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I r o d a l o m  s z e n é s z e i .
«— (Az ószszel beállott hosszabb esték) kedves és mulat

tató vendégei: a szépirodalmi tartalmú új könyvek már 
kezdenek jelentkezni : igy közelebb Emich Gusztáv kiadá
sában következő müvek jelentek meg :

1- ör „ Virradóra,“ legújabb novellák és genrekópek, leg- 
ünnepeltebb beszély- és regényírónktól, Jókai Mórtól. E no
vellák egyik jelentékeny része lapunkban jelent meg legelő
ször. A két kötet ára 2 ft.

2- or „Chalis grófnő у vagy az élet napjainkban.“ Regény 
Féydeau Ernőtől, kit a francia irodalom legkitűnőbb szer

zői közé sorol. E müvet megyarra R. J. fordította, A vastag 
kötet ára I ft. 60 kr.

— (Rózsavölgyi és társa mükereslcedézében) közelebb kö
vetkező zenemüvek jelentek meg :

1- ör „Lengyel himnusz,“ a „Bem hadjárata“ cimü nem
zeti harcjátékban énekli a budai színkörben Bogyó Lajos ; 
énekre zongora kísérettel szerkesztő Kaczér Ferenc, a 8-ik 
honvédhadtest törzshadnagya. Ára 40 kr.

2- or „Országos dalár-induló,“  a debreceni országos dal
ünnepély emlékére zongorára szerzé Ábrányi K orn él; ára

1 80 kr.

Szerkesztői üzenetek.
— Szeremlére : A mennyiben a mai olasz időszaki irodal

mat ismerjük, abban a „Hazánk s Külföld11-del hasonló irányú 
átalános ismeretterjesztő és illusztrált lapot nem tudunk. 
Lapunkhoz azonban irányukra nézve legközelebb következő 
olasz lapok állanak : „II Gondoliere“, tudományos, szépművé
szeti, tsrsaséleti és színházi lap, megjelenik Velencében; 
^Rivista Europea“у Milanóban ; „II Raccogliatore universale*, 
ismeretterjesztő, szépirodalmi, ipar-,színházi s társaséleti lap, 
megjelenik Génuában; Rivista Fiorentina“ „Flórencben, 
kiadja Montazio ; „Rivista contemporanea“, Turinban ;
„Patria e famigliau} Milanóban.

— Dobozra : Sz. L-nak. Az Ácsán talált igen érdekes ró
mai emlék ábráját már rajzoltatjuk fára, hogy a küldött is
mertetéssel együtt mielőbb közzétehessük. Az óhajtást telje
síteni fogjuk.

— A. Lendvára: E. D. K-nak. A római kincsek találásáról 
szóló közleményt a „Heti Posta“ legközelebbi számában nyo
mattuk ki. A nekünk küldött négy darab szép éremért őszinte 
köszön etünket; kis gyűjteményünkbe soroztuk, hogy azzal 
együtt annak idején a nemz. múzeumnak juttassuk.

— Pesten : „Miniszterekké lett barátaimhoz“ ; Béranger 
ezen szép költeményét készséggel adnék, ha — a különben 
elég folyékony — fordítás némely helyét nem röstelne ön 
kissé jobban kicsiszolni.

U j d о n
— (Ö felségének a királ,) a kis király 

gyermekkel, hiteles hírek szerint 22-én Schön- 
brunnból egyenesen Gödöllőre kellett jönnie. Itt 
a királyné a kis hgnőt elhelyezi és 24-én Budára 
jön, itt mulat 25-én, 26-án pedig Gänsendorfba 
megy, honnan ö felségével a királylyal együtt 
Krakkóba indul. Rudolf főhg és az idősebb fő- 
hgnő egyelőre Schönbrunnban maradnak, hogy 
ha ő felségeik (kiket gr. Andrássy sem el nem ki
sér, sem a galiciai küldöttséggel nem üdvözöl) 
LembergbŐl visszatérnek, a királynővel egész 
novemberig Gödöllőn maradjanak. Hihető, hogy a 
király is, kivált ha a delegatió november havában 
itt tartandja üléseit, hosszabb ideig fog tartóz
kodni Gödöllőn.

— Sz. Váraljára : B. L-nak. A küldeményeket vettük, de 
hasznukat nem láthatjuk, mig ön nem lesz szives velünk tu
datni, hogy a két kép mindegyike külön melyik városrészre 
vonatkozik. Használat után köszönettel visszaszolgáltat
hatjuk.

— Kolosvártt: H. B. I-nak. Elfoglaltságunk minden kér
désre magán levélben válaszolnunk nem engedi, igy hát itt 
tudatjuk, hogy mindent megkaptunk. Októbertől a másik is 
útnak indul.

— Deésre : M. L-nak. Örömünk őszinte a viszontlátás fö
lött, más részt azonban sajnáljuk, hogy ama másik helyen 
nem üdvözölhettük ; levél tőlünk oda is ment s csodáljuk, 
hogy kézhez nem jutott.

A kiadóhivatal üzenete.
— Belényeere : F.Gynak. Kegyed számolhat rá, hanem a 

bélyeg és csomagolási illeték mindenesetre beküldendő.
— O. Ásszonyfára: Idei színes mülapunlc tökéletesen olyan 

nagyságú és alakú, a milyen tavalyi„Hunyady László vég- 
bucsuja“ czimü képünk.
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ga dacára már is igy kell neki a házi-szük
ségletek részben fedezéséhez járulnia, és igy 
válik a nagykereskedés egyik parányi közve
títőjévé. — Persze, eleinte nem felel meg a ki
vánalmaknak, de őt is a gyakorlat teszi mesterré, 
miben az emberekkeli súrlódás s ismeretség mind
inkább elősegítik s igy lassankint beletalálja ma
gát kis üzérkedésébe.

Megjelenik a piacokon pontosan s tudja a min
den városnegyedben tartatni szokott hetivásárok 
napjait. — Megjelenik még délutánonkint a város
erdőben s más nagyobb csoportosulási helyeken 
is, s mindenhol hangos „Alvé ! Mandoletti!“ me
lodikus kiáltások között igyekszik édességeit 
megvétetni.

De legtöbben észre sem veszik, vagy ha soka
kat hangos kiáltozásai figyelmessé tesznek, azok 
is csak hidegen fordulnak el tőle; hisz őaz alsóbb
rendű csemegeárulók közé tartozik!

Annál inkább szereti az iskolák bejáratait fel
keresni, hol a kis tanulók eléggé kárpótolják a 
nagyvilág közönyéért, mert bizonyos, hogy a reg
gelire vagy ozsonnára kapott két krajcár a kis 
polgárok csiklandós Ínyének ellent nem állhat
ván, az ő zsebébe vándorol. — Akad is akkor vevő 
minden kinálgatás nélkül s úgy mogrohanja őt a 
kis pajkos had, hogy alig képes igényeiknek mog 
felelni.

Tálcája megürülvén, bankári hidogvérüség- 
gel rakja zsebre nyereségét s elégülten irányozza 
hazafelé lépteit, újra megrakandó tálcáját.

E kis üzérkedést addig folytatja, mig tapasz
talatai s gyakorlata nem képesítik vágyai neto
vábbjának mogtostesitésérc; t. i. hogy valamoly 
utcasarkon vagy más nyilvános helyen kiter
jedtebb üzérkedést kezdhessen.

V, i



Mi sem történt vad kedvesem,
Kp szopni hagytam gyermekem.

Kardját kivonja most az ur,
Az urnö feje földre hull.

P r é m  J ó z s e f

Európa legkisebb országáról.
i.

Kevesen fogják az olvasók közül ismerni rész- j 
letesen a san marinói köztársaságot; a mi róla a 
földrajzban előfordul, az leginkább kicsinységét 
emliti, mely e tekintetben a sokat emlegetett nemet 
hercegségeket is fölülmúlja, melyek egyikének 
hercegnője, a „Bolond Miska“ szerint, álmának 
háborgásáról panaszkodik, a szomszéd birodalom 
baktorének kiabálásai által.

Milánótól délkeletre Ancona felé, Oesona és Ur- 
bino között, emoli fejét fel a Monte Titano, mely- 
nők fennsíkja képezi a kis, alig 3 földrajzi mtíldnyi 
köztársaságot, moly a középkori olasz államok 
úgyszólván egyedüli maradványa. Riminitöl jobbra 
a magaslatokról kissé leereszkedve, az első köz- 
társasági falu, melyet találunk — Sottavalio; e 
kis falu hajdan külön állam volt, s régi várának 
romjai maiglan is látszanak. Jelenleg meglehetős 
ipart üz kerti edények, s más agyagból készült 
szerekkel,lakosainak száma körülbelül 8000.E leg
szélsőbb, és legalacsonyabban fekvő pontjától a 
köztársaságnak, legjobban szemlélhető egész zor- 
donságában a Monte Titano, melyet Strabo „acer 
mons“ néven nevez; alakját az olvasó nevéről 
képzelheti magának, és valóban az egész hogy 
hasadékaival, kiálló szirtjeivel s kopasz ormával 
megérdemli azt.

Л köztársaságban kissé tovább Sottavalletól fek
szik a köztársaság fő rakholye — Borgo di S. Ma 
rino; ez nohány gyár s három kis templommal 
bir; novezotesb váracskák még Gastello Montegiar- 
dino és Faetano.

Л köztársaság központján maga a főváros S. 
Marino fekszik; regényesebben fekvő várost alig 
lehet gondolni.

Házai többnyire a lejtőn vannak épitve, de föl- 
nyulnak egész a Monte Titano ormára is,mintogy 
2382 láb magasságban a tenger színétől. Innen 
gyönyörű kilátásnak örvend az utas ; jobbra a pá
pai állam mezői, bokoritvo gyümölcsfákkal, itt-ott 
elszórt ligetekkel, balra a rimini magaslatok,^és 
maga a regényesen fekvő Rimini, ohhoz Olaszhon 
örök napsugára, enyhítve mologo az Apponinok- 
rül ide lengő hits szellő által, mindez oly emléket 
hagy az emberben, molyotévek múltán som képes 
feledni.

A város két kapuval bir: u. m. a „Porta della

Rupe“és a „Porta nuova“ vagy „di S. Francesco.“ 
Házai egyes csoportokban elszórva , mindmeg
annyi igen kis távolságban fekvő külön falucskák
nak tetszenek, melyeket a szűk utcák hiába 
igyekeznek egyesiteni.

Épületei közül emlitést érdemel a ferenciek 
szép temploma az alvárosban, a szinház, moly kö
rülbelül 600 nézőt képes befogadni, és 1800-ban 
építtetett.

A város felső részében a „Pianollo“ piac terül, 
egyik oldalát egy hosszú épület foglalja el, a 
„Palazzo del Consiglio sovranie;“ itt székelnek a 
kormányzó hivatalnokok, s a „Tribunale“; az isko
lák is itt vannak, valamint a levéltár. A tanács
teremben Guido Reni „Sacra iamigliá“ja, és több 
apróbb festménye látható, itt van m/g XII. Kele
men pápa szobra, Mariano Delfico, Antonio Ono- 
fria, és 1. Napoleon arcképe is; Mariano Delfico 
a köztársaság történetírója, valóban szépen van 
kitűnő munkájáért, (melyből a köztársaságra vo
natkozó történelmi adatokat vettük) megjutal
mazva. A piac másik oldalát a katona laktanya, 
a posta, a kövezet alatt egy nagy Cisterna, külön
féle vízvezetési csövekkel foglalja el.

A „Pianellotól“ fölfelé a hogy ormán terül el a 
„Piazza Superiore“ ; ezen áll a „Chiosa Maggiore“ 
e templom egy igen nagy épület, három hajóval, 
melyek oszlopok által választvák el egymástól 
számos szoborral, és Guercino egy festményével, 
mely a szt. szüzet ábrázolja; a templom homlo
kán e szavak vannak bevésve:

Divo Marino Patrono 
Et libertatis Auctori Sen. P. Q.

Azoknak, kik tán gúnyosan mosolyognak a kis 
népen, moly oly jelszavat ir templomára, mit előtte 
egy nagy nép használt, és azoknak, kik ez álla- 
moeska kereskedését, törekvéseit megvetéssel kí
sérik, jusson eszükbe, hogy a nagyság bámulatra, 
mig a kicsinység, a mely küzd, törekszik, mél- 
tánylatra ragad minket! — San Marino épületei 
közül említést érdemel még a „Chiosa di S. Ma
rino“, ós az 1860-ban olhalt hires régiségbuvár, 
Borghesi Bertalan herceg palotája.

A „Piazza Superiore“-ról oly gyönyörű a kilá-
39*
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tás, bogy az itt járt utasok, p. o. Valéry, '*) Angor 
Saint-Hyppolyte ##) szebbnek tartják , mint a 
Bosporusét, avagy Rio Janeiroét.

Gazdag a köztársaság ásvány- és édes vízben; 
területén 3 folyócska ered, az Ansa, Ancatono és
S. Marino, mindhárom az Adriai tengerbe ömlik, 
utjokban mintegy 20 malmot és egy löpormalmot 
hajtván.

A gabna-nemek meglehetős mennyiségben te
remnek, mindazáltal a 8000-re menő lakosság 
szükségletét nem fedezik ; nagyban virágzik a 
szőlő- és baromtenyésztés ; ez utóbbi fölötte élénk 
kereskedést szül a köztársaság és a pápai állam 
lakói közt. Ezenfelül a külkereskedés tárgyai: 
marhabőrök, sajt, fa, és pedig tűzi- és épitőfa stb. 
Megemlítendő még Aquavina korall-gyára is.

bl2

alkalommal valami Marino nevezetű ember Arloa 
dalmát szigetről átjött, itt munkát keresendő; 
átalánosan hiszik, miszerint Marino, csupán csak 
a keresztény hitre való térés kedvéért jött át. Bi
zonyos idő múlva egy dalmát nő, kedvese vagy 
neje Marinonak, kit ez elhagyott, jött át, és bu
szút lihegve, a hütelent mint keresztényt bo- 
árulá.

Marino azonban erről értesittetvén, egy éjjel 
megszökött, aminthogy jól ismerte a környéket, a 
Monte Titánóra vonult, mely járhatatlansága, s 
részint azon baboi ás félelemnél fogva, melylyel a 
rómaiak iránta viseltettek, legbiztosabb men- 
helynek tetszett neki.

Miután üldözőit holmi jelekkel, p. o. egy lángoló 
kereszttel stb. visszariasztotta volna, nyugodtan

San Marino város.

Aquavina közelében egy barlang van, melyben a 
monda szerint S. Marino védszentje egykor ke
resztelt ; jelenleg a barmok itató helye !

II.

San Marino őstörténete homályos ; lakói eleinte 
az Umbriaiak, később a Gallok voltak ; e kis állam 
e következő módon származott, (mint ezt egy kró
nika beszéli) : Diocletian és Maximian alatti üldö
zésekor a keresztényeknek történt, hogy egy Ere- 
minium (Rimini) városából kelt edictum folytán 
azon környék kőművesei, ácsai és építészei, egy 
nagy munka végbe vitelére szólittittak fel. Ez

*/ L. Voyage en Italie.
**) L, Croquis de la republique de S. Marino.

(Vecsey Gy. rajza.)

élt egy ideig, mig egy gazdag nő, - Felieissima, 
mint a krónika nevezi, kinek birtokához a Monte 
Titano tartozott, liát Verissimust kiildé fegyvere
sen a hívatlan vendég elűzésére. Ki is találkozván 
Marinovai, ezt megtámadni akarja, mire Marino az 
égre tekint, s ellene egyszerre mint villámsujtott 
hull a földre; Felieissima e hir hallatára Marino 
lábaihoz borul, s kéri öt, miszerint liát támasztaná 
fel, mit ez szt. Péter a bibliából ismeretes szavai
val eszközölt is ; erre Felieissima, mintegy 50-re 
menő háznépével keresztény lesz, s a Monte Titá
non telepszik meg, s a S. Marinói köztársaság 
meg van alapítva.

Marino volt az uj állam feje, ki nem sokára az 
állam megalapítása után meghalt, e szavakat in
tézve a körötte állókhoz: „Isten veletek testvérek ! 
én minden idegen uralomtól menten hagylak hátra



A káptalan újabb orősb katonai karhatalmat 
kért, mert félt, hogy a példa a szomszéd jobbágy
falukra is elhat, — és most huszárokat nyert. 
Ezek, a vett utasitás szerint, a dacos parasztokat 
lovaikhoz kötözve hurcolák ki robotra, azon kí
vül, hogy a háznál mindenféle garázdálkodást 
követtek ol, mintha ellenség földén lettek volna.

A járásbeli főbíró megszánta a szerencsétlen 
népet, s mint gárdista, a küldöttek előadásából 
belátva azt, hogy ezek Bécsben álnok csalás ál
dozataivá lettek, mert, mondák, Revicki még is 
szebb, fényesb teremben fogadta őket, mint a ki
rály, — kire leírásuk után ismerni sem lehete, — 
felhasználva az alkalmat, hogy épen ez időben 
jött haza egy végleg elbocsátott szebelébi kato
na, ki a királyt nem egy Ízben látta : azon kegyel
met kérte ki a szebelébick számára s megnyug
tatására, hogy küldötteik hadd láthassák szinről 
szinro a királyt, s hallhassák tőle az ítéletet. A 
főbíró az előbbi követőket, sőt az obsitos kato
nát is fölvitte magával Bécsbo ; kerestette az álki
rályi palotát, de biz a sok közt rá nem akadtak. 
Az audiontia napján bemennek a küldöttek a csá
szári burgba, a fogadó terembe, — mind uj előt
tük; mikora belépő császár-királyt az obsitos 
megpillantja : no komán ! ez a király ! susog ne
kik, s mindnyájan térdre borultak. A tót embe
reknek a csehül tudó öreg Ferenc király szemé
lyoson értésükre adta s adatta, hogy jobbágyi 
tartozásaiknak eleget tegyenek. — Ezen valósá
gos királyi izenetre a szebelébi nép megadta ma
gát, s robotolt, habár keseredett szívvel, — ■ még 
14 évig , mikor 1848-ban eltöröltetett a robot és 
dézsma. Lám! mégis kijött a mi igazságunk, ri- 
valgott a nép, — az ezernyi lélek huszonöt le
gényt állított a lionti honvéd-zászlóaljhoz. — 
Ámde amaz ujjhuzás a káptalannal 40,000 ft 
adósságba verte a népot, melyot máig sem hevert 
ki, s régi jólétéből nagyon alászállt.

Volt egy jeles íiaSzcbolébnek : Komp Mátyás 
esztergomi kanonok, s a káptalan levéltárnoka, 
ki 1865. halt meg, s kiről illik e holytl röviden 
megemlékeznünk. A szívélyes, de néha szoszélycs 
öreg ur, a községből több rokonát noveltetto ki

s tette emberré, hanem a melyik fiú nem járt tét' 
szésében, hamar kikapta tőle az úti cédulát. Vett 
össze vagy hatvan hold földet, melyek használa
tát hol egyik, hol másik rokonának adta; halá
lakor azé maradt, kinek épen kezén volt. A 
szőlődézsmát a káptalantól 13,000 frtért a nép 
számára megváltotta : de átalános örököse most 
az összeget visszaköveteli földiéitől. Egyszer az 
öregnek az jut eszébe, hogy az ő kedves földiéi 
ne pancsolt, hanem eredeti jó bort igyanak. Ki- 
bérli számukra a- urasági kocsmát, s vesz bele 
100 akó demeadi bort, és itcésnek egyik rokonát 
beülteti. Mig a borban tartott, hegyen völgyön 
lakodalom volt; éltették az öreget, ki nekik azt 
az örömöt szerezte. Mikor aztán a bor elfogyott, 
az itcés atyafi írja az öregnek, hogy az utolsó 
hordó is már emelgetős, mint bérlő, gondoskodnék 
uj borról. Hát a száz akó ára hol van ? kérdi az 
öreg. Hja! biz az emberek elfelejtettek fizetni.— 
A további kocsmabérlést aztán az öreg abba 
hagyta. 1858-ban az öreg egy házacskát építte
tett, ily értelmű tót felirattal: Az Isten adta az 
1135, 1233, 1298, 1552, 1756, 1834 és 1848. 
éveket: hogy tanuljatok bolőlök! — Eleget fag
gatták az öreget: mit jelentsenek ama lutri-for
ma számok V ő csak vállat vonított, pedig hogyan 
tanulhattak volna ez évekből az emberek ; ha ő 
nem tanítja őket. Némely éveket megpróbálunk 
magyarázni; egyiknek tudomását az öreg magával 
a sírba vitto.

Az 1135. tán azon év lesz, melyben a Sel- 
mecről kiűzött németek Szóbelében megteleped
tek, vagy az, melyben az aradi országgyűlésen 
a Vak Béla párti urak a Borittyániak közöl 68-at, 
köztük Hunt Lambertet, a szomszéd Csábrág 
urát legyilkolták. 1233: midőn a káptalan a lá
zongó jobbágyokat birtokából kiűzve, ismét visz- 
szafogadta. 1298: midőn III. Edre az országza
varó oligarchák kizárásával tartott Pesten ország
gyűlést, a királyi tekintély helyreállítására. 1552: 
midőn Hontmegyében a török Drégelyt elfoglalta, 
Palástnál a keresztyén hadat tönkre tette, s egyéb 
faluk közt Szebolébet is felprédálta. 1756: tán ez 
évben az egész helység leégett, vagy a hét éves
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osztrák-porosz háború kezdote ? 1834: fentobb I 
leírtuk a bécsi álkirálynáltörtént látogatás szomorú 
eredményét. 1848: ezévet mindnyájan ismerjük.

Hontmegye nemessége a maga közgyűléseit 
s törvényszékeit a 16-ik század végnegyedében 
gyakran 1730-tól 1751-ig, midőn Kemencén a 
megyeház fölépült, rendesen Szóbelében az egy
kor községi, jelenleg urasági emeletes házban, 
jelesen ennek hat öl hosszú s aránylag széles 
teremében tartotta. A nép, mint mondók, hajdan 
német, jelenleg tót, de arcvonásain viseli még a 
német faj’ jellegét, — beszédejtése is a szomszéd 
eredeti tótoktól németessége által némileg elüt. 
A nők közt csinos arcuak találtatnak. Határa 
5700 kát. hold, még nem tagositott, jó gabonát 
terem; szőlői is meglehetős bort adnak. Л nép 
józan szorgalma, tóttá fajultsága mellett is meg- 
tartá eredeti jellemét.

Híja lenne Szebeléb rajzának, ha a csalaiinta 
Golyónak, a néppeli bolondüzéseit emlitetlen hagy
nék, melyekért végül ugyan jól- elpáholták, de 
viszont a szebelébiek azért, hogy magukból bolon
dot űzni engedtek, sokáig a vidék népének nyer
gesévé lettek, s a kezdeti tréfából gyakor veresé
gek, mindkét részről véres fejek keletkeztek. 
Minthogy a nagyhírű Bél Mátyás is Hontmegye s 
abban Szebeléb leírásánál ezen nagy golyhóról, 
kinek Golyó novéből fajult át, ugylátszik, e szó 
golyhó, megemlékezik, s azt, miként nyergelte meg 
a sárkányt, leirni magának fáradtságot vön : mi is 
olvasóink mulattatására egy pár kalandját följo- 
gyezzük. Született ezen dévaj fickó a 17-ik század
ban Korponán,meghalt Besztercebányán 1712-ben 
Kohári Farkasnak, Hontmegye főispánjának csá- 
brági várában, habár nem rendes udvari bolondja, 
de ötletei, élcei s tréfáiért mindig szívesen látott 
vendége volt. — A szebelébieket, mond Bél, egy
szer, mint átöltözött orvos, másszor mint hadibiz
tos szedte r á : miként ? nem írja. A helyszínén 
hallottam : egyszer Golyó meglát egy piszkos köd 
menü menyecskét. Nem szégyenled magad ily 
piszkos ködmenben já rn i; miért nem mosod ki ? 
Hiszen nem lehet ezt kimosni. Dehogy nem ! meg
mutatom, ha én kilúgozom neked is, a többinek is, 
kikét kimosom, mind uj ködmentek lesz. Az asz- 
szonyok jó hiszemben ködmeneikot átadják ; Golyó 
egy kádba teszi, vizet hordát rá, nagy rúddal 
ürgeti forgatja a vizbon a ködmoncekot; ott állni 
hagyja több napig, mignom valamennyi egészen 
megromlott. Golyó a lugzás másnapján megszö- 
hött, és csak hetek múlva került elő, mikorra a 
megködmentolonitett asszonyok magukat már uj 
ködmonnel ellátni kénytelenitottok. Szidták az asz-

szonyok Gelyót, mint a jégosö: ez a gonosz podig 
azzal vágta ki magát: mondtam ugy-o, hogy uj 
ködmentek lesz!

A sárkányüzéssel nem egyedül áll hazánkban 
Golyó és Szebelib példája. Ott van még Csuba 
Ferko is és Csókinö sárkánya, csakhogy ez száz 
évvel amannál fiatalabb. Az ok, az okozat, és az 
eredmény mindegyik esetben azoncgy. Egymás
után három évben veri el a jég  a határt. A nép 
azt gondolta, biz azt a sárkány ott a nádasban 
vagy[a régi pinceoduban *) okozhatá. A hir messze 
földre Golyó és Csuba fülébe hatott. Mindogyik 
mint garaboncás diák megjolon a kupaktanács 
előtt, s ajánlja jó szolgálatát, jó pénzért, hogy a 
sárkányt elriasztja.

Ugydo forint ötszáz fizetődjön nékem előre.
Máskint sárkánynak nem lesz keteré soha böro 

mond Csuba Ferko.
Aztán a faluban vastag valamennyi kötél van 

összeszeded, hogy a sárkány nyakára kötve, ezzel 
helyéből kirántathassa. A verses krónika szerint, 
midőn a csökmoik rángaták a fatörzsét, mely
hez t. i. köté Csuba Ferke a kötclot, azzal ijeszti 
el Csuba az embereket: ki valaha nején kívül 
mást szeretett: takarodjék a kőtélről, mert a sár
kány mindjárt mogoszi, mire az emberek, egyen kí
vül mind elszaladtak. Ezt az egyet podig Csuba 
azzal küldte el, kend egymaga nem képes kihúzni 
a sárkányt.

Golyó a sárkány elriasztásáért száz forintot, s 
egy egész magyar ruhát, piros mente dolmánt, nad 
rág és sárga csizmát alkudott ki magának. Mikor 
az uj ruhába felöltözött: tyü torringotto ! hát az 
ezüst sarkantyú hova marad a csizmáról V mivel 
szoritom meg majd a sárkány oldalát? Nosza ha
mar kocsira ültetik a kis birót, Selmecro küldik, 
hogy о formahiány kipótoltassék. Hét nap tar
tott az előkészület a sárkány megszöktetéséro, és 
hét nap alatt Gelyó sokat ivott a falu rovására. 
Heted napon a pinccoduból oly nagy papirálcá- 
val jött elő Golyó, oly nagy csőrönpölést, orditást 
tett, hogy a bámuló nép ijedten szétfutott. Más 
versio szerint, puskából akkor még itten nem lá
tott rakétát sütött ki, s о tüzes sárkánynak láttára 
futott volna szerte a bámcsz néptömog. Elég az 
hozzá, akár igy, akár úgy : mindenkép megfutot 
tak a szebelébiek; Golyó pedig mármost nőm 
mint garaboncás rongyos diák, hanem mint uj 
magyar ruhás megcsinált gavallér sétált nyugod-

*) Bél Mátyás azt mondja, bogy a szcbclébi mesés sár
kány barlangban lett volna. Szebeléb határában nincs 
barlang.
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tat Csábrágra, hirt viendő ügyesen végrehajtott 
hőstettéről.

E sárkányriasztásra sokáig, még Bél Mátyás 
idojébon is nőm volt tanácsos emlékeztetni a szo

bolébioket, mórt mindjárt botra vagy üstökkbe kap
tak. Л mostani népnél már felojtve van az ősök 
kalandja.

H öke L a jo s .

bi 5

Csáktornya s Zrínyi „a költő« emléke.
Elmélet és gyakorlat együttesen képezi az ok- 

szoríi gazdát, azért a kesztholyi orsz. gazd. felsőbb 
tanintézot az elmélet mollott gyakorlati tapaszta
latokat is iparkodik nyújtani. S épen ezon ok bírta 
oz idén is az intézőt tanári testületét arra, hogy 
a Muraközbe egy nagyobb kirándulásra kisérje 
hallgatóságát.

Az igazgató elöleges észrevételei szerint sok 
látni való Ígérkezett s valóban nem csalódtunk? 
legalább én, mihelyost vasúti vonatunk a Murán 
átröpült, önkénytcloniil a dunántúli megyék 
kis paradicsomában képzeltem magamat, hol a 
Tigris és Euphrat helyett a Mura és a Dráva 
nyújt a természettől kollöon megáldott kis terület
nek még szebb, még hasznosabb alakot.

Л Csáktornyái indóháznál már fogadtatásunk 
is moglopö volt, mert az uradalmi tiszt urak s a 
Csáktornyái lakosak zeneszóval kísértek csinos 
városkájukba; egyedül az volt rám nézve furcsa 
meglepetés, hogy о magyar nevíi város lakosai, 
valamint a környéké is mind horvátok, de azért 
a magyar nyolv som idegen előttük.

Mindennek előtt szállásainkat mutatták meg- 
s rövid idözés után a város közlébon levő cukor
gyár megtekintésére indultunk. E célra, mint 
képünkön is látható, — a régi vár kétemeletes 
épülete van berendezve, s miután minden rész
letét módunk volt látni, a régiség iránti átalános 
érdekeltség lépett előtérbe, s a tiszt urak о tekin
tetben is iparkodtak kíváncsiságunkat kielé
gíteni.

Azon városban voltunk most, mely hajdan a 
hős Zrínyiek tulajdona volt; az utolsó Zrínyi is, 
midőn zsoldosai elhagyták, Frangopánnal ide 
menekült, de nem bízott benne, hogy öt c vár 
megvédhosso; itt állitá ki a „carta biancát“, de 
ez sem menté meg a haláltól, mely 1071. apr: 
ÖO-án 0 órakor BécsTJj holy ben utolérte.

E cs'lád kihaltával más kezekro került Csák
tornya is. Különösen III. Károly idejében Altban 
gróf birta, kinek bájos nője, Pignatelli herceg- 
asszony Károlylyal igen bizalmas lábon állott. E 
bizalomnak tulajdonítható ama különös jelenet, 
moly о vár még most is épségbon levő kápolnájá
ban történt.

Ugyanis Károlynak sem hiányoztak azon gon

dolatai, molyok nemzoti alkotmányunk folforgatá- 
sára irányultak, de sokkal több belátással birtak 
már őseink a német urak efféle törekvéseibe, 
semhogy Károly szándékát no gyanították volna. 
Eugén herceg maga is elbeszélte ezeket kedvesé
nek, Batthiáninénak, ki nem késett e hirt bizal
mas barátnéjéval, Pignatelli liorcegasszonynyal 
közölni, s kérni őt, hogy a mennyire teheti, bcszéljo 
le III. Károlyt о szándékáról.

Pignatelli asszony olasz nő létére is igen sze
rette magyar hazáját s midőn Károly Csáktor
nyára jött, a magyar urakkal ogyetértvén, nem a 
szokott módon, hanem teljes ünnepélylyel fogadta 
őt. Károlynak ez feltűnt.

—■ Mire való ez, mit jelentsen ezen iinnepies 
szin, hiszon tudod, hogy én ide nem mint király 
jövök.

— Engodje meg felséged, ma úgy fogadom,— 
úgy mindaddig, mig egy alázatos kérésémet nem 
teljesiti.

— Ha csak hatalmamban áll. Es mi lenne az V
— No törekedjék felséged a magyarok alkot

mányát csonkítani!
Károly ezt a kérést bizonyára nem várta.
— Ezúttal „igen“ vagy „nőm“ föltétien fele 

lötök közt választhat felséged.
— Logycn h á t! — igen, teljesítem óhajtását.
— Meg is cszküszik rá V
— Igen, osksszöm!
— Szoretném, ha ünnopiesobb alakot adnánk 

e dolognak; jerünk a kápolnába és esküdjék 
meg ott.

Károly orré is hajlott s kettőjük jelenlétében 
olhangzott az üunopélyos eskü, melyro az öt le- 
íüggönyzöti ablnkmélyedésböl előlépett főurak 
rámondták:

— Hallottuk!
Károly egészon meg lévén lepetvo, mentegette 

magát, de miután már ez a dolog megtörtént, az 
urak kivánatára írásban is kiadta, hogy a ma
gyar alkotmányt séríotlonül hagyja.

Van az uradalom birtokában egy régi olajfest
mény is, mely о jelenetet jelképileg ábrázolja.

Miután mindezekről kissé elmélkedtünk, már 
alkonyodott is, sazért haza tértünk, hol a közös ét
kezésnél, mint gróf Festetics György miniszter
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vendége, együtt volt a „leendő“ Magyarország
nak leendő gazdaközönsége.

* *

Nem kevesebb érdekes dolgot láttunk és halot
tunk másnap. Többek közt a tisztilak meglepő, 
— kastélynak is beillenék ; jele, hogy az uraság 
tisztjeit meg tudja becsülni, de egyátalán a cél 
szerii s jó karban levő gazdasági épületek, a kü
lönféle termesztmény s terjedelmes erdők is csi
nos külsőt kölcsönöznek ezen uradalomnak. Nem 
kerülte ki figyelmünket a kursaneci erdőben levő

I lle p u ic le m  n o str o s  m irah itu r a e tb e r c  c a su s  
F le b it  a t i l liu s  n o str a  ru in a  п е с е т  

S ors b o n a  n il a liu d  m e d iis  s e r v a v it  in arm is  
E r ip u it  fa ta  sors m a la  n il a liu d  

Q uam  sit  in h u m a n is  sors im p ia  p rox im a se b e s  
M ortis in h oc sp e c u lo  q u isq u e  v id er e  p o tes t .

Á képünkön előtérben levő tölgy tanúja volt e 
I gyászos esetnek, tanúja a múltnak s habár szólni 

nem tud is, de emlékünkbe varázsolja a viszem 
tagságteljes törökvilágot, midőn nemzetünknek 
nemcsak anyagi helyzete rongáltatott meg, hanem 
a nyelv is elhanyagoltatott. „Ki vett volna

Csáktornya. (Gálba K. eredetije.)

gulya sem, hol egyszersmind ismét egy olyan 
pontra akadtunk, melynél mindannyian kegyelet
tel álltunk meg. E pontot az árnyas tölgyerdőben 
10 és fél láb magas s 13 hüvelky átmérőjű, 
négyszegű homokkőből készült egyszerű oszlop 
jelöli következő felirattal:

E p ita p h iu m  com iti N ic o la i Z rin io  
H ie  c a d it  in v ic tu s  q u o n d a m  in te r fe c tu s  ab  apró  

Z rin y  p ra ed e  su is h o st ib u s  a p ta  m a g is  
Q u is to t  m ille  feros ferro  im p er a v era s  h o ste s  

V ic to r  ab im m an i v in c itu r  ip se  fera  
M ille  q u id am  fin iv it o p u s v ita e q e  la b o res  

A  p a tr ia  in fe lix  in c ip it  e s se  la b o r

I időt ezt mivelni У Összevegyült török német s fö- 
I leg eSy özönével a latin szavaknak, s a magyar 
j  négy ős nyelvet darabolt, mig tisztán s helyesen 
I kifejezni magát egyen sem tudta. — Magasan, 
I nemesen és tisztári tűnik fel e kor nagy emberei j közt egy férfiú, mind lelkének ereje, mind kedélyé

nek nemes fellengése által s ez Zrínyi Miklós 
a hős, a költő, kit épen e helyen ért szerencsétlen 
halála.

Még számos gazdasági dolgot találtunk itten, 
a mi bizonyára szellemi gyarapodásunkra szol- 
gált.

; Csak harmad nap, midőn e terjedelmes s vál
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tozatos szépségű gazdaság minden zegét-zugát í irányában g r ó f  Festetics György miniszter ez al- 
haszonnal tekinthettük meg, tértünk vissza Készt- J kálómmal oly nagylelküleg tanúsítani méltóz- 
helyre, keblünkbe zárván a magyaros vendég- tatott.
szeretet emlékét, melyet a keszthelyi tanintézet I fío zó fh  Dezső.

6 1 7

Zrínyi a költő emlékosszlopa a kursanrci erdőben. (G alba K. ered etije .)

A n . - s z ö l l ö s i  v a g y  U g o c sa v á r .

Ila oklevelekből nem mutathatjuk is ki, hogy 
hazánk éjszak-keleti része, közvetlen a honfogla
lástól fogva az Anjouk uralkodásáig Oroszor* 
szág déli részéről s Ázsiából több izbon betört | 
barbar népek, s őseink közötti küzdelmek s csa- j 
tározások folytonos színtere volt : ebbéli hitünk j 

erős támaszát találjuk azon számos vár s erőd

I építésében, melylyel e vidéken minden erre al
kalmasnak talált pontot megerősítettek, s az ellen 
előbbrchahutásának gátul emelni igyekeztek.

Ily tekintetből különösen a kis ITgocsát emelem 
ki, melynek 24 □  mfriyi területén ez időtájt hét 
vár emelkedett.

Ma mindnyája földig rombolva s némelyiknek
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helye is alig tudva, csak „Nyaláb“ s „Kankó“ 
vagy : Ugocsa-vár romjainak ogy-ogy, részben 
megmaradt bástyája áll még, rég múlt idők ese
ményeinek néma tanújaként.

A hét vár közt legszebb szerep kétségkívül 
Ugocsavárnak jutott, melynek romjait képünk 
mutatja.

Sokan — s többek közt Szirmai is — azt állít
ják, hogy a megye e vártól vette nevezetét s 
hajdan „Ugocsa“ (Ugatha, Ugotha, Vgotha, 
Ugosi, Wgocha) várának neveztetett.

Már sz. István neje, Gizella, Szőlőssel ogyütt 
mint jegyajándokot birta s e cimen bírták később 
is a királynék, egész az Árpádok kihaltáig.

V. István egy, 1264-ben kelt oklevelében Szöl- 
lőst „civitas regmalis “-nak nevezi; ugyancsak 
ő, lV-dik Orbán pápa által egyházi átokkal fo- 
nyegettetik, haSzőllőstés Királyházát, mit a régi 
szokás megsértésével, ok nélkül s igazságtalanul 
elfoglalt, a panasztevő királynénak (Máriának) 
vissza nem adja.

1465-ben a Perényiek mind a vár, mind a szöl- 
lősi uradalomhoz! igényüket kijelentették s 1457. 
táján azt csakugyan tettleges birtokukba is vették.

1547-ben Zápolya pártján levő Teréiiyi Ferenc, 
miután a híressé lett nagyidai ütközet után Nagyida 
várát Dersffy István, kassai kapitány elfoglalta, 
feleségvol, Pelsőczi Bobok Katával, gyermekeivel
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s megmaradott kincsével о várba vonult, hol To- 
lokessi Imre, I. Fordinánd hadvezére által boko 
rittotvén, elfogatott s a sárosi várba hurcoltatott; 
40 ezer arany forintot tevő kincsét Telekossi 
katonái közt szétosztotta s a várat Székely Antal 
praefectus által, kit annak védolméro hatráha
gyott, folgyujtatta s loromboltotta.

Ez idő óta többé egészben fel nem épült, vagy 
legalább mint vár, ily célra nem használtatott; a 
békésebb idők beálltával, szorgalmas emberi ko~ 
zek Bacchus növényével koszoruzzák Márs egy
kori véres műhelyét.

A vár két részre oszlott, külsőre s belsőre, 
melyet egymástól egy több öl mélységű sánc vá
lasztott cl, molyon felvonó hid volt alkalmazva. 
A belső vár háttéren a forcncrondi szorzotcsok 
zárdája foglalt bolyét, moly általok történeti ne
vezetességűvé lett. -- Ugyanis:

1521-ben Kapisztrán holtteste a Szerénységből 
a török üldözése elől menekült szerzetesek által 
ide hozatott s itt éltemottetett.

1559 ben Percnyi Ferenc a sz. atyák türelmet 
lenségc által folbőszittotve, ökot clüzto, némolyo- 
kot közülök légy ilkoltatott s Kapisztrán holttestét 
a várban levő mély kútba voltotto.

A vár s területe jelenleg Mán József márama- 
rosi főispán birtokában van.

S zéke ly  S ándor.

A  r o n g y  e s  a  p a p ír , v a g y : a z  ír á s  é s  n y o m t a t á s  t ö r t é n e t e
(VÓ£C.)

Erdy 1857-ben a m. akadémia egyik ülésében, 
az 1855 ik évi július 25 dikén a Katalin bánya 
( Erdély) egyik régibb aknájában talált fa-köny
vekről értekezett, melyeknek írott tartalma az 
1039-ik évi embervásárt vagy rabszolga-kereske
dést tárgyalja.

A fatáblák után a viasz vagy ragaszszal bevont 
táblákat kezdték használni. Ha titkos vagy csu
pán személyre szóló Írást akartak, a beirt fatáb
lákat viaszszal vonták be. Voltak oly fatáblák is, 
melyekre nem Írtak, liánom a betűket kifaragták. 
Európa több lóvéi- és könyvtárában még most 
is léteznek ily viaszszal bovont fatáblák.

A deszka után következtek a pálmafa, olajfa stb. 
levelei. Az egyiptomiak Írtak legelőször pálmafa 
levelekre. A stralsundi tanács könyvtárában 
még most is mutogatnak egy pálmafa levelekre 
Írott könyvet. Még bibliák is léteznek, melyek 
ilynemű levelekre írattak ; igy például a göttin- 
gai egyetem könyvtárában egy telugi vagy ve

rugi — 5376 lapot tartalmazó — biblia őriztetik ; 
ilyfélo ritka bibliából még csak két példány van, 
egyik Koppenhágában, másik a hallói árva
házban.

A sirakusiak száműző Ítéleteiket, Athénben pe
dig a somit usból kiküszöbölt egyének névsorát 
olajfa levelekre Írták. — Az indusok is történe
tüket pálmalevclokro karcolták. Némely indus 
faj az írásra még most is papír helyett a kókus- 
fa leveleit használja. Eféle leveleknek elönyo 
abban áll, hogy nemcsak rendkívül szilárdak, do 
huzamosb ideig vízben is feküdhetnek, a nélkül, 
hogy elromolnának vagy az írás elenyésznék.

Megemlítendő о helytt még, hogy szent dolgok 
csupán nyárfalcvolokro írattak.

A falevelek után azok héjainak bolső részeit 
- sima- és finomságuk végett - kezdték hasz 

nálni, s innen származott a könyvek latin (liber) 
elnevezése. Ily fahéját összeszoktak göngyölíteni 
és c tekercset „volumennok“ novozték ol, mely
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olnovozést nemcsak a pergament es papírteker
cseknél használták, de még jelonlog a könyvek
nél is megtartották.

A khinaiak, mielőtt a papir feltaláltatott volna, 
vászonra írtak, és az indusok még most is „syn- 
donu nevű szövetre Írnak.

De a felsorolt anyagok sehogy sem felöltök meg 
a célnak és kényszerítve voltak más szilárdabb? 
tartósabb anyagot felkutatni; — először is mind
két oldalon cserjezott kecske- és juhbőrökro 
kezdtek írni, — és nemeseink még most is di
csekszenek kutyabörre irt diplomáikkal.

Az egyiptomi és fahéj •papir; a pergament.
A Nil partján és az ottani moesáros vidéken 

tenyészik a papyr-növény vagy papyrus, melyből 
az egyiptomi papyr készíttetett.

Hajdan nomcsak matrácok, kötolok, sajkák, 
lábboliok és ruhaneműnk készítéséhez, úgyszintén 
tüzelő anyagnak is használtatott, de mielőtt ott a 
földmivolés lábrakapott, táp és gyógyszer is volt.

Mellőzvén a papir oncmü készítését, itt csak 
tolomliteni akarjuk, hogy már Krisztus születése 
előtt néhány századdal ismorotos volt, és hogy 
ezen, az írásra rendkívülien használható anyag 
oly fontos kereskedési cikké lett, hogy Egyiptom 
gazdagsága tulajdonképen innen vette eredetét; 
ugyannyira, hogy Firmus Egyiptom fojedclmo 
papirkészletévol, molylyol egész hadsereg föl
szerelését képes volt kiállítani, dicsekedhetett.

E papir drágasága a rómaiakat nomcsak után
zásra kényszorité, de papir-készitményük finom
ság és fehérség tekintetében az egyiptomiakat jó 
val túlszárnyalták.

Olaszországban még a XI. században használ
ták az ogyiptomi papyrt, ámbár okkor a perga
ment* és pamut-papir már ismeretes volt. Olasz
országban még most is találhatni zsoltárok fejte
getéseit, egyházi férfiak latin kéziratait, diplomá
kat stb. ily papírra Írva. Az osztrák cs. k. udvari 
könytárban is vannak több ily anyagon kiál
lított okmányok, igy 111. Benedek két láb magas 
és busz láb hosszú diplomája.

Azon időben, midőn a papyrcsorjo egyedül 
uralkodott még, az egyiptomiak különösen a ró
maiakkal fiztok nagyszerű papyrus kereskedést, 
annyira, hogy a papyrra votott vám az állam 
egyik jelentékeny pénzforrását képezé. Később 
a császárok pénzhiány miatt a papyrvámot oly 
magasra rugtatták, hogy az egyiptomiak a papyr* 
küldést megszüntették és Tiberius császár alatt 
о végett a nép fenyegető forradalom kitörése kü
szöbén állott, ugyannyira, hogy a császár min

den feltalálható papyrust összeszedetni és a sona- 
tus által a nép közt kiosztatni kényszerült.

Az ogyiptomi раругиз használata részint a per
gament, részint a Chinában feltalált fahéj-papiro3- 
vorsenyzése következtében tetemesen csökkent 
és végre egészen forgalmon kívül helyeztetett.

Még egy másnemű papirfajt kell megemlíte
nünk, moly az egyiptomi papyrusnál is régibb, t. 
i. a fahéj papirt, charta costica, mely az írásra 
szintén alkalmas és az ogyiptomi papyrustól ne
hezen volt megkülönböztethető. — A pergamenten 
kiállított okmányokon kívül, különösen Német
országban, leginkább selyem-, pamut- vagy fahé j- 
papíron, gyérebben ogyiptomi papirusra Írattak.

A porgament. — A fönobb említett természetes 
papir felmerülése a könyvek szaporodását idézte 
elő. A könyvgyüjtők mindinkább feltünedezni 
kezdtek és 11. Ptolomäus király Eumenes Por- 
gamus királyával a nagyobbszorü könyvtárak 
felállításában annyira versenyzett, hogy az előbbi 
a papirosnak Porgamusba való kivitelét eltiltotta, 
minek következése lett, hogy az utóbb nevezett 
ország lakosai a már nélkülözhotlonné vált iró- 
anyagban szükséget szenvedtek. Л szükség az 
embert találékonynyá teszi. Ezért ogy más iró- 
anyag fölkutatására rendkívüli erőfeszítés téte
tett. Végre az állatok bőreiben találtatott az föl, 
molyokot a gondolkozó és szükség által zaklatott 
ember hajlékonyDyá és az Írásra alkalmassá tett. 
így keletkezett Kr. sz. e. 300 évvel az oly kitűnő 
iró-anyag, melyet — Porgamus feltalálási helyé
ről — elneveztek pergamentnek, — e szerint uj 
időszak következett be, mely hivatva volt elődeit 
a térről leszorítani és a ludtollat használatba hoz
ni, ezért még a középkorban is mint használható 
iró-anyag szerepelt.

A finom és vékony pergament készítése - rö
vid idő alatt — bámulandó tökélyre vitetett. Az 
első pergamontok sárgák voltak, de Kómában 
megtanulták annak fehér szint adni. Viola színre 
is festették, de ekkor rendesen a szontirást arany 
betűkkel írták reá.

Európában csak а VI. században kezdték és 
igy fokozatosan а VIII. és IX. században. Szokás 
volt a pergamentnek csak egyik oldalára írni, és 
ha egy bőr - - különösen okmányoknál — elég
telen volt, még másodikat, harmadikat, sőt többet 
is férceitek hozzá.

A pergament nem csak Írásra, liánom nyom
tatásra is használtatott, és a kezdetleges nyom
dászat számos ily remekművei az európai könyvtá
rakban még most is lappangnak.

S za b ó  József) nyomdász.
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A  d e r v i s e k r ő l .
ív.

A dervisek eredete. Különféle rendek.
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Konstantinápoly, szeptember.

Az iszlám szerzeteseinek eredete azonos a ka- 
tholika egyház szerzeteseinek eredetével. Azon 
lelkesültség, melyet Mohammed tanítványaiban 
tana iránt gerjesztett, a föld feletti javak oly von
zó képeivel biztatván őket, bennök nem sokára 
oly fokra hágott, hogy cserében a jövőért egé
szen lemondtak a világról s annak hiúságairól, 
magányba vonultak s cenobitai élet' t éltek.

Még Mohammed életében egyesült negyvenöt 
mekkai polgár negyvenöt medinaival, s felfo
gadták, hogy híven megőrzik a próféta igéit, s 
javaikat közösen bírván, istenes cselekedetekre 
s penitenciára kőtelezők magukat. így testvéri- 
leg egyesülvén, hogy a többi mohammedánustól 
különbözzenek, szófi nevet vettek fel (melyet so
kan igen tévesen a 60 pór szóból származtatnak.) 
Ehhez járult később a fakir (szegény) elnevezés is, 
mert elvonulásukban lemondottak a földi javak 
bírásáról is. A dervis szó csak későbbi eredetű, s 
többen többfélekép százmaztatják s magyarázzák ; 
mi leginkább azok nézetéhez hajiunk, kik azt a 
perzsából származtatják, hol der=ajtó, vihten= 
koldulni, s innen dervis—ajtó-koldussal.

Abu-Bekir s Ali khalifák követvén e ceno- 
biták példáját, gyülekezeteket alapítottak, s kö
vetőiknek rendszabályokat adtak, melyekhez hí
ven kelle ragaszkodniok, s a most fenálló dervis
rendek mindnyájan e két khalifa egyikéig vi
szik fel eredetüket. A Besstami, Naksibendi és 
részben a Bektasi dervisek Abu-Bekirtől, a töb
bi rendek mind Alitól származnak.

A vallásfelekezeti rajongás, fájdalom, legtöbb 
áldozatot zsarolt s légkésőbb szokta magát kiforr
ni. Példa erre a kereszténység és mohamedánság 
első századaiban esett áldozatok. S minden uj 
tan iránti lelkesültség kezdetben csaknem az őr
jöngésig fokozódik. Találkozott egy Uveisz Kami 
nevű rajongó, ki a próféta iránti vak szeretőiében 
mind kihúzta logait, mert a próféta két fogát 
vesztette el az uhudi nevezetes napon. Az igaz, 
nagy elszántság kellett ahoz, hogy követőkre ta
láljon ; de lehet-e csodálkozni, hogy még ma is 
vannak, az.igaz, kevés számú hívei a szent váro
sok környékén.

Később több alapitó, nem elvetendő alapra fek
tette intézményeit, s nem egy szerzőt bir oly val
lási szertartásai, mely a/, eszményit magasztosan 
jelképezi. Ezek a misticismus hívei, milyenek a

Mevleviek, kiknek alapítója a Mesznevi serifbe 
tette le magasztos tanát. E szerzet, bár a kórán- 
ban tiltva van a zene, rendezett zenekarral bir, s 
ennek kíséretében végezi táncát, mely aspherák 
láthatlan köreinek az isten végtelen hatalma kö
rüli szüntelen való hullámzását jelképezi. E szer
zetek, valamint átalán mindazok, melyek a fővá
rosban és környékén léteznek, tagadhatatlanul 
igen sokat vesztettek eredeti jellegükből; mert 
tagjaik elvégzik ugyan szokott gyakorlataikat, 
de csak kevesen tesznek többet, mint a mennyit 
kell; az ilyeneket aztán szófiknak (szenteske* 
dők, képmutatóknak,^ nevezik.

Azon derviseket, kik nem tartoznak semmi 
rendhez, hanem csak vallásos ihletből elvonulnak 
a világtól, Abdaloknak nevezik. Ezek száma most 
leapadott, s csak leginkább Kis-Ázsia erdeiben 
élnek a vadállatok közt, s szeliditésükkel foglal
koznak. Ezek a legbuzgóbb hasisevők; s nem 
ritkán láthatni Konstant:nápolyban is egy-egy 
ilyen, a vadonból ide vetemedett hosszú hajú tor- 
zonborz alakot. Stambulban létezett egy török 
kávéház a Szolimán - mecset környékén, mely 
egyszersmind mákony és hasisélvező helyiség volt, 
hová az ily fajtájú emberek gyülekeztek ; de mi
óta ez lotiltatott, csak az utcán láthatni némelykor 
ily alakokat magánkivüli állapotban, élvezve a 
hasis által készített paradicsom boldogságát.

A hasis Konstantinápolyban „eszrár“ név 
alatt ismeretes, s több minőségű van, valamint 
azt többféleképen élvezik. Némelyek nargilban 
szívják füstjét, mások vajjal eszik. Van egy fajta? 
mely henger-alakba öntetik, s ebből 4 nehezék 
ára 1 piaszter, mely untig elég arra, hogy a leg
erősebb idegzetet is békóba verje, s a képzelem- 
mel tündérjátékot űzzön.

Nevezetes szerepet játszanak az úgynevezett 
kóbor dervisek, kik ide Bokharaból és Perzsiá
ból elzarándokolnak, hogy részint szentek sírjait 
látogassák, részint alamizsnát kolduljanak össze. 
Ismerietö jeleik a vállukról lelóggó párduc vagy 
tigrisbőr s a keskul. Többnyire Kaién diri és Szu- 

I herwerdi dervisek, a bokharaiak pedig Nakis- 
1 bendiek és Kadirik ; a kik oldalukon kürtöt hor- 
! danak, a Bektasi rendhez tartoznak.

Konstantinápolyban majd minden dervis-rend
nek van tekkije, mely mellett vannak a szerzet 
sei kjeinek sírjai, bekeritvo kőfallal és vadrácso
zattal, nem ritkán csinos türbé (sirkápolna) emel
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ve felébe. Л kóbor dervisek nem mulasztják el ' 
felkeresni о sírokat s azon csövön, mely belülről 
a rácsos ablakig bat „Ja—liu“t mormognak az 
elhunyt fülébe s emlékül egy tarka rongyot köt
nek a rácsozatra. Az ilyen sírokat a betegek és 
nyavalygók is fel szokták keresni s azt hiszik, 
hogy ez nekik gyógyulást nyújt.

A rácsozatokra kötött tarka—barka rongyok 
évek óta pornak, esőnek kitéve, nagyon sajátsá
gos látványt nyújtanak a szemlélőnek.

Hazánkat is szokták látogatni, újabb időben 
elözönlötték ily kóbor-dervisok. Ezek rendesen 
semmi rendhez som tartoznak, hanem oly egyé
nek, kik otthon nem tudván megélni — henyé
lésben a bucsujárás ürügye alatt Budára Gül-Ba- 
ba sírjához zarándokolnak. Öltözetüket az ó-szer- 
ról összevásárolt ruhák teszik, anélkül, hogy va
lamely rend jellegét hordanák magukon. Nem is

keskullal kéregetnek, hanem Budára tevén laká- 
kásukat, kérőlevelekkel kóborolják be a helysé
geket s rongyos ruháikba jelentékeny összegeket 
rejtve mennek vissza hazájukba. Ezek már simu- 
lóbb emberek, s „Szelam aleiküm“ üdvözletünk
re minden tartózkodás nélkül „Aleiküm essélam“ 
mai feleltek, mely üdvözlésnemet a musulmanok 
gyaurra nem pazarolják. Egy adoma szerint 
Kis-Ázsiában egy lovas gyaur egy a szabadban 
ülő musulmán-csoportra akadva, a fennebbi üd
vözléssel köszönti őket, az ülök egyike az üdvöz
lést „Aleiküm eszszelam“-mal viszonozza, de meg
tudván, hogy az elhaladott lovas nem muszul- 
mán, hanem gyaur, lovára kap, utána vágtat, os
torával szembe csapdosván, szembe köpi s e sza
vakkal veszi vissza a reá pazarolt üdvözlést: „Sem 
aleiküm, sem esszelam, ez illet meg, ebtől sza
kadt gyaur kutya.“

E r  (Uh) B é la .

E g y  li é 1 t ö r t é n e t e .
( S z o p t .  2 1 ,)

(VK.) Mit nem adna a pesti tárcaíró értté, ha 
most debreceni „r. 1.“ lehetne ! — Miután azonban 
e hajdan oly buzgó faj ma már kihalófélen van, 
nehogy akaratlanul is rébuszt adjunk az olvasó
nak, magyarázatul megjegyezzük, hogy e két 
betű — a hol előfordul — még min Lg „rendes 
levelezőt“ jelent.

Bizony ha most debreceni r. 1. volnánk : nem 
kellene azon törni fejünket, hogy a hét melyik 
apró eseménykéjét piperézzük föl: azt é, hogy 
„Bem apó“ tovább is a színkörben hadakozhatik 
egész október közepéig, mi közben csak az a kis 
szégyen esik meg rajta, hogy a „németnek“ 
(Gundy úrnak) folyvást hadi sarcot tizet?, vagy 
azt, hogy Braatz Eufrozina к. a. a kötélen sze
rencsésen kitáncolta magát, Monhaupt ur pedig 
lehet igen ügyes bűvész, hanem többé a llenz-cir- 
kusba nem tud nagy tömeget bebüvölni?

A debreceni r. 1. ily lappáliákkal most nem 
igen törődnék. Körülte az országos dalünnep árja 
foly, s járhatja kedve szerint „az ég útait“. Ha 
kitekint ablakán, zászlók lobogása élénkíti föl; 
akárhová néz: a lyra mosolyog feléje, biiszko 
mellekről, selyem lobogókról, cifra tollas kalapok 
mellől.

A dalünnep első napjából azonban Pestnek is 
jutott egy kis darab — egy vonat, mely kirobo
gott az indóházból, és az alföld fővárosáig egyre 
nőtt, mint egy hömpölygő lavina

A jó kedv megkezdődött már itten. Dalárok

I — hangjegyekkel és töltött kulacsokkal, — fes- 
tészek jól meghegyzett rajzónokkal, hirlaptudósí- 
tók a küldetés magasztos érzetével, s fiatal éne
kesnők édes diadalok álmaival, melyek közé nem 
hullat íírömesöppet a kritika — kedélyes fiatal 
nép foglald el a kocsikat, melyeknek élénk tar- 

; talma néhány óra múlva mindannyi meglepetés 
J gyanánt ömlött ki Debrecen hivatalos „vendég- 
! szeretetének“ tág ölébe.
I Jó, hogy a nemzeti szinház zenekarát itthon 
I hagyták, legalább Pest sem maradt — dal nélkül.

Így, mialatt a szélrózsa minden irányából Debre- 
I cenbo gyűlt dalárok a debreceni hölgyek díszser 
I legére (e főnyereményre, főleg már csak azért, is 
I mert nők jutalma) köszörülték torkukat : az 
I alatt mi „A portiéi néma“ elévülhetlen dallamai

ban gyönyörködheténk.
Valóban gyönyörködtünk, s leginkább a szintén 

j  elkívánt, de szerencsénkre el nem eresztett zene- 
j kar jóvoltából, mert bizony a fiatal Helvei Ilka 
! kisasszonynak és a király fia képében szögletes- 

kedő Hajós Zsigmondnak —̂ őszintén szólva 
ezúttal nem sok gyönyört köszönhetőnk. Hanem 
a mi hiányzott nálok : kipótolák az öregek (El- 

J linger és Kőszegi)i,) meg az énekkar, melynek 
I hatalmas imaéneke mindenkit meghatott, s Leh 

mami mesternek szebbnél szebb díszletei.
Alig volt még egy-egy sajátszerübb gondolat a 

színpadi világban, mint Seribe és Auber ainagou- 
j dolata, hogy egy dalmű hősnőjévé néma lányt
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tegyenek, ki csak szemével, arcizmaival és kö
zeivel beszélheti el a szörnyű történetet, melylyol 
kétségbeejték. Oly föladat ez, melylyel mindig 
csak a némajátékra is teljesen kiképzett első tán
cosnők próbálkoztak meg, s melyre most nálunk 
egy fiatal leány vállalkozott, kit eddig csak a 
tánckarból és a szinészeti tanoda vizsgáiból is
mertünk.

Annál örömestobb nyilváníthatjuk ki elisme
résünket Tolnai Mari kisasszonynak, ki о néma 
szerepben többet adott, mint a mennyit vártunk. 
Állásai, mozgásai, kézhordozása nem voltak ugyan 
még szobrásziak, s arca sem tükrözd vissza a 
kifejezések művészi változásait, de egészben véve 
mégis sok tehetséget tanusitott a némajátékra, s 
megnyerő a közönség rokonszenvét. Egész lényé
ben meg volt az a bús vonás, mely érdeket kelt 
a szegény üldözött Fenela iránt, kinek végzete 
az, hogy korán elveszítsen mindent.

Az opera jelen viszonyai közt tapintatra mutat, 
hogy az igazgatóság figyelme az e fajta francia 
zenére fordult. A régi olasz dalmű, mely csupán 
áriákra épité szerencséjét, és som a szövegre, som 
a zenekarra nem fektetett nagy súlyt, ma már 
elavultnak mondható. A nagy drámai zenére pe
dig — valljuk be őszintén — nincs elegendő erőnk^ 
s nem csak Wagner Rikhárd, hanem Halevy és 
Mayerbeer müvei is csak hiányosan adhatók. E 
két, egymástól távol eső csoportozat közé esik a 
francia zene ama vonzó fajtája, melyet Boieldioux, 
Auber s újabban (bár drámaibb relieffel) Gounod 
képviselnek, s mely egyfelől érdekli a közönséget, 
másfelől operai személyzetünk erejét sem szár
nyalja túl. E genre az, melyben most sikereket 
lehetne aratni, s habár „A portiéi néma“ első 
előadása hiányos volt is , bizonyára kerokdod 
és vonzó leend az, mihelyt Alphonso és Elvira 
szerepe a Pauli-pár kezébe jut.

E napokban egy drámai újdonságot is fogunk 
látni, mely Bécsbon sok rejtett neheztelésre adott 
okot. Költője ki is esett a várszínház kegyéből, 
mivel bátorkodott — igazat mondani. A várszín
ház tizparancsolatjában t. i. mindig benn volt az, 
hogy : féld a rendőrséget és tiszteld a nagyurakat!

Bauornfeld о parancsolat ollon vétkezett, midőn 
„A társaságból“ cimü vígjátékban tükröt tartott 
a születésében büszkélkedő s előítéletes „societé“ 
elé. Egész müvét a demokratikus szellem friss 
levegője hatja át, s ha a vígjáték maga nem töké 
lotesenjó is, de megírása mindenesetre jó cseloke 
dot volt.

Nőm árt ezt előadni nálunk sem, hol egy kis
város céhe is csak az imént haragudott meg a 
hatóságra, mert az „önözni“ merte a mester 
„urakat!“, s hol mai nap több nemeslevél kerül 
ki quasi „külügyérünk“ irodájából, mint tudomá 
nyos munka a sajtóból.

Kár, hogy ép a „societé“ nincs még itt, midőn 
láthatna egyotmást „A társaságból.“

A felsőházban is a legközelebbi ülésen, mely
ben a szentesített idei „újonc-törvényt“ hirdetők 
ki, mindössze tizenöt szülotett törvényhozó kép
viselte a születés boldog véletlenét. A többinek 
mindegy : összeült-é az országgyűlés vagy som!

A képviselőház ellenben ma már határozat-ké
pes. Első ülése rövid, de érdekes volt: Deák Fe
renc inditványozá, hogy már az idénre mondják 
ki a hordézma-adó megszüntetését, kellő kárpót
lás mellett.

Azóta vigabban sztiretolnok még a budai hegye
ken is, a hol pedig a szüret még a régi jó időkben 
sem volt mulatság soha, hanem mindig csak mun
ka, a vig népélet, a dalok és tréfák hegyaljai poé- 
zise nélkül.

De mindig úgy volt, hogy a mi egynek komé
dia, az a másnak tragédia.

Nagyurak, káptalanok, püspökségek szomorún 
olvassák о jó hirt, mert imo, —- hiába szedték 
össze a sok drága hordót, hogy tele szürcssék az 
idei bő termés dózma-borával: egy nap fölkelt az 
öreg Deák, s szabadelvű indítványával keresztet 
vont az egész számításra. (A baloldalról már ré
gebben történt az úrbéri maradványok megszün
tetése tárgyában interpelláló. (Szerk.)

Jól tette. Hadd hulljanak a zsellérvilág marad
ványai. Mindig jó az olyan tény, mely — ha ogy- 
egy embert olbú&ít is — de megvigasztal százakat.
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(*s mikor találták fel a hegedűt, még mindig csak 
gyanitás és vita tárgya. E hangszer első haszná
latáról szintén mitsom tudunk, valószinülog úgy 
használták, mint a régiek a hárfát vagy a lantot, 
t. i. ujjal játszottak rajta. Л régi görögök és 
rómaiak képeiből azt következtethetni, hogy a 
hegedűt a görög zene virágzása korában találták 
föl, és később Rómában is mcghonosult, sőt né
hány régi római szoborról azt a következtetést 
is vonhatjuk, hogy a hegedű, habár nem mostani 
tökélycs alakjában, de létezett Caesar korában. 
De a következett szomorú korszakban, s különö
sen a góthok beütése alkalmával, a hegedű majd
nem egészen feledésbe ment, s csak a pórok által 
használtatott némelykor, táncmulatságaik alkal
mával. Csak а IX ik században találták fel újra 
a franciák. Л közép-, de különösen a lovagkorban 
a troubadourok igen nagy ügyességet fej tettek ki a 
„rebecw-cn, egy három húrral ellátott hegedűn, mely 
különösen háborúkban nagy lelkesedésbe hozta 
a harcosokat. A XII-ik században Crcmonában 
az Amati-család tűnt ki jó hegedűk készítésében. 
E család adta a hegedűnek mai alakját, s még 
máig is az ő készítményük a legjelesebb s áruk 
szerfelett magas. Minden későbbi javítás a hege
dűn Mában való volt. A hegodükészitők mindig 
arra törekedtek, hogy a cremonai hegodükészitők 
titkát kitalálják ; összetörték, lefestették, korostok, 
fürkésztek, de mindou eredmény siker nélkül 
maradt. Később azt gondolták, hogy a hegedű 
korával hangjának érccsségo és szépsége is ösz- 
hangzatban van. De a hanggazdagságuak nem 
csak a kor egyedüli feltété; állítják, hogy a 
cremonai hegodükészitők csak a századok óta 
fennálló épületekből vették a fát hogodíikészi- 
tésre; de nemcsak a fa, liánom a festék is nagy 
befolyással birt a hang érccsségére. A festéket 
borostyánkőből és olajból készítik. A borostyánt 
о végro nagy vaskatlanban hevítik, s forró len- 
magolajjal leforrázva addig főzik, inig egészen 
felolvad. Ez, a mint állítják, a cromoniak által 
használt festék. A hegedűre mázolva, kitétetik 
szárítás végett, mely sok időt vesz igénybe. Hogy 
a hegedű érces és szép hangot adjon, egy mű
vésznők adják át bizonyos időre, hogy játszszék 
rajta, s e közbon száraz helyen kell tartani. Ez 
esetben a hang „vokonszenvi rezgés vagy hullám
zásu által válik szebbé, s ebből még több tüne
mény is fejthető meg. Így ha fuvoláznak oly 
szobában, a hol zongora áll, az előbbi hangjaiban 
rezgést idéz elő; mert tudjuk, hogy a hang hul
lámokból áll, s ezek nemcsak levegőt, do mas tár
gyakat is — mint a húrokat — hoznak rezgésbe.

Ugyan e törvények szerint a hegedű húrjai is, 
ha amaz a falon függ, egy másik hegedű által, 
ha rajta játszanak, rezgésbe hozatnak. Ez által a 
hegedű hangzatosabb és kellemesebb hango
kat ad.

* (A Dry Tortugas.) Az amerikai Egyesült
államok fegy-gyarmatának következő képét mu
tatja be egyik amerikai lap: Dry Tortugas! Ki 
nem rémül el, ha c borzasztó sziget nevét hallja ?
— A mi az oroszoknak Siberia, a franciáknak 
Cayenne, a spanyoloknak Fernando Po, az az 
amerikaira nézve Dry Tortugas, Florida déli 
csúcsán. Száműzettek helye a szó rémséges értel
mében. Egy kis, üreges, csupasz hely, hol nem vet
nek árnyat a fák, hol nem találni egyetlen forrást
som. Néhány kunyhó-forma hely, hol részint a 
foglyok, részint a katonák vannak elszállásolva, 
tanúskodnak némi életről. Szomorúan regényesek 
azok a kis épületek a kopár szírieken. A nap ége
tőn süti szegény szerencsétleneket, kiket egy 
oldalról a tenger, más oldalról a sziklák zárnak 
el a világtól. A sárga-betegség rendes látogatója 
a szigetnek, mellette más nyavalyák som marad
nak el. Dry Tortugásban semmiféle oktalan állat 
meg nem maradhat; csak emberek fanyalodhat
tak olöször erre az átkos helyre. S a szabad köz- 
társaságiak voltak, kik e helyet polgártársaik 
romlására kiválaszthaták! A Dry Tortugas fegy- 
liely létezése kitörülhctlen szégyenfolt nemcsak 
a szabad amerikaiakra, hanem az egész civili
zált világra nézve.

* (Egy szent ki nem akar szent lenni) Amerika 
déli részének szigetlakéinál az a különös divat 
uralkodik, hogy mihelyt a férfi meghal, a nő is 
követni kénytelen a sírba s viszont. Ez a sors 
ért .tavaly egy spanyolt, ki ogy tört hajóról me
nekült a szigotro. A lakosok azonnal olfogták, 
bőrruhába öltöztették, valami buzogány félét ad
tak kezébe és a nomzot akaratából főnöknek ki
áltották ki. Akár akarta akár nem, bele kellett 
nyiigodni a határozatba. Mint fejedelemnek, a 
legszebb fiatal hölgyek egyikét kellő nőül vennie, 
miért nem igen osett kétségbe spanyolunk; ha
nem 7 évi boldog együttlét után, a bájos feleség 
meghalálozott s a spanyolnak követni kollott 
nejét a sírba. A mély sírba csak egy kis kenye
ret s némi vizet adtak a szegény férjjel, mit 
csakhamar elfogyasztott. Nemsokára az egerek ф 
és patkányok is nyugtalanítani kezdték s a rémí
tő sírból a szabadulásra még gondolni is alig le
kötött. A spanyol kétségbccsotton túrta tovább a 
patkányok által megkezdett nyílást s rövid idő 
alatt felszínre jutott. Alig találta magát ismét
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szabadon, sietett a balomra s tüzet gerjesztett, 
hogy valami hajó észrevegye, s valóban észre is 
vette egy s csolnakot küldött utánna. A sziget- 
lakók is meglátták a tüzet és csapatosan tódultak 
a spanyolhoz s borultak lábai elé, mint valami 
istenségnek. Istenül tűnt fel előttük a spanyol, 
mert még eddig egyetlen egy halott sem tá
madt föl a sírból, ha oltemettetett. Másnap ké
nyelmesen hajózott odább a spanyol, a lakosok 
pedig haza tértek s elbeszélték a honnlevőknek 
a nagy csodát.

* (Ember és tilcsök.) Jámbor tudósok, kiknek 
valószínűleg nem jutott okosabb dolog őszökbe,

Felülmúlná ily hang a villanysodronyokat, mi 
az államjövedelmet csökkentené. Az ily arány
nyal természetesen az a baj is megesnék;) ha va
laki tűszszenterie, a borzasztó robajtól háza om- 
lanék össze.

*■ (Л leglátogatottabb alvókéig) az egész világon 
a londoni St. James park. Szép, árnyas lombos 
helyeit soha sem áztatja a zápor, oly sűrű az, a. 
padok a fák alatt pedig igen kényelmesek a 
nyugvásra, Egyre-másra három éjjeli vendégre 
számíthat mindenik lóca. A ki legelőször érkezik, 
végignyujtózkodik az egész pádon; a többiek, 
kik később érkeznek, már csak ülve aludhatnak.

kiszámították, hogy mily terjedelműnek kellene 
lenni az emberi hangnak, ha termetéhez mérve a 
tücsök hangja és természetéhez helyes arányban 
állana. A tücsök hangját majd \ (J-od mértföldre 
el lehet hallani. Egy közönséges ember huszonhat 
ezer tücsöknél nehezebb; ha tehát hanganyaga 
is oly arányban állana alakjával, mint a tücsöké, 
akkor ezer mértföldre is hallható lenne az ember 
szava. Londonból p. o. Konstantinápolyon keresz
tül, Kis-Ázsián túl egész száz mértföldig (s Moszk
ván felül) érne el szava. Szóval Sir Strafford Nort- 

* cote Downing-streoti kastélyából kényelmesen 
beszélgethetne Sir Róbert Napierral a Magdalai).

Begombolják kabátjukat, kalapjukat szemükre 
húzzák, fejüket mellükre horgásztva, zsebre tett 
kezekkel várják be a hajual hasadásár. A fiata
lok rendesen egész rakásban alusznak, a nappal 
kelnek s megmered* inaikat boxirozással hozzák 
ismét életre. Es nem kell hinni, hogy ez éji m a
darak mind korhelyesen néznek ki, néha igen 
tisztességesen öltözött egyéneket is láthatni a 
koldusok mellett. Kicsodák У mi módon jutottak 
oda? nem tudhatni ; épen ezért óriás város Lon
don s van ezer meg ezer titka. Mindenkinek nem 
lehet ágya, mindenkinek nem juthat elég kőszén 
a fűtésre.

Pftwt, N y o m a t o t t  E m io h  G u s z t á v ,  m a g y a r  a k a d . n y o m d á s z n á l



aranymetszéssel, gazdag aranynyomással, tokba 
helyezve, — 10 f t

* (Az idei tijoncozási törvény) már ki van hir
detve s ennélfogva Magyar-Erdélyország 38,000 
újoncot állít ki. Érdekes tudnunk, hogy más rész
ről Horvátország és Slavónia csak 2792 újonccal 
van terhelve.

* (Lónyay pénzügyminieternek) nagyon nyug- 
hatlan éjszakái lehetnek, ha álmában is megjelen
nek előtte azon interpellátiók és cáfolatok, melyek 
ébrenlétében záporkint hullanak? fejére. így töb
bek közt nagyon csiklandozzák ő excellentiáját 
a temesvári kérdéssel, melyért régebben már az 
országgyűlésen is kérdőre vonták. Nikolics kép
viselő interpellatiój ára a pénzügy minister, mint 
tudjuk, azt hozta fel indokul eljárása igazolására, 
hogy ő felszólította Temesvár városának ezen 
ügyben nála járt küldöttségét, fogadná el maga 
a város a jelenlegi vállalkozók által tett ajánla
tot, és sem a küldöttség, sem a város erre nézve 
nem nyilatkozott. — Temesvár városának köze
lebbi közgyűlésén azonban a küldöttség egyik 
tagja határozottan tagadta, hegy a pénzügymi- 
nister ilynemű ajánlatot tett volna előttük. El
lenkezőleg a pénz ügy minister azzal állt elő, hogy 
a szerződés Baiersdorf — Bianetivel már alá van 
irva, 8 igy Temesvár városának e tárgyban tett lé
pései elkésettek. A „N. Temesv. Ztg.“ egy száma 
pedig közli a küldöttség három tagjának nyilatko
zatát. Krager József, Vargics Imre s Missies Já
nos határozottan tagadják a pénzügyminiszter 
említett állítólagos ajánlatát, tagadják azt is, hogy 
a pénzügyministerium elnöki osztálya szintén fel
szólította volna őket a vállalkozásra, s csak miu
tán ők nem fogadták el, fogadtatott el a bécsi 
kereskedők ajánlata „mert — úgy mondanak — 
mikor minket a város közgyűlése folküldött a 
ministerhez, akkor már alá volt irva a szerződés 
a bécsi ministerekkel. Ezt a minisztérium megint 
tagadja.

— (Két hírneves külföldi tudós) mulatott a 
napokban fővárosunkban, az egyik Chamok angol 
anhropolog és etnograph,Erdély oen tett hosszasabb 
körutat és tanulmányozta a népéletet, a másik Gab- 
ba pisai egyetemi tanár. Mindkettő szorosabb 
érintkezésbe tette magát tudós hazánkfiaival és 
nagy megelégedését fejezte ki hazánkban szerzett 
tapasztalatai fölött Gabbától különösen megtud
tuk, amiről eddigelé még nem is álmodott nálunk 
senki, hogy a pisai egyetemen a magyar nyelv és 
irodalom számára is van alapítva egy tanszék, és 
hogy az olasz ifjak közül többen nagy kedvvel 
tanulmányozzák irodalmi viszonyainkat.

— (Eyy pw ti születésű Don Jüanról) követke
zőt írnak a bécsi lapok: Több hónap óta egy 
pesti születésű, F. Móric nevű fiatal ember járt 

fitten, ki nem kevesebb, mint 20 nőnek, részint 
leánynak, részint özvegynek ígért házasságot, s 
a házasság Vágyó nőktől különféle ürügy alatt 
nagyobb és kisebb pénzösszeget csalt ki* Csodálni 
való azon ügyesség, melylyel ő ezt tévé. Budán 
lakó anyját távirati utón az eljegyzésekre meg
hívta, mindig a legelőkelőbb vendőglőkben la
kott, melyekből tekintélyes ádósság hátrahagyása 
után egymásután eltünedezett. Végre az eljegy

zett arák egyike másika kezdte észrevenni, hogy 
a vőlegény csak pénzét akarta kicsikarni, házas
ságra azonban nem gondol. Figyelemmel kezdték 
kisérni s csakhamar észrevették, hogy bizony 
neki szép számú szerelmi viszonya van. Ennél
fogva bírói utón üldözőbe vették, minek követ
keztében megszökött Bécsből. A kiadott nyomozó 
levél következtében nehány nap előtt elfogták, s 
a bünfenyitö törvényszéknek átszolgáltattak. Az 
illető bűnügyi tárgyalás igen érdekessé Ígérkezik 
válni, miután már eddig is tizenkét nő jelenté 
magát mint károsult, в igényeiket nemcsak a kár 
megtérítésére, de a vádlott szivére s kezére is 
érvényesíteni akarják. E Don Juán még nem több 
mint 19 éves, megnyerő külsővel és jó modorral. 
A rászedett nők között van 17 évestől fogva 
negyvenen tűiig mindenféle.

* (Balaton-Füredre) e hó 14 dikén fényes nap
pal négy rabló tört be s ott a Teasdale-féle kas
télyban több óra hosszáig rabolt. A pandúrok 
csatáztak ugyan velük, de sikertelenül, mert a 
belügyministérium jóvoltából pandúrjainknak or
szágszerte oly lőfegyverük van, mely csak arra 
nézve veszélyes, a ki elsüti.

* (Szerbek jótékony előadása honvédek javára). 
Nagy-Becskereken a magyar lakosság elhatároz
ta, hogy szeptember 15-én jótékony célra színi 
előadással összekötött hangversenyt rendez, mely
ben résztvenni a szerbek is meghivattak, j^zek 
készséggel engedtek a meghívásnak s egy bizott
ság alakult, melynek fele magyar, fele szerb. A 
bejövendő“ összeg egyik felét a honvédek ré
szére, a másik telét Mihály fejedelem emlékére 
szánták.

* (Az Aszódon talált s Benickyének hitt hulláról.) 
Az aszódi hullának hivatalos megvizsgálása le
folyt. A vizsgáló orvosok s a törvényszék kiterjesz
kedtek a legcsekélyebb részletekre is — s a vizs
gálat eredménye az, hogy a holttest valószínűleg 
nem a Beniczkyé. A hullán nem mutatkoztak 
semmi mérgezés jelei. A belekben papiros talál
tatott, mely szorgalmasan megvizsgáltatván, a 
„Budapesti Közlöny“ vagy más lap hivatalos hir
detésének tűnt ki. A haj világosbarna, Beniczky 
pedig erősen szürke volt. Ezenkívül Beniczky egy 
esés következtében összetörte oldalbordáját, de 
ennek a hullán semmi nyoma sem volt. A bonco- 
lat alatti hulla felső álkapcájában elölről hiány
zik egy fog, de Beniczkynek ép fogai voltak stb. 
Mindazonáltal újabb vizsgálat alá vettetett a hul
la, — különösen a fej, azon sérülés miatt, mely 
azon látszik, mely leginkább idézte elő a követ
keztetést В-re. Azt, hogy vájjon ama seb vágás- 
e, vagy csak a fekvés következtében, közvetlenül 
a halál után keletkezett-e ? ezentúl vizsgálják 
meg. Szakértők oda nyilatkoznak, hogy a hulla 
nem Beniczkyé, de talán útba vezet egy más ti
tokteljes gyilkosságra.

* (Pesten magyar népszínházát) szándékozik fel
állítani az ángol-magyar bank, mint magán vállal
kozó. Szükséges is volna a Pesten levő több 
rendbeli germanizáló német szinház ellensuly- 
zására.

— (Rablók nem csak Balatonfüreden, hanem Ti-






