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Egy francia utazó Izlandban. - Izlandi tanyák és vendégszeretet. — A családfői szék szerepe. — 
Izlandi leányok paradicsomi ártatlansága. Thor és Odin istenek gyermekek közt.— Tanya cethal

hasában.
Izland legújabb ismertetését Nougaret Noel no- I gcdj íi kibeszél ni, illetőleg a sajátságos izlandi szó 

víí francia tengerésznek köszönjük, kit kormánya | kasokat ismertetni.

izlandi ve mi ég szere let.
ezelőtt két évvel megbízatással küldött volt oda. j Mielőtt a lakossággal foglalkoznánk, mondja
így hát belycsnok hisszük eljárásunkat, lialiogy j Xougarot, vizsgáljuk elébb azon földet, melyen 
az eddig előre bocsátottak után franciánkat on- | bolyongni fogunk. Én lzlaudba nagyon elfogultan
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léptem, mert e szigetet mindeddig oly elhagyatott
nak, szomorúnak, sivárnak fösték előttem, hogy 
közelről látva, szinte elragadónak kellett találnom. 
Ha az ember megkerülte a jégboritotta bérceket, 
a kopár és terméketlen hegyláncokat, azok aljá
ban a szem mosolygó gyöppel boritott völgyeket, 
síkságokat pillant meg, melyeken fehérlő nyá
jak terülnek el messzire elhallatszó csöngetyüik- 
keb Ott, hol kizárólag avarságot kellett volna ta
lálnom, mi veit vidékre leltem, ámbár igaz az is, 
hogy épen a legszebb évszakban értem ide, s hogy 
ezen vulkánikus vidéken elég rá két hét, hogy 
â  elébb kopár mezők zöld ruhát öltsenek. Itt a 
hóra közvetlenül zöld lepel következik.

Megemlítvén Nougaret, hogy Izland lakossága 
legnagyobb része elszórt tanyákon él, elbeszéli 
egy ily helyen huszonnégy óráig tartó időzése ta
pasztalatait. Alig szálltam le lovamról, — úgy
mond, — végig kellett magamat öleltetnem a 
tanya minden lelke által; oly szertartás, mélytől 
világért sem álltak volna el, minthogy az izlan
di vendégszeretet szigorú törvényei szerint fo
gadtak.

A ház férfiai vezetőm s lovaim után láttak ; ma
ga a vendég az asszonyoké, kik a vendégszeretet
nek valóságos papnői.

Azon kamrába vfezettek, mely rendszerint a 
vendég számára van föntartva s mely a óor-nek 
nevezett tanya bejáratától jobbra esik. Erre az
tán a ház legidősb férfia előhozta számomra a 
családapái széket, (melyről már első cikkünkben 
is megemlékeztünk,) s ennek karfája Thort és 
Odint, a skándináv hitrege alakjait jelképezi, tud
niillik az erőt s a hatalm at, s moly széken csak 
a családapának, mint a ház urának, szabad helyet 
foglalnia. E házi bútor rendelkezésemre bocsát
tatván, mintegy azt akarák ezzel kifejezni: „íme 
most te vagy a háznak ura !“

A vendég részére szánt kis helyiségben hosszú 
szekrények vannak s ezek rejtők magukban a 
család egész gazdagságát; szegény egy gazdag
ság ez ! — Miután bevezettetém, a ház asszonya 
a szekrények kulcsait a zárakba dugta, ezzel azt 
mondván: „íme otthon vagy; a mit bírunk, mind 
az a tiéd is.w

Mindazáltal e nagy szívesség dacára is nagy 
zavarban valék, mert mióta csak benn valék a 
kamrában, folyton környeztek a ház női és gyer
mekei s pedig nagyon szerettem volna bőrig át
ázott ruháimat levetni s mást ölteni. Hogy szán 
dékomat értésül adjam, elővettem bőröndjeim 
egyikét, szedve ki belőle száraz öltönyeimet, fe
hérneműmet s a többit, sőt lábbelieimct is leve-

tém, de ők csak folyton körülöttem maradtak. — 
Erre aztán jelekkel igyekeztem tudtokra adni, 
hogy tökéletesen átáztam volt s ezért szeretnék 
átöltözni. — Tökéletesen megértettek, a helyett 
azonban, hogy magamra hagytak volna, hozzá 
láttak levotkőztetésemhoz, úgy hogy végre csak 
egyetlen darab fehérnemű maradt rajtam. Ezen, 
a mi szokásainkkal annyira ellenkező eljárás ele- 
jénte kimondhatlan zavarba hozott, minthogy 
15--20 éves leányok voltak körülem, kik ezen 
szertartásban a világ legártatlanabb kifejezésével 
vettek részt. Látva egészen nyilt és becsületes 
arcukat, gondolám, ha legcsekélyebb eliontállást 
tanúsítok is, tán meg fognám sérteni primitiv fel
fogású vendégszeretetüket s ezért egészen gond
jaikra bíztam magamat. Miután tehát testemet 
mindennemű öltözettől megfosztották, vastag 
gyapjúkéi mével jól megdörzsöltek s erre aztán 
hozzá láthattam átöltözésemhez.

A mint aztán otthonosan kezdőm magamat 
érezni, hozzá láttam ajándéktárgyaim szétosztó 
gatásához s ebben csak az vala fárasztó, hogy 
valahányszor valakinek valamit adtam, az illető 
személy kötelezettnek érző magát engem meg
ölelni, s ha a gyermekeknek adtam valamit, miu
tán ezek hasonló módon fejezték ki köszönetüket; 
még anyjaik is siettek hálájukat ily módon ta
núsítani.

A családapai székben ülve, magam elé helyez
tem egyik bőröndömet s annak tetején étkezni 
kezdettem a magaméból s az' idegen étkekből a 
gyermekeknek s a felnőtteknek is adtam ogy-egy 
falatot, kik ártatlan ogyügyüségükben szintén 
gyermekek. Étkezésem után kávéval és cukorral 
szolgáltak s bár készletem közt elég kávém s 
cukrom volt, ezt mégis világért sem utasítottam 
vissza, nehogy a vendégszeretetet megsértsem.

Kávézás után az apró gyerekeket karjaimra 
vettem; a tiszteletreméltó undwegis-sulur (szent 
zselyeszék,) melyen Jarl-ként trónoltam, igon 
szép látványt nyújtott: a gyermekek egyike, egy 
kis kékszemü leányka, az iszonyatos Thor istenre 
támaszkodott, az ijesztő Odin pedig egy picinyko 
fickó nyerges paripájául szolgált, mig a legkisebb 
gyermek térdeimen hintázott, mig a gyermekek 
anyjai velem szemben a földön guggoltak s ájta 
tosan bámulták e jelenetet, mely egyszersmind e 
nép őszinte gyermetegségét is kifejezte.

Más alkalommal meg utolérvén utasunkat az 
éj s az iszonyú izlandi vihar, az úgynevezett J3ak- 
karholt nevű tanyánál kellett megállapodnia, 
melyben — a kutyák kivételével— már minden
ki aludt.
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Be is vall ám azt neki, в ő megragadván közö
met, monda:

— Ez az egy, a mit óhajtók.
Valami édesen benső örömet érezók a fölött, 

hogy van egy szív, a mely szeret, s nem is gon
doltam rá, hogy ez az öröm bűn. Nemes maga
tartása, érzékenysége, szerény viselete egészen 
elkápráztatott. Azt jól tudtam, hogy hűtőién nem 
leszek soha, de egyszersmind úgy gondolkozóm, 
hogy hűséggel sem tartozom annak, ki e hűség

percben ismét azon valók, hogy maradásra bírjam . 
E habozás, e nyugtalanság, ez ellenmondás elárult 
előtte.

— Ön is szeret! — mondá, — elárulja mindig 
és nem mondja soha.

Én könyökkel feleltem s engedtem, hogy kezem 
csókolja. Valami édes láz, molyon uralkodni nem 
tudók, egészen erőt vett rajtam. A láz ogy ily 
percében megígértem neki, hogy megnézem kert
jét. Másnap azonban visszavontam. Ereztem, hogy

gél mitsem törődik. Ámitám magamat, hogy a 
szerelem mindvégig lehet csupán álom. Koron
ként azonban föl-fölébredék belőle, s ilyenkor oda 
húzódtam férjemhez, a ki megcsókolt, de hidegen, 
s keveset látszott tépelődni velem.

S jöttek a nyugtalanság percei. Egy nap Cso- 
hányi Géza ismét azt mondá: el kell utaznia. Egy
kor — úgy mondá, — itt maradt miattam, most 
el kell távoznia miattam.

En is kértem, hogy távozzék ; de a más

ez lenne az a lépés, molylyel a meredély ormá
ról lefelé jutok a nélkül, hogy visszotérhetnék. 
Azontúl már csak a bukás lett volna.

Es nem is gondoltam volna arra soha többé, ha 
ismét nem következik valami, hogy egészen elke
serítsen. — Valami csekélység miatt, melyben 
csak ez érzékeny és izgatott kedélyállapotban 
ütközhotém meg annyira, megint oly szóváltás 
fordult elő közöttünk, mely engem egészen kifor
gatott magamból.
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Férjombou nőm láttam más egyebet, mint egy 
kíméletlen zsarnokot, ki erővel eltaszit magától! 
Egy daemon, moly tán minden élénk természet 
mélyében ott nyugszik ismeretlenül, inig a zakla
tások föl nem keltik, azt susogta : boszuld meg 
magadat !

S az nap délelőtt megígértem Gézának, hogy 
küldjön kocsit, mert kertjét meg akarom tekin
teni.

Sohasem láttam oly elragadtatott állapotban,

elváltunk, nyugtalanabb lettem,mint valaha. Dél
ben, midőn Sándor jött, nem mertem rá tekinteni. 
Egy nyájas szó, egy gyöngéd kérdés, egy meleg 
csók egyszerre visszaadta volna nyugalmamat 
s én örömest lettem volna szószegő! De nem 
történt semmi! Jól van, — gondolám, — én be
leesem az örvénybe, do a kéz, mely bele taszitott, 
az ő hideg keze !

Ah, hiszen mikor volt az, midőn a nők maguk
ban és nem másokban keresték hibáik okát!

Topete spanyol tengernagy.
(Szövege a 083. lapon.)

mint akkor. Arca kigyúlt és csaknem remegve 
mondá :

—- Oh milyen boldoggá tesz ongomet.
Aztán biztosított, hogy senki som fog meglátni, 

de ép ez a biztosítás volt az, melytől egyszerre 
megijedtem. „Senki som fog meglátni Hiszen oz a 
tolvajok vágya és reménye, hogy meg ne lássa 
őket senki! — Do Géza nem engedett többé ha
bozni, megfogá kezemet, s kért, esdokelt és én 
elég gyönge valék újra megígérni. Do mihelyt

Délután, midőn Sándor eltávozott, a szoba ke
ringeni kezdett velem. Az órára néztem: ötöt mu
tatott. Én épen hatra ígértem! Eltökéltem, hogy 
nem megyek, s aztán újra fölkeltem, hogy késziil- 
jok.Valóban öltözni kezdtem, aggódva, szorongva, 
könyes szemekkel és mégis vágyó szívvel.

Epén készen valék, midőn a kocsi megállóit 
házunk előtt. Robaja olyan volt, mint egy menny
dörgés, melyben Ítélet szól. Kalappal fejemen, le
győzővel kezemben, s egy eltökélt roszakarattal
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szivemben, vetem magam egy támlányra. Küzdöt
tem, de a küzdelem vége mégis csak az lön, bogy 
megyek ! Épen föl akarék áll an i, midőn az elő
szobában meghallám az én kis gyönyörűségem 
kacaját.

Oda futott hozzám s rám nézett.
— Mama te mégy! — mondá szeliden. — 

Ugy-e, a kedves jó  apához mégy ! Vigy el enge- 
met i s !

E szavak, ez egyszerű szavak hatása oly mély 
volt rám, hogy sirásban törve ki, letérdeltem a 
földre, s magamhoz szoritva kedves kicsinyemet, 
zokogva, remegve mondám neki:

— Édes egyetlenem! Milyen jó, hogy bejöt
tél. Te vagy az én kis őrangyalom ! IgeD, igen, a 
kedves jó apához megyünk mind a ketten!

S aztán levetém keztyüm, kalapom, az Íróasz
talhoz léptem, s ott reszkető kezekkel egy levél
papirosra e két szót iráni : soha, soha! Bepecséte- 
lém, s ráírtam a címet s kimenve, mondám a ko
csisnak : adja át Csohányi úrnak !

Az elrobogó kocsi mintha minden nyugtalansá
gomat, minden aggodalmamat elvitte volna magá
val ! s midőn egyedül valék kicsinyemmel, össze
visszacsókolva minden percben, (mert sohasem 
szerettem igy!) mély szemrehányással mondám 
magamnak :

— Anna, hogyan feledheted el csak egy percre 
is, hogy anya vagy !

S aztán lázas örömmel öltöztetém föl kicsinye
met, „a szép piros ruhába“, (mert azt legjobban 
szerété,) s mondám:

— Menjünk hát kedvesem ahhoz a jó apához!
Sándort meglepte, midőn az irodából kihivatám

s arra kértem: menjünk sétálni együtt! Jött, mert 
már úgyis elvégezte dolgát. Én bele fűződtem 
szorosan karjába, s hozzá simúlva, mondám :

—• Rósz ember , mindig oly hideg vagy 
hozzám!

— Kedvesem! — viszonzá, — mikor annyi 
kellemetlenségem van.

— S nem közlöd velem !
— Epen azt, a mi legjobban szomoritott, rös- 

telem megmondani. Te figyelmeztetői, hogy ne 
Írjam alá a B. Muki váltóját, s én még is aláírtam 
s most oda kell fizetnem legalább is felét az ösz- 
szegnek, melyet egy év alatt takarítók meg. S az
tán ne legyen az ember roszkodvü !

— Ez az egész! — mondám örömömben — 
hála istennek!

Ö olyan furcsán nézett rám, hogy még örülni 
tudok e bajnak.

—■ Hogy ne örülnék kedvesem, — mondám ; — 
veszítsünk el bár mindent, csak egymást ne ve
szítsük el soha!

S olyan boldog, édes este volt; ő engomot vi
gasztalt meg, én meg őt. Másnap is, midőn az iro
dába ment, elkisértem egész a félutig. Midőn ha
zatértem, ott volt Csohányi.

— Nem értem — mondá, — levelét.
Hogy megértse : elmondám, mint állta útamat 

ép az indulás küszöbén az én kis őrangyalom.
— Higyje meg! — mondá szemrehányókig, — 

az egész nem más, mint érzelgős.
— Nem Géza : ez a becsületérzés. Eu hűség

gel, ön meg — a mint mondá — hálával tartozik 
Sándornak. Rósz volna tőlünk, ha egyiránt vét
keznénk ellene. En nem fogok többé gondolatban 
sem ! s kérem önt is, maradjon olyan nemeslelkü, 
a minőnek ő hiszi, s utazzék e l!

— Valóban kívánja?
— Szivemből.
— Akkor megtoszem.
És — dicséretére legyen mondva — meg is 

tette. Sándor pedig még hetek múlva is egész jó
szívűséggel töprenkedett rajta, hogy talán meg
sérthető valamivel e jó, e hálás fiút, a miért igy 
bucsútlanúl utazott el. Néha kis leányom szintén 
kérdezgető: hol van a Géza bácsi ? — én pedig 
egész önvádló sóhajjal felelőm neki: bárhol van 
is kedves kicsinyem, jobb, hogy nincs itt, te pedig 
itt vagy mellettem édes őrangyalom.

íme, anyám, ez az oka, a miért e kis teremtést 
gyakran igy nevezem!

Az öreg asszony oda vonta keblére könyezö le 
ányát és nem szólt egyebet, csak ezt:

— Nagyon örülök gyermekem, hogy miudozt 
elmondtad nekem. Ez a legnagyobb biztosíték 
arra, hogy nem fogsz többé tévedni gondolatban 
sem. A titok, ha eltemetjük a szív mélyébe, föl
támadhat új alakban; de azzal, ha bűnbánókig 
közöljük valakivel, kiirtottuk még a gyökerét is. 
Köszönöm tehát, hogy elmondtad. Nem toszok rá 
egyéb megjegyzést, mint azt: no feledd soha, hogy 
anya vagy!

Nem is mondhatott volna többet, mert jött Sán
dor; egyik kezében halmaz iromány, a másikban 
egy kis kosár, teli gyümölcscsel, molyot a vacso
rához vett. Neje oda szaladt hozzá, mogszabaditá 
a tehertől, s aztán átalkarolá. Majd kifutott a 
konyhába, zörgetve kulcsait, hogy rendelkezzék.

Az öreg asszony pedig felvevőn az iratcsomót, 
szeliden mondá:

— Édes fiam! A munka a legnemesebb, mi a
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férfinak becsületére válik; de Annának fáj, hogy 
te nagyon is sokat foglalkozol a pőrékkel, s igen 
keveset ő vele.

— Kedves anyám, — viszonzá Sándor, — sze
gény embernek szerezni kell.

— Igaz fiam, de meglehet, hogy a mig nehány 
száz forintot szorzesz, addig egy mindennél töb- 
bot érő kincset vesztesz el — egy szerető szivet.

Nem mondok többet Te okos férfi vagy, gondol] 
néha. erre.

S valóban gondolt is sokat, és azóta gyakran 
lehet őt látni nejével és kis lányával, a mint 
sétálnak, csevegnek és egymásra szeretettel mo
solyognak.

A kis fészek megint a régi paradicsom. Valami
vel kevesebb pénz van benne, de sokkal több öröm.

A 1L e g у a 1 j a.
(Folytatás.)

Az 1657-ik évi lergyel hadjárat, melyben if
jabb vagy Il-ik Rákóczy György a svédekkel 
egyesülten eleintén szerencsével harcolt, de utóbb 
egész seregét elvesztő, otthoni ellenségeinek bá
torságot és alkalmat szolgáltatott, hogy uralko
dása ellen több rendbeli panaszt emeljenek Kon
stantinápolyban, és a trónróli letételét kieszkö
zöljék. Midőn e formánt megnyerték, és Rákóczy 
már alkudozásokkal nem remélte méltóságát fon- 
tarthatni, elhatározta, hogy azt a törökök ellené
ben erőszakkal is fenntartandja ; 1060-ban azon
ban a Kolozsvár melletti gyalui szerencsétlen üt
közetben trónját és életét veszté. — (Lásd Szi
lágyi Sándor Jl-ik Rákóczy György lengyel had
járatát 1057-ben).

Ezen eseményből a legnagyobb hasznot hú
zandó, egy követet küldött a császár a fejedelem 
özvegyéhez, hogy tőle Szathmár- és Szabolcsme- 
gyék átengedését, és családi várainak császári 
seregek keli megszállását kieszközölje. Midőn az 
özvegy az olsőt megengedte, de az utóbbit hatá
rozottan megtagadta, de Souchés tábornok, ki 
ama követtől egyidejülog egy hatalmas sereg élén 
Felsö-Magyarországba indult, 1601-ben Tokajt 
erővel elfoglalta, és ezáltal kényszerítő a feje* 
delcmnöt seregeinek többi váraiba leendő fel
vételére.

1071-ben Tsö Rákóczy Foronc egy merész 
kísérlettel akarta a további működésére nézve 
fontos várat elfoglalni. Fontos közlemények ürü
gye alatt Tokaj császári parancsnokát Stahrem- 
borg Rüdiger Ernőt (Bécsnok későbbi vitéz ol- 
talmazóját) jolesb tisztjeivel együtt husvétrameg- 
hivta magához sárospataki várába, és itt az ebéd 
végeztével foglyainak nyilvánitá őket. Ez alatt 
két hadnagya : Szepesi Pál és Szüli a i Mátyás 8000 
emberrel megtámadták a vezérektől elhagyott 
Tokajt, hogy azt rohammal bevegyék ; azonban 
Stahrcmborg hadnagya is réson állott, s a kísér- 
letet meghiúsította ; miután pedig Rákóczy látta,

hogy sem csel, sem erőszak által kívánt célját el 
nem érheti, nemsokára szabadon eresztő a fogoly 
tiszteket. (Res gestae in Hungária annis 1667 — 
et sequentibus — Auctore Michaele Szegedy. Cas 
soviae 1740. pag. 105. — és Szirmaynál).

Szerencsésebb volt Tököly Imre 1683-ban, ki, 
miután Kassát elfoglalta, és a felső-magyarorszá
gi császári seregek nagy része a törökök által 
szorongatott Bécs felszabadítására sietett, Tokajt 
némi veszteséggel bevette. De miután ügyei Lo- 
tharingi Károly hercegnek a törökök elleni fényes 
és folytonos győzelmei által a legnagyobb ve 
szélybe jutottak, és miután pártjának számos fő 
embere sietett a császártól amnestiát kérni, 1685- 
ben Tokaj is makacs védelem után, és főleg mi
után Izdenczy bizonyosságot szerzett magának 
Tökölynek a törökök általi elfogatásáról, Schulcz 
tábornoknak feladta a várat.

Nem csekély áldozatokba került a császáriak
nak, mig annyira jöttek, hogy Tököly vállalkozó 
szellemétől békében maradhattak. Egy csekély 
ségnek látszó, de azért mégsem jelentéktelen do
log azonban, úgy látszik, figyelmüket kikerülte, s 
azt a hibát követték el, hogy Tököly szétszórt 
csapatait szolgálat és foglalatosság nélkül hagy
ták; ezek aztán az országban ide в tova barangolva, 
nagy kicsapongásokat vittek véghez. így 1697- 
ben egy ily kóbor csapat az ujholyi vásáron ter
mett, midőn Sárospatak német parancsnoka, a, 
vásáros népen eddig szokatlan nagy adót köve
telt. Ezek annyival is inkább vonakodtak a zsa 
rolásnak eleget tenni, miután a megjelent haj
dúkban kész szövetségeseket nyertek, és ezekkel 
egyesülten a pataki parancsnokságra rohantak в 
kegyetlenül felkoncolták. Most a zavar iszonyú 
lett. Egy Szalontay nevű paraszt, és egy tokaji 
közhajdú vezetékül léptek fel, s embereiket meg
osztva, még azon éjjel az első Patakra, az utóbbi 
Tokajra rontott. A várőrizetek bűnös gondatlan
ságuk miatt készületlenül találtattak, a miért is
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nagyobb részük életükkel lakolt. E hihetetlen 
eredmény nagy tervekre bátoritá az elégületlene- 
ket. Tokaji manifestumot bocsátott ki a fölkelésre 
Tököly nevében, kinek ezredeséül vallotta magát. 
Most a dolog ily komolylyá változtával gróf 
Károlyi Sándor felhívta a szatmármegyei ne
mességet, hogy a baj terjedését meggátol ják; 
mig utóbb Nigrelli Kassáról, és Vaudemont Eger
ből megérkeztek, és mind a két várat visszafog
lalták, miután már előbbi őrizeteik semmivé té
tettek. Tokajnak e korbeli nevezetesebb esemé
nyeit leírta Babocsay Izsák akkori tarcalvárosi

Folső-Magyarországban Klebelsborg is mogvoro- 
tett, alig maradt о vidéken Tokajon és nehány 
városon kívül egyéb erősség a császáriak részén. 
De Tokaj is kénytelen volt majdnem egy évi 
ostrom után 1704-ik év telén Bercsényi Miklósnak 
megadni magát. Es ezzel együtt eljutottunk 
a tokaji vár fenállásának végpontjához. Mert 
a mint a legközelebbi hadjáratban Rákóczy 
pompás családi vára és lakhelye: Sárospatak, 
a németek kezére került, és a császári vozér pa
rancsára szétromboltatott, annyira megboszanko- 
dott e“felott Rákóczy, hogy a hasonlót hasonlóval

kívánta visszafizetni, sőt ha lobot, még azt felül
múlni ; s elhatározta, hegy Tokaj várát a földdel 
egyenlővé téteti. Ennek véghezvitelével Patay 
Sámuelt bizta meg; ki a parancshoz híven, hogy 
még nyoma se maradjon a várnak, a Tisza és 
Bodrog vizeit oreszteté a szétrombolt romokra, 
miként örökre eltemetve Jegyen még az utolsó kő 
is, moly ráemlékeztethetné a szemlélőt, hogy itt 
valaha azon gőgös ellenség várának tornyai emel
ték büszke fejüket a magasba, moiy Patakot szét
romboltatta.

Es ha nem is szóról szóra, de elég híven tcljo- 
sittetott be a kegyetlen boszút szomjazó parancs



liotő, kik közt mindenféle vallásunkat lehet talál
ni; a római katholikusok templomukat 1714 óta 
bírják. A kapucinusok 1787-ben hozattak ide 
Ausztriából, klastromjuk a város felső végén Ke
resztár felé volt, hol egy nevezetes kápolnájuk 
volt a Boldogságos Szűz tiszteletére; 1787-ben ki
rályi rendelettel eltöröltettek, epülotjük pedig 
1814-ig magtárul szolgált s okkor oladatott. A 
kogyosrendi szerzetnek is volt itt klastroma a vá
rosi templomtól nem messze, a hol egész 1778-ig 
az alsóbb gyinnasiumi osztályokban évenkint mint
egy 200 tanuló oktattatott, ekkor azonban IJj- 
holybo tétetett át a gyimnasium. Az ogyosült, és

tűnnek ki, Kis-Tokaj pedig a lódtól lefelé délnek 
sokkal tágasabb és szebb helyen terül e l; itt van 
a tiszavidéki vásút debrecen-miskolci vona
lának állomási helye, a tiszai gőzhajózás ügynök
sége és kikötője, valamint a nagy álladalmi só
ház több épülettel, és a sószállitók kikötőjével, 
és több csinos magánház. Múlt képünk a Tisza 
túlsó szabolcsi oldaláról van fölvéve, s a hidat, 
azontúl pedig a várost a háttérben, a tokaji hegy 
szőlővel ültetett nehány ágazatát ábrázolja.

Nagy élénkség mutatkozik itt a Tiszán, neve
zetesen só és fa, szőlőkarók, zsindely és lécek nagy 
mértékben szállíttatnak a felföldről ( )szszel podig
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különösen sok gyümölcsöt hoznak a Tiszán, úgy 
hogy a szálak es tutajok csaknerft az egész Tiszát 
elbontják. Atalában e kis város igen diónk keres
kedést űz mindenfele terményekkel ds árucik
kekkel.

II. Tárcái.

Tokajból Kis-Tokajon át egy órajárásnyira 
csakhamar a kies fekvésű Tárcái mezővárosban ta
láljuk magunkat, melynek csinos házai, a tokaji 
hegy ddluyugoti oldala alatti magaslaton feksze
nek, ds a ddlfelőli gazdag rónaságról, melyen a 
tiszai vaspálya Tokaj felől épen alatta kanya
rodik Miskolcnak, igen kellemes tájképet nyújt 
a szemlélőnek.

A tarcali szőlők szerencsés fekvésüknél fogva 
az egész hegyalján a legjobb minőségű bort ad
ják, és a rég időktől fogva meghatározott átalá- 
nos osztályozás szerint azt tartják, hogy a tarcali 
a legédesebb, különösen a „Mézes-Mály“ nevű 
hegyéről; legtartalomdúsabb a tokaji és mádi; 
legzamatosabb a szeghi és zsadányi, legtartósabb 
pedig a tolcsvai és bényei. Egy régi magyar la
tin közmondás pedig azt mondja a tarcali borról: 
„vinum de Tárcái, melytől az ember leborúl arc
cal.“ Hires bortermő hegyei három osztályba so
roztainak. Az első osztályba tartoznak azok, me
lyeket folytonosan süt a nap és szabadon állanak 
kelet és nyugatnak u: m: S za rv a s , és Mézesmály 
a loghirosebb szőlőkkel, melyeknek nagyobb ré
sze királyi birtok; — Cserfás, Felső-Thurzó, 
Lajstrom, Szilvölgy, Deák, Király-Mály, Agyag, 
Csuka, Kőbánya, Tárci, Paksi, Bigó, Görbe, Barát, 
Árokháti, Forrás, Paksó és a várostól északnyu
gatra a képünkön látható magában álló Terézhegy, 
melynek tetején Mária Terézia idejében egy kis 
kápolna építtetett. — Másod osztályú hegyei kö
vetkezők : Nagy- és Kis-Cseke, Peróc, Sóhajó, 
Nagy- és Kis-Mandolás, Nagy-Váti, s Feketehegy ; 
végre a harmadik osztályba tartoznak az éjszak
ra néző Nagy és Kis-Temető, Bodonyi, Zombori- 
Előhegy, Farkas, Nagy- és Kis-Bajusz, Vinnay, 
Püspöki, Ponci, Nyavalya és Kis-Váradi.

Tárcái város nevét még a honfoglaláskor nye
rd, mint Tokaj leírásánál is cmlittetük : Tárcái ve
zértől, ki a hegyre legsebesebben felnyargalván, a 
hegyet is tőle „Tárcái“ hegyének nevezték el, 
és csak később juthatott jelenlegi novénck birto
kába. Földje jó fekete porhanyós, a lejtőkön min
dennemű gabona bőven, hegyei pedig a legjobb 
minőségű bort teremnek, de lapályos földjén legfel

jebb 980 holdat lehet csak szántani, a többit ré
szint legelők és rétek, részint a Takta folyó rao- 
csárai foglalják el. Lakosainak száma meghaladja 
a 3000-et, kiknek legnagyobb részo református, 
kevesebb a római-katholikus, ezenkívül vannak, 
még csekély számmal görög egyesültek és nem 
egyesültek, és zsidók. Anyaogyházaik vannak a 
római-katholikusoknak és reformátusoknak, és a 
zsidóknak imaházuk. —- A római-katholikus 
templomban látható a pataki származású, s itt el 
temetett Vékony János kapitánynak azon zász
lója, melyet az Eugen herceg által a törökökön 
1717-ben véghez vitt hires belgrádi győzelemből 
visszahozott.

Egyébiránt a várost, Tokajhoz közelsége mi
att, csaknem ugyanazon sors érte mindig, hivon 
osztozott annak balszerencséjében úgy, mint örö
meiben, attól az időtől fogva, midőn Árpád fejede
lem adományából Tárcái vezér nyerd e földet, 
egész 1603 ig, midőn Rákóczy Zsigmond Tárcáit 
Rudolf császártól zálogba nyerte, és 1606-ik évi 
junius 23-án a Bocskayval kötött bécsi szerződés 
értelmében boleegyozet, a császár, hogy Tárcái 
Rákóczy Zsigmondtól megváltassék, és régi szo
kás szerint Tokaj várához tartozzék.

E helynek többi viszontagságait 1670- töl egész 
1700-ig Babocsay Izsák nevű helybeli egykorú 
városi jegyző, hazai nyelven irta meg, mely 1815- 
hon Pesten Rumy monumentáiban megjelent. De 
minthogy nagyobbára azon eseményeket említi, 
melyeket „Tokaj“ cikkünkben már megismertet
tünk, igy feleslegesnek találjuk azt itt ismételni, 
és inkább tovább folytatjuk hegyaljai vándorlá
sainkat, az innen északnyugatra nem messze fekvő 
Mád mezővárosa felé.

A mint azonban a Tcréz-kápolnát és Tárcái 
határát elhagyjuk, s a Bodrog-Kereszturról Mád
ra vezető országéi tat elérjük, ott találjuk mintegy 
fele utján a Zombor város határához tartozó

III. D i s z n ó k ő

nevű szép fekvésű szőlőhegyet, melynek hu raj 
zát az ide mellékelt képben mutatjuk be olvasó
inknak. A lankás porlitdomb déli lejtőjén, kelet és 
nyugotról nyíltan fekvő szép szölőhogy Lónyay 
Menyhért pénzügyminiszter tulajdona, és a zom- 
bori határhoz tartozó szőlőhegyek első osztályú 
hoz tartozik. A csinos borház előtt országút megy 
el éjszakra, a tokaji nagy hegytől.

(Fol} tatása következik.)
Z o m  b o r  у  (H u H itá v .
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A spanyol forradalom főbb szereplői.
I. TOPETE tengernagy.

Л magyarországi klerikális lapok, az „Idők ta
núja/* meg a „Pesti Hírnök“ szintén megemlé
kezvén a spanyol forradalom és okairól, himezéu 
nélkül kimondják, hogy Spanyolország kimond- 
katlanul szenvedett a papi befolyás alatt volt 
II. Izabella uralkodása alatt, moly az országot 
bolső zavarok, elszegényedés, anyagi és szellemi 
süllyedés, az egész népet pedig az elbutulás örvé
nyének szelére vitte. Magyarországi klérusunk 
fő közlönyeinek ilyetén elismerése egyszersmind 
bizonysága a hazai papság felvilágosodottsága és 
szabadéi vüs égének.

Az Izabella külföldre menekülésével s a Bour- 
bon-ház detronizátiójával szerencsésen végződött 
közelebbi spanyol forradalom keletkezését és ese
ményeit testvérlapunk, a „H eti P o s ta “ már tüze
tesen ismortette, és igy mi itt a „Hazánk s Kül
föld“ irányánál fogva inkább csak a forradalom 
főbb szereplőinek bemutatásával fogunk foglal
kozni.

Spanyolország szerencsétlenségét s a Bourbon- 
ház bukását legnagyobb részben Izabella király
nő két kegyenco : Claret a pap, és dón M a rfo r i, 
Izabella nyilvános szeretője okozta, kikről az eu
rópai lapok következő rövid, de jellemző adatokat 
közölnek : Claret atya, Izabella gyóntatója, a ki 
vele együtt menekült ki Spanyolországból, erede
tileg tanúlatlan, de ravasz takács-legény volt, ki 
történelmi szereplését azzal kezdette meg, hogy a 
carlista háború idején egy öszvért lopott s meg
szökvén, a cabrcrai hadsoregbo állott. Л háború 
mesterségére azonban nem nagy hivatást érezvén 
magában, ezután vámhivatalnoknak állott be, mi 
köztudomásúlag a leggyülöletesebb foglalkozások 
cgyiko. A carlista háború befejezése után Rómá
ba menekült s ott szerzetessé lőtt, s bár a hittudo
mányokhoz legkevesebbet sem értett, sőt még csak 
latinul sem tudott, a szent szék részéről mégis 
nagy kitüntetésben részesült, mint Izabella gyón
tatóatyja, s igy legfőbb tanácsadója, küldetvén 
Madridba.

Claret Spanyolország szerencsétlenségére sze
rencsésen megérkezett Madridba, hol szoros összo- 
köttotésbo lépett bizonyos Patrocinio nevű apá
cával, ki a vallásosságot negélyző, de csak babonás 
és erkölcstolon Izabella királynő fölött teljoson 
uralkodott, minthogy pedig az apáca fölött meg 
Claret uralgott, természetes, hogy igy о két sze
mély mindenható (Claret amellett kubai érsek is)

lett Spanyolországban, s hogy végre oda vitte az 
országot, mikép annak minden pártja egyesülvén, 
fegyverhez nyúlt s a királynét egész uralkodó há 
zával együtt örökre megfosztotta trónjától.

A mi Marforit, Izabellának férjes létére nyilvá
nos kedvesét illeti, ez az úr főudvarmesteri hiva
talt viselt. Marfori most 45 éves, középtermetű, 
kopasz fejű s igen gömbölyded testű. Különösen 
szép finom kezei s piciny lábai vannak; arc- 
csontjai erősek, kiállók és sűrű fekete körszakála 
van. Kidüledt szemeit pápaszemek fedik, de azért 
azok éles tekintetüek. Sűrít bajúsza némileg elfödi 
húsos, élvsovár ajkait. Izabella Spanyolországból 
menekülvén, Marforit is magával vitte, s inkább 
hagyta el koronáját, mintsem ezen kedvesét, mely 
hűség ugyan nagyon megható, csakhogy Izabel
lának férje is van s annyi gyermeke, mint a 
csirke.

E személyekről csak azért emlékeztünk meg, 
mert a spanyol forradalom illusztrátiójának azok 
is kiegészítő részei: árnyoldalai. Most áttérünk 
azokra, kiket Spanyolország szabadsága kivívá
sában az oroszlánrész illet. Ezek közt ugyan első 
hely P rím et illeti, de ennek arcképét s életrajzát 
egyik későbbi számunkban adjuk, s eléje bocsát
juk Topete tengernagyot, mint ki első adott jelt a 
forradalomra, fegyvere fölemelésével.

Spanyolországban jelenleg négy főpárt van, t. i. 
az úgynevezett progressista párt, mely Spanyol- 
ország és Portugália, vagyis az egész ibériai fél
sziget egyesülésére törekszik, a mostani portugál 
király uralkodása alatt; a másik az unionista 
párt, mely a néhai francia polgárkirály Fülöp 
Lajos fiát, Montpensier herceget (ki Izabella ex- 
királynő sógora, ennek nővérét, Bourbon Mária 
Lujzát bírván nőül,) akarja trónra emelni; a har
madik a köztársasági párt s negyedik a jelenték
telen carlista párt. Mindezen pártok otthon az or
szágban, és száműzetésben élő politikai és katonai 
tekintélyeik a külföldön, végre egy közös célra 
egyesültek, arra tudniillik, hogy a szabadságot 
tökéletesen elnyomó s az országot végromlásba 
döntő Izabellát és híveit megbuktassák. Az elő
készületek régen folytak, a Belgium, Francia- és 
Angolországban levő kitűnő spanyol számüzöttek 
titkos összeköttetésbe leptek honfitársaikkal s a 
Canári-szigotekre fogságba küldött tábornokok is 
már jöttek a spanyol partok felé. A fölkelés si
kere attól függött, hogy a királyi hadsereg is —



A munka történetéből.
Midőn isten Ádámot a paradicsomból kifizette, 

azt mondá neki : й Arcod verejtékével keresd min
dennapi kenyeredet“ s azóta munkára vagyunk 
utalva, hogy élhessünk; fáradunk, izzadunk és 
munkálkodunk, csakhogy a mindennapi kenyeret 
megszerezhessük a magunk és hozzánk tartozóink 
részére.

A bölcsészet azt tartja, hogy a munka az élet 
fűszere és munka nélkül nem élhetünk. És való
ban, ha tekintjük az emberiséget, azt találjuk, 
hogy annak minden rétegében élénk a munkálko
dás ; szegény, gazdag, költő, kereskedő, művész, 
proletár stb, szóval mindenki dolgozik vagy leg
alább mulatságból, kedvtöltésből foglalkozik, mert 
hogy mulatságból is lehet izzadni, azt megmutatá 
Mátyás király, midőn a szőlőt kapálta.

A munka tehát egykorú az emberiséggel. Adám 
a földet mivelte, Éva pedig font. Noé szőlőt ülte
tett. Jákob és fiai földmi velők és pásztorok voltak ; 
Sámuel próféta Dávidot juharnál kente fel király
nak, Elizéus is akkor hivatott prófétának,midőn ja
vában szántott; Gédeon pedig búzát csépelt, midőn 
az angyal tudtára adá, hogy rá van. bizva a 
zsidó sereg vezérsége. Saul király épen pár ökröt 
hajtott, midőn Jábes város veszedelmét tudtára 
adták.

De nemcsak a zsidók, hanem más országok fe
jedelmei is földjeik gyümölcse és saját kézi mun
kájuk után éltek : igy Ilomér oly királyokról 
tesz említést, kik kézi munkájok után éltek. 
— Xenophonnak a gazdaságról irt könyvéből 
tudjuk, hogy a görögök a műveltség legma- 
gasb fokán állva sem hagytak fel a földmive- 
léssel. — A rómaiaknál Cátó földmiveléssel fog
lalkozott; a khartágoiaknál pedig Mágon 28 köny
vet irt a földmivelésről, do ezek legnagyobb része 
elveszett. A perzsáknál ifjabb Cyrus maga ápolta 
kerti virágait. A zsidók nemcsak pásztorok és 
földmivelők, hanem hajósok és mesteremberek is 
voltak, igy Bezoleel és diába a szentek szentjéhez 
megkivántató minden eszközöket elkésziték; voltak 
továbbá ércöntök, kik a mig Mózses a Sinai he

gyen időzött, a begy ült arany ékszerekből bornyút 
öntöttek, és kik továbbá a frigyládán levő két 
arany angyalt is késziték; voltak még kőfaragók, 
asztalosok, kárpitosok és hímzők, kik mind a szen
tek szentjében dolgoztak.

Azonban bármennyire tanúlmányozzuk az ó-szö
vetséget , sehol sem akadunk annak nyomára, 
hogy a zsidó mesteremberek kereskedést fiztok 
volna az általuk elkészített müvekkel és eszkö
zökkel. Saul király korában nem találtak a zsi
dók között olyan mesterembereket, a kik szántó
vasat és fegyvereket készithottek volna, Saul te 
hát kénytelen volt a philisteusokhoz folyamodni. 
Ebből is láthatni, hogy a zsidók a mesterségeket 
nem kenyérkereset okáért űzték.'

Minden zsidó háznál volt egy sütő komonco, 
mert a törvény mondja : „oly éhség fog támadni, 
melyben tiz asszonyra egy komonco jut.“

Salamon király idejében már sok zsidó mester 
ember létezett, igy a többi közt voltak : kőmivosek, 
kovácsok, ácsok cs aranyinivesck, mert Salamon 
a szontirás szavai szerint 30,000 mesterembert 
fogadott fel a templom építéséhez, ezenkívül
80,000 bányász dolgozott a hegyekben, de ez mind 
kevés volt, hanem Tyrus királytól kért mester
embereket, kik a fafaragáshoz értettek, ilyen volt 
a többi között Hiram ; voltak továbbá biborkészi- 
tők is, kik csak kizárólagosan a király számára 
dolgoztak és annak kertjében laktak.

Isaiás próféta megjövendölte, hogy isten a zsi
dóktól elveszi a mostoromborekot.

A zsidók kevés bútorzattal bírtak, a mint őzt 
Elizeus próféta is Írja, ki egy sunamai nőhöz be
térvén, ez férjének a következőket mondá: „Ké
szítsünk ezen iston emberének egy szobát, te
gyünk abba egy ágyat, asztalt, széket és gyertya- 
tartót.“ Ebből állt tolult egész bútorzatuk. — Az 
ágy igen egyszorü volt, lábak és kárpitok nélkül, 
mint a mostani nyoszolya, vagy mint az alföldi 
„pavlács.“ Voltak  ̂ azon időben tábori ágyak is, 
mit a görögök „Koro^“-nok uoveznok, ezek több
nyire elefántcsontból készültek. Ez ágyak a fal



mollott állták, mórt a mint Ezekiás király meg
tudta, hogy meghal, a fal felé fordulva elkezdett 
sírni. — Л székek úgy voltak készítve, hogy a 
bonne ülő, egyszersmind félig fekvő helyzetet is 
vehetett fel, mert a zsidók félig fekve ebédeltek, 
mint a rómaiak is. A szobák talaja szőnyegekkel 
volt borítva, molyokot ők maguk készítőnek. 
Dávid király, midőn háborúba ment, szolgái sző
nyegeket vittek utána. Edényeik fa és földből va
lónak, ilyenekkel bírtak a rómaiak és görögök is
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is, а Богу Jánost, es a másik ogy . . . Jakab; 
ugyanott agyonütötte volt, mikor kegyelmed ott 
volt, hanem csak a tárházba nem ütött v o lt; ak
kor, mint most is — tekegyolmed gondolhatja — 
minemü nagy ijedős volt rajtunk mind gyermo- 
keinkvel. Ezt tekegyclmednek azért Írtam, hogy 
tekegyelmed talán másképen hallotta. Nem csak

Ugrócon tertint, hanem sok helyen tortint az ez 
esztendőben.

Az úr isten tartsa meg tekcgyelmedet szerel
mes urával egyetemben. Irt levél (t. i. kelt) Ör- 
vistyén, kisasszony napján, I). 1559. G ara  (B á n ffy )  
B a rb a ra .

(A  gr. Z a yak  za y -u g ró d  levéltárából.)

E g y  h é t t ö r t é n e t e .
(Október 1 9 .)

(VK.) A naptár és az idő gyönyörűen mégha-, 
sonlottak. Egyik őszt mutat, a másik tavaszt. A 
„megszedett szőlők“ ez idén nem nyújtanak bús 
képet; a fák szilárdul ragaszkodnak koronáikhoz, 
jobban és sikeresebben, mint a spanyol királyné; 
az őszi rózsák nem kérkedhetnek azzal, hogy 
most már künn a kertekben övék az egyedüli 
uralom; májusi verőfény mosolyog, s a nép oly 
vidáman megy a városligetbe, Kőbányába s a Rá
kos gyepjére, mintha nem is búcsúzni, hanem kö
szönteni menne a természetet. Csak esténkint a 
színház telivéredő páholyai, a divat-kirakatok 
kelméi, hangverseny-liirek s az újra megifjodott 
kávéházak jelentik, hogy ez az egész nyájas mo
solygás csak múló fény, melyet a köd maholnap 
elsöpör, s minden órán (talán ép azalatt, mig e 
betűk megteszik a gyors utat toliunk hegyétől ol
vasónk szeméig) megkezdődhetik a „komor“ 
idény.

Komor a költők dalaiban, de annál vidámabb a 
nagyvárosok évkönyveiben.

A vidámság májusa csak ezután kezdődik a 
szalonokban, hol a napfényt a csillárok pótolják, 
az édes illatot divatos parfume-ök, a virágokat 
szőnyegek, kelmék, arcok és szemek, a lombok 
neszét a selymek suhogása, s a madárdalt — zon
goraszó.

Ma már egymás után táráinak föl a hónapokig 
lefiiggönyzött nagyúri lakások szárnyajtai, s a 
„társaságból“ estéről estére mindig többen ülik 
körül a thea asztalt és kandallót, csevegve a nyár 
élményeiről s a tél mulatságairól.

Jönnek olyanok is, kiknek családjából ember- 
emlékezet óta senkisem tölté a telet (annál kevés
bé más évszakot) Pesten. Legalább az ifjú Esz- 
terházy herceg Budára hozza fiatal nejét, s pa
lotája már is fénynyel és kényelemmel van be
rendezve.

Utóvégro tehát az eddig „idegenkedő“ nagy
urak is rájönnek, hogy meglehet élni Budapesten 
i s ; s talán megérjük az időt, midőn Petőfink ke

serű verse „A külföld magyarjaihoz“ teljes ana- 
chronismus lesz.

S mi lehetett volna már is a főváros életéből, 
ha ötven évvel elébb, mintsem az udvar példát 
adott rá, magoktúl jönnek rá, hogy a főrangúsíig 
sehol sem vihet szebb szerepet, mint hazája fővá
rosában. Máshol csak idegen szokások majmolói 
lehetnek,mig itt nemes bocsvágygyal állhatták vol
na a nemzeti művelődés élére, hogy hangot adjanak 
az egész társaséletben, kihatva és nem elzárkóz
va, pártolják a szellem munkáit, s nevüket oda 
csatolják egy-egy nagy ügyhöz, mint a „Geor
gicon“, a muzeum és az akadémia alapitói.

De hiába, a kevés itt-lakó jó család példáját 
nem követték valamennyien mindazok, kik a szü
letés kegyéből magukat „jobbaknak“ tekintik.

Idegen nagyvárosokban hány büszke palota, 
külföldi fürdőhelyeken hány fényes nyaraló em
lékeztetnek rá, hogy gazdag magyar nagyurak 
nem szülőhazájuk szépítésén törekedtek.

Az idő úgy fordúlt, hogy e mogfoledkezésnek 
ma már van egy kis Nemeziso.

Hány ősnevü magyar úr vagy úrnő röstelheti 
el magát most, ha a gödöllői kastélyba lép s látja, 
hogy a királyné asztalain magyar lapok és köny
vek feküsznok, a parkot, magas megbizásból, egy 
magyar képiró rajzolja, a termekben, folyosókon 
magyar a szó, sőt még a livré is, s átalában min
den arra mutat, hogy a királyi pár nem csak 
magas címére, hanem érzületére és szokásaira néz - 
ve is magyar kíván lenni. A legmagasb nő (bár 
idegen ország fejedelmi sarja,) itthon van ott, hol 
sok magyar család idegennek talál mindent, s el-el 
csodálkozik, mint nem rég ogy két ypsilonos dől
né, hogy imo, hisz már regényeket is írnak —■ 
magyarúl.

Eh do „point d’ homilies,“ (el a prédikációkkal !) 
mondaná Gil Blas-sal némoly ily későn hazatért 
„honfi“ vagy „honleány“, ha értené szemrehá
nyásainkat. Hagyjuk is hát félbe! A megtérés 
utján inkább illik az üdvözlés, mint a szemre- 
hányás, s magára az emberre nézve is jobb remél
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faburokban, s csöndesen várja — az ünnepélyt, 
mely napfényre fogja hozni november elsején. 
Fényes ünnepély lesz az, a királyi pár s József 
főherceg és neje : Klotild főhercegnő jelenlétében, 
kik most Alcsúton vannak, s közelébb megnéz

ték a Margit-szigetot és az akadémia palotáját is. 
— Az elhunyt nádor annyit tett a főváros érdeké
ben, hogy megilleti az a tisztesség, molylyol most 
Budapest fogja ünnepelni jó tetteinek emléke
zetét.

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
F . Gy. (Történeti naptár.) O k t ó b e r  hó 22-én 

lett pápává X l- ik  Benedek : 130 3.—23-án nyitta
tott az újonnan épitett Odeon színház Párisban : 
1819. — 24-én a westphaliai békekötés : 1648.— 
25-én lépett fel az első rendezett magyar szintár- 
sulat a budai szinpadon : 1790.—26-án meghalt 
Hogárth : 1764.— 27-én meghalt Albert magyar 
király : 1439.—28-án f  Kisfaludi Sándor 1844.

* (Plioeniciai és görög régiségek.) Cyprus szige
tén, D ali falu mellett, gazdag plioeniciai és görög 
régiségekre akadtak. Ásatásokat eszközöltek azon 
a helyen, hol egykor a régi Idalium, a négy ki" 
rályság egyikének fővárosa s a cyprusi Venus 
legnagyobb templomainak egyike állott. Itt mint
egy 7— 8 lioidnyi régi temetőre akadtak. A gö
rög sirok csak mintegy 3 lábnyi mélyek, hanem 
ezek alatt 6 —9 lábnyi mélységben még más si
rok : plioeniciai sírboltok vannak,melyek kályha- 
alakban épitvék, és nyílásukat nagy kő zárja el. 
E  boltokban vázák voltak plioeniciai festmények
kel, feliratokkal és phoeniciai nők szobrai. Eze
ken kívül számtalan phoeniciai és görög cikkek : 
arany fülbevalók, medaillonok, gyűrűk, ezüst kar- 
perecek, kanalak, pénzek, réz és bronz lakatok, 
lándzsák, bárdok, tükrök, tálcák, főzőedények, 
bálványok, stb. továbbá drágakövek, üvogsor- 
legek, palackok, kis Venus-szobrok, életnagyságú 
fejek, kicsiny sarcophagok, állat-alakok, lámpák, 
s több terrakottából készült tárgy. A  festett vázák 
közül nehány 3 lábnyi magas. — A  holtak eme 
nyughelyét még nem háborgatta senki, s az ó-kor 
régiségeinek egész tárháza ez. A  bécsi „Athenae
um“ azt írja, hogy milliókat érnek a talált tár
gyak, a tudományra nézve pedig megíizethetlen 
becsüek, miután oly tárgyak kerültek napfényre, 
melyek még eddig ismeretlenek voltak, s céljuk 
földerítése a régészetet nagyon foglalkoztatandja.

* (Szokásos szőlásmódoJc.) A  népek sokszor 
tükrei jellemüknek. Az orosz ösztönszerülog azt 
mondja: „Nitsewo“, nem tesz semmit! A  török : 
„jók, jók !“ egyre megy, közönyös rám nézve! 
Mindketten restek, tunyák. A spanyol: „mas or 
menos,“ több vagy kevesebb! Aluszékonyabb, 
hogysem gondolkozzék. Az olasz szavajárása :

„Chi lo sa !“ K i tudja! Tudás nem konyero, 
csak higyjo. A  görög azt mondja: Talán még ez 
sikerül! s a mellett marad. Az amerikai azonban 
felkiált: előre! „Go ahoad!“ Majd soliscm mond
ja :  úgy hiszem, vagy vélem, hanem: „I calcula- 
fe !“ számitok rá! s ez a köztársaságnak köszön
hető, mert nem viseltetik senki iránt különös tisz
telettel, mit másutt a fejedelmek iránt való tiszte
let okoz. „All right !“ mondja a hideg angol, 
minden rendén van ; majd csak menni fog! „C’ost 
la merne chose!“ ugyanaz ! gondolja a francia; 
vétek vagy erény: „C’ost la merne chose!“ Tudni 
vagy nem tudni, egyik asszony olyan, mint a má
sik : C ’est la merne chose ! Mégis nagy nemzet va
gyunk ! „Grande nation parbleu!“ A  német búsan 
mondja: nem folytatom tovább : „Ich spiele nicht 
mehr fort!“ A  magyar : a türelem rózsát terem ! 
v a g y: él magyar áll Buda m ég! mondja és nem 
csügged.

*(Francia tiszteletdijak.) Troplong úr, mint a 
senatus elnöke, senator, a törvényszék elnöke s 
az Institut tagja, 196,500 frankot kap évenkint, 
szabadlakást s más ilyeneket nem is számítva. 
Niel marsai, mint senator, tábornagy, a becsület- 
rend nagykeroszteso s hadügyminiszter 193,000 
frankot ; Mac Mahon tábornagy, mint algíri főpa
rancsnokon,000 frankot; Baraguay dTIillicrs, Re- 
gnaud do Saint Jean d’ Angoly, Canrobort s Ba- 
zaine marsalok 1(53,000 frkot évenkint; Baillant 
tábornagy, mint a császári ház minisztere s a 
palais-royal marsalja 288,000 fkot;Rigault de Go- 
nouilly tengerészeti miniszter 163.000 fkot; Rouher 
államminiszter 160,000 fkot; Barvete s Magnó 
miniszterek külön-külön 130,000 fkot; Persigny, 
Drouyn de Lhuys, Walewsky (ki e napokban 
hunyt el) és Lavalotte mint a titkos tanács tagjai
105,000 frankot; Goyon tábornok, egy hadtest 
parancsnoka 108,000 frankót; Montauban tábor
nok 148,000 frkot; Fleury tábornok 119 ,0 0 0 ; 
Ney Edgar 118,000, Darboy párisi érsek 181,000  
Bonald, Mathieu, Donuot, Billiót és Bonnochoso 
bibornokok ogyonkint 61,000 frankot. Franciaor
szág elég gazdag, hogy nagy hírét gazdagon 
meg is fizesse!

Pest, 1808 . Nyomatott az „ Athenaeum“ r. társulat nyomdájában.



egy vidék ajkán él azóta; közelebb ismét ki fog 
adni egy újabb füzetet.

* (A svájci Ínségesek számára) mindenütt gyűj
tenek a fővárosban, в hihetőleg gyűjtenek az or
szág nagy részében is. E szabad föld egy részét, 
hol menektilteink oly vendégszeretetre találtak, 
közelebb a Rajna s egyéb folyók kiáradása pusz
tította, s népét, mely oly testvériesen segité ado
mányaival I863*ban hazánk ínségeseit, nyomor 
sújtja. A testvériességet viszonozni most könyör- 
adományokat gyűjtenek a szerencsétlenek számára 
E célra b. Eötvös közoktatási miniszter és Szent- 
iványi Károly képviselőházi elnök 100—100 írttal 
járúltak, s adakozásokat minden szerkesztőség el
fogad. Kedden e célra hangverseny is volt a re
dout termében. Szenkirályi főpolgármester elnök
lete alatt pedig a polgári lövöldében értekezletet 
tartottak egy, a vizáradás által megkárosult sváj
ciak javára a redoutban tartandó bál iránt. A 
magyarországi ínségek idejében tekintélyes össze
gek folytak be Helvéciából szenvedő hazánkfiai 
számára. Pest város polgársága tehát most becsü
letbeli kötelességének tartja a testvéri részvétet 
viszonozni.

* (A  képviseW iáz pénzügyi bizottsága) csak
60.000 irtot talál szükségesnek a belügyminisz
ter által a közbiztonság helyre állítására kért
100.000 frt helyett. Ez ügy igy ment keresztül az 
osztályokon is, de a balközép részéről igen ala
pos indokok hozattak fel e póthitel megajánlása 
ellen. Ha ugyanis való az, a mit a pénzügymi
niszter okt. 2-án a jobboldal tapsai közt előadott, 
hogy a belügyminisztérium 1867-ben a számára 
előirányzott 8,442,475 frtból 160,000 frtot megta
karított, bizonyára az ezen évre számára elő
irányzott 8,919,000 frtból még többet megtaka
ríthatott volna és igen különös, hogy a belügy
minisztérium ennek dacára 100,000 frtnyi póthi
telt kér, holott a közbiztonság tétele alatt 147,000 
frt áll rendelkezésére. Hasonló, igen alapos kifo
gás volt a balközép részéről, hogy azon katona
ság, melynek fenntartásához Magyarország is já- 
rúl nevezetes összeggel, köteles fenntartani a 
közbiztonságot is, s nem követelhet azonnal, mi
helyt rablók ellen küldik és nem parádéra, tete
mes dijfölemelést. Pedig a közös hadügyminisz
ter, minden katona számára, kit ki enged állíttat
ni a rablók ellen, naponkint 25 krt, — és ezen
kívül még egyénenként minden napra 31 és fél 
krt követel, egyenrnhakoptatás cime alatt. Saját
ságos követelés nemde ?

* (A honvédekké lett os. k. katonatisztek ügyében) 
kiküldött vegyes bizottság, mely a magyar hon
védelmi ministerinm képviselőin kívül Rozenzweig 
tábornokból és Kalmár alezredesből áll, mint a 
lapok írják, folyó hét végén bevégzi munká
ját. — 500-nál több folyamodvány már el van 
intézve. Nyugdijpótlást emlegetnek, mely néme
lyek szerint a koronázástól, mások szerint az il
lető rendelet keltétől számíttatnék.

* (A kormány törvényjavaslatot) szándékozik az 
országgyűlés elé terjeszteni arra vonatkozólag, 
bogy a képviselők megválasztása ne három, hanem 
öt évre terjedjen. Hir szerint a választásoknál szo

kásos erőszakos kihágásokra nézve is fog előter
jeszteni törvényjavaslatot.

* (A  delegatio magyar küldötteinek ülésében) a 
közös külügyministert báró Orczy fogja helyet
tesíteni, ki e tisztet Andrássy gróf egyenes 
óhajára fogadta el. Mindazonáltal Beust b. nem 
szándékozik egészen elvonulni a magyar delega
t e  köréből.

* (Becskerék városának pénztára) igen szomorú 
állapotban van. Valamennyi fizetés 4—5 hónap - 
pal hátralékban van, s a város már 10 hónap óta 
beállította fizetéseit.

* (A hazai reáltanodákról) kimutatást közöl a 
nivatalos lap. E szerint van az öt tankertiletben 
18 reáltanoda, melyek között a budai, kassai és 
körmöcbányai államiak; a múlt évben tanitott 
összesen 174 tanár s pedig 143 világi, 31 egyhá
zi rendű; hallgató volt 2645, kik közül a kivá
nalmaknak 453 nem felelt meg. Anyanyelv sze
rint volt: magyar 1571, német 845, szláv 56, 
szerb, horvát 136, román 22, olasz 6, lengyel 5, 
ruthen 1, angol 2. Vallás szerint: katholikus 1782 
g. n. egyesült 152, protestáns 164, izraelita 547 
Az egyes kerületek közül csupán a pozsonyi és 
a nagyváradiban volt a magyar elem kisebbség
ben ; az elsőben 303 tanuló közt 94 magyar volt, 
az utóbbiban 604 közt 229.

* (A vasúti szállítások oly nagyok)y hogy a ti
szai vaspálya igazgatósága kölcsön vette az erdé
lyi vasút 400 teherkocsiját, miután ez, úgy látszik, 
még jó ideig nem fog átadatni a forgalomnak ; a 
tiszai vaspálya kocsijai viszont kibocsáttatnak a 
külföldi vonalakra, s igy némi könnyebbség vár
ható a forgalomban.

*(A katonatisztekfizetésének)ügy év el foglalkozott 
Bécsben egy bizottság, mely most már bevégzé 
munkálatát.Főleg arra az arányra volt figyelemmel, 
melyben a mostani tiszti fizetések, az idegen sere
gek tiszti fizetéseihez képest állnak. Ennélfogva 
következő javaslatot tőn: alhadnagy600 ft, főhad
nagy 750 ft, százados 900 és 1200 ft, őrnagy 1600, 
ha zászlóaljat vezényel I860 ft, alezredes 2400 ft, 
ezredes 3000 ftot kapjon. A szállás, fa s szolgaillet
mények az eddigiek maradnak, azonban a tiszt tet
szésére van bízva, szolga helyett hónaponkint 6 ft 
aequivalenst igényelni. A javaslatot a közös had
ügyminisztérium, hir szerint elfogadta, legfelsőbb 
szentesítés alá terjeszti és a delegatióknak mint 
kormányjavaslatot nyujtandja be.E tervezet szerint 
a tiszti fizetések költsége évenkint 4 millióra rúg, 
és ha a delegatiók helybenhagyják, 1869 jan.l-én 
lépend életbe.

* (Uj távirászati tanfolyam) nyílik meg,miután 
több távírdái hivatalnokra van szükség, mert a 
jövő év folytán ismét több állomást nyitnak, s a 
most alkalmazott hivatalnokok közül is, kik nem 
tudják a magyar nyelvet, eltávoznak. Fölvétetnek 
a tanfolyamra 18 évet betöltött, de 30-at meg nem 
haladt, legalább 6 gyimnasiumot végzett s magya- 
rúl és németül tudó ifjak. Valamely más nyelv tu
dása előnyt biztosit. Folyamodni kell október 31 -ig 
a keresk. minisztériumhoz.

* (Polgári házasságra) lép dr. Herz Vilmos 
pesti orvos Sztroiny pesti ügyvédnek Sarol-






