki is becsülte- 
tet(, kik azonban a 

kínált bec üpénzt 
máig sem vették fel.
A káptalan saját ere
jével dacos jobbá
gyai ellenében nem 

boldogulhatván, a 
helytartó tanácstól 
katonai karhatalmat 
kért, és nyert egy 
század uhlánt. A nép 
küldöttséget indított. 
Bécsbe a kancellár-, 
Revickihez és a ki
rályhoz , sérelmük 

orvoslása végett; 
minthogy ők száza
dok óta nem robo
toltak, erről mint ál- 
liták, szerződésük is 
volt, de valamelyik 
szentbenedek rendi 
tisztartó által elsik- 
Kasztatott. A kancel
lár kihallgatta a pa
naszosokat, de intet
te őket, hogy ha már 

a kormányszékek 
úgy ítéltek, hogy 

robotoljanak: jobb 
ha szót fogadnak. — 
Hátra volt még a ki
rályhoz bejutniok. 
Midőn a fogadóba, 
hol szállva voltak, 
erről tanakodnának, 
egy imposztor mellé
jük ereszkedik, s biz
tatja őket, miszerint 
ö beeroszti őket a 
királyhoz, hanem er
re sok pénz kell, az 

udvari emberek 
megnyeréséért. Lesz 
a mennyi kell, mon

dák a reménykedő küldöttek, s öntök az ezreket 
a csalárd ember olébo, ki őket az állítólagos kirá-
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mint álkirály azzal fogadta: nektek van igazatok 
fiaim; ne engedjetek az uraknak, majd elintézem 
én ! Ezzel a szebelébi küldöttek rohannak haza, 
megviszik, mit oly hon várt a nép, a király üzo-
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netét, s uoki esnek az uhlánoknak, kiverik a fa 
luból.

(Vége következik.)
H o h e  L a j o s .

A z a n g l i a i  p a r to k .

(A plymouthi öböl. — A tenger idylli szépségei. —  Anglia védbástyái. A csatorna flotta had
gyakorlata. —  A vihar elől futó hajók.)

Mint hajdani tegerész — habár csak rövid idő
re is — megfoghatólag érdeklődöm minden iránt, 
mi e genrebo vág, s igy bár közönséges üzleti ki
rándulásaimtól kissé távol esék — az idén Plymou- 
thot, Anglia első hadi kikötőjét látogatám meg.

Plymouth Anglia délnyugoti partjain fekszik, 
s e század elején, a francia háborúskodás alatt 
jutott jelen fontosságára. На a térképre egy pil
lantást vetünk, azonnal látjuk is, hogy hadászati 
tekintetben mily szép oldal-állással bir Francia- 
ország ellen ; mert akár a Themse bejáratai, akár 
Irland partjai felé tartson annak hajóhada, kény
telen Plymouth előtt elhaladni, mely esetben az
után az angol csatorna-flotta, melynek főállomása 
Plymouth — kényelmesen támadhatja meg őt; 
szerencsétlen ütközet esetére háta mögött lévén 
ennek két roppant kikötője és érődéi, melyek 
mögött magát rendbeszedheti, tömérdek arzenál

jaiból felfegyverezheti stb., s az előbbre haladt el
lenséggel kevés idő múlva ismét csataképesen 
találkozhatik.

Maga az öböl, mely a tenger felöl egy, 1812 ben 
rakott roppant hosszú kőgát által záratik el a 
nyilt tengertől, mintegy 9 angol négyszög mfld 
terjedelmű, s két kijárással bir, melyek oldalait 
hatalmas parti ütegek védik, s melyek előtt gyö
nyörű apró szigetek terülnek el, ezek egyikén lé
vén a hires edystonei világitó torony is.

Szép őszi nap volt, midőn egy, londoni ismerő
sömmel mi is kirándulánk a szigetekre, hogy a csa
torna-flotta gyakorlatait szemléljük, melyre már 
oly régóta áhítottunk mindketten.

Felséges reggel volt, a tenger-tükör tiszta; a 
kék ég, a zöldelő szigetek, a száz meg száz ide oda 
repülő csolnakok, vitorlás yachtok — valóban, 
mintha a kék légürben táncolnának, oly csodás
nak tetszik minden c mély és határtalan víz
tükrön.

Sok szépet olvastam már és képzeltem magam
nak a tenger szépségéről — de ily meglepőnek 
nem tudtam képzelni.

Elmerengésomből barátom figyelmeztetése és 
a körülöttünk levő angolok „hurrah"-ja költött

fel, melylyol a láthatáron megjelenő csatorna
flottát üdvözölték, azon jeladó hajó lövésével 
egyszerre, mely a veres lobogós flotta őrszeme 
volt, s a szinloges csatározásba ereszkedő két 
flotta közeledését jelenté. Gyöngyörü volt látni, 
a mint a nagy gallionok egymás után merültek 
föl a láthatáron. Szétterjesztett vitorlákkal és so- 
bes röpülésscl haladtak a kék viz tükörén.

Hogy rövid legyek elbeszélésemben, csak an
nyit legyen szabad elmondanom, hogy a veres lobo
gós hajóhad, mely mintegy 4—5 nagyobb fre
gattból és 6—8 kisebb hajóból állt, az angol ten
geri haderőt képviselte, s a nagyobb számú ellen
ség elöl a plymouthi öbölbe hátrált lassanként, 
hevesen üldöztetve a kék lobogóju nagy sorha
jóktól egész a bejárásokig, hol ezeket aztán a 
parti ütegek füldrongető tüzeléssel tartóztatták 
vissza.

Nagyszerű volt látni о tűz és füstgomolyokat 
okádó tongcri szörnyeket, a mint horgonyt vet
ve és vitorláikat behúzva, egy jó negyed óráig 
kevélyon viszonozták az erődök és bejáratok 
között helyet foglalt hajók tüzelését, mig végre 
a horgonyt fölszedve és vitorláikat ismét kife- 
szitve, lassanként eltűntek a láthatáron.

„Valóban, mondám angol barátomnak, ily 
erődök mellett nyugodtan alhatik Anglia.“

„Igen, monda ö, ez üsző hajók képezik véd- 
bástyáját.“

Másnapra kelve, iszonyú zivatar és barátom 
zörgetéso vert föl álmomból, ki siettetett, hogy 
jöjjek megnézni a tegnap oly idylliesen csendes 
plymouthi öböl mai panorámáját.

Heves déli szél tombolt künn a vizeken, s mi
dőn a védgátakon az öböl bejártáig haladtunk 
volna — egész nagyszorüségébon látám elő
ször a viz és légtenger szörnyű harcát egy
mással.

Avatatlan toliammal nem érzem magam képes
nek leírni a háborgásában oly nagyszerű ten
gert.

A tegnap oly büszkén távozott kék lobogós 
hajóhad közoledett a kikötő felé, szétszórva s
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heves küzdésben a hullámokkal. Elöl a parti 
kalóz-hajó (pilote), mint egy sirály repül a vizén, 
utat mutatva, s a sekélyos vagy sziklás helyeket 
messze kerülve, mig az utána iparkodó nagy ha
jók a biztos révbe szerencsésen beérkeznek.

Ezzel végződött a csartornai hajósereg gyakor
lata, s kirándulásom Plymoutliba, hol rövid két 
napi idézésem alatt ily nagyszerű panorámák
ban gyöngyörködni szerencsés voltam.

S e r e s  J ,  / ’
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A  r o n g y  é s  a  p a p ir , v a g y :  az

Л mai világban az igénytelenség oly gyér, hogy 
majdnem mondható: csupán csak felöltőink és 
ruháink, ágy és butorboritékaink, szöveteink, sző- 
nyogoink, takaróink, vitorláink, hálóink és köte
leink foszlányai és rongyai valóban igénytelenek, 
ezért mondja Götho : „Nur die Lumpon sind be
scheiden !“

Szép szöveteink végsorsa rongygyá lenni, le
gyen az vászon, pamut, gyapjú, selyem, bársony, 
vagy bármi más.

A csipke főkötö és mátkaing, a koldus mállóit 
ruházata és a fénylő biborpalást mint rongyok 
egyenlőkké válnak és másodszor is az önkényes 
osztályozást el kell türniök, azonban már nem a 
szövet előbbi becse, hanem csak a jelenlegi rongy 
értéke szerint. így például a logfinobb gyapju- 
szövotböl legfölebb szürke itatós papir; durva 
zsákok és hasonnemiiok maradványaiból már 
erősebb csomogaló pap ír; a különféle pamut és 
vászonrongyokból pedig már többé-kevésbbé 
finom és értékes iró és nyomtató papir készít
tetik.

Л drága gyapjúszövetek és sok pénzbe kerülő 
selyem ruhák rongyai logértéktelcnebbek, miután 
lehetetlen belőlük némileg is használható papirt 
készíteni, moly gondolataink terjesztője, érzése
ink közvotitöje, a zaklatott adósok segédforrása, 
a hosszú fizetésidére kitolt hitelezők hiú reménye, 
a börzojáték tárgya, a hi tol és irodalom fentartója, 
a félreismert költő és lángész vigasza^ a pénzügy 
kisogitőjo és támasza lehetne.

Л mily szerény és igénytelen a rongy, ép oly 
követelő, ha papírrá alakittatik át.

Elmélkedő olvasóink — az elősoroltak után 
átlátandják, hogy a foszlány vagy rongy — 
lenézése és megvetése dacára — a legfontosabb 
kereskedelmi cikkek egyike, moly — mint papir- 
gyárosaink általánosan panaszkodnak — napról 
napra gyérül és ára mindinkább emelkedik ; mert 
sokszor felpanaszolt elszegényedésünk dacára — 
rongyban még som bírunk lépést tartani a papír- 
gyártás roppant terjedelmével és a papirszíik- 
séglot nélkülözhotlen sokaságával.

„ Л papir az emberi nem története!“ — mond-

ír á s  é s  n y o m t a t á s  tö r t é n e t e .

ja egy szollemdus krónikás, ezért jelenleg nem 
csak azért soroljuk elé a papir koletkeztét és ter
jedési korszakait, hogy olvasóink lássák, meny
nyire van összekötve az emberi nem művelődésé
vel, de leginkább azért, hogy a művészet egyik 
nagy mérvben eherjedt és minden gondolkozó 
ember előtt nagy becscsel biró tárgyát bővebben 
megismertessük.

Papiros nélkül a megbecsülliotlon könyvnyom
dászat csak igen korlátolt határok közt mozog
hatna. Európa, Amerika nagyszerű haladása, mint 
azt a tudomány, művészet és ipar körében kifejtve 
látjuk, papir nélkül 1 om létezhetnék, mert e nagy
szerű anyag fűzi egymáshoz a világ minden népét, 
hogy gondolataikat, felfedezéseiket és találmányai
kat egymással a legkönnyebb és legegyszerűbb 
módon közölhessék.

Bármely nép szellemi fokozatának természetes 
mérve a papírfogyasztás, ép úgy, mint a nyers 
vas felh sznált mennyisége az ipar és kereskedés 
hanyatlásának vagy emelkedésének iránytűje szo
kott lenni, és Liobig szavaival élve, mint „az 
évonkinti szappanfogyasztás egy nép átalános 
művelődésének jelzője!“

De lássuk, mikép volt ez hajdan, mert őseink 
nem juthattak oly kevés költséggel a tudomány 
és művészet egész tárházához, mint azt a jelen
kor nyújtani képes.

1. Az Írásra használt anyagok a papír feltalá
lása előtt.

Ha az emberi nem kezdetleges nmvelödesere 
visszatekintünk, látni fogjuk, hogy az emberi ész 
és szellem fejlődése az írásra használt anyagszer 
minőségi használatával karöltve járt.

Az irás már magában föltételezi a műveltség 
némi magasabb fokát, ezért ez csak igen későn 
lett ismeretessé. Feltalálásának korát lehetetlen 
halározottau megállapítani, mert som az ősko
ri okmányok, sem az emberi nem kezdetleges 
művelődésének története nem képes e tekintetben 
csak némi felvilágosítást is nyújtani..

A fontos történtek megóvását a legrégibb idő
ben — midőn az irás még ismoretlon volt — a
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legegyszerűbb és legkényelmesb móddal, a hagyó 
mánynyal (traditió) pótolták. Ekkor semmiféle 
szerződés és egyezmény, kölcsönös igény és köte
lezettség nem jegyeztetett fel, hanem szilárd 
jellemű és hitelt érdemlő férfiak emlékezetére bí
zattak.

A legkorábbi időben, ha valamit az utókor 
számára főn akartak tartani vagy megörökíteni, 
fákat ültettek, kőhalmot hordtak össze, oltárokat 
építettek, ünnepélyeket és játékokat rendeztek 
vagy dalokat és költeményeket adtak elő, mi 
épen a tárgy érdemére vonatkozott. így a phőnici- 
ak első jelzői és emlékei faragatlan kövek és fa
karók voltak.

Nehány kőcsoport, melyet Cadix vidékén ta
láltak, Hercules spanyol hadjáratának emlékei
ként diszlett. Az éjszak őslakói érdekes történ
tek megörökítésére rendkívüli nagyságú köve
ket hordtak az illető helyre. Az amerikai vad né
pek és feketék sírjaikra még mai napig is kőive
ket és tartós anyagból készült jelvényeket tesz
nek, de még a müveit népek is halottaik iránti 
kegyeletből hantjaik fölé emléktáblákat, szobro
kat emelnek.

Szokásban volt még bizonyos helyeknek az 
ott történtekre vonatkozó neveket adni, — mint 
ez hazánk helyneveiben is bőven föltalálható.

Miután a jelzés és később az irás feltaláltatott, 
az utókor számára fentartani óhajtott személyek 
érdemei és történtek megörökítésére, különféle 
anyag és tárgy használtatott, melyekre jelezni, 
vésni vagy írni lehetett.

Hiób emlékezik azon sziklákról, melyek ko
rában mint közönséges iróanyag használtattak ; 
a dánok az ősök érdemeit szintén sziklába 
vésték.

Kétségtelen, hogy az ókor minden népeinél dí
vott az oszlopokra való irás és az érdekes tör
téntek, hőstettek bevésése. Tanúskodnak mellette 
Oziris, Bacchus, Sesostris és Hercules hires oszlo
pai, melyek költözködéseik alkalmával emlékeik 
föntartása végett állíttattak fel. Még nevezete
sebbek Mercurus Trismagistus oszlopai, melyekre 
oktatásai és szabályai alakilag (hyeroglif) vol
tak bevésve. Demosthenes idejeben Kréta szige
tén még Theseus egyik törvénye kőoszlopon ta
láltatott.

Az is bizonyos, hogy az első népeknél más 
emlékek nem léteztek, mint: oszlopok, kövek 
téglák vagy táblák, melyekre törvényeiket, ok
mányaikat és szerződéseiket, a felmerülő történ
teket és érdekesebb felfedezéseket karcolták.

Téglára jegyezték fel a babiloniak — Plinius

után — első csillagászati észleményeiket. A khinai 
tudományosság legrégibb emlékei széles és ke
mény kövekre vésettek. A tízparancsolat — mint 
tudjuk — szintén kőtáblákra volt Írva. A smir- 
naiak és magnesiaiak szövetségüket (Kr. e. 210.) 
szintén márványba metszették és az athéniek 
jus publiciuma, melyet „Cyrbesu-nek neveztek, 
háromszögű kövekre vésetett.

Azonban a kő, mint iró anyag, csakhamar ne
hézkesnek találtatott és e végett egyszerüebbeket 
és kényelmesebbet kelletett keresni; a tégla és kő
tábla különféle ércek által pótoltatott és ezek közt 
a legrégibb iróanyag természetesen az ólom volt, 
mely lágyságánál fogva legalkalmasabb volt 
az írásra. Pausanias mondja, hogy Hesh d „opera 
et dies“-e ólomtáblákra Íratott, melyek a Helikon 
hegyen levő múzsák csarnokában őriztettek. Pli
nius szintén említi, hogy leveleket ólomra Írtak, 
melyeket hengerek segítségével összegöngyöltek. 
Hirtius ólom lemezeken irt leveleket Decius Bru- 
tusnak, s a II. Leo pápa ésLuitprand által ólom táb
lákon kiállított két okmány Olaszországban még 
most is megvan.

Az ólom is nemsokára lágysága végett nem fe
lelt meg a követelményeknek és keményebb 
ércet használtak, miről, a Makkabäusok történetén 
kívül tanúskodnak Cicero , Livius, Plinius és 
többek. Igya görögök büntető , polgári és szertar
tási törvényei érctáblákra vésettek, és Claudius 
beszéde éictáblákra írva — mint ritka régiség — 
a lyoni városházban őriztetik.

A tizenkét tábla hires törvényei, melyeket a 
rómaiak legnagyobb részt a görögöktől vettek 
át, kezdetben tölgy, mások szerint pedig elefánt- 
csont táblákra Írattak és „pro rostris“ kifüggesz
tettek ; miután a nép által jóváhagyattak és még 
kettővel megtoldattak, azok ércbe vésése elren
deltetett. Midőn egyszer a villám a eapitoliumba 
ütött, Octavius Augusztus császár a tizenkét táb
la törvényeit és más országos és városi rendele
tek megsemmisülését leginkább fájlalta, melyek 
ércbe voltak vésve és a tűz alkalmával elolvad 
tak. A rómaiak és spártaiak a zsidókkal kötött 
szerződései sárga rézre voltak Írva.

A fára való irás vagy metszés már a legrégibb 
időben emlittetik. Solon polgári törvényei desz
kákra írattak és még a XIV. században is, a né
met császárok alatt, óloméleggel bevont fatáblá
kon hirdették ki a törvényeket.

„Van nyoma a történetben — mondja Toldy 
Ferenc — bogy a magyarok elődei már az 
V. században ismerték az írást, sőt a székelyek
nél még a XIII. században is fenn volt az; még
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pedig felülről lefelé szolgáló, mint a nyelvrokon 
mongoloké és pálcácskákba rovatott (rótt irás, 
rovás.) E rovással pedig nemcsak holminek föl- 
jegyzésére, hanem izonetek váltására (levél) is 
éltek, talán vallásos szövegek és történeti neveze
tességeik fentartására is.u

Innen származott tehát a rovás kifejezése és 
léte; — igénytelen véleményen szerint a még

most is Magyarországon széltibem használatban 
lévő , két összeillő pácikókból álló rovás, — 
adósság feljegyzésére , szerződéskötés és több 
effélékre őseinknél igen alkalmas kisegitő-szer 
lehetett, miután egyik fél sem róhatott fel vala
mit a másik pácikájára tudta, beleegyezése, aka
rata nélkül. (Folytatása köv.)

Szabó József\
nyomdász.

A  n é g y  H a im o n -f i  v á r a .

Idősebb olvasóink bizonyára kellemesen em
lékeznek vissza a gyermekkorukban hallott me
sék közül a négy líaimon-firól s a Bayard nevű 
lovukról szóló mondára. De nemcsak meséink 
közt szerepeltek a Ilaimon-fiak, hanem magyar 
színészetünk deszka padozatain is, s jó régi szí
nészeink némelyike, többek közt Gózon Antal, 
valószínűleg nem egy adomát tudna e nevezetes 
darabról elbeszélni.

De e helyütt nem a légi mondát ismételni, ha
nem azon vár romjait akarjuk bemutatni, melyet 
Maimon négy lovagias fia származási fészkének 
mondanak.

E vár romjai a világhírű spaai fürdő közelé
ben, Amblere falu szomszédságában fekszenek. 
Spaa gyógyvendégei részéről e rom annál inkább 
megérdemli a meglátogatást, mert művelődés
történeti érdekkel biró monda fűződik hozzá, a 
llaimon-fiakról szóló mese valóságos középkori 
lovag monda lévén, mely a hatalmas hűbére
seknek s a nemességnek a német császár elleni 
harcát adja elé, ez utóbbiaknak kedvezvén a 
történetirás által annyira kegyelt Nagy Károly

ellenében, kinek őseink történetében is van sze
repe.

E várrom érdekkel bírhat a katholikusoknál is, 
mert él róla a monda, mely kapcsolatban van egy 
legendával, a szent Rajnoldról szólóval, ki nem 
lenne más, mint a négy hős Ilaimon-fi legfiata- 
labbika. Bajnoki t. i. nagy hőstettei végbevitele 
után remetévé lesz és Jeruzsálembe zarándokol, 
onnan pedig visszatérve, a világhírű kölni székes- 
egyház építésénél segit, hol a munkások egyike 
nagy serénysége által megszégyenitve s óriási 
ereje miatt féltékenységre gyuladva, titkon meg
gyilkolja s a Rajna hullámai közé veti. Ez eset
nek a kölni érsek egy állomlátásban hírét veszi, 
számtalan csoda történte közben kihuzatja a holt
testet a Rajnából s azt Dortmund városának 
ajándékozza, mely Rajmondot védszentjévé teszi.

A mi e várat illeti, az mindenesetre régi, mert 
az itt történt ásatások oly fegyverek, karperecek 
sat. találására vezettek, melyek a X-ik század 
előtti korszakból származnak. A várrom köze
lében mély barlangok vannak, melyekben — nép
hit szerint — gonosz szellemek tanyáznak.
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Molnárt, kit egy ezermester segít: a lelemény; de 
a „Bem apóknak“ kicsi az a ház, inig télen át a 
beszélő és éneklő bohóságoknak rendesen igen is 
nagy szokott lenni.

A népszínházról a nemzetire térni nem valami 
nagy ugrás.

Itt most egy háromszáz éves, de még mindig 
érdekes „hölgy“ — Shakspoaro „Makrancos höl
gye“ mutatta be magát uj köntösben. Bizony rá 
fért, mert eddig jóformán csak kivotkőztetett álla
potában ismertük. Egy német dramaturg jónak 
látta Shokspeare-n igazgatni, s e vigjátékát is de
rekasan kiforga ta magából. S ez alakjában is
mertük egészen mostanáig a színpadon mi is, mig- 
nein Lévay József — e jeles Shakspeare-forditó —
— visszaadta eredeti idomát s egész természetes
ségét. Színre pedig — a mai igényekhez képest
— Szigligeti alkalmazta.

A főszerepeket a Lendvay-pár játszá/ még pe
dig sok sikerrel. Voltak egyes jelenetei, melyek
ben Petruccio nőm figyelt mindig a mérséklés 
bölcs korlátáira, a „bősz Kata“ pedig a vége felé 
kifogyott színeiből, — de egészben véve igen sok 
sikerrel s átgondoltan játszottak.

A mai finnyás ízlés könnyen „brutálisnak“ tart
hatja о vígjátékot, melynek tárgya: nÖszelidités} 
s a zártszék hölgyei szinte bele borzadhattak, női
dén a zsarnok férj holdnak nézeti a napot s viruló 
hajadonnak az aggastyánt már már remegő 
fiatal nejével — ha e két szerep nincs művészi 
kézben. De ha ki tudják omolni a szerepek lé- 
nyeges vonásait: a makrancok alatt a kigyógyu
lásra érdemes női szivet, s a hatalmaskodások alatt 
a gyógyitni vágyó nemes akaratot: akkor ez a 
vígjáték mindenesetre a méiyebb érdekű látvá
nyok egyike.

Lendvay és neje a tanulmány s átérzott játék 
édes sikerét élvezhették. Látszott rajtok, hogy 
avatott útmutatás szerint haladtak, s bele hatoltak 
szerepűit mélyébe. Atalában a dramaturg jó ha
tása már is látszik drámai előadásainkon. A nyelv
ben több gond, a felfogásban több értelem, s ogy- 
ogy előadásban nagyobb korekdodség látszik. A 
titkosan intéző kéz kigömbölyítni törekszik a 
szögleteket. Hasznos kéz ez, mely a színfalak 
közt vet, hogy utána a szinpadon színészeink, s a 
nézőtéren közönségünk arassanak.

A „Makrancos hölgynek“ szép közönsége volt, 
persze nem oly nagyszámú, mint Mouhaupt bű
vészkedésének a Renz-circusban, vagy Braatz k. 
a.kötéltáncának az Orczy kertben; de kitehet ró
la, ha a tömeg jobban szeret szörnyüködni, mint 
gyönyörködni!

Szombaton szörnyüködhetett ingyen. Oly vala
mit láthatott a Dunapartról, mely némi fogalmat 
ád a tűzhányó hegyek kitöréséről. A látvány árát 
egy részvény társulat, vagy még inkább valame
lyik biztositó intézetünk fizeti meg. A kőolaj-fi
nomító gyár medencéje gyuladt ki a Gellérthe
gyen túli lapályon. Azt mondják, hogy három 
ezer mázsa kőolaj égett egyszerre, délután há
rom órától egész reggelig. Dante poklának füstje 
nem feketébb, tüze nem rémítőbb, mint a mit itt 
láttunk. Nappal megfeketült, este megpirosodott 
fölötte az ég. A koromszinü gomolyok és a föl- 
fölcsapódó lángok hullámnyelve mintegy birkóz
ni látszottak egymással, s hol az egyik, hol a 
másik kerekedett fölül. Nappal a füst látszott 
borzasztóbbnak, este a tűz. Hogy emberélet esett - 
é áldozatúl s mi okozta a szerencsétlenséget ? — 
most még, midőn e sorokat írjuk, nem tudjuk bi
zonyosan.

Egy szintén szomorú, de már megszokott, min
dennapi látványról is kell még emlitést tennünk. 
A múlt héten temették el S z e n d г e у J ú l i á t ,  
kit egykor Petőfi „szive arany koronájának“ ne
vezett, az ő birtokában királynak vélvén ma
gát. Az a szerelem s az a házassági frigy, mely 
őket összefűzte, olyan rövid volt, mintegy tavasz ; 
de emléke örökké fönmarad a leglángolóbb sze
relmi költeményekben. A költő elveszett a seges
vári csatatéren, hitvese pedig nehány év múlva 
Horváth Árpád egyetemi tanár neje lett. Az 
egykor oly nagy feltűnést okozott „Petőfiné nap
ója“ írónője ekkor aztán saját nevét kapcsolá az 
irodalomhoz. Irt költeményeket, rajzokat s lefor- 
ditá Andersen hires meséit. Utósó évét súlyos 
szenvedések közt tölté, mignom nővéréhez költö
zött, ama fiatal és nemes nőhöz, kinek halála 
egyik jeles írónkat, Gyulai Pált sújtotta le, s kinek 
sírja fölött örök-emlékül férjének egy költeménye 
áll, melyben az anyai szeretet gyöngédsége oly 
megható hűséggel van festve. Az a költemény egy 
szellemi arckép.

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
h\ Gy. (Történeti naptár.) Szeptember hó 18-án 

fújtatott meg Endre király Aversában 1345. — • 
H)-én szülotott Brougham Henrik, Anglia egyik

kitűnő publicista Írója, 17 7D. — 20-án m, h. Ar
nault Antal francia költő, 1837. — 21-én jött 
létre az ágostai vallásbéke, 1555. — 22-én кого-
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»áztatott meg Ulászló Essztergomban, 1442. — 
23-án született Éneke Ferenc csillagász és mathe- 
maticus 1791. — 24 én m. h. Don Pedro de Al
cantara, Brazília és Portugália exkirálya, 1834.

*(A dohány történetéből.) Midőn Columbus Kris
tóf 1492 október hó 8-dik napján a Guanahani 
szigetet fölfedezte és azt San-Salvatornak nevez
te, két spanyolt küldött oda, hogy azt bejárják. A 
küldöttek nem sokára visszatértek, és elbeszélték, 
hogy sok vad embert láttak, kik kezükben káposz
ta-torzsát tartottak, és abból füstöt szívtak ki. Az 
ily káposztát Cohibának, a csutkát vagy a tor
zsát tabbacconak hívták, mely utóbbi nevezet meg
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a perzsa fejdelem orruk levágásával is megelége
dett; V ili. lnocens pápa megátkozta azokat, és 
1. Jakab angol király tömérdek makulatúrát irt 
ellenük. Semmisem hesznált. A dohány minden 
akadályon győzedelmeskedett. De ha csakugyan 
méreg, mint orvosok állítják, akkor az indusok 
valóban rósz ajándékkal kedveskedtek nekünk. 
Mi azonban a pálinkát adtuk nekik, és igy sem 
mivel sem tartozunk egymásnak.

* (Mérges méz Trapezuntbané) Xenophon, a hi
res görög történetiró, munkájában egy T rape- 
zunt táján talált mézről tesz említést, melynek 
megízlelése után az egész sereget részegség és

Л négy Hdimoil-íl vára. (Szövege a GOű, oldalon.)

maradt. Nicot János francia követ volt az első, ki 
bevitte hazájába, Franciaországba, a még csak 
Spanyolország s Portugáliában ismert dohányt, 
melyet az ő nevéről neveztek el a növény tudósok 
„nicotiano tabacum“-nak. Medici Katalin elfogad
ta a növényt, a mely csoda-gyógyfü hírében állt, 
és igy udvarképessé lön. Nemsokára divatba jött 
s mindig nagyobb használatba, mig végre szokás
sá vált. De a dohány iránti előszeretet némely o r
szágban nem csekély veszélylyel volt összekötve 
»még most is hajmeresztő eseményeket beszélnek 
róla. IV. Amurát a dohányzókat összezuzatta, —

őrjöngés szállta meg, de más következményei nem 
voltak. — Abot pedig 1833-ban a londoni term, 
tud. társulatnak egy levelet irt Trapezuntból, s 
ebben ugyanilyennek írja le e méz hatását. Kis 
adagban használva, borzasztó főfájást és gyo
morémelygést okoz, s az ember mintegy mámo
ros ; nagyobb adagokat használva, olveszti az em
ber eszméletét s egy ideig önkívületi állapotban 
fekszik. — A növény, melyből a méhek о mézet 
gyűjtik, kertjeinkben is előfordul ; szép sárga nö
vény az, azon tájon pedig egész mezőket borit 
és kellemes illatával megtölti a levegőt.

Pest, Nyomatott Emieh Gusztáv, magyar akad. nyomdásznál.



meg Zágrábban. Az elnök hangsúlyozva emelte 
ki, hogy ад országos küldöttség a legjobb öntu
dattal és lelkiismerettel végezte be munkálatát

* (Ataldnoa a hiedelem,) hogy az Aszódon ta
lált és fölismerhetlenségig megcsonkított holttest 
Beniczky Lajosé.

* (Tompa Mihálynak emléket emeltek) Szepes- 
ben a feketehegyi vizgyógyintézet derék vendé
gei. Mint egy lap Írja, pénzt gytijtvén reá, egy 
sziklát szemeltek ki, melyből másfél ölnyi ma
gas piramist faragtattak. E nagy kő előlapján 
e felirat áll: „Tompa Mihály emlékére a fürdő
közönség. 1868.“ A hátlapon: „Itt időzött 1866 
nyarán." A kis tért, a hol áll, „Tompa-térnek“ 
nevezték el, 8 ez az erdőnek legszebb pontja. A 
leleplezés szent István napján történt, ének és 
nlkalmi beszédek mellett.

* (Batthyány Lajos hamvai) a ferenciek pesti 
templomában nyugosznak. Most újra fölmerült az 
eszme, bogy a nagy hazafi s vértanú hamvait ün
nepélyesen kellene eltemetni.

pesti polgár a Rókuskórháznak 500, a Josefinum- 
nak 200, a vakok intézetének 100/ a pesti böl
csődének 200 frtot hagyományozott.

* (Grote Arthur) az „Asiatic Society“ elnöke s 
akadémiánk külföldi tagja, Schrecker műtermét 
a végett kereste meg, hogy számára egy díszpél
dányt küldjön az akadémiai tagok albumából 
Kalkuttába.

* (Az oravicai községtanács) kérelmet intézett a 
minisztériumhoz magyar gyimnasium alapítása vé
gett Oravica, dáhságtól környezve, bár tettleges 
magyarosodását eddigi viszonyai gátolták, min
dig jó magyar szellemű volt.

* (Kooe Ferenc) Bukurest derék magyar re- 
ormátus lelkésze, s lapunk buzgó munkatársa,

elszórtan megjelent történelmi müveit sajtó alá 
szándékozik rendezni e önállókig kiadni.

* (Karagyprgyevice hg ) és a belgrádi Összees
küvés gyanújában elfogott társai jószágai a szerb 
kormány megkeresése folytán lezároltattak. 
A zár alá vételt a pesti városi bünfenyitő törvény
szék vizsgáló bírája hajtotta végre, a szerb kor
mány képviselője, Visnya József ügy véd e más 
hivatalos személyek jelenlétében. Miután a bok- 
*zegi uradalom s a Vigyázó-féle házon levő kö
vetelés Persida hercegné nevére vannak írva, s 
minden fellelhető a hercegné birtokának jelen
tetett: az egész lefoglalás összege mintegy 15.000 
frt értékű holmit tett.

* („Bem apóu Lemberyben.) A népszínház harci 
látványosságát, melyben Bem a főszereplő s 
melyben a lengyel rokonszenvnek sok jelenete 
van, a jövő nyáron Lembergben fogják tapsolni 
de éljenezni. A lembergi szinház ügynöke már 
szerződést is kötött Molnárral 15 előadásra es- 
tenkint ezer forint tisateletdij mellett. Az utazás 
költségeit szintén Lembergben fizetik. Molnár 
egész társulatát magával viszi, sőt vele a műked
velők közül is többen elmennek.

* (A d a to k  a  m a g y a r  h írla p iro d a lo m  történetéhez.)

A legelső politikai tartalmú magyar lapot 1780- 
ban Pozsony városában Ráth Mátyás inditá meg 
я Hírmondóu névvel, melyet aztán Révay, Szacs- 
v»>, Décsi és Pánczél folytattuk .Magyar Kurír" 
cimen. A „Hazai és Külföldi Tudósításokat“ Kul
csár István sokkal később, 1807-ben kezdte. Az 
»Erdélyi Híradót“ Erdélyben Pethe 1829-ben, e 
a „Jelenkort“ Helmeczy Mihály 1831-ben. S ezek 
voltak az első magyar újságok.

* (Érdeke» menyegzők.) Budán közelébb hár
mas menyegző lesz egy házban, melynek leánya 
házasságra lép, midőn szülei épen ezüst menyeg
zőjüket, nagyszülői pedig arany lakod almukat 
fogják tartani.

* (A lakáshiány) nagyon is érezhető Pesten: 
nem csak a közép-, hanem még inkább az alsó 
néposztályra nézve. Szomorú képét rajzolják en
nek a városi kapitányság adatai, melyek sze
rint lakik a Lipótvárosban három fabódéban 22, 
nyolc színben 55, végre egy fedél nélküli viskó
ban 4, összesen 81 személy; a Terézvárosban 27, 
deszkákból összeállított éji lakásban 167, egy üres 
hordóban 1, hét régi hasznavehetlen vasúti vág- 
gonban 120, végre 64 színben 361, összesen 649 
személy; a József- és Ferencvárosban 16 színben 
215, két istállóban 40, végre 9 befalazott rósz la
kásban 180, összesen 435 személy. Mindez arra 
mutat, hogy ezen szükséggel küzdő emberek a 
télen nem fognak ily nyomorult helyeken megma
radhatni. — Ki van mutatva az is, hogy jelenleg 
legalább is ugyanennyi személy tölti éjeit házud- 
varokon, műhelyekben, tutajokon és a szabad
ban,, és össze sem lehetett őket írni, miután nincs 
állandó lakhelyük. Mindezek télen át a legjobb 
esetben is a már úgy is tultömötfc egészségtelen 
pincelakásokba menekülhetnek. A városi kapitány
ságok tudósításai valóban borzasztó kópét adják 
azon határtalan nyomornak, melyet e fedél nélküli 
emberek szenvednek. Egy rósz deszkabódéban, 
mely alig terjed ki néhány négyszögölre, 40 sze
mély van ősszeszoritva ; a löportoronyutcában 20. 
szám alatt egy színben, mely a hivatalos tudósítás 
szerint „még disznók számára sem alkalmas,“ 130 
ember lakik. Egy ily viskóban a lakdij hetenkint 
60 krtól I ft 5 krig megy s e viskók a legtöbb 
esetben nem érnek fel két heti lakdijjal.

* (Az apostagi erdőben) történt borzasztó gyil
kosságról kővetkező részleteket Írnak: Muránszky 
Péter belügyérségi dijnok közelébb bárom napi 
szabadságot kért, s el is ment három gyermeké
vel apostagi rokonához. Ott az erdőbe kiment 
„játszani,“ s lövöldözött, tán hogy gyermekeit 
szoktassa. Egy nap átlőve találták mind a négyü
ket az erdőben. Két fiú (a kisebbik 3 éves,) в a 
1 2  éves lány szivükön átlőve feküdtek, beborítva 
e szörnyű tettre vetemült atyjuk köpenyével. Ma
ga is ott feküdt élettelen. Kétcsövű pisztoly, úti 
táska és a a gyermekek játékszerei voltak ott. 
Három levelet is találtak, egyet egy pozsonyi öz- 
vegynöhöz intézve. Mi okozta e szörnytettet ? 
Mondják, hogy rósz viszonyban élt nejével, e 
helyzetével sem volt megelégedve.



H I R D E T É S E K .
Előfizetési fölhívás a

értékes színes m űlapokkal megjelenő, legolcsóbb képes heti lapra.
tJj előfizetőinket különösen figyelmeztetjük azon kedvező körülményre, hogy lapunkban minden évnegyed’ végén 

a közlemények befejeztetnek, a miért egyetlen évnegyedi folyam sem képez csonka példányt.
Illusztrációnkat mindig e nemben legkitűnőbb rajzolóink s R u s z n a k  legjobbhirii müintézete állítják ki s ké • 

peink állandó szépségét tekintve, mondhatjuk, hogy a „Hazánk s Külföld“ legdíszesebben illusztrált lap.
Idei egész éves előfizetőink (habár csak negyedéves részletekben küldik is be előfizetési összegeiket,) csupán a 30 

krnyi bélyeg- és csomagolási díjnak előleges beküldése után az októberi évnegyedben kapják meg

című, 1868-ra készülő, nagysága és alakjára nézve a tavalyi „Hunyady László végbucsujáa-val egyenlő pompás színnyomatu mü- 
lapunkat, melyet lapunk számára kitűnő festész hazánkfia, Wágner Sándor, a müncheni kir. művészeti akadémia tanára 
készített. E mülapunk mind kompositiójára, mind remek kivitelére nézve felülmúlja eddigi ülőlapjainkat is, melyek
nél pedig kitttnőbbek magyarországi lapok mellett még sohasem jelentek meg.

Új előfizetőink azon kedvezményben részesülnek, hogy külön-külön 1 frtért s 30 kr. csomagolási dijért meg
rendelhetik három múlt évi: „Dobozi4*, „Zrínyi és Frangepáu4* s „Hnnyady végbúcsúja4* cimtí képeink bármelyikért, vagy 
3 írt. 30 krért mind a hármat.

E lő f i z e t é s i  f ö l t é t e l e k :
Egész évre ..............................................6 frt. j Negyedévre jul.—s e p t , .........................1 frt 50 kr.
Félévre jul.—decemberig.............................. 3 „ I 8WP“"az 1868 ki mtímelléklet csomagolása külön 30 „

Щ /К *  A t. gyűjtök minden egyszerre beküldött 10 előfizetés után tiszteletpéldányban részesülnek.

S z o k o ly  V ik t o r ,  Kiadó : az „ A th en C U in “  társaság-.
szerk. és tulajdonos. . (Pest, barátok tere 7. szám.)




