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le u)  ez idei 8- és 9-dik füzete most jelent meg, szokás 
szerint a magasb műveltségű olvasót teljesen, kielégítő tar
talommal, melyből különösen .Petérdi Gábortól „A magy. 
kir. kincs, uradalmait gazdasági kezelése,“ P. Szathmári 
Károlytól „A regény elmélete,“ Arany Lászlótól „A cré- 
dit mobilier története,“ Renan után B. K.-tól „A felsőbb ok
tatás Franciaországban“ s Száz Károlytól „Az angol ki
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— (A k a r á c s o n y i  é s  ú j é v i  ü n n e p e k r e ) Lauffer Vilmos ki
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mefg gyermekek számára, számos színezett képpel illusz
trálva mindegyik. Az egyik b. Uckermanntól »E lb e s z é lé s e k  
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— („  T íz  k o r s z e r ű  z s id ó  s z ó n o k la t r a u)  hirdet előfizetést I 
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ténetében“ bővebb megemlékezés történt szinrekerülésük 
alkalmával. Ára az egy kötetuek 1 frt.

— ( T á b o r s z k y  és  P a r s c h  p e s t i  m ü á r u s o J c n á l) most jelent 
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A z uj h o n v é d s é g  fő p a r a n c s n o k a .

Bár lefolyt országgyűlésünk engedékenysége lönitett magyar hadserege lesz. mely nélkül tug- 
kiábránd'totta a nemzetet azon jogos s maga a j getlenségünk csak ábránd, mely nélkül — idegen

József főherceg, n magyar honvédelem föimraucsneka.

többség által 18(31 tlikoi föliratával támogatott 
reményéből, bogy Magyarországnak mint ön 
álló, más országtól nőm függő államnak -  elkü-

zászlók, idegen vezérlet s idegen nyelvű vezény
let alatt — a jövő háborúkban hazánk délceg if
júsága ismét lelkosültség nélkül, elhulló áldozat-

öl
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к (int, a diadal reményűvel nőm bírva, fogja vérét 
ontani: mindazáltal a honvédelmi törvény szen
tesítése s az uj honvédség főparancsnokának ki- 
novoztetése legalább arra nézve nyújt biztosíté
kot, hogy apáink ez ősi hona mogtámadtatása 
esetén : a három szinü lobogó, magyar vezénylőt s 
magyar érzésű vezér alatt harcoló kis honvédsereg 
bizony ezrek élete árán som fog átengedni a négy 
folyó és a Kárpátok közt levő ország területéből 
egyetlen talpalatnyi földet sem.

Itt közlött arcképünk a magyar honvédség fő- 
parancsnokát, József főherceget mutatja be az ol
vasónak, kit magyarnak tekintünk születése, ne
veltetése és érzelmeinél fogva. József főherceg 
most 35 éves fiatal férfi, Józsefnek, a nagyérdemű 
nádornak harmadik feleségétől, Mária Dorottya 
würtembergi hercegnőtől Budán született s ott és 
apja magyar birtokain nevelkedett fia, a szeren
csétlen pályájú és végű István nádor öcscso. A kik 
a negyvennyolcas évek előtt a budai vár gyim- 
náziuraában járták iskoláikat, még élénken fog* i 
hatnak emlékezni a csinos és élénkvérü nádor
fiúra, ki ép oly magyaros, mint polgárias nevelte
tésben részesülvén, a mostani királyi (akkor ná

dori) palota kertjében nem egyszer keveredett 
játszó csoportjaik közé, mig Al-Csúthon a földmi- 
vosek gyermekei egész bizalmasan csak Palatínus 
Jóskának nevezték.

Árvaságra jutván s gyámja nevelése alá, a ka
tonai pályára lépett; de a „nehéz idők“ alatt is 
életének legnagyobb részét szülő hazája határai 
közt tölté, s ezredével hol Kecskeméten, hol Vesz
prémben, hol más tősgyökeres magyar vidékeken 
állomásozván, nemcsak népünk ritka örömei és 
gyakori bújában osztozott, de egyszersmind al
kalma nyílt hazája politikai érzelmeivel, a nem
zet óhajai és jogos reményeivel s mindazon ténye
zőkkel megismerkednie, molyok honfitársai milliói
nak szellemi és anyagi jövőjét felvirágoztathatják.

Ezelőtt nehány évvel Klotildát, szász-kóburg- 
góthai hercegnőt vette nőül, kivel — s kis leány
gyermekével — azóta ideje legnagyobb részét 
hol Pesten, hol al csúthi birtokán tö!té, magyar 
szokások szerint élve s magyarosítva még kül- 

! földi nejét is. Adja isten, hogy uj pályáján oly 
Bűkor koronázza működését, mint egykor fönsé 
gos apjáét, ki nemzetünk ébredése korszakában 
annak egyik leghívebb támasza volt.
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K a la n d  e g y  ̂ ő r ü lt te l .

— Elbeszélés. —

Winter Pétor Michigánbau, Amerikában, egyike 
volt az első gyarmatosoknak, morész, szilárd fér- 
fiú, oly állományból állítva összo, molyro szüksdg 
van egy uj, vad föld elfoglalásánál, annak saját 
akarata alá hajtásánál. Ilajldka a Fehér-folyó 
mollott állott ds mielőtt az évek hosszú sora vo- | 
núlt volna elfője fölött, teremtő keze ds szorgalma 
által egy jó darab földet a logbarátságosabb ül- 
tetvdnynyd alakított át. Életét ]megosztva a me
zőn ds erdőn töltd, bár oz utóbbi iránt több elő
szeretettel viseltetett, mint az első iránt s fegyvere 
társaságát jobban kedveld, mint az ekdt. Családja 
egy nő ds kdt gyermekből állott. Winter Susanna 
a 35-ik évet meg bo nem tölte s bár a vadon er
dőben lakott, szolid erkölcse az ő sajátságos 
finomsága ds gyöngddsdgdböl mitsom vesztett s 
jellomo jobb novolesro ongodo következtetni, mint 
minöbon valóban rdszosült. Andrew, egy csinos 
kis fiú, hat dvos volt, mig a pici kis Lucy, a mo
solygó s mindig játékra hangolt leányka, csak 
négy dvet számlált.

Egy este, midőn Pdtcr ds családja vacsoránál 
iildnok, kinyílik az ajtó, s ogy magas, óriás test
alkatú fdrfi lep be.

— Ah, John, te vagy az ? mondá Pdtcr, midőn 
látogatóját felismerte.

— Igen, — mondá a jövevény, mialatt a tűz- 
helyhez sompolygott.

— Hogyan, John, ismét rdszegon ? mondá a 
vadász szemrehányó hangon.

— Peter, tizennégy nap óta részeg vagyok! 
kiáltott a fdrfi, mialatt vad röhögés közt idestova 
tántorgott, valószínűleg azért , hogy elhigyjdk 
neki. — Adj ágyat, to vén logdny!

— Valóban, önnek ágyra van szüksége, John ; 
hanoin nem akar előbb valamit velünk onni У — 
kérdd a háziasszony.

— Ah 1 — Winter Susanna? onni ! — porszo 
hogy akarok. S leült az asztalhoz, hanem mind
járt meglátszott, hogy nincs étvágya s visszatán- 
torgott anélkül, hogy az ételt még csak meg is 
ízlelte volna.

Midőn a tűzhely párkányán fon tartotta magát, 
táskájából ogy palackot húzott ki, moly azonban 
üres volt.

— lípon az utolsó cseppet ittam ki, mielőtt bo 
jöttem volna, — mondá még durvább hangon. — 
Adj ogy kortyocskát a to üvogodböl, Péter !

— A te számodra nincs ogy csepp som, John.

— Egy csepp whiskey sem ?
— Egy csöpp sincs.
— Ilyen zsugoriság! te vén legény! Mi történt 

veled ?
Péter közömbös választ adott, aztán igyekezett 

a szegény embert rábírni, hogy menjen ds feküd
jék le. Észrevette, hogy minden pillanatban ká
bultabb s hogy a székről majd leesik. Nemsokára 
beleegyezett, hogy olmonjon s Péter ogy szög
letbe vozoté őt, hol ogy deszkafal előtt bivalbőr 
függött , moly inogott medvebőrökből készült 
ágy volt.

John mihamar elaludt s Péter visszatérvén, be- 
végzé ostebédjét.

Armstrong Jolin igen jó vadász s hű barát 
volt, szükség idején kész mindenkinek segédke
zet nyújtani. — Állandó lakása sehol sem volt, 
liánom szállást mindenütt talált. Egy-két hétig 
vadászott, aztán vévé zsákmányát, elvivé a leg
közelebbi tanyára s vett magának rumot; ekkor 
aztán bekövetkőzött a henyélés korszaka, moly 
addig tartott, mig palackjából a tüzes ital ki 
nem fogyott.

Midőn Péter már ágyba akart menni, még egy
szer megnézd vendégét, s úgy találta, a mint el
hagyta.

— Halálos vétek, — mondá, midőn visszatért; 
— mily derék fiatal ember, ha eszénél van. — 
Hogy tudja magát egy férfi ennyire lealacsonyí
tani, meg nem foghatom.

— Szegény John! susogá Susanna.
Armstrong mind ö, mind férje iránt igen hű ba

rátnak mutatta magát s kétszer mentette meg 
ökot az indián kárdok és gyiloktól. Azért sze
rették még most is.

A vadász még szürkület előtt fölkelt s mielőtt 
felöltözött volna, vendégét látogatá meg. John 
nyugodtan és mélyen aludt, bár az összo-vissza - 
hányt bőrök arról tanuskodának, hogy éjjel igen 
nyugtalan volt.

—- Nekem el kell monnom, — mondá Péter, 
miután folöltözködött — s ügyeim után néznem; 
ha John fel találna ébredni, mig én visszatérek, 
jól fogod tenni, ha valami molog italt készitosz 
számára s rábírod, hogy valamit egyék is. Ha 
osotlog whiskoyt kérne, mondd neki, hogy várjon, 
mig én visszatérek. Egy óránál tovább nem idő
zöm, tartsd addig a roggolit készen.

A férj fölvette fegyverét és eltávozott; a nő
51*
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nemsokára felkölti két gyermekét, felöltöztető s 
olkozdé a tüzet rakni. Azután iemotszett az ajtó 
mellett függő vad- címerből néhány darabot és 
gondolkozott, bogy mit készítsen ő szerencsétlen 
vendégének.

Egy fél óra lefolyása után Armstrong is fel
ébredt s kijött.

Susanna épen azon ponton volt, hogy őt meg
szólítsa, midőn azonban szemébe nézett, megbor
zadva hát ált. Teljes életében soha sem látott 
ilyen halott-halvány vonásokat, ily párducsze- 
rüen villogó vad tekintetet ; ember fogait soha 
sem hallotta igy csikorogni. I

Mielőtt Susanna gyermekének felelhetett volna, 
kinyílt az ajtó s Armstrong lépett a szobába; 
jobbjában széles vadászkést, baljában kötelet tar
tott. A küszöbön maradt s vadul jártatá szemeit 
a szobában, (a vadászháznak csak egy szobája 
volt) szemei vad tűzben égtek, ajkai vérnélkü
liek s egymásra szorultak, haja mint a tüske 
ádott fel magas homloka felett.

— Ti féltek tőlem, ugy-o V — susogá borzasztó 
idegenszerü hangon, mialatt kötelét a földre dobta 
s a kést etősebbeu sz ritá markába.

— Nem, nem, John, — mondá Susanna oly el- 
I fogulatlanúl, a mint csak lehetséges volt, mert

Kalaml egy őrülttel.

— John ! mondá végre, — mi baja Önnek V 
Ez ránézett, aztán a gyermekekre, de egy

hangot sem szólt.
— Akar valamit enni, John ?
Ismét reá, azután a gyermekekre meredt s 

végre kirohant az ajtón.
— Ne félj Lucykám, — mondá az anya, midőn 

gyermekei ruhájába csimposzkedtok. John 
igen jó ember, ö nem fog téged bántani, ő most 
csak beteg.

— De ő oly borzasztón nézett rám, mama, oh 
milyen nagyon beteg lehet!

szive oly hevesen s aggály!eljesen dobogott, hogy 
már már megrepedni készült. — En egy cseppet 
sem félek, mert tudom, hogy ön nem fog bennün
ket bántani; ön nagyon szeret engem, nemde 
kedves John У

— Kegyedet szeretni!? felelt éles, metsző han
gon; ha kovésbbé szeretném, akkor ez óhajtott 
világban hagynám. Hanem én ki akarom kegye
det végezni, kivinni e világból; kegyedet W inter 
Susanna és a kegyed gyermekeit! Ez az én kö 
tolosségem! Kegyednek meg kell halnia! inog! 
meghalnia!
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Az őrült vérnélküli ajkán fehér tajték ömlött 
ol s arca tökéletes ördögi kinyomatot vett föl. 
Susanna eleinte egészm erőtlen volt, midőn azon
ban látná, hogy gyermekei életveszélyben forog
nak, anyai szeretető minden erejét fölébreszté. 
Azon rettenetes bizonyosság állott szemei előtt, 
bogy Armstrongot a részegség-okoita őrültség 
lógta o l; már ő hallott ilyen betegségről s tudta, 
mily veszedelmes az. Megölelte gyermekeit s el
vitte a szobának legtávolabb szögletébe.

— Meg kell halnotok ! —■ ordított az őrült ; — 
nokom meg van parancsolva, lmgy titeket meg 
öljelek !

— Nem, kedves John, ön nem fog minket meg
ölni !

— Titeket meg nem ölni ? Mily kár volna az, 
ha oly nyomorult férgeknek, mint ti, élni kel
lene! Utoljára ti ölnétek meg engem, ti vad 
macskák ! Hát nem tudom én azt, hogy ti ellenem 
összeesküdtetek, nem tudom azt, hogy már évek 
óta fontok ogy kést az én nyakamra? Igen, téged 
értelek, te sátán, te boszorkány. Add elő kicsi
nyeidet, azoknak veszem le először fejeiket s úgy 
a tiedet!

Midőn Armstrong ozokot monda, a megrettent 
csoport felé lépett. Susanna mindenfelé tokintgo- 
tott, do a menekülésre nem talált utat; a szobába 
csak ogy ajtó vezetett, melyet az őrült nyitva ha
gyott ugyan, hanem mit használt ez, midőn az 
ajtó és köztük állott fenyegető helyzetében. Az 
ablakok, számszorint három, a padozattól maga
san s azonfelül a vadaktól óvakodás tekintetéből 
vasrácsozattal is ellátvák. Fegyver, molylyel ma
gát védelmezhetné, közelében sehol. És aztán mit 
is használt volna a védelem Armstrong ellenében, 
ki a környék legerősebb embere volt.

— Kegyelem ! kiáltá a nő, midőn a dühöne 
neki rohant.

— Ördög! — rikáesolá mérgesen, összeszoritott 
fogai közül.

Mig szólott, baljával egy csapást mért a nő 
mellére, mit, habár ki is került s az ütés vállára 
esett, mégis a földre rogyott. A bátor nő nem 
gondolt fájdalmára. Gyermekeinek hangos s két
ségbeesett visítása, olvogyülvo az örült áthúzó
dásaival, a bátorságnak minden szikráját fel
gyújtó benne s pillanat alatt ismét talpon volt; 
körülnézett s mig a több mint halálaggodalmas 
nőnek ajkáról egy elfojtott kiáltás lebbont el, pár 
lépéssel előbbre tántorgott s állva maradt. Az 
örült a nyitott ajtóban volt, hol először állott; a 
kis Lueyt m gas térdei közé szoritá s a gyerme
ket hosszú, bomlott fürtéinél fogva tartá. A ki

csike e küzdelemben felemelte kezét, Armstrong 
pedig hajával összekötötte. Midőn az anya fel
pillantott, a gyermek feje hátra volt hajtva, fehér 
nyaka felforditva s a kés épen akkor villant meg 
a borzasztó tény véghezvitelére ! Még egy pilla
nat s az anyának nincs többé gyermeke!

— John ! — kiáltá oly kétségbeesett hangon, 
hogy az őrült keze is megmeredt s ő felpillantott,

A* anya jól tudta, hogy a szünet csak pár pil
lanatig tarthat.

Az őrült ajkán sürü tajték gyűlt össze s sze
mei még vadabb lángban égtek, mint azelőtt.

Ha a nő egy mozdulatot tesz felé, a rettenetes 
csapás megtörténik! A nő lelkén о pillanatban 
egy reménysugár villant á t ; megfoghatlan önura
lom általi erő, mely eszközli, hogy az ember a ha
lál szemébe nyugodtan bele néz; — vidám arcot 
csinált s a vérszomjas emberre elkezdett moso
lyogni.

— John, mondá oly nyugodtan és egyszerűen, 
mintha a legvidámabb társalgást folytatná vele, 
— azt nem jól cselekszi ön ! engedje, hogy én 
tartsam a gyermeket s úgy vágja le fejét. Nem 
jobb lesz az igy ?

— Természetesen ! — viszonzá John, a legna
gyobb megnyugtatással.

— - Oh mama, ne ölj meg engem ! — kiáltá a 
gyermek ; a leányka pedig úgy meg volt ijedve, 
hogy szólani sem tudott,

— Neked meg kell halnod, Andrew, mondá az 
anya hidegen, de szivében oly fajdalommal, mely
re gondolva, hónapok után is összeborzadt.

— Most tehát tartsa őt, — mondá Armstrong 
s a két kis kezet Susannának parancsold tartani.

— Már jól van, — felelt a nő ; többet nem tu
dott mondani.

Armstrong a nyitott ajtónak háttal állt. — A 
mint a gyermek kezét szabadon boesátá, a nő 
minden erejét összeszedve, végső erő megfeszí
téssel rohant rá, mint egy bőszült tigris. — Elő- 
rehajtott fejével és megfeszített karjával oly ha
talmasan mogtaszitá, hogy mint egy tuskó bukott 
hátra a kőlépcsőzeten. E pillanatban becsapta Su
sanna az ajtót s letold a nagy tölgyfa-reteszt. Ölé
be vette gyermekét s ágyába vivő ; a kis fiú féle
lem miatt majdnem eszmélet nélkül volt, mig a 
leányka, a kegyetlen nyomástól, melyet az örült 
keze közt szenvedett, egészen ájulásban volt. Mi- 
olőtt Susanna őket anyai ápolásában részesíthette 
volna, az őrült fölemelkedett s elkezdő az ajtót 
zörgotni; átkozódott, osküdözött, káromkodott 
és zörgotto az ajtót ogész erejéből, de az erős re
tesz erőlködéseinek nem ongodetr. A reszkető nő
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nőm szólt, mert nőm is birt szólani. Armstrong 
végro fölhagyott eróköclóseivol a eltávozott. 
Susanna egy. ablakhoz sietett s öt valóban távoz
ni látta. Midőn ismét visszatért, fejsze volt kezé
ben. Az örült most a logdühösebb tagjártatások 
közt esküdött meg, bogy mindenkinek kotté ha- 
sitja főjét, ha neki az ajtót ki nem nyitják. Su
sanna egy szót se szólt, hanem szivébon imát ro
bogott az istonhoz, hogy férje haza jöjjön. Az éles 
lej szó ütései nem sokára hangzottak az ajtón ; 
az anya gyormekoi mellé rogyott s várt. — 
Végre, a kunyhó földjére nagy darab forgá
csok hullottak, — még egy ütés, — még egy 
— és még egy — s a retesz ketté van hasítva. 
Midőn az ajtó beesett, a kétségbeeséstől őrült nő 
egy, a lelket átfúró kiáltást hallatott, az ágyra ro
gyott s gyermekeit szivére szoritá.

Do hallga! mily zörej az У Az őrültnek nehéz
kes léptei — azután megint egy könnyű, mintegy 
lebegő lépés, — azután mély, megroszkedtotö 
hang, mint egy tompa ütés — s végre mográzkó- 
dása a kunyhónak, mintha talajára súlyos test 
esett volna.

— Susanna, nőm !
Föltokintott s férjét látta. Kitárta karjait s bál

ványán, hidogülten, erő és élet nélkül dőlt kobléro. 
A férj gyöngéden tette öt ágyára s a félholt őrült
nek kezeit és lábait a még földön fekvő kötéllel 
erősen összekötöző.

Midőn a kis Andrew beszélni tudott, mindent 
elbeszélt atyjának, a mire emlékezett; Susanna 
mégis nemsokára annyira magához jött, hogy a
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történeteket férjének mind elbeszélhette. Pé
ternek olöször szándéka volt Armstrongot elzá 
ratni; miután azonban a dolgot jól fontolóra vette, 
elhatározta, hogy házánál fog fölötte őrködni, mig 
tökéletesen magához nem tér. S ezt tetto is. — 
Harmad napra a szegény eszolös ismét józan volt 
s olmohotott. Miután Péter mindent elbeszélt neki, 
a mit véghezvitt, kinyitotlta az ajtót s elbocsátá. 
— John egy szót som szólt, hanem lehajtott fővel 
s kezeit homlokára kulcsolva távozott.

Azon napnak évfordulóján, melyen Péter és 
családja az estobédnél ültek, megnyiltaz ajtó s egy 
vadász lépett be. A gyermekek ijedtségükben han
gosan folsikoltottak, a fiú atyjára kapaszkodott s 
a lányka anyja védőimé alá futott.

— Armstrong John ! kiállta Péter, a nyílt férfi 
arcra pillantva.

— Igen, P éter! válaszolt a jövevény. Az 
öreg John ; de ha ismét fogsz tudni szeretni, mondd 
gyermekeidnek, hogy no féljenek. Mondd meg no 
kik, hogy Armstrong Johnnak ajkát nem érin 
tette pálinka azon naptól fogva, midőn öt utol 
szór látták s mondd meg nekik azt is, hogy nem is 
fog inni többé soha, mig csak él s öntudata lesz. 
Mondd meg őzt nekik Pétor, mondd !

A kövotkozö estén Armstrong John a lobogó 
tűz mollett ült s a gyermekek térdein lovagoltak; 
anyjuk elbeszélte nekik, mint mentette mog John 
bácsi az ő és atyjuk életét kétszer is, azért hálá
val akarván lenni régi jóságáért s támaszkodva 
azon bizalomra, moly a jelenlegi férfiú lényét át 
longé, elfeledték őrültségének borzasztó óráját.

E r d é l y i  k é p e k
XXIII. Az almási barlang a Székelyföldem.

( C so d á lo k o  v a g y  a  b a r la n g  e lö íe r m e . E r ő d í tm é n y e k .  A  belső  ü r e g e k .  T a tá r  o s tr o m o k . C s a ta  to r n y a .  A  k i s  ló -c su r . F ö d ö tt  s z é k e ly

h id a k .

Báró Orbán Balázs. „A Székelyföld leírása“ 
oimü kitűnő munkája első kötétéröl irodalmi ro
vatunkban már megemlékeztünk. Most annak 
száz mog száz változatos tárgya közül itt az al
mási barlang ismertetését adjuk, melyből az olva
só egyszersmind következtethet az egész műre.

Függélyesen hanyatló szikla falak közt ezor 
lábnyi mélységben az összoszoritott Vargyasnak 
zúgása viszhangzik, — írja szerzőnk; — a nagy
szerű hogyropedésnok csigaszorülog kanyargó 
meredek oldalaiból sötét barlangok üregei tátong
nak ; kétfolöl óriási sziklahegyok emolkednok fé
lelmes magasságig.

A baloldalit M á i - пак, a jobboldalit AVós-nck és 
Böcsök'Mál-tetőnek is nevezik ; gyönyörű és fos- 
töileg nagyszerű ozon mészköhegyek alakja; me
redek, ember lépteitől elzárt oldalalaikbói keni 
kus sziklaszálak lövelnok föl: nap sugaraiban 
ragyogó száz meg száz hófehér sziklatornyok, 
molyok a hullámzatos zöld erdők között úgy 
néznek ki, mint a sarktongoreken úszkáló rop
pant jégszigetek.

A patak medrét követve hatoltunk alább, azon 
ban egyszerre az is a szorosnak egy kanyarulata 
által elzárulni látszik; falmoredok sziklaoldal
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emelkedvén itt is föl, s midőn a bámulattól, a oda ellonség még közelítőm sem tudhatott; de nem 
sok nagyszerű látvány behatásától clkábitott csak a mogközolíthotlcnség biztositá о védholyet, 
szemlélő széttokiut, bogy о nagyszerű tömkeleg* hanem azon, a barlang száját átölelő lőresos fal is,
bői hol van a tovább batolási u t: megpillantja a molyon csak keskeny kapu vozet át, s melynek 
balparti l Jrogos-sarok ne- minden irányba szolgáló

isvényen lobot sziklaélckbo kapaszkodva föl- pontok védolméro kellett siotnio. Do lássuk a 
mászni, nem toljoson mentesítve a lezuhanás védbarlangot,
veszélyeitől ; mi mutatja , hogy midőn azon Л móg most is ölnél magasabb védfalakba
létrát a barlangba menekültek felvonták, akkor vágott szűk ajtó 0ly terjedelmű előterembevezetett

vu sziklatat okialán azon a 
meder színvonalától 100 
lábnyi magasságban táton
gó üregot, mely nyilata a 
biros almást barlang-nak ; 
rnolyot a nép egyszerűen 
Kálijuknak novoz , de a 
mely régi oklevelekben 
Csiudálókeu néven fordul 
elő, és ezen klassikus elne
vezése leginkább is megil
leti, logjollogzöbbon fejezi 
ki ezen csudás kőszoros 
még csudásabb barlangjá
nak fogalmát.

E s о barlang, mely ma 
csak gyönyörködtet, haj
dan védett is, mórt meg 
lévén erődítve, biztos véd- 
helyo volt a szomszéd fa
luk lakosainak. Birtoka és 
használata felett sokat is 
perlekedett Vargyas A l
mással: mignom 1637 bon 
az udvarhelyi dorékszék-

lő-résoin át louyillazhatták 
és lolövöldözhettók az ost
romot megkísérlem eléggé 
merész ellenséget.

Ilyon volt védszorkezeto 
a barlangnak , melynek 
még m^s, a szorost elzáró 
külső védfalai is voltak s 
о barlang nemcsak török 
s tatárjáráskor nyújtott 
biztos monholyet a nép 
nők, liánom megoltalmaz 
ta a minden török cs ta
tárnál kegyetlenebből dúló 
b. Tigo osztrák tábornok 
ellen is, mert a Holdvilág
nál győztes vezér, 1704. 
február hóban Udvarhely 
ro rontott, s a város feldu 
lása után vidéken is oly 
pusztítást, égetést és öl
döklést vitt végbe, hogy 
a szék birtokosai féltőbb 
holmijokkal az almási bar-

nek ogy ítélete azt Almásnak nőm adja. E  langba menekültek, s galambfalvi Sándor Pált, 
végzés az almásiak által lerontott védfalakat uj- kénosi Sándor Pált, désfalvi Sándor Fcroncet 10 
ból felépittetni rndoli , fennhagyván a vargya- fogyvorossol rendolték a barlang szájának oltal- 
siaknak is azon jogát, hogy vész idején, mint mára, mig magok fegyvereseket gyűjtve, készül
ni о n h о 1 у о t, 
szintén hasz
nálhassák.

A barlangba 
jutás nem 

mondható ké
nyelmesnek , 

mert egy ideig 
sziklához tá
masztott roz

zant létrán, 
azután pedig 

léptek által si
ld tett merede
ken omolkodö

tok a véglete
kig oltalmazni 
védhelyüket, s 
hogy Tigo meg 
nem támadta 
—miként szán
dék a volt— azt, 
csak annak le- 
hotett köszön
ni, hogy Tortxe- 
kai István Ко 
lozsvárt, Tole- 
k Mihály Fe
hérvárt fenye
getvén , azon
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hol könnyen elférhetne ezer ember, egy roppant 
egyházhoz hasonlító üregbe, molynek sziklakupo- 
Iáját a természet alkotá. Sötét folyósok titkos me
netei nyílnak e nagyszerű előterembe, honnan bal
jóslatú zsibongás s oly nyöszörgő hangok hallat
szanak, mintha a néphit szerint о barlangot lakó 
törpék takarodnának tova az ember közeledtére; 
s csakugyan a sötétség lakói müvelék a baljós 
latú zajt, mert ottan a denevéiek százezrei tanyáz-

pontos fölmérése szerint ezen éozak-kelet irányú 
hegy üreg 400 öl hosszúsággal bir.

К barlanghoz sok regét köt a néphit. Dárius- 
nak olrejtott kincsét is itten keresi; о barlang tit- 

I kos meneteit tündérekkel s törpékkel népesíti s 
a hamelainkon boszut álló büvész; sípjával olcsalt 
gyermekeiket föld alatti utakon egész idáig hozza,

I kik aztán az erdélyi szászok öklödéiként települ- 
I nek le.

Svájci llépgyülés. (Szövege a 810. lapon.)

nak ; ogy-egy kiszállása termet körülrepkedő 
előőrsük hirt viszen az ember közeledtéről, s ők 
ösztönszorüleg húzódnak el a barlang távolibb 
osztályaiba.

A nép v ly hosszúnak hiszi о barlangot, hogy 
túlsó kijáratát Csikszékbe helyezi, az innenső Ud- 
varhelyszékbon lévén. Ily nagysága csak képzelt, 
de valódi terjedelme is elégséges arra, hogy bá
mulatra ragadja a szemlélőt, mert Fekete mérnök

De ezen mulattató regéknél sokkal érdekesebb 
azon történelmi okmányokon nyugvó bizonyos
ság, hogy ezen csaknem mogközelíthotlon s né
hány elszánt ember által könnyen megvédhető 
hegyszoros közé zárt barlang, tatárdulások alkal
mával sokszor nynjtott biztos monyholyot a la
kóknak. Néphagyomány szerint egykor a tatár 
tábor egész idáig nyomúlt, de a barlangba húzó
dott székelyeket biztos védholyükön megtámad



ni nem mérven, kiéheztetes által akarták önmeg- | az éhező tatároknak, kik is látván, hogy azok- 
adásra szorítani, tábort ütött azért a tatár a Mái | nak még élelmük van, visszavonultak. Ekként ez 
oldalában ; már elfogyott élelme a szegény benn* | elmés ötlet megmenté a szegény ostromoltakat. 
szorultaknak, de el a tatároké is, kik a feldúlt vi- ! A barlanggal szemben magas sziklaszál tornyo* 
deken nem tudták magukat élelmezni, midőn ! sül fel, ezt Osala tornyának hívják : egy versben
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egy elmaradott leánynak (vén leány) azon elmés megóvott néphagyomány szerént, azért, hogy a, 
ötlete támadt, hogy a megmaradt kevés lisztet tatár ostromkor egy Csala nevű bátor székoly ezen 
hamuval ogybokevorvén, óriási percet gyúrt s szikla tetőre felmászva kémlelte a tatár tábort, és 
azt szép pirosán kisütvén, hoszu rúdon felmutatta ' annak minden mozdulatait, innen nézve ügyel
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meztotto társait a tatároknak cseltvotő távozá
sukra, s újbóli v sszarohanásukra; innon őrködött 
Borsosainak biztonsága fölött. Végro midőn az ol
lón valójában távozott, Csala о jó hirt oly liovos 
mozdulatok közt tudatta társaival, hogy a mint a 
vors mondja :

Akkor lába alól a kő omlodoza,
Nyakrafőru esvén, halállal áldoza.

De a közjóért magát fbláldozottCsala no vöt a nép 
megvédte a feledékonységtöl, mórt a szikla, hon
nan hü őre lezuhant, most is Csala tornyának 
hivatik, s élottörténotét bármelyik pásztor el tudja 
rogélni.

Csala tornyától északra, csaknem szemben a 
fönn óbb leirt nagy barlanggal, most alig megkö
zelíthető magasságban van az Ugrón lyuk, hol 
az Ugrón családnak volt védbarlangja; alább ogy

másik Kis lócsiírnok novozott barlang is öblösül 
moly még a nagy kölyukuál is sokkal mograga 
dóbb tormészoti jolonség.

Lócsiírnok talán azért novozik, hogy az idő 
menekültök lovassága itten tanyázott,, vagy ta
lán magukkal hozott lovaik és barmaiknak istái 
lóul szolgált, hová — bemenetele a patakmeder
nek csaknem színvonalára esvén — könnyön vol
tak fölvezothotök.

Végül megemlítjük, hogy második Icépocskénk 
azon számnélküli födött hidak egyikét ábrázolja 
(ez a Kükülö völgyében levőt,,) molyokröl b. ( )r 
bán Balázs munkájában több holyütt megemlék
ezik s molyok ez ősmagyar nép gondosságának 
ép úgy, mint rendkívüli szorgalma és csínszoroto 
ténok joloi. Ily födött hidak osős vagy zivataros 
időkben a székely nép kaszinói is szoktak lenni, 
hol összegyűlvén, boszélgotés, dal és sokszr tánc 
közt töltik az időt.

A  s v á j c i  n é p g y u lé s c k .

Л svájci öskautonokban a régi germán-elem
ből jó és rósz ogész a legújabb időkig igon sok ma
radt fon. Igaz, hogy az uj svájci szövetség c 
kantonoknak ős demokrata uralmát a szabadal
mak oly körébe terelte, melyben a polgári egyen
jogúság csak átalános érvényes törvényekre való 
támaszkodás által Jchotségcs. A régibb nemze
dékben mégis mindig élnek az apák hagyomá
nyai és szokásai, s talán csak a most növő sarja- 
dék fog korunk szokások követelményeivel 
tökéletesen mogbarátkozni.

A népgyülésok is, melyek Apponcol és d a ru s  
őskantonokban minden évbon, rendesen tavasz
kor, még mindig megtartatnak, tősgyökeres gor- 
mánorcdotüok. Nyilatkozatai ezek az ősnémot 
szabadságnak, s politikai kapcsai a grófságok és 
községeknek, molyok ezt nagyrészt nélkülözik.

Nézzünk meg ogy ily népgyülést.
Egy völgy ölében tágas térségben térés emel

vényt találsz, molyon a tisztán demokratái állam
szervezetben kormányzott kantonnak első hiva
talnokai foglalnak helyet. Ez az egész készülék, 
mely ama politikai ünnepnaphoz szükséges, mo
lyon a nép minden évben kinyilvánítja republi
kánus önuralmát.

Mikor fognak e gyűlések megtartatni, minden 
jogosult polgár tudja, a nélkül, hogy hivatalos 
rn ghivással adatnék tudtára. Es a hegyek erős 
tiai eljönnek minden oldalról: le a bércekről, 
fel a völgye kböl, pásztoringek bon, lábukon fa- 
szandalokkal, vagy skárbitpiros öltönyben puszta

ingujjal; megérkeztüket pergő dobok- s viszhan- 
gos kiállásokkal adván tudtuk NIily egészséges 
s erős tüdőjük van ez athlotai alakoknak ! Hang
juk oly hatalmas, oly érces, s minden visszatar 
tás nélkül ogész mellükből jövő, hogy a svájci 
vagy sváb Jura tövénél született őzt megtenni 
legjobb akarata mellett som tudja. Mások a nép 
gyűlésre csoportonként, az olvasót imádkozva, 
élükön templomi zászlóval és a falunak jámbor 
lelkésze által kisértotvo jönnek.

Л réten lövő emelvény köré gyűlnek ; nagyobb 
körben pedig a szabad né]) sorcgli okot körül. 
Névsorra nincs szükség ; magától értetik, hogy 
itt csak oly egyénok vannak, a kik ide tartoz
nak, kik ogy litt akarnak, együtt éreznek, kik 
kor, birtok és polgári érdemek szerint orro joggal 
bírnak. Magasabb hatalom nem ellenőrködik, a 
tovékony rendőr hivatásának betöltésére itt tért 
nőm talál. Hamarább megtörténik az, hogy ide
gen köpiibo tévedt n.éhecsko megtürctik, mint 
hogy egy, a „kürw-bo nem tartozó idő bejuthas
son, s onnan nem a loggyöngédebb módon ki 
no űzessék. Maga a nép itt a logjobb rendőr. A 
körön kivid mindon nyugodt visolotü néző bán 
tatlanúl részt voliot a népgyülésben.

A földomelvényon fekete ruhában a népfönök 
á ll; az, kit egyik gyűlésen ezek Írója látott, nem
csak világ- s élotnézoteiro, liánom ruházatára 
nézve is a régibb korhoz tartozott: még tiszto- 
lotroméltó térdig érő nadrágot viselt, mely alatt 
a fekete selyem harisnyák egy pár, a logirigylon
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dob bök közül való lábikrát teljes kidomborodásá- 
ban engedőnek látni. Nehéz sarui a fé ymázzal 
ismeretséget nem kötöttek, hanem az egyházi és 
polgári ünnepnap nagyobb tiszteletére pátriái- 
ehalis módon zsírral jól ki voltak kenve. Lábfe
jén két, nem mogvotendö nagyságú ezüst csalt 
ragyogott. A korok hason nehéz óralánc kígyó
zott. A férfiún népios méltóság ömlött ol. A nép- 
főnök oldala mellett a népjogyzö vozeii a jegyző- 
könyvöt, moly díszes góth betükkol fog kiállíttatni.

Ha valamely politikai kérdést a népnek mé
lyebben szivébe kell vésni, a népfőnök világias 
ékesszólásához segítségül egy egyházi szónok is 
járul. S a szószéktn megszemlélheted a kapu
c in u s  szakállas alakját, vagy a falusi lelkészt, 
hosszú hullámzó talárjában. Különben az állam 
(is egyház közt a logbarátságosabb viszony léto- 
zik, s egymásnak segédkezet nyújtanak minden
ben, mint például rendőrségi ügyekben Ítéletet a 
világi hatóság hoz, a büntetések azonban egy
háziak.

Л népgyülés mindig vallásos esolokménynyel 
nyittatik meg. Ha a feljogosított férfiak mindnyá
jan körbo gyülekozének, és a megnyitás idojo ol- 
érkezék, a főnök leemeli fövegét s letérdel. Pa
rancs nélkül, de mintegy vezényszóra követi 
példáját a gyülekezet, és mindnyájan öt „Mi 
Atyánk“-ot, öt „Udvözlégy Máriá“ t s a „keresz
tény liitvallásu -1 rebogik ol. Ezer és ezer hang 
hatalmas morajjá alakul, minőt a tengerparton 
hallasz.

Aztán egy mozzanat, mint midőn ogy fuvalom 
a búzaföldet éri, s az egész gyülekezet ismét tál 
pon van. Minden szem a szószék felé irányúi — 
sommi nesz.

A népfönök most megfogja az ország nagy 
kardját, moly az általa bírt hatalom jeléül mellé 
támasztva állt, markolatára dől, s az állam ügyeit 

I a „szabad nép“-nok határozat vágott előterjeszti. 
A kanton első hivatalnoka valamint, ruházatára, 
úgy boszédéro nézve is a régibb korhoz tartozott. 
Az irói nyelvben nőm jártas ; a nép nyelvét, az 
országnak természetszülto szójárását b széli. Ne
ki is jó tüdeje van, s ha a gyülekozot nem is 
volna ily példásan csendes, az ő beszéde mégis 
áthatolna az egész körön.

Ritka esőt, hogy a felsőbb hatóság indítványa, 
előtérjesztvényo a népgyülés olőtt is osztatlan 
tetszésben no részesülne. Ezekben mindig igen 
sok van a régi szabadságból, a régi hit és hagyo
mányokból, molyekot az apáktól örököltek, s 
gyermekeik és unokáiknak mogmásitatlaniil akar
nak hátrahagyni. A szavazás mindig kéztöbbség 
által történik, s igen sajátságos látvány tárul 
szemünk olé, midőn ogyszerre az egész kör légbe 
nyújtja kezét, melyet mindig ezer hangú tetszés
nyilvánítás követ. Erre a főnök kinyilvánítja, 
hogy az indítvány „örvendő kéztöbbség“-gcl el
fogadtatott.

A népgyülésok leglénycgosobb tárgyát ronde- 
seu a szövetségfők isméti vagy ujonani megvá 
lasztása képezi. Ha a tisztviselők meg lőnek 
választva, a főnök a kardot a szószékhez támaszt
ja, leveszi fövoget, és vele az egész gyűlés térdre 
esik, s záradékul ismét öt „Mi Atyánk-ot, öt Üd
vözlőiét,, és ogy „Hiszek ogy“-et mondanak. A 
kör aztán feloszlik, s a hűn betöltött polgári kö
telesség érzetében mindenki visszatér az ősi tűz 
helyhez.

I t iijo n i J á n o s  v é g r e n d e le t e  1 5 6 6 -b a n .

E magyar nyelven kelt végrendelet érdekessé
gét fokozza azon körülmény, hogy az a végren
delkező által sajátkozülog , nőm az akkori 
idő szokása szerint íródeák által, Íratott. Bajony 
(vagy helyesebben Bajomy) a „szigetvári vérta 
nukw egyike volt, s Zrínyi kirohanásakor az ő ol
dala mollott lel to hősi halálát; vele a Bajomy 
név is sírba szállt. Bajom (nagy és kis) Somogy- 
megyében fekszik. Jelenlegi birtokosai, ha jól om 
lékszem, az Eszterházyak, kik mi módon szőröz
ték mog о birtokot: adatok hiánya miatt homály
ban van előttem s csak gyanitom, hogy ahhoz ki
rályi adomány utján juthattak Bajomy Zsófia 
utódja halála után, kit bátyja János, mint a vég

rendeletben lálandjuk, minden ingó és ingatlan 
birtoka örökösévé novozott.

A nevezott végrendelet egész terjedelmében 
Így hangzik:

„Atyának, fiúnak és szentlélek istennek nevé
ben. En Bajony János, minthogy tudom halandó 
embernek magamat és halálomnál som mi som 
bizonyosb dolgomat nem tudom, do halálom bó
ráinál (óráinál) semmi bizonytalanb : azért én 
mostan, mind tostombon és olmémbon egészség
bon lévén, nőm akarom az én halálom bóráira ha- 
lasztanom, toszok tcstamontomot az én házamnál 
Bajomban, 1566-ik esztondöbon, első napján böjt
más hónak.
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Először kérem az én húgomat, Bajony Zsófi*) 
asszonyt, hogy énnekem az mi adósságim vólná- 
nak, szolgáimnak és egyebeknek, számvetvén, 
megelégitse és megfizesse. — Az én húgomnak, 
Bajony Zsófi asszonynak és az ti gyermekinek 
hagyom az én házamat Bajont, minden hozzátar
tozó jószágokkal egyetemben; az mi asztagim, 
vetésim, juhaim, barmaim, szántóekéim, disznóim 
volnának: mindeneket neki hagyok. — Ismeg 
hagyok az én húgomnak Bajomi Zsóli asszonynak 
és az ü gyermekinek tizenhét ezüst arany as ku
pákat, moly az Thelegdy Mihály uram házában 
vannak. — Ismeg egy ezüst medencét ezüst 
korsójával egyetemben. — Egy ezüst ereg (öreg) 
tálat. —• Húsz ereg (öreg, nagy) ezüst kalánt (ka
nalat) — két villát, egyik ezüst, másik tengeri 
disznó. . . .  — Egy ezüst aranyas sótartót. — Tiz 
szőnyeget, egyik fejér. — Három arany násfát 
(ékszer, melyet férfiak s nők egyaránt hordtak), 
melyben kévék (kövek) vannak ; száz arany és
30.........vagyon benne. — Két arany láncot;
egyikén függő vagyon. — Az minemü arany gyü- 
reim vannak, mindazokat. — Egy lóra való hom- 
lokelöt, ezüstét, melyben kövek vannak. — Egy 
lóravaló kötőféket, melyek vont ezüst..........ké
vék vannak benne. — Egy lóra való ezüst lán
cot. — Két, lóra való ezüst nyakbanvotőt, 
aranyast; egy szőr boncsokot feketét, ezüst kö
tőjével. — Egy kis ládácskában ezüst kapcsok 
vannak, mind azokat is. — Egy veres kamuka 
dolmányt. — Egy veres aldác (atlac^ dol
mányt. — Egy gránát (szinti) nyaktoru róka 
subát. — Egy demechyki (?) aranyas zablyát, 
mely az Thelegdy Mihály uram házában va
gyon, az ei egbikol. — Ismeg az mi . z szent
egyház ezüst müve és marhája  ̂arany v. ezüst 
ékszer) mindazokat is neki hagyom; ha isten 
megépítteti az egyházakat, adja meg nekik; 
azok pedig az marhák az Gyergy Clastromé és az 
bajoni egyházé. — Az minemü ekreket (ökröket) 
mostan gyüjlettem, azokat adják el, abból űzes
senek meg ezeknek: Pariagy Pálnak vagyok 
adós 1. 1. — Az szegény (atyám) uram oz bagosi 
szentegyház pénzét kérte volt el, azt is lizossék 
meg belőle. — Jakochy Györgytől vett volt el 
az szegény (atyám) uram f. I lii. (IV.) VY (11.) 
— Darvastul és Bánkytul kért volt az szegény 
uram f. 1. — Az hodosi vi (uj) öreg asztagot és 
az ott való disznókat adják el és az hodosi lkat 
az minemü adósságban vagyunk nekik, olégitsék 
meg belőle. — Az minemü ruháim önmagamnak

vannak,egy fekete bársonymcnto nostol bélelt; egy 
felső bársony mente fekete ; egy vores atlac dol
mány ; egy demechyky (?) aranyas ezüstös 
zabla, az kisebbik, mely az Thelegdy uram házá
ban vagyon és egy bokor (tucat) gém toll, eze
ket adják el és osztogassák árváknak, szegények
nek. — Szolgáimnak és egyebeknek, az mivel 
adós vagyok, azon kérem keedet (kogyelmedet) 
szerelmes (szeretett) húgom, hogy az én hozzám 
való atyafiúi szcretetet mutasd meg — számvet
vén — elégitsd meg. — Az Péter diák tudja, 
mely szolgámnak mennyivel tartozom. Agya- 
gosi Györgynek hagyok egy ezüst aranyos ku
pát, melynek az fedele . . .  az dorccskiek hozták 
vala, mely itt Bajonban vagyon, és négy ozüst 
kalánt. — Lőrinc diáknak h 'gyök egy oszvo 
(össze) járó kis kupát, aranyast, mely az Thelegdy 
Mihály uram házában vagyon; és két ezüst ka
lánt. — Lukács Istvánnak hagyok egy scalát 
(skarlátj felső ruhát, mely itt Bajonban vagyon; és 
négy ezüst kalánt, egy veres szőnyeget. — János 
diáknak hagyok egy gránát (szinti) mentét, róka
háttal bélelt,mely itt Bajonban vagyon,és egy ezüst 
poharat, mely az szegény atyámtól maradt, ember 
fejek vannak Írva rajta, az társa velem leszon.

Bálint diáknak hagyok négy ezüst kalánt,és egy 
kis veres szőnyeget. — Tarchay Péternek ha
gyok három kalánt; egy szőr kicsiny boncsokot 
ozüst almájával, mely itt Bajonban vagyon. — 
Bernát Péternek hagyok egy kis virágos ivog 
(üveg) módra csinált kupát, melynek az szárán 
ozüst virág vagyon, mely az Thelegdy Mihály 
uram házában vagyon. — Péter diáknak hagyok 
három ezüst kalánt. — Istóknak, az én inasom
nak, az Nagy Demeter fiának hagyom az én kék 
(kékre festet) lovamat, melyet Pászthoy János 
uram adott, fékestül nyergestül; és az én magam 
páncélát, sisakját, az pej paripát, egy karvasat, 
tiz arany forintot. — Bajánházynak hagyom az 
szoglovamat (szögbarna), melyet Katonának hí
vok, és az fejér paizst, mely az kapu felett áll és 
egy sisakot, egy páncélt, az melyik jobb, az éri- 
magamétul (magamébul) megválva (megválaszt
va), és egy karvasat, tiz arany forintot és tizenöt 
forint apró pénzt. — Kelemennek hagyom az 
szárszog (kopasz barna) lovamat, melyet a Törö
kök (törökök) hagytak itt, mely itt vagyon Ba
jonban; és egy páncélt, egy sisakot, egy karvasat 
és tiz aranyforintot. — Pálífy Jancsinak hagyom 
az én szárparipámat, moly Szigetben vagyon és az 
én fogyvordorokamat, mind páncélujjával egye 
tömben, és 20 arany forintot — Kulcsár Deme
ternek hagyok tiz aranyat. —lváncsy Mátyásnak* )  Serényi Mhály, füleki kapitány neje 1509 ben.
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hagyok öt aranyat. — Bothos Tamásnak öt ara
nyat — Bajony Mátyásnak öt aranyat. — Bárson 
Demeternek öt aranyat. — Széky Ambrusnak öt 
aranyat. — Jakab papnak öt aranyat. — Szintay 
Jánosnak egy fringia zablyát, mely itt Bajon- 
ban vagyon az felső házban. — Száztíz aranyom 
marad, azt osztogassák szegényeknek, árváknak. 
—■ Thelegdy Mihály uram adott vásáriam f. I l i i  
(4), ha odajártomban történik (történik) halálom, 
és az pénz elvesznék, megadják ü kegyelmének. 
— Ez íelyül megirt és elrendelt marháktul, az 
mi marhám, jószágom, ezüstöm, aranyom, pén
zem, akármi névvel neveztessenek, énnekem vol 
nának, mindeneket az én húgomnak, Bajom Zsófi 
asszonynak és az ü gyermekeinek hagyok; de 
kérem ü kegyelmét, hogy istent megtekintvén és 
az én atyafiúi szeretetemet, hogy az én testamon- 
tomomat beteljesítse és mindeneknek megadja. — 
Thelegdy Mihály uramot kérem, mint bizalmas 
uramot és bátyámot, hogy én atyámfiainak, régi

keztek (köztök) való szeretetekért és barátságok
ért és az nekem való magaajánlásért, ü kegyel
me az én húgomnak. Bajony Zsófi asszonynak és 
az ü gyermekinek, az mennyire ü kegyelmétől, 
ez időnek állapotjáért lehet, legyen óitalommal és 
gondviselője, hogy szolgák miá ez ház, és mi ke
veset hagytam neki, el ne veszszen. — Szolgáimat 
is ezen kérem, intem is, hogy gondolják meg azt, 
hogy némelyikét mi tartottuk fel és némelyek mi 
utánunk vannak, az miben vannak; és gondol ják 
meg az ü hűteket, tisztességet, kárvallásokat hát
rahagyván, melyért az íí jó hírek nevek mlndeltik 
(mindig) élhessen és megmaradhasson, hogy ha 
nekem halálom történik, az én házamat Bajont, 
az én hugomtul, Bajony Zsófi aszszonytul el ne 
idegenítsék.

Ez testamentomomat írtam az én kezem Írásá
val, az én házamnál Bajonban, első napján Böjt- 
más-hónak. Idem Joannes de Bayon m. p.

Közli: S zé k e ly  S á n d o r*.

Eg y  h é t  t ö r t é n e t e .
(December 14.)

(VK.) E In tőn nem volt hétköznap. Csupa 
fényes, nagy ünnepekből állt, melyeket felekezeti 
különbség nélkül ültünk meg. Fájdalom, volt köz
tük egy gyászünnop is, mely ogészon megzavarta 
örömeink fényét, melybe mint egy sötét, nyo
masztó árnyék esett.

Este még senki sem hitte, hogy másnap о 
hírre virrad : dr. Balassa meghalt! Nohány nap 
előtt még látták öt vidáman a miniszterelnök es
télyén, látták a koródában, látták nehéz betegek 
kórágyánál, kocsiban sietve, hogy minél több em
beren sogitson ! Es ez 54 éves, élet- és orőteljes 
alakot, о nagy elmét, e nemes természetet, egye
temünk és akadémiánk díszét, párnapi emésztő lob 
oly hirtelen megsemmisítő.

Megdöbbentő volt e hir, s mint Székács oly 
jellemző erővel mondá: ép úgy megkönyozte a 
királyné, mint a koldúsasszony! N>:m csak az 
egyetem tagjai, kik most gyászt viselnek, nem 
csak a tudósok, kik egy európai hiruév tulajdo
nosát veszték ki sorukból, nem csak tanítványai, 
kik az idén nem akarnak többé mulatni, s a se- 
gélyogyloti bálról rögtön lemondtak, nem csak a 
magyar értelmiség, moly nők az elhúnyt ogyik di
csőségét képezte, hanem túl a haza határain is 
mindazok, kik Balassát ismerték, mély gyászszal 
érzik о veszteséget. Hires német tanárok meg
indultál! fejezték ki fájdalmukat s a bécsi „alma

mater“ koszorút küldött a koporsóra s küldöttsé
get a temetésre, mely ép oly fájdalmas, mint föl
emelő látvány volt. Egy költői lelkű pap : Szé
kács, s egy hálás tanítvány : Osváth Albert tar
tották a gyászbeszédeket az evang. templomban 
s az egyetemi kóroda előtt. A koporsó gyászsza
lagjait miniszterek és tudósok vitték. A királyné 
halotti koszorút és képviselőt küldött, s a menye- 
zetes gyászszekeret czerek meg ezerek környezők.

S volt e gyászban valami magasztos.
E koporsó egyszersmind az érdem oltára

ként tűnt föl, mely előtt az elismerés kényeivel 
áldozott úr és szegény, ismerős és ismeretlen.

Egy szegény protestáns lelkész fiát temették 
itt, ki a tudomány lépcsőin önerejével emleko- 
dett igazi hatalommá. Egy jó embert, kiben a 
lángelme a szenvedők javára gyümölcsözött. Egy 
nemes honfiút, ki lehetett volna külföldi nagy 
egyetemek gazdagon fizetett tanára, s ki megma
radt a mi szükebb körű főiskolánknál, mert itt 
nagyobb szükség volt rá. Egy fényes kedélyt, ki
nek szcllemdússága ép oly ismeretes, mint mély 
tudománya. Valóban csak ritkán is egyesül egy 
emberben annyi kitűnő vonás, mint Balassábau, 
s ez az oka, a mért oly sokáig pótolhatlan 
marad. Tanári székét bizonyára ismét je 
les tehetséggel fogják betölteni, de őt magát ta- 

I Ián igen sokáig senki som fogja feledtethetni, mert
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benne a tudomány kincseivol és a fdrfi orélyével 
a szerototroméltóság hóditó ereje párosult. A tan- 
szókén ós a szalonban, a boncasztalnál ós a mtt- 
vószot csarnokaiban, szóval akárhol találkoztunk 
vele, mindenütt mély bonyomást tett ránk. Tisz
telet es bizalom környezők, oly bizalom, melynek 
sajátszerü kifejezést adott egy megijedt úrnő, mi
dőn e gyászhirre azt mondá : „istenem! ezután 
félek élni, mert ha bajom lesz, ki segit rajtam ?“

Balassa — mint érintők — nem csak az elme, ha
nem a szív embere is volt. Hat év előtt Karlsbad- 
ban nőül vett egy — szegény fiatal leányt. Sokan 
csodálkoztak rajta, mert hisz a legfényesb házas
ságot köthető vala! Csodálkoztak a logtermésze- 
tesben, hogy egy szivgazdag ember szive után 
indult, s meglelő jutalmát — boldog lett, habár 
kevés időre.

S a mily szomorú most korai halálára gondolni, 
ép oly vigasztaló a tudat, bogy az élet korán is 
megadta neki a kitüntetéseket, a tisztolotet, va 
gyónt, befolyást. Mindene volt, kivéve a — nyu
galmat. Ifjúságát nagy fáradsággal szentelő is
meretek gyűjtésére, hogy férfikorát még nagyobb 
fáradsággal fordítsa ez ismeretek fölhasználására. 
De egy nagy orvos dicsőségét ép о magasztos 
nyugtalanság képezi.

Fájdalom, most már nyugszik, s ránk hagyá a 
nyugtalanságot, melylyel utána gondolunk. Szen
vedők és kétségbeesettek ajkain hányszor fog le
begni e sóhaj ; ha most Balassa élne !

S csak egy ily rendkívüli tehetség halála zavar
hatta meg annyira a múlt napok nagy ünnepé
lyeinek örömhangját, melyeket a képvisolöház és 
királyi palota falai láttak.

A három évig majdnem szakadatlanul tartott 
országgyűlésnek is vége van tehát! Az utósó 
ülésben volt még egy mozzanat, moly eseményt 
képez, s ez Bodekovics Kálmán tárcanélküli hor- 
vát miniszter megjelenése. Nagy éljenzés fogadta 
о házban, hol rég várják már, hogy egy horvát 
miniszter is otthon legyen. Szontiványi Károly 
elnöki búcsúbeszéde szintén megható volt. Ily ün
nepi alkalmaknál ez ősz hazafi szózatát mindig 
omolkodott bonsöség jellemzi. Nem „mondódik“ 
ilyenkor semmi; sőt ellenkezőleg az ékosszólás 
meleg ereje hatja át kifejezéseit. Előadva a kép
visolöház némely érdekes számadatját, s vissza
tekintve a kiválóbb örömnapokra : az isten áldá
sát kívánta a szétoszló képviselőkre, s kérte őket, 
hogy az elnöki szék hibáit vagy mulasztásait bo
csássák meg neki. Mindönki fölállt, éljenzott, s 
Deák Ferenc fejezte ki a ház köszönotét elnöki 
fáradozásaiért. S érdekes volt látni о szétoszlást.

Mint fogtak egymással kezet azok is, kik egymás 
ellen gyakran oly hevesen küzdöttok. Deák oda
ment Csanádyhoz is, ki annyiszor támadta meg 
őt a legkíméletlenebbül, s kezet fogtak. Nem el
lenségek, csak pártellenosok oszoltak itt szét, kik 
egyformán szeretik a hazát, habár különböző úta- 
kon vélik boldogíthatni.

S következett másnap a befejező ünnepély: a 
t r ó n b e s z é d .  Több, mint ötszáz kocsi robogott 
föl a palotába, moly előtt ezer meg ezernyi nép 
állott. Fényes aranyos menték, papi keresztek, 
csillogó rondjolok, gazdag udvari egyenruhák, 
egyszerű képviselői atillák, kardcsörgés s ünnepé 
lyes hangulat — ez volt a tróntorom várakozó 
képe. Egyszerre harsány éljen hangzott föl: jött a 
királyné, magyar bársony derékban, fehér uszály
ruhában, fején korona; mellette József főherceg, 
a honvédség főparancsnoka, magyar tábornoki 
ruhában; a királyné sokáig állva beszélgetett 
vele az emelvényen ; az udvarhölgyok szintén ma
gyaros nagy díszben jelentek meg.

A király kísérete még fényosb volt, de logfé 
nyesb a trónboszéd, melynek irálya és tartalma 
ogyiránt lelkesített. Még a honvédség régi dicső
sége is hangsúlyozva volt benne. Valami hat vagy 
hét pontjánál zúdúlt föl az éljenzés.

Egy tábornok meglepetve mondá: ilyesmin 
megütköznének Bécsben!

„Miért - feleié szomszédja, - ez az őszinte 
teség árja, melyet kár volna fékezni. Magyar 
ember úgysem engedi száját böfögni, ha valamit 
érez.“

Az udvari estélyen is a szivélyosség gyakran 
megmozgatta az etiquette cifra és merev „spa
nyol“ falait. A király és Józseffőhorcog feltűnően 
hosszan beszélgettek régi honvéd - főtisztükkel, 
(Per ez el Mórral, Ivánkával, Várady Gáborral,) 
valószínűleg a védrendszorről. A királyné podig 
Somssich Pállal és .Jókaival, kinek elmondd, hogy 
müvei közül legjobban szoroti a „Karpáthy Zol
tánt“ s várja utolsó regényének megjelenését. 
A költő úgy felelt,mint egy költőhöz illik: őszin 
tőn, melegen, a férfi hódolatával. A királynő azt 
gondolhatta magában]: „méltó ember müveihez.“

S örvendetos, hogy az előkelőknek, kik hazai 
irodalmunkat cddigelé nem a legbuzgóbban ka 
rolták föl, (sokan, mondjuk ki nyíltan, nőm is 
(ismerők,) maga a királyné ad példát. Egy este 
loüzontct a nomzoti színházhoz, hogy más nap 
óhajtana egy magyar népszínművet látni, s a ki 
tűzött „Porticii néma" helyett előadják Szigeti 
„Kisértotét“, s a királyné gyönyörködve mulat a 
sikerült népalakokon, az eredeti körmönfont
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beszédmódon, melyre a mi páholyaink delnői — | 
félreértve a költészet e sajátos müágát — csak 
fitymálva néznek, s kétszeresen megállítják rá az 
olasz opera édosdcd áriáit, vagy valami Sardou- 
félo mestorkólt párisi parfumo öt. Vasárnap pedig 
a királyné magyar dalokat óhajt hallani, s föl- 
kéroti «a budai dalárdát, mely legjobb karénekei
vel vonul bo a királyi palotába, holott eddig még 
a pesti dísztermek lakóihoz sem volt soha szeren
cséje. A hazai regény, a népszínmű, a magyar 
dal igy jutnak be ogyszorro a logmagasb helyre, 
mielőtt az itthoni „magas“ körök lépcsőin a kellő 
szives fogadtatásban részesülhettek volna.

S a mig a kedvet kapott múzsa igy torjcsztgoti 
szárnyait, a kifáradt politika megy — pihenni, 
nehány hétre. A képviselők búcsúzása pár napig 
tartott. A baloldal tagjai vettek legelőször is bú
csút pártfőnökoiktől; a baloldali ifjúság pedig 
egy bizalmi albumot nyujta át e párt körének; 
lakoma is volt a Frolmer-szállodában, hol pohara
kat ürítettek a jövő diadaálért, de megemlékeztek 
egyszersmind a párton kívüli nagyokról is : De
ákról, (kit Csernátony köszönte föl „önzetlen ha- 
zafiságaért,“) és Kossuthról. — A Deák-körben 
pedig Somssich tartá a búcsúbeszédet, melyben 
meghatva emelte ki szeretett pártvezérük ér
demeit, molyhoz a miniszterelnök egy költői 
hasonlatot is fűzött: Deák és a többség szelleme 
— úgy mond — némi fényt vöt a kormányra is, 
de oz úgy tetszik ő előtte, mint a hogy ok orma, 
midőn a nap lonyugszik : rajta látszik a fény, de 
nem tőle jön.

Fölhasználjuk о szollomdús hasonlatot, hogy 
annak csillogó szárnyán az érzékeny bucsúzások 
színhelyéről egyenest a hangversenyok zengő bon
gó termébe röpüljünk.

A redout kisebb termében ugyanis mi olyan 
fényt láttunk, mely tőlünk eredt, de — fájdalom

— nem rajtunk látszik. Goldmark — о kitűnő 
zenoköltő — ide való, de a német zene hőse 
lett. Nem csak egy jeles müvéhez, liánom ő ma
gához is szerencsénk volt a múlt héten, mert a 
philliarmonikusok moghivták, hogy személyesen 
igazgassa „Sakuntala-nyitányát,“ moly a lcgköl- 
tőihb zenekari müvek ogyike. Megragadó hang 
fostvény oz, melyre a költőt egy ó-hindu drámai 
költemény lolkosité. Dallamaiban keleti bübáj, 
hangszerelésében keleti színgazdagság ragyog. 
Az cltaszitott Sakuntala mélyen sovárgó fájdal
mát búgják a gordonkák s lehelik a kürtök, 
mignein о fájdalmat az engesztelődés kitáruló 
derűje fejezi be. A közönség elragadtatva tapso 
Iá a költőt, ki oly mosoly tálán arccal s oly sze
rényen hajtogatá magát, mintha engedőimet akart 
volna kérni, hogy ilyen lelkesítő müvet irt. 
Schumann Klára is ép ily komoly jelenség 
a zongora mellett. Mélyen átérzett játékával, 
kivált midőn elhunyt férje és Chopin 'müveit 
játsza, minden felé a gyönyörködés moso 
lyát idézi elő; de ö maga mindig egyforma ma
rad, mint a szertartás papnője, midőn áldozik. 
Két látogatott hangversenyt rendezett, s aztán 
nem is játszott többet, csak a királyi palotában, 
honnan az udvarral együtt megint elköltözik a 
pompa és élénkség.

Jön az apály ideje, melyben majd időnk lenn о 
még dr. A kínnal is foglalkozni, ha a múlt héten
— mint valami neki-tévedt lepke — bo nem szál
lott volna az öndicséret gyertyalángjába, moly 
szörnyen megperzsolé. Azt, hogy hátramaradt tu
dományos viszonyainkat szellőztette, habár kissé 
kíméletlen kézzol is, szívesen elnéztük, mert mon
dott sok igazat; de hogy magáról úgy beszélt, 
mint valami új Kopplorröl, azt már a szolid ma
gyar (ermészot nem veszi be. Ne saját szavai, ha
noin tettei dicsérjék az ombort!

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
F. Gy. (Történeti, naptár.) Docombor hó 17 én 

szülotott St. Malóban Broussais Foronc, a róla 
novezott gyógy tani rendszer alapitója : 1772. — 
18 án Albort osztrák herceg Pozsonyban király- 
lyá választatott: 1437. — 19-én m. h. Erzsébet 
királynő, Albort özvegye: 1443. — 20-án — 
21-én szül. Blumauor: 1755. — 22 én Mátyás 
király monyogzöjo Boatrixxal: 1470. 23-án
indult meg a győri vasút: 1855.

— („Családi kép“) cim alatt lapunk mai szá
mának 9-dik oldalán Gyulai László egy szép

életképét mutatjuk bo, mely nők egyik érdeme, 
hogy kerüli a csárda és betyárélet vázolását, mi 
nélkül régibb fostészoink alig tudtak maguknak 
magyar népéletot képzelni; másik érdome, hogy 
a logköltöibb tárgyat: a család csöndes boldog 
ságát állítja elénk a gyormokét b mutató anyai 
szoretotben, a szendo jelenőinek örvendő atyában, 
s hűséget képviselő házi kutyában, s mert az 
élotben mindenütt ott van a fény mellett az árny, 
a derű után a ború, a boldog érzelmek mól lőtt 
a keserűség, a nemos érzés mellett az aljas: azért
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a szeretet, öröm és hűség e szép csoportozatához 
ellentétül oda tette az irigység személyesitőjét is : 
a kutya cirógattatása miatt morgó s tevehátat csi
náló macskában.

*(Dr, Balaam János életltirata.) Hazánk legkitű
nőbb, legtiszteltebb orvos, dr. Balassa dec. 9 dilién 
alig nehény órai komoly betegség után váratlanul 
elhunyt. E kitűnő férfi életpályája tehát, — mely
nek hasznos munkássága a külföldön is elismerés
ben részesült,—érdekelni fogja minden olvasónkat. 
1838-ban a bécsi egyetem orvoskarának tanárai 
előtt egy 24-éves magyar ifjú tévé le a szigorla
tokat, ki rendkívüli szorgalma és tehetsége által 
átalános figyelmet ébresztett, és különösen a hi
res Wattman Józsefnek kedvence lön. E nagy
hírű műtő, látva az ifjúnak feltűnő tehetségeit és 
lankadatlan buzgalmát, örömmel vette őt pártfo
gása alá s 1839-ben kieszközei te, hogy a bécsi 
egyetem mütőintézetébe, mint annak legjelesebb 
tanítványa, felvétetett. A bécsi tanárok e kedvence, 
a bécsi orvosnövendékek e kiváló hallgatója Ba
lassa János volt, ki 1814 május 5-én született 
Jolnamegyében. Az első oktatásokat édes atyjá
tól vette, ki köztiszteletben álló evang. lelkész volt, 
s azután Sopronban , és később a pozsonyi ly- 
ccumban folytatta tanulmányait. 1832-ben mint 18 
éves ifjú Pesten orvosnövendék lett. Itt három 
évet töltött, s a hátra-levő két évet Bécsben fejezte 
be, s az orvosi szigorlatokat is ott tette le, mint 
fentebb említettük, tanárainak és pályatársainak 
felé fordult figyelme mellett. 1840-ben, mint okle
veles műtő a bécsi közkórház egyik sebészi osz
tályára neveztetett ki másodorvosnak, s később 
Schuh tanárnak lön segédje. Ekkor már oly hírre 
emelkedett, hogy 1843. májusban, midőn a pesti 
egyetemen a sebészi tanszék megürült, őt nevez
ték ki annak tanárául, s benne a pesti egyetem 
oly tanárt nyert, milyennel eddig még nem birt, 
s melyet irigyelt tőle egész Európa, sőt Bécsben 
régóta szerették volna magukhoz hívni a hires 
műtőt, ki azonban nem akart megválni hazájától. 
A 48 — 49-iki szabadságharc legyőzotéso után a 
hadi törvényszék több havi fogságra ítélte őt, de 
bobörtönzői annyi kegyelemért esdő folyamod
ványnyal halmoztattak ol a lakosság minden osz
tályából, hogy az átalános rokonszenv és részvét 
о tömeges nyilatkozatainak engedni kénytoleni- 
tettek, s a hires foglyot szabadon bocsátották. — 
Hasonló általános szeretet és tisztelet nyilvánúlt 
iránta ez évben, midőn tanárságának 25 éves 
jubileumát ünneplék, nem gondolva, hogy íem 
sokára gyászos halálát keilend siratni. Nemes
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szivének szép jellemvonását adta akkor, mi
dőn nem gondolva az előítéletekkel, nem azon fé
nyes igényekkel, melyekre hire följogosította 
volna, ogy Karlsbadban megismert szegény leányt 
vett öt év előtt nőül. De mint minden szép tett, 
úgy ez is önmagával hozta jutalmát, mert családi 
élete a legboldogabbak egyike volt. A kitünteté
sek között, melyek pályáján kisérték, első helyen 
kell említenünk hallgatóinak azon rendkívüli 
szeretőiét és tiszteletét, melylyel iránta visel
tettek. Halálának megdöbbentő hírére nemcsak 
minden orvosnövendék elkomorult és megszomo
rodott, de segédje és műtő-növendékei sírva fa
kadtak. Ily szeretet lehet egy tanárnak legszebb 
jutalma, legnagyobb kitüntetése. — A köztisztelet 
és becsülésen kívül felemlítjük még, hogy ö felsége 
kir. tanácsosi ranggal s a Lipót-rend kis kereszt
jével tüntető ki, a magyar tud. akadémia irodalmi 
működésének elismeréséül tiszteleti tagjának vá
lasztotta, s királyné ő felsége budai tartózkodása 
idejére öt ajándékozta meg bizalmával. Megemlít
jük még, hogy a koporsó egyik koszorúját a 
bécsi egyetem küldő, s rajta e magyar föl irat 
volt olvasható: „Balasának, a sebészet nagy mes
terének, a feledhetlon tanárnak és búvárnak, 
Billroth és iskolája.“ Billroth bécsi tanár épen 
előadás közben kapta meg a Balass i halálát tu
dató gyászsürgönyt, s azonnal fölhívta hallga
tóit, hogy álljanak föl az elhunyt tiszteletére.

* (Л doktorok pálcái.) Régibb időben nem is 
tartották valóságos Aoskulápnak az oly doktort, 
kinek pompás, cifraságokkal ellátott pálcája nem 
volt. Némely öregebb, a sz’nvonalról kizökkent 
orvosnál, már csakis ez a pálca ér valamit. Sok 
orvosnak szokása volt, hogy ha a beteg ágyánál 
megjelent, orrához tartotta a bot végét, mintha о 
műtét által az agy velőt akarta volna élesiteni, 
hotry a betegséget fölismorjo Ritkán látni le
festve oly doktort , ki nem orrához bigy- 
gyeztett bottal lenne. — Különben a pálcán 
a gömbnek még különös jelentősége és célja 
is volt: üres lévén, belsejében mindenféle erős 
illatú szerekkel volt ellátva, moly akadályozta a 
nehezebb s ragadós betegségeknél kifejlett vesze
delmes kigőzölgés beszivását. A későbbi orvosok 
már kifeledték ez űrt botjaikból, a célirányosság
ról egészen megfeledkeztek, s csupán tekintély- 
adás végett tevék botjaikat orruk alá, mint a 
költő, ki borzas hajat visel, s azt borzolgatja, 
hogy annál inkább figyolombo vegyék s megbá
mulják a laikusok.

Pesten. Nyomatott az „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai r. társulat nyomdájában. 18(iH.








