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te.“ (A zsidó dalokból.) Költemény Kiss Józseftől. — „ R a b ló k  
a baretagne tengerparton.“ — „Egy magyar szabadsághös- 
r 81 « __„Marino Faliero.“ (Velence köztársasági történeté
ből.) — ” Az apterix-madár.“ D. V.-töl. -  „A „Huszár-bra
vúr.“ Wágner Sándortól.“ — „Házassági szokások több 
népnél.“ Ligeti Józseftől— „Egy hét története.“ Vadnay Ká

rolyiéi. — „Vegyes közlemények.“ — „Irodalom s zeneszót.,, 
— „Szerkesztői üzenetek.“ — „A kiadó hivatal üzenetei.“ — 
„Újdonságok.“

Képek ; Tóth Kálmán. Tengeri rablók a francia ten
gerpartokon. — Gr. Bercsényi Miklós és kurucai. — Steno 
a velenzei dózse trónjára gúnyvorset ir. — Az apterix- 
madár.

I r o d a l o m  é s  z e n é z e t .
__ („Legújabb győri naptár 1869-re“.) Kiadta Czéh Sándor, Г — („Szivdobogó csárdásu,) a legszebb és legkedveltebb

ára ? Érdekes statistikai adatokat találunk benne Györme- népdalokból; zongorára szerzó Herdy Ferenc, kiadta Tá- 
gyére vonatkozólag. * borszky és Parsch Pesten. Ara 60 kr.

Szerkesztői üzenetek.
__Páriába : L. P -nak. Szives le veleit vékonyabb papírra

és mindkét oldalon sűrűbben beírva kérjük,mert Így némelyik 
portója (a büntetéspénzzel együtt) igen sokba kerül.

— Ungvárit : D. K.-nak. Nagyon elkésett az a kép, s ha 
közölnök, a méltányosság követelné a többi vármegye és vá
ros hasonló büszkeségeinek rajzait is adnunk, mit előfize
tőink nem köszönnének meg. A cikkben vannak oly adatok, 
melyeket alkalmilag tán fölhasználhatunk.

— Pesten : T. Gy.-nek. Érdekes közleményének jövő év
folyamunkban készséggel adunk helyet.

•— Zalaegerszegen: H. Gy.-nek. Köszönet a megemléke
zésért; e közlemény bizonyára érdekes lesz többi korrajzi 
cikkeink mellett. Máskorra is kérjük a bekopogtatást.

— M.-Vásárhely : K. Gy.-nak. A jerseyi remete müvét 
adni fogjuk, s ha lehet, a másikat is.
i — Belényesre : F Gy-nak. Rövid időn kézhez kell jutnia. A 
most küldött közlemény folytatását nem kérjük, mert bírjuk 
már azt az egész jövő évre.

— Szegedre : Sp. I-nek. Az ily cikkeke/ egyszerre kérjük 
beküldeni, mert elforgácsolva egyik-másik darab könnyen 
eltévedhet.

— N. - Váradra : S. S-iiek. Kívánsága a jövő évnegyedben 
teljeeülend, mert már az első számokban közlünk kitűnő ré
gészünktől, Rómis Flóristól egy nagyon érdekes és népsze 
vüen irt cikket nA barlanglakokról.“ Emelni fogják e cikk 
érdekességét a’hozzá mellékelt rajzok is.

—- Orosházába : Gy. V-nak
.......... cosí mi lascia ! . .

Che vuol dir quel silenzio ?

A kiadó hivatal üzenetei.
— A  lévai kaszinó t. könyvtárnokának : A régi évfolyamok 

mülapjait most már nem küldhetjük meg ingyen, hanem mint 
jövő évi előfizetőnek, a hármat egyszerre 3 ft 30 krért.

ü j d ó n
* (Királyné ö felsége?) ki meglehet, hogy már 

vissza is tért Bécsbe, utóbbi napokban sok köz- 
intézetet meglátogatott s a nemzeti színházban 
majd minden előadáson megjelent. A királyné 
raindennüt magyarúl társalgóit, s nyelvünket 
igen tisztán beszéli, úgy hogy mindenkit meglep, 
mikép rövid jdő alatt oly alaposan megtanulta 
nyelvünket. О felsége tavaly az angol kisasszonyok 
zárdáját látogatván meg, igen megütközött, hogy 
a fejedelem-asszony nem tudott magyarúl, holott 
az intézet nőnevelö iskola is egyszermind. E na
pokban ismét megjelenvén ott, azonnal a fejede
lem-asszonyhoz fordúlt, s kérdé: „mennyire haladt 
már a magyar nyelv tanulásával. Képzelhető a 
fejdelem-asszony zavara, ki bizony semennyire sem 
haladt!!!

* (Magyar régiségek török kézben.) A bécsi török 
követséghez kimutatás érkezett azon magyar ré
giségekről, melyek a mohácsi csata alkalmával 
török kézbekerültek. E régiségeket, melyek kö
zött hihetőleg becses iratok is léteznek, a szultán 
— hir szerint — hajlandó lenne a magyar kor
mánynak visszaadni. Jó lenne tehát ez ügyben 
lépéseket tenni.

*(.4 katholikus autonómia szervezésére nézve)

S á g o k .
a vegyes tanácskozmány szellemében munkába 
vett terv a püspöki kar által újólag ш ogáilapittat- 
ván, s az mind a kultuszminiszter, mind más irány
adó világi notabilitások helyeslésével találkoz
ván, mielébb a foganatositás stádiumába lép.

* (Becses ajándék.) A székely udvarhelyi kol
légiumnak egy nemes iskolabarát: nagykedei F e
kete Sámuel, nyug. udv. tanácsos, ki már a maros- 
vásárhelyi főiskolának ajándékozott egy nagy régi 
pénzgyüjteményt, most — anyósával : özv. Kendi 
Kandidával egyetértőleg, — hasonló becses gyüj- 
teménynyel gazdagító az említett székely kollégi
umot. Van e gyűjteményben 35 db arany, 40 
ezüst tallér, 290 kisebb ezüst s 41 rézpénz, össze
sen 400. — E gyűjteményről egy nyomatott soro
zat is jelent meg, mely az érmészet művelőit ér
dekelni fogja.

* (Miletics tízvetozár ur sajtópere) Gruics tanár 
ellen — egyik következése az újvidéki sajnos 
állapotoknak — múlt héten tárgyaltatván, a vége 
az lett, hogy Miletics elutasittatott s 305 ftnyi per
költség megtérítésében elmarasztaltatok.

* (Néhány bécsi lap írja) hogy Kállay belgrádi 
konzúl fogna konstntiuápolyi internuntiussá ki
neveztetni.



T ó t h  K á l m á n ,
Alig van néhány Írónk, ki sokoldalú működése 

mellett minden irányban oly népszerűséget birt 
volna kivívni, mint azon férfi, kinek jól talált 
arcvonásait : itteni képünk mutatja be.

Tóth Kálmán a 
forradalom után 
fölmerült i r ó i  
nemzedékhez tar
tozik, annak leg
régibb m u n k á s  
tagja a zászlóvi
vője elnyomatá
sunk sötét idősza
kában, a nemzeti 
érzület, összetar
tás és állami ön
állásunk követe
lése, s e követelés
nek folytonosan 
riadó szóval han
goztatása tekin
tetében.

Közönségünk 
ismeri öt mint köl
tőt, mint dráma
ijait , mint lap
szerkesztőt, mint 
gúnyirót, mint or
szággyűlési kövo- 
tot, s igy munkás
ságát csak néhány szóval vázoljuk. Önvédelmi 
harcunk idején az ő ifjú karja is fegyvert emelt, 
melyet a „sötét napokban“ tollal cserélt föl, ne
mes célra, dicstoljosen forgatván azt a mai napig ;

dalai, a „Vadrózsák" és „Költeményei“ minden 
magyar háznál ismeretesek; akkor tereraté azokat, 
akkor terjesztő bennünk a nemzeti érzést, az ön
bizalmat, akkor juttatá kobza magyar hangjait

fülünk- s szivünk
be, midőn a ma
gyar érzés és ma
gyar nyelv leg
jobban üldözte- 
tének.

Journalisztikai 
pályáját az 1849. 
évben alapított 

,Hölgyfutár* mel
lett kezdette meg, 
mely szépirodal
mi lapnak hosszú 
ideig volt szer
kesztője ; s midőn 
avatlan kezek azt 
tönkre tették , a 
„Fővárosi Lapo
kat“ inditotta 

meg, mely Vad- 
nai Károly kezé
ben szépirodalmi 
lapjaink közt ma 
is az első helyet 
foglalja el.

Költői zamatú 
és magyar izü drámai müveit, az „Utolsó Záchot“, 
„Egy királynét,“ — a „Harmadik magyar ki
rályt/* — a „Dobó Katicát** s a „Király házaso
dik** cimtit nemcsak a pesti nemz színpad leg-

52*

Tóth Kálmán.
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többször adott darabjaiként ismerjük, de olyano
kul is, melyeket az ország minden vidékén mű
ködő vándorszintársulataink is mindenütt bemu
tattak, jó jövedelmet remélvén e népszerűvé vált 
müvek előadásai után.

A politikával Tóth Kálmán 1800-ban kezdett 
tüzetesebben foglalkozni, akkor, midőn a „Bo
lond Miskát“ alapitotta ; s hogy e lapnak az ab- 
solutismus békói közt is maga az absolutismus és 
az azzal szövetkezett germanizátió ellen való bá
tor s önfeláldozó küzdése mily elismeréssel talál
kozott, mutatja azon körülmény, miként e lap
nak rövid idő alatt 8000 előfizetője lett, oly szám, 
milyennel még sem előtte, sem utána nem birt 
magyar lap. A „Bolond Miska“ Tóth Kálmán 
kezei közt s a köréje gyűlt munkatársak segé
lyével, a cenzúra, bebörtönzések és felfüggesz
tések idejében is a szabadság mellett küzdő 
oly hatalom volt az absolut hatalom ellenében, 
melynek szerkesztője bár kétszer is beböríönöz- 
tetett, do azért egy talpalatnyit sem engedett 
azon térből, melyet elfoglalt, melyből nemzeti ön- 
állásunkat hangos szóval védte, mikor meghu
nyászkodva hallgattak, vagy épen aljas sirásó 
bérencekké szegődtek az ezredéves alkotmá
nyunkat eltemetni igyekvő Bach és Schmerling

mellé azok, kik elég arcátlanok ma azon magyar 
kormány kezéből fogadni el condottieriskodá- 
saikért zsoldot , moly magyar kormány létre 
jötte ellen, a nemzetünk mellett tartó journalistika 
ellenében úgy csaholtok, mint jó falatok ígéretével 
felúszitott ebek.

Tóth Kálmánt szülővárosa: B aja , melynek 
1848—49-ben a „legbecsületesb“ Mészáros Lá
zár volt országgyűlési küldötte, nagy szótöbbség
gel országgyűlési képviselőjévé választotta s a 
derék város ez alkalommal magát is kitüntette 
azzal, hogy azt a fiát, ki nehéz időkben a nemzeti 
szellem ébresztésére annyit hatott, s kit az egész 
ország s a főváros tudományos intézetei is kitün
tettek, bizalma legmagasb jelében részeltette.

Tóth Kálmán képviselősége nem volt csillogó, 
de nem is nyom nélküli; négys :er-ötször beszélt 
az országgyűlés folyama alatt, s a ház mindig 
figyelemmel hallgatta cs tetszésnyilvánításokban 
részesítette. A balközép részérő 1 a bél) eg vita al
kalmával ő indítványozta a hirlapbélyeg eltörlé
sét s a győzelem ekkor majd a baloldal részére 
dőlt, mert Tóth Kálrűán indítványa a névszerinti 
szavazásnál csak 20 szónyi többséggel esett el. 
Óhajtjuk, hogy nemes célú indítványát a jövő 
országgyűlésen teljesen keresztülvigye.

Egy ref. lelkész emlékezete.
A „Zsidó dalok-“ból.

Te is ledőltél hát nyugodni.
Egy bölcscsel ismét kevesebb ! 
Halálodról a hirt olvasva, 
Kezemben im a lap remeg.
Majd páros köny gördül orcámra : 
A gyász és önvád ikrei —
Hogy gyermekkorom ősz barátja, 
El tudtalak felejteni :

És mentem büszkén, mint a sajka 
Virágos part közt, szabadon ; 
Szivemben tarka gyermekábránd,
És üde tavasz arcomon.
A nagy utcán haladva végig, 
Gyakran repültek gúny s kövek : 
„Nézzétek csak, hogy milyen kényes 
És cifra a zsidó gyerek !“

Lelkemben, mint varázsütésre,
Egy tűnt világ csodája kél,
És tisztes arcod újra éled 
Neved komor betűinél.
Te ősz fejeddel: én szöghajjal 
A célnál te : indulva én, —
Oly vonzó e kép, mit a távol 
Mint oszló ködöt hajt felém.

— A felvég szélső háza : papiak ; 
Környéke árnyas, illatos ;
Mi távol al  alvégen laktunk 
A kocsmaházban, mely zajos. 
Anyám ünneplőt ölte rám és 
Az útra egy csókot adott,
Intvén : hogy emberségtudással 
Kezeljem majd a — kalapot.

Ismertek a falu kutyái ;
Usziták bár, de hasztalan ! 
Megnyaldosák kis kezeimet 
És hagytak menni útamon.
A tiszteletesék Vidáma 
Farkat csóvált s ugrándozott, 
Midőn hajóm sok vészt leküzdve, 
A csendes révbe befutott.

О csendes rév! ó békés hajlék ! 
A felvégen hársfák alatt!
Mig kő kövön marad faladból,
A fecskék el ne hagyjanak !
Kis fecskéd voltam én is egykor, 
Lelkem szárnyakra itt kapott,
A vén sas elvitt oda, hol az 
Örök hajnal, a hír ragyog,
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A könyves szoba rejtélyében 
Csodás, igéző volt a lég :
Pálmák hajlongtak, cédrus lengett 
S a mirha úgy illatozók.
'Távolban Jefta lánya zenge,
Es sirt a táj hattyúdalán .. ,
—* Folyt, folyt a szó az ősz pap ajkin 
S kelt ezütnben kép a kép után.

Mák ab i harca, Zrínyi vége :
A győzelem és a halál !
Szavánál magasabb nemtőre 
Tudom, hogy sohasem talál.
A prófétákról hogyha ízólott,
Előttem állt a mintakép :
Kék égbe nyúló havas hegycsúcs,
Min a nap végsugára ég.

A tiszteletes nagy asszonyom 
Meg künn a tornácon lesett.
Fehér cipóval, nyájas arccal,
Mint a testté vált szeretet.
Majd közbe fogva, mint nagy embert, 
Kikisértek a kapuig,
És mondták százszor, hogy anyámat 
(A korcsmárosnét!) tisztelik.

Oh jó anyám, minő örömmel 
Fogadtad szíved gyermekét!
Midőn — lengetve kölcsönkönyvem 
Kitárt karodba síeték.
Lihegve, lángzó arccal égtem 
Kalandim elbeszélleni,
De hallgatók a bántalmakról,
Oh, mert ez fájt volna neki!

Vajh, áll még az alvégi csárda?
Es zajos-e mint egykoron ?
A papiakban hogy foly az élet ? 
Virít a hárs az udvaron?
Oly jók, szelídek a kutyák még V 
Dobálnak-é a gyermekek?
S a bakter a zsidókat most is 
Az orrukról ismeri meg ?

Ha most betérnék kis falunkba,
Sok, hosszú kínos év után,
A megviselt, űzött vándorban 
Egy lélek sem ismerne rám.
A korcsmárosné alszik régen,
Agyát az irgalom veté :
Nehány arasz temetőszélen —1 
Jól alszik ott a zsidóné !

Te mondtál áldást sirhalmára, 
Megáldom érte nyughelyed ; 
Hogy legyen álmod, jó öreg, te, 
Oly csöndes, mint volt életed ! 
Bár elfelcdhetélek eddig, 
Ezentúl képed fennragyog 5 
A harcban elvesztém az élőt.,
De a halott —-  kisérni fog!

Kiss József.

Rablók a bretagnei tengerparton.
Midőn Brotagueon keresztülutazásom alkalmá

val egy este vendéglőbe szálltam, — beszéli egy 
utazó, —• s a tűzhelyhez ültem, hol nemsokára 
főtt tojás és tengeri halakból készült eledel pá
rolgóit előttem, nagyon feltűnő volt, hogy a von- 
dúglö személyzete közt sajátságos nyugtalanság 
uralgott. — A szolgák ki- s befutottak, pillantá
sokat csóréitok s végre a közolgő viharról han
gosabban beszéltek, melynek vad moraja már en
gem is tökéletesen elütött célomtól. — Hallottuk 
a menny dörgését s a légen át haragos villámok 
cikáztak. Azt kérdők tőlem, vájjon nem akarnék- 
0 ágyba menni, midőn pedig eleinte ehhez semmi 
kedvet sem mutattam s a kérdést többször ismé
telték, azon gondolatra jöttem, bog/ e kinálgatás 
a tolakodásnak valami jelentőséggel kell bírnia; 
elhatároztam tehát, hogy csak azért is itt mara
dok, hogy önnek okára jöjjek. Láttam, hogy a

falról horgonyokat, rudakat szedtek elő s azért 
megkérdeztem, mit jelentsen mindez ? Kitérőleg 
azt felelték, hogy hajótöréseknél mindig készen 
kell lenniük a parton. A beszédnek 'én mégsem 
hittem s látszólag aludni mentem szobámba, hol 
miután a villámok lecsöndesültek, a nyitott ablak 
elé álltain. Nemsokára azt vettem észre, hogy 
alant élénk mozgás van; az istáiéból egy tehe
net vonszoltak s egy lámpást hoztak elő, melyet 
a tehén szarvai közé kötöttek. — E különös lát- 
mány annyira fokozá és foglalkodtatá képzelnie* 
met, hogy tovább nem maradtam az ablaknál, 
már azért sem, mert nagyon gonosz pillantásokat 
vetettek ablakomra, mivel gyertyám még égett. —• 
A hátulsó lépcsőn, mely egy odatámasztott laj
torjából állott, loosontam 3 az éji csodálatos menőt 
után tartottam , moly mint látszott, a partot tűzte 
ki iránycéljáúl. A tenger még mindig zajlott, a

(32*
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néma menet pedig, melynek élén a vendéglős a 
lámpnvivő tehenet vezette, utána pedig a tőrökre 
dorongokkal fegyverzett szolgák haladtak, a part
hoz közeledett. Odaérkezve, a parasztok a szik
lák közé vonúltak, a vendéglős pedig a tehenet 
egészen a partra vezette, ott eloldozta s futkosni 
engedé. Igen sajátságos lelki benyomást tett a 
tehenet a parton ide-oda ügetni látni, fején a boly 
gótüzzel, molylyel néha a magasan zajló hullá
moknak szökött s melyek befecskendék. — A ten
geren nemsokára egy fekete tömeget láttunk ide 
s tova mozogni s olykor vészteljes kiáltások ban

kok s élelmiszerekkel megrakodva tértek vissza, 
mig a szerencsétlen megfeneklettek jajgatva ki
átkoznak utánuk. Gyalázatos egy jelenet volt ez 
s én siettem vissza lakásomra, hova nemsokára 
a tengerparti rablókat is visszatérni láttam. Álom 
egész éjjel nem jött szememre, s midőn reggel a 
vendéglőbe lementem, mindent rendben találtam, 
az álmos arcok azonban és a megzavart nyugta
lanság, rósz lelkiismeretről tanuskodának.— Hogy 
én eltávoztam, igen szivesen vették. Később tud
tam meg, hogy a jó bretagneiak hírneves jószí
vűségük dacára is szeretik a szegény hajóst a

Tengeri rablók u francia lengei|nii’tolvou.

gozák túl a vihar moraját. — Ez kétség kívül egy, 
a vihar által árbocától megfosztott hajó volt. A 
habok mind magasabbra verődtek s végre a hajót 
a messzenyuló sziklafokra csapták, hol úgy meg
állóit,, mintha odagyökeredzett volna. — Az elrej
tőzött suhancok most előfutottak s patkányokként 
másztak a hajóra. Nem sok idő telt bele s árucik

tengeren lámpahordozó teheneik által, mely azon 
hitet költi fel bennük, mintha a parton világító
torony volna, a partra csábítani, hol a sziklák kö 
zött nyomorultan kell elveszniük, - régi szokás 
vagyis jobban mondva erkölcstelenség ez normán 
nők és angolszászok bukása idejéből.

hgy magyar szabadságliösröl.
E hős gr. Bercsényi Miklós, II. Kákóczy Ferenc 

főhadvezére, kiről más alkalommal már közöl 
tünk volt egy érdekes cikket, ungvári lakását is-

j mortetve, melyből a hona mellett oly kitartó bűz 
j galommnl harcolt, a hitszegé a hazánkat szabad 
I sagaitól mogtosztani akaró osztrákot szive mélyé-



böl gyűlölő nagy hazafinak kora színvonalán álló született, atyjától fényes hírnevet, hősi lelket, grófi 
finom műveltsége, tudományos képzettsége s mű- rangot s nagy terjedelmű birtokokat örökölvén, 
vészet-szeretete kitűnhetett. Ezen Bercsényi Miklós volt a hazának és a sza-

Ez alkalommal Bercsényiről néhány életrajzi badságnak logiinnopeltebb hose, II. ltákóczy Fe- 
adatot közlünk itt, a líákóczy-kort rendkívüli buz- rencnek hires fővezére s fejedelmi helytartója,
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(ír. bercsényi Miklós és kurucai.

galommal tanyulmányozó s az arra vonatkozólag | hazánk azon időszakában a leglángoszübb, lege 
megbecsülhotlon adatokat napvilágra hozott Thaly | szcsebb és legnemesebb magyarja.
Kálmán után. Bercsényi Miklós igen gondos neveltetésben

Borcsényi Miklós, о néven második, 1064-ben i részesült, mit mind kitűnő műveltsége, mind a
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klasszikái irodalomban való jártassága mutat; 
gazdag s nagytekintélyű atyjának som belátása, 
sem eszközei nem hiányzottak arra, hogy egyet
len fiát kitűnő emberre képoztesse. Felsőbb tanul
mányait valószínűleg az atyja által nagyon pár
tolt n.-szombati egyetemben végezte s aztán 
Bécsben is töltött néhány évet, s a természettudo
mányok kedvelését s müvészet-szeretetét tán on
nan hozta magával, valamint a német nyelvben 
való jártasságát — meg a németek mély gyü- 
lölését is.

Neveltetésének azonban cs*k egyik oldala volt 
tudományos; a másik a katonai volt, melyben 
atyjának s Eszterházy Pál nádornak oldalánál 
részesült. A hadi pályán csakhamar oly fényesen 
haladt előre, hogy 28 éves korában már ezredes, 
Szeged vára főkapitánya, az ahhoz tartozó te
rület és véghelyek főparancsnoka s Ungmegye 
örökös főispánja volt. Mint ilyen tekintélyes four 
szerzé meg lloldmezővásárhelyt és Makót, de 
még nagyobb jószágot kapott első nejével, a dús 
Homonnai Erugethek egyik végső ivadékával, 
Drugeth Krisztinával, t. i. Ungvári a hozzá tar
tozó 200,000 holdnál terjedelmesb uradalommal. 
Miután a Drugethek kihaltak, ö lépett nyomukba. 
Második neje az elébb gr. Erdődy bán, azután 
gr. Draskovits országbíró után özvegyen maradt 
gr. Csáky Krisztina lett, kivel fényes udvart tar- !
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tolt hol Ungvárit, hol Temotvényvárában, hol a 
brunóci várkastélyban ; legkedvesebb lakóhelye 
azonban Ungvár volt s ide vonult félre, midőn 
nemzetének az osztrák általi soknemü zaklatását, 
a sok törvényszegést, a bécsi udvar önkényét, a 
népnek a német katonaság általi nyomorgaFat i- 
sát többé nem tűrhette ; midőn a keserűség poha
rát csordultig érzé, s midőn nemes lelkében me
rész tervoket kezdő forralni.

Ungvárral az ifjú II. Rákóczy Ferenc kedvos 
lakóvára : Munkács, szomszédos s ennélfogva a 
két nagy omber gyakran találkozott. Ekkor fej
lett ki benső barátságuk cs Bercsényi felkölté a 
петез szivü ifjú fejedelem tüzlolkében ama szent 
eszméket: a hon szabadságáért való rajongást, 
melynek mindketten — mártírjai lőnek, keserű 
száműzetésben kellvén búsongniok hitszegeit ura
lom alatt nyomorgó hazájuk sorsa fölött.

Képünk Frecskai rajza után gr. Bercsényi 
Miklóst, a németek által annyira rettegett kurucai 
élén ábrázolja, azon hőst, kit nemzotünk mind 
annyiszor sóhajtva emleget a „Hej Rákóczy, 
Hej, Bercsényi! — Magyaroknak hős vezéri“ 
című dalban, valahányszor gyásznapok borúinak 
reá. A nem rég múlt évtizedben is együtt emle
gettük sóhajtva Rákóczy s Bercsényi nevét, utolsó 
szabadságharcunk hőseinek neveivel.

Marino  F a l i e r o .
(Velence köztársasági történetéből.)

A nagy Dandolo András, ki tizenegy évig vi- 
selé a dózsei méltóság biborpalástját s kagyló
alakú süvegét, csak az imént húnyta be szemeit 
örökre. Bú és boszuság siettető a tisztes ősz ha
lálát, mert a szerencséje folytán elbizakodott 
büszko köztársaság neki is csak hálátlansággal 
fizetett, mint annyi más hü szolgájának. Az ősz 
hős végre szent Márk templomának márvány sír
boltja alatt lelte föl azon nyúgalmat, melyhez éle
tében nem juthatott, s most már méltó utódjáról 
kellett gondoskodni.

Bárha Velence állami élete a főcsaládok 
cselszövényei, pénzvágya, a nobilik (nemesek) ura
lomra törekvése, s a nem nemesek valamint a le 
igázott tartományok irányában való zsarnoksága 
miatt sokat szenvedett, — szerencséjére mégis 
mindig legjobb s legkitűnőbb fiaira esett a dózso- 
választás, s így a signoria most is korának leg- 
hősebb, legjelesebb férfiára, a közel nyolcvanéves 
Marino Falierora adta szavazatát,

1354. szeptembere vala, midőn Rómában— hol 
a köztársaságot épen mint annak követe képviselő, 
— érte megválasztatásának hire s azon parancs, 
hogy rögtön induljon haza. Marino Faliero nem 
vonakodott engedelmeskedni, mert az uralkodás 
fönsége az emberre mindenha oly büveröt gyako
rol, moly feledteti vele mindazon veszélyeket, me
lyek uralkodásával karöltve járnak.

Velencei dózsénak lenni sohasem volt veszély 
leien ; mert a megválasztottat sem sükorosmükö- 

( dése, sem balszerencséje nem óvta meg a zsarno 
I koskodó főnemosség szeszélyeitől, moly a legma 
I gasb fokú társaséleti művelődés mellett minden 

érzékét elvesztette a jogosság iránt. Marino Fali
ero jól tudta, hogy az előtte uralkodott ötven dó- 
zso közül ötöt máglyán égettek el, elébb kiszúr
ván szemeiket; hogy ötöt legyilkoltak, kilencet 
hivataláról letettek, tizenkilencet bolzavarok ta
szítottak le a trónról, öten bú és üldöztetés miatt 

1 köszöntek le s ketten a köztársaságért harcolva
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estek e l ; tudta továbbá, hogy a tanácsban ülő no- 
bilik, kiknek minden törekvésé csak szerzésre s 
élvezésre irányult, — sem diadaluk érzetében, 
som pedig veszély idején nem engednek valami 
nagy hatáskört az általuk választott dózsénak.

Sőt ezen nobilik, kik születésük és hosszas szo
kásnál fogva a hatalom legnagyobb fokára jutot
tak, önkényükben annyira mentek, hogy a tanács 
engodelmo nélkül megtiltották a dózsénak méltó
ságáról lemondhatnia s kényszerítők a megválasz
tottakat javaik elkobzása büntetése alatt — 
a látszólagos uralkodás terheit viselni.

Az uralkodó velencei főnemesség jellemét köny- 
nyen megítélhetjük azon esetből, miként Foscari 
Ferenc dózsénak a tizek tanácsa parancsára saját 
ncmeslelkü íiát két ízben is kínpadra kellett vo
natnia s száműznie, mig végre önfeláldozó szol
gálatai dacára öt magát is letették s hogy a ve
lencei szárazföldi hadsereg fővezérét, Carmagnolit, 

ki Bresciát bevette,Macáiénál győzelmeskedett 
s 10.000 milánói harcost fogott el, — a tanács ti
tokban halálra ítélte , minthogy Carmagnoli ké
sőbb Cremonát nem bírta elég gyorsan bevenni; 
elitélletése után azonban még nyolc hóiga hadse
reg élén hagyták őt, a nélkül, hogy legkisebb 
sejtelme is lett volna a reá várakozó végzetről; 
csak azután csalták őt valamely ürügy alatt Ve
lencébe, kínpadra vonták s erre kérlelhetlonül 
kivégezték. Carmagnoliuak ólomba öntött feje j 
most is ott lóg Velence egyik templomának ajtaja 
fölött, csúfságból fakoporsóba helyezve, mig gya
lázatos bírálnak emlékét nagyszerű márvány mau
zóleumok tartják fenn.

Tehát ily furfangos gazemberekkel volt dolga 
a vén Marino Falierónak, midőn ősi szokás sze
rint a tanács logidösb tagja a dózse-palotának 
úgynevezett óriási lépcsőjén (az azt diszositő 
szobrokról igy nevezve,J a fejedelmi palástot nya
kába akasztotta s a dózso-süveget, galambfehér 
fejére helyezte; mire aztán szintén régi szokás 
szerint a Buccintauronak nevezett pompás bárká
ba szál'ott s kíovczvén a nyilt tengerre, gyűrűt 
dobott annak hullámai közé, igy jegyezvén el 
Volenco számára Adriát.

A csatornákon, Volonee ozon közlekedési erein, 
a Didónak nevezett szalagalakú szigetnél s a ten
geren ezrei hemzseglek az ünneplésen diszcsitett 
hajóknak; a kicsapongások és féktelen szenve
délyok miatt jobbadán beesett arcú és olsoványo- 
(1 ott nobilik drága Öltözetekben jelentek meg, 
oly karddal oldalaikon, melyet csak kevesen bír
tak vitézül forgatni, s a magasztos látványt szép

és nemes alakú hölgycsoportozatok tevék elbá 
jól óvá.

Marino Faliero komor vala. Hatvan éven át 
szerencsével hadakozott ő vizen és szározon a 
magyarok, törökök és olaszok ellen, megverte 
Mastinot Trevisonál, a génuaiakat a Bosporusban , 
a szarakénokat Szmirna előtt s mint követ is sok 
hasznos szolgálatot tett a köztársaságnak ; de most 
mégis aggadalom nehezült szivére, mert a gé- 
nuiak Dória vezénylete alatt tengeren , s Ma
gyarország, Aquiléja pátriárkája és Pádua: a szá 
ráz felől fenyegetők Velencét ismét. De ezen ko
morsága dacára is időnkint boldog mosolyt lehe
tett a dózse arcán észrevenni, midőn szép és fia 
tál nejére, a nemes Loredano leányára gondolt, 
kit azon aggok egész fiatal hevével szeretett, k i
ket a természet rendkívüli életerővel ajándéko
zott meg.

Ezen szép nő bírása képezé Marino Faliero 
munkásságteljes életének örömét, de о nő bírása 
egyszersmind sötét végzetévé vált.

Velence történelmében ugyanis a legszárazabb 
szavakkal az van följegyozve, hogy Marino 
Faliero nejével egy fiatal és szép főnemesnek, 
8teno Mihálynak viszonya volt.

De ha csakugyan Steno Mihály volt az, ki az 
agg dózse becsületét bűnösen beszennyezte, ez 
esetben kétszeres gonoszságot követett el, mint
hogy aljas bűnének ily módon önmaga volt ki- 

’ kürtölője. Ugyanis mig Marino egész lelkét a 
Sapienzánál elvesztett tengeri ütközet s a génua 
iák fonyegetö magatartása egészen elfoglalta, s 
mig maga a város a carueval ezerféle kábító bo
hóságaiba merült, Steno éjnek idején a dózse-pa- 
lotába lopódzott s gyáva tolvajként reszketve, 
következő szavakat irt a dózso trónjának támlá
jára :

Marino Falier, collá sna bellti Donna, - -  
Altri la gode, ed egli la mantiene!

(Marino Faliero az ő szép nejével, — ki má
sokat gyönyörködtet s 1; it ő (a dózse) tart el !)

E gúnyos szavak mintegy a szél szárnyán re 
pülték be egész Volcncét, melyek az alsó nép
osztály körében szájról szájra jártak, mig a főne* 
mosség ravaszúl eut'ogott.

A köztársaság fején Steno a legnyersebb meg 
gyalázást követte el, moly meggyalázás akár 
bírt alappal, akár nem, büntotcs nélkül nem ma
radhatott, annálinkább nem, mert napfényre jött 
az is, hogy ama sorokat Stcno irta, ki — megle
het — - maga dicsekedett, ezzel könnyelmű pajtá
sai előtt. A gúnyiró a magán becstelenités hatá
rát túllépte, nem azért, mert az állam fejét illeté
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rágalma tövisevei, hanem, mert azon trónt mocs
kolta bo azzal, mely köztársasági vala! Steno 
kétségkívül az állam elleni bűnös volt, s hogy

voszniök, darabokra aprított húlláik a csatorná
ba dobatván, halak martalékául.

Velence fejedelme méltán remélhette, hogy a

Az apterix-madair, (Szövege a lapon.)

miként szoktak az ilyenek bűnhődni, arról tanús- j 
kodáuak a dózse-palota ólomf< delei, az állambör- 
tön viz alatti fülkéi s a „sóhajok hidjau, melyen 
ha átléptek az elítéltek, hóhér keze alatt kellett

signoria, mely önválasztotta fejében szintén meg
gy aláztatott, a bűnöst nemcsak a törvény betűi 
értelmében, de önkényének egész szigorával fogja 
sújtani, dacára annak, hogy Stono tagja volt a
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negyvenek tanácsának. Azonban a politikai es 
társadalmi rothadás Velencében ekkor már any- 
nyira elharapózott, bogy a főnemesség a dózsét 
már nem tekintette tényleges és jogszerű fejének, 
hanem csak bábnak, kinek meggyalázása — sze
rintük — nem lehet egyszersmind az állam meg
gyalázása, ha a sértést nobile, nem pedig a nép 
fia követte el. Hahogy a nép fia követte volna cl 
a sértést, ennek már okvetlen csak azért is sú
lyosan kellett volna lakolnia, mert a dózso sze
mélyében nemes embert bántott meg.

A tanács Stenot „pro forma“ négy hétre olcsn- 
kaita, fej vesztés helyett.

Az öreg dózse vére föllázadt e hallatlan mél
tánytalanságra ; boszúszomját most már nem 
olthatta cl csak egy személy : Steno veszte, kit 
könnyen el tétethet ett volna láb alól ; hanem mog- 
esküdött, hogy porba fogja zúzni az egész főne
mességet !

Marino Faliero e végből összeköttetésbe lépett 
az elégedetlen néppel, az úgynevezett plebeju
sokkal, —- melynek az elkényeztetett s azért 
zsarnokivá lett főnemesség torkára lépett volt; 
maga köré gyűjtötte, azokat, kiknek a főnomosok 
nejét elrabolták, leányát elcsábították, vagyonát 
elszedték, vagy másképen tették boldogságát és 
nyugalmát semmivé. Marino Faliero célja nem 
volt kevesebb, mint a tizok tanácsát, aztán a 
negyvenekét, az avogadorikat vagyis az állam 
ügyészeit, szóval mindazokat egyszerre logyil- 
koltatni, kik a fennálló kormányzatban részt 
vettek ; erre a várost forradalomra kelteni s ma
gát a népuralmon alapuló új államszerkezet élére 
valóságos fejedelemmé akarta kikiáltatni.

1355. april 15-dikén, Marino Falierónak dózsé- 
vá beiktatása után alig néhány hónapra kellett 
volna az Jsszeesküdteknek a Márk-torony nagy 
harangjának megszóla ására — mit csak a dózse 
parancsára volt szabad megkonditani — a palota 
tanácstermébe sietniük s az ott összegyűlt tanácso
sokat (kiknek a Márk harangja hangjára min
dig meg kellett jelemről?,^ ott egytől egyig le
gyilkolni. Az összeesküdtek másik részének

I meg ezzel a kiáltozással kellett volna a népet föl
riasztania, hogy „jönnek a génuaiak !“

Azonban az összeesküdtek egyiko jóolovo olá 
ruita a tervet s az igy megmenekültek egész dühe 
most saját áruló fejedelmük s annak plebejus 
társai ellen fordúlt. A signori di nőtték, (az éj 
urai,) a tizek tanácsának ezen poroszlói, azonnal 
elfogták Marino Faleriót saját palotájában; a 
negyvenek — köztük maga Stenno is össze
ültek Ítélni, 8 mert az avogadorik a dózsét haza
árulással vádolák, az Ítélet gyorsan mondaték 
ki. E szerint Marino Faliero, dózso, dolla Valló 
gróf, tanácsos, a szárazföldi s tongori haderő 
volt főparancsnoka : pallos általi halálra kárhoz- 
tattatott; arra kárhoztattatott továbbá, hogy ja
vai elkoboztassanak s neve csak nagy csapások 
tói való megszabadulások hálaünnepén ojtessék 
ki, milyok az ellenség, döghalál és földindúlastó^ 
való megszabadulás.

Marino Falierót 1355. april 17-dikén ugyan
azon óriás lépcsőn végezték ki, melyen néhány 
hónappal ezelőtt megkoronáztatása oly nagy 
ünnepélyességgel ment végbe ; ezen lépcsőt pedig 
azután — mely a főnemesség ellen fellázadtalak 
vérével volt bemocskolva,miként mondák,-- földig 
lerontották, mert a Velence arany könyvébe beirt 
nemesek egyike som lépdelt volna fel azután 
annak fokain a nagy tanácsterembe. Azóta egy 
másik óriási lépcsözet emelkedik a dózsepalota 
udvarán, bomenvo annak bal oldalán.

A dózse-palota most is azon állapotban van> 
a hogy évszázadok előtt volt, s ha a látogató 
megtekinti milliókat érő műkincseit, a dózse vá
lasztó nagy terem mennyezete alatt köröskörül 
ott látja az Adria királynéja fölött, Attila idejétől 
egész Maninig (1848- 49) ezer és négyszáz éven 
át uralkodott dozsék arcképeit. Ez arcképek ke
retei közé azonban egy helyütt fekete lepol van 
lestve, s arra nagy fehér betűkkel о szavak írva: 
„ Marino Faliero, hazaárulás mintt lefejeztetett.11

Stono pedig, о tragédia indító oka, Marino F a
liero ki végeztetése után negyvenöt év múlva 
ugyanazon dózsoi trónban ült, melyot oly gyerkőc 
módra meggyalázott.

Az apterix madar.
Nincs tudomány, moly jobban mut itná, hogy a 

földön minden mennyire múlandó, mint épen ma
gának a földnek történelme. Azon milliókra ter
jedő évek alatt, melyek óta nem a föld léteiének, 
hanem a rajta kifejlődött szerves életnek találjuk

már világos jeleit a sziklák között, - egymásután 
tűntek el róla annyi állat és növényvilágok, me
lyeknek csak halvány nyomait tárták meg az áll
hatatos sziklák.

E nagyszerű enyészeteknél egyénekről,melyek-
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nek élote pedig talán századokra, sőt ozredokre 
nyúlt — szó sem lehet: az egyén élete a föld éle
tében észrevehetőn eltűnő rövid perc; itt csak a 
születése s halnia mérhető; — s mily gyorsan kö
vetik, mily gyakran váltják még ezek is föl egy
m ást! A mi tegnap volt, ma már nincs : a hatal
mas óriások, a 80—200,000 év olőtti kor hősei: 
a barlangi medvo, hiéna és mammuth, melyeknek 
szomszédságában oly békén alussza örök álmát az 
ős-ember, az akkor még oly igénytelen, a homo 
sapiens (bölcs ember,) mind nincsenek immár, ho
lott most az akkori uj polgár utódai még oly fenn 
hordják fejőket. Az ősi kortársaknak csak óriás 
vázait bámulja a mai kor fia, s nem jut eszébe, 
hogy egykor majd tán az övét is igy bámulják a 
még fejlettebb utódok, mintegy kihalt, de „nagyon 
okos“ fajét . . .

Boldogságunk látkörünk rövidségében rej
lik nagy részhon, s kellemetlenül hatnak ránk 
a ,,memento mori“-k , valahányszor a múlt 
és jövőre intő emlékek csapódnak clébünk; 
de ez emlékeket készakarva elkerülni gyávaság, 
annyi mint félénken behunyni szemünk a máskor 
pedig úgy óhajtott halvány fény előtt is, melyet 
a múlt ismerete jövőnkre vet.

Ily emlékek a legközelebb múlt ősvilág kihalt 
vagy kihaló fajainak itt-ott meg lézengő példá
nyai, melyekben a múlt élote küzd még a megvál
tozott jelennel, migncm a legutolsók is elpusztul
nak a földről, mely többé nem nekik va'ó.

Az őskor ennyi gondolatot költő emlékei közé 
tartozik a csudálatos lény, melyet mellékelt ké
pünk mutat. Madár — szárny nélkül! illő képv - 
selöjo azon fajnak, mely ily tökéletlen alakban 
millió évekkel előzte meg az embert a földön, de 
a melynek ma is virágzó utódai már mint köny- 
nyed légi szárnyasok röpködnek felettünk. Ki hitte 
volna akkor, mikor még csak a gyikoknak voltak 
szárnyaik, hogy a kétlábú földi lények, melyek 
iránt a tormészot mostohább volt a többi 4 lábúak 
mellett, — ogykor még majd a légbe kerülnek 
fel V — s ki hinné most, hogy az emberből majd 
valaha még másforma lény is válhatik ?

Már lábnyomaik mutatják, hogy áz ős-kor ma
darai oly különbözők lehettek a mostaniaktól. 
Eszakamerika folyói partjain oly nyomokat ta
lálni, melyeket 3 vagy G hüvelyk hosszú lábujjak 
hagytak hátra az akkor még lágy iszapban : épen 
nem ritkaság; de ezek mellett vannak ott lábnyo
mok, mely akiieknek egész kiterjedése fé l öl és fé l láb, ' 
s melyekben az egyes áj jak  hossza iy 2-  2 láb, 
s vastagsága fél láb, tehát akkora, mint egy em
ber-comb. Ha csak azt látjuk is, l.ogy о lábaknak

egy egy lépése egy vagy másfél öl volt, már sej - 
ditlmtjük ez állatok nagyságát, In pedig tekintetbe 
vesszük, hogy a feltúrt föld, moly a lábnyomok
ból tolatott ki, szintén csaknem félláb magas sán
cot képezett о lábujjak körül, — nem látszik igen 
tú’zottnak némelyek azon véleménye, hogy ez 
őskori madarak túlhaladták nagyságban az ele 
fántot, annyival inkább, mivel az akkori többi 
állatok is óriások voltak.

E sok tekintetben érdekes osztály tagja tehát a 
mi választottunk is, az Aplerix,az oly különös Ausz
tráliának ép oly különös lak ója.Itt, de főleg a tenger 
leghozzáférhotlenebb szigetein, az erdőkkel boritott 
hegyek közé vonulva folytatja e madár különc éle
tét. A nappalt rendesen sziklahasadékokban, vagy 
más mélyedésekben szunyadva tölti, hanem aztán, 
ha a szürkület beáll, vagy a hold fátyolozott fénye 
ömlik el ez örökködü vidékeken, ekkor jön meg 
az Apterix világa. Esetlen bukdácsolással jönnek 
ilyenkor elő, hogy a fplyók és vizek partjain ki' 
fogyhatlan türelemmel várják, mig a viz körül élő 
apró férgek és bogárkák hosszú csőrük elé kerül
nek majd, s jóllakás után saját módjuk szerint 
mulatsággal vidámitsák a magányt.

Az embert átalában igen kerülik, mint ez a tú
zok és strucfélékről is tudva van, mintha csak sej
tenék, hogy ez az ő leghatalmasabb ellenségük, 
s hogy azóta lett hozzájuk mostohává a föld, a 
mióta e parvenu rajta megjelent. Azonban a hang
utánzás által gyakran megcsalatva, egészen az 
ember közelébe jönnek, a midőn vagy kézzel 
megfogják s nyakukat kitekerik a benszülöttek> 
vagy futás közben bottal veretnek agyon.

Nevezetes sajátsága e madárnak, — mi őt min
den mostan élő fajtársaitól megkülönbözteti — csak- 
rom érthetetlen költési módja. A bentlakók már 
többször beszélték, s uj. bban európai utazók is 
állitják, hogy tojásait, -- melyek oly nagyok, hogy 
egy-cgy az ampa-madár súlyának ‘Д-ed részét 
teszi, — kis mélyedésbe, vagy ha сзак lehet, a 
fák gyökerei alatt levő üregekbe dugja, hol azokat 
mohval és levelekkel gondosan befedi, maga pe
dig aztán e tojások alá jó mélyen lyukat ás a földbe, 
oly nagyott, hogy ő épen beférhessen, s hátával 
addig dörzsöli a földet, mígnem az egészen a tojá
sig kopik, hogy igy aztán a madár háta a tojással 
érintkezésbe jöhessen. Ily helyzetben melengeti 
vagy inkább forralja áléiról G hétig állhatatosan 
szülöttét, mig azt felülről, a rajta korhadó lombok 
hevítik, s csak midőn kicsinyo kikelt, akkor veszi 
azt szárnya hiányában anyai lába köze.

Nem kevésbbé feltűnő azon képessége, melyet 
egy nem rég Európába került példányon tapasztal
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tak. Az 1852-ben Erskine kap. áltíil a londoni 
állatkertnek hozott nőstény apterix ugyanis, jólle
het már több éo óta nem pár zhatott, még>s 1863- 
ig tízszer tojt, s itt is mint hazájában, nagy szor
galommal kezdett költeni.

Ha csak e két utóbbi jellemvonását vesszük is 
tekintetbe e csudálatos madárnak, s ha tudjuk, 
hogy benne csak egyik kissebbszerü tagját látjuk

azon mesés állatvilágnak, mely az ember megje
lenté előttiakta a földet, — nem csodálkozha 
tunk, ha napjainkban amiveltebb nemzeteknél oly 
nagy érdekeltséget volt képes maga iránt költeni 
e múlt kor, mely máris mcgbecsülhetlen adatok
kal bővité az embernek eredetileg oly szűk lát- 
körét.

/>. V.

Házassági szokások több népnél.
Mióta Ádám apánk Évát nőül vette, azóta foly

tonosan dívik a házasság. A házasság rózsalánc, 
mely két szerető szívet egymással összefűz ; de a 
rózsalánc gyakran türhetlenné válik, ha a há
zasfelek közti szoros viszony lazúl.

Csodálatos, hogy m nden nép példabeszédében 
annyi gúnyos megjegyzés van a házasság mellett 
és ellen; Petőfink azt mondja: „ Ez rivol terein a 
fán a megy, Feleségem van nekem csak egy ; 
De mikor még ez az egy is sok ! Előbb-utóbb sír
ba vinni fog!“ Máshol megint igy szól: „Feleség 
nélkül félcsizma életünk.“ A keleti származású

zsidó igy szól: „A ki megnősül, az nem buzgó zsidó, 
mert házi keresztet vesz magának.“

A könnyüvérü francia pedig: „A kinő nélkül 
lakik, az nem ismeri az örömet és j ó t m á s h o l  is
mét: „A ki foleséget akar, az viszályt is akar.“ 

A liorvát igy gondolkodik: „No siess a há
zassággal, mert ámbár feleség nélkül el nem le
hetsz, csakis későn nősülj“. A német pedig :„ Férj 
nő nélkül, fő test nélkül; nő férj nélkül , test fő 
nélkül.“ Az olasz pedig igy é cél : „Férj nő nél
kül, szamár teher nélkül.“ „Házasság cs akaszt is 
a sorstól függ!“ mondja nyiltszivü Jolin Bull.
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„Még a jó házasság is penilencia“ Lölcselkedik 
az orosz. „A házasság jól Ízlik, de roszul esik.“ 
„Házasodj, s elveszted álmodat !u szól a hevesvérű 
spanyol. „A nő nem hegedű, melyet miután rajta 
játszottál, ismét eltehotsz !“ szól isméi az orosz.

A házasság sorsjáték, melyben az egyik nyer, 
a másik veszt, az egyik minden reményét abba 
helyezi, mig a másik azt abban örökre elveszti. 
A soknejű arab igy szól : „Ne nősülj meg, mielőtt 
nem tudod, hogy ki és hova való a nő ?“—A termé
szet dönthetlen szavát pedig „a nő a férfi ked
véért teremtetett“ hányán nem akarják megér
teni, hányán vannak, kik hivatásukat) „szapo 
ritsd az emberi nemet“ fel nem fogv ■ : magányba 
vonulnak, „s egyedül töltik cd éltüket, mig ismét 
mások a természettől bőven nyert adományokkal 
visszaélve, bujálkodásban lelik gyönyörüket; igaz 
marad tehát, hogy a bujái kodás ragály, mely 
mintegy boeszi magát az ember testébe, s meg
rontja mind a testet, mind a lelket, s az embert 
virágzó korában sírba dönti. Azért tehát háza
sodjunk !

A menyegző legszebb ünnepe életünknek, s 
magától értetődik, hogy ily nagy ünnepen öröm 
is uralkodik a házban. Őseinknél hajdan ily la
kodalom hetekig is eltartott, de még ma is van
nak helyek, különösen az Alföldön, h"l ily lako
dalmak 4—5 napig tartanak. A lakodalmaknál 
furcsábbnál furcsább szokások divatoznak, s mi 
feladatunkká tűztük ezek leírását.

A zsidóknál a házasulandó férfi a kiszemelt 
leányhoz megbízottját: „Sehatehen“ küldi, ez olt 
beszél megbízója jó tulajdonairól, és ha a leány 
és szülei beleegyeznek, megtartatik a kézfogó, itt 
azután a hozományról: „Nedán“ is beszélnek,mert 
tudva levő dolog, hogy a zsidóknál a nők pénz 
beli hozományt hoznak ; megírják a „Tenomot“ 
(szerződést) és három hét múlva megtartják a la 
к odalmat. Esküvő előtt a rabbi elmegy a leányos 
házhoz, ott a menyasszony fejére téve a fátyolt, 
megáldja és elmegy. Azután megindul a menet, 
elől a vőlegény a két vőfél lel és jó barátaival, 
utána a menyasszony a nyoszolyolányok és ba
rátnői val. A templomba érve imádkoznak. Imád
ság után a vőlogényt apja és leendő ipa meg
gyei jtott viaszgyertyával az oltár elé vezetik, a 
rabbi elmondja az áldást; csakis ezután vezetik a 
menyasszonyt az oltár elé. A rabbi itt beszedőt tart 
a házasfelek kötelmeiről, ezután áldást mond a bor 
fölött, és egy borral tölt serleget ad az ipának, ki ezt 
a vőlegénynek adja, az ajkaival érintve anyjának, 
az ismét a menyasszonynak nyújtja, ki szintén 
ajkaival érinti a serleget; most történik n gyűrű

kicserélés és a szerződés felolvasása, ezután az 
új házaspár a tömeg szerencsekivánatai közt 
indúl haza. Hazaérve, az új pár ebédhez ül, mert 
az nap böjtöltek. Este vacsora 'után kezdődik az 
ajándék-adás, mert minden vendég ajándékot hoz 
az új párnak ; az ily ajándékok különösen a va
gyonosbaknál sok ezrekre mennek. Hajdan a vő
legény halotti ruhába ment esküdni, de most k i
ment már a divatból e kissé borzalmas cere
mónia.

A bunyevácoknál a megkérés és esküvő sok 
ceremóniával jár. A házasulandó férfi anyja egy 
másik komaasszonyával, mézes pálinkával tölt 
palack, és arany vagy ezüst pénzzel felcifráoott 
almával ellátva, indít Inak a lány házához. Oda
érve, előadják szándékukat, s az ajándékot ott 
hagyva, elmennek. Ha a pálinkát megtartják,jele : 
hogy tetszik a legény, elleneseiben visszaküldik, 
s a legény egyszerű kosarat kapott. A pálinka el
fogadás után к ét-három napra a vőlegény szülei, 
rokona és jó barátai kocsikra ülve eliudúlnak a 
lányos házhoz, s ott elfogyasztják a pálinkát, esz
nek, isznak és mulatnak dudaszó mellett, kivilá
gos kiviradtig, s a vőlegény egymagán busúl és 
tűnődik a házasélet bajairól.

Esküvő előtti napon megindúlnak a „musztu- 
lundzsiák“ (vőfélek,) és először is a lányos házhoz 
érve, meghívják az egész háznépet a lakoda
lomra, és a gazdára köszöntik a jó borral telt 
kulacsot; sorba járván a rokonokat és ismerősö
ket, a völegényes házhoz mennek, és vacsora előtt 
elmennek a lány ruházatáért. Ott aztán kocsira 
rakva a tulipántos ládá', nagy lármával és kur- 
jongatásokkal jönnek vissza. Vacsora után a ven
dégek megkerülik ('„obatyi“) a lányos házat, és 
visszatérve, reggelig mulatnak.

Ugyanaz nap a vőlegény, két erős ivót küld a 
lányos házhoz, az úgynevezett „sztátyelá“-kat, 
hogy a lányt őrizzék, ezek ott azután lerészeged- 
nok, s tőlük nemcsak a lányt, de még a házat is 
elvihetik. Az esküvő napján a menet a lányos
házhoz indúl, elől az első kocsin a „musztuland- 
zsiák“ „szvirác“cal (dudás), utána a vőlegény 
(„djuvegia“) a komával („kum“), azután a rokon
ság. A lányos házhoz érve, leszálltak mindnyájan, 
a vőlegényt kivéve, ott aztán sok sirás közt bú
csúztatják el a menyasszonyt („nevesta) s a „stari 
svat“ násznagy mellé ültetik. Esküvő után az új 
pár különválva hazamegy. Délután négy órakor 
a lányért, illetőleg az új menyecskéért mennek, s 
csak többszöri kérelem után adják át a menyecs 
két nekik. Innét azután dudaszóval a várost 
megkerülve, haza indúlnak. A „musztuluodzsiák“
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előre sietnek, es a menyasszony ele egy kis gyer
meket hoznak, s azt ölébe ültetik, mintegy ezzel 
kívánván, hogy első szülötte fiú legyen. Л vőle
gény házajtajába egy vízzel telt teknőt állítanak, 
s a vendégek a teknőbe pénzt dobnak, csakis az
után mehetnek a szobába. Vacsora előtt a meny
asszony mindenkit megcsókol, s ezért ajándékot 
kap, szintén vacsora előtt a komának egy új inget, 
a „sztári svat“-nak egy törülközőt ád, a melyért 
szintén ajándékot kap. Vacsora után elkezdődik a 
tánc, a legények ekkor elkezdenek verselni :

„Csókold a leányt pajtásom !
Hogy az egész világ lásson,

Csók az élet fűszere,
Forogj már egyet vele !

A leány szép, lui piros,
Ha karcsú és takaros.

Van énnekem kedvesem.
Nem kell soha más nekem,
Itt, lakik ö utcánkban,
Hófehér házikóban.

A vőlegény az egész mulatság alatt a koma 
mellett ül.

(yége következik.)
L ig e t i  A n ta l i

b g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(December 21.)

(WK.) Kincs többé „zúzos december“, miről a 
régi jó Csokonai énekek ! Őszi köd és őszi sár a 
két fővonás, mely fővárosunk külső arcúlatát 
most is jellemzi. A jelmezes korcsolyázásról, me
lyet egy-két szalonban terveztek, nem kell ugyan 
még egészen lemondani; de a karácsony-éj resz
kető csillagait aligha fogjuk az idén meglátni, s 
a máskor oly szép „fehér“ ünnep is bizonyára 
csak szürke és sárfoltos leend.

A természet is megpuhúlt, mint az emberek, 
kiknek szenvedélyei — mint egy mai bölcs mon- 
dá — nem nagyszerűek többé, hanem nevetsége
sek. Es e bölcsnek igazat ád mindenki, ha. most 
fölkeresi Pesten az egyetlen helyet, hol szenvedély 
nyilatkozik, — nem a színházat, mert az ma már 
inkább csak a szellem bijoutériájával foglalkozik, 
hanem a zsidók kongresszusát a megyeházban, 
hol a szenvedélyességet az orthodox-párt nagy 
mértékben képviseli. E pártot rémképek környe
zik. Azt hiszi, hogy vége Izráelnek, mihelyt a ha
ladás napja rá fog sülni. Azt hiszi, hogy a hala
dók el akarják őket adni — kinek ? -  azt maguk 
sem tud ják ; de a minap, midőn elnököt válasz
tottak, s egy orthodox fejtegetni kezdé a kon
gresszus elé kerülendő ügyeket, s hiába к iái ták : 
hogy az nincs napirenden ! •— az orthoduxok oly 
vihart támasztottak, s oly ijedten lármázták, hogy 
ők nem engedik magukat oladatni, — mintha 
csakugyan valami drága és keresett portékák 
volnának, — egész mulatság volt a karzatnak! 8 
miért e szenvedélyesség V Azért, mert a haladási 
párt a korszellem igényei szerint kívánja rendezni 
a hitközségek és iskolák ügyoit.

Lesz-é eredménye e kongresszusnak? ki tudná 
megmondani.

Első ténye — az elnökválasztás — jól sike
rült, mert elnöke: dr. Iiirschler Ignác, s másod 
elnökei : Popper és Wahrmann Móric oly derék 
férfiak, kiknek tán sikerülni fog a tanácskozást 
szabályos mederben vezetni, ha csak az orthodox 
szenvedélyesség át nem töri az ildom gátjait, s 
be nem borítja az egész tért, melyen vetni és 
aratni kellene. Hanem ez aztán nem lenne a Ni- 
lus termékenyítő árja, hanem oly folyam kiöntése, 
moly csak meddő iszapot hagyna maga után.

A két párt közt mindenesetre nagy ür tátong, 
melyet ma még nem tölt be egyébb, mint egy 
feneketlen disharmónia.

Meneküljünk tehát tőle a harmóniához, mely- 
nok egyik m estere: a 87 éves Avhev nehány 
nap előtt ismét egy újdonságot nyújta a nemzeti 
színháznak.

„A boldogság első napját“ az agg mester 
„hattyúdal“-ának nevezték. Azonban már csak 
azért sem lehet hattyúdal, mert költőjének, ha 
utólsó is, de nem a logszobbik éneke.

Az a kecses játsziság, moly a „Fekete domi
nót,“ az az édes dallamosság, moly a „Báléjt“, s 
az a színgazdagság, mely „A porticii némát“ jel
lemzik — e késő termékben nincsenek meg.

Maga a szöveg sem olyan, mint a minőket 
Seribe irt valaha e kedves francia mesternek.

A szinhely India, hol angolok és franciák ver
sengenek az uralomért; s a történet egy balvég- 
zetes francia tiszt története, ki sok baj után jut 
imádó Hja kezéhez.

Lehmann a keleti eget, napot, pálmát s kiosz
kokat élénk képzelemmel varázsolta a színpadra ; 
de Auber csak a párisi szalon zenéjét árasztá rá 
jók. Egy pár románc, a dzsinek dala, egy érze-
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lemgazdng nocturne es stanza, pár élénk chanson 
— ez az egész. Mindönki változik és fejlődik a 
világon, csak Aubor maradt az, r, mi volt kezdet
ben. A zenei haladástól elszigetelve: megmaradt 
a maga kedves, de szűk körében. Dallamai most 
is kellemesek, ( s ez elég bámulandó egy 87 éves 
embernél,) de a zenei formák a rég ismert és el
csépelt alakzatok. Egy-ogy játszi hangfüzés, egy« 
egy kacér phrázis, egy-ogy enyelgő dal most is 
élénken emlékeztetnek a hajdan oly kedély gaz
dag tehetségre* de a ki bámulni akarja őt — hall
gassa tovább is csak a „Porticii némát,“ e tarka 
röpke pillangót, mely a forradalmak füstje és láng
ja  fölött oly pazarszínben röpköd.

A szinház pompásan állittatáki az uj dalművet, 
8 kivéve a szavalati részt, meglehetősen is játszot
ták ; de nem hisszük, hogy „A boldogság első 
napjain agy on fölboldogitná színházunk pénztárát.

Gyakran történik, hogy a mitől sokat várunk : 
keveset n y ú jt; ellenben a mitől keveset várunk, 
néha sokkal lep meg.

Ez utóbbi eset fordult elő a „zenekedvelők egy
letének^ első hangversenyén. Csak egy éve,hogy 
ez egylet a zene művelésére megalakúit,s ime már 
is oly erőteljesének- és zenekara vau, hogy Schu
bert „Pásztordalát“ s Haydn egy kedves symphó- 
niáját csaknem teljes sikerrel adták elő ; Mosonyi 
„Szentelt hantok“ cimü nemzeti karénekével pedig 
el is ragadták a közönséget. Kevés idő alatt való
ban sokra v itték ! Them karnagy, Thill énekkar- 
vezető, Koltay alelnök ('s gordonkás,) Mosonyi és 
több derék zenedei tanár — úgy látszik — min
dent elkövetnek, hogy ez egyletet magas színvo
nalra emeljék. Az első bemutatás mindenesetre 
szeiencsés volt, s utána bizonyára még többen 
fogják pártolni ez egyletet, mint eddig, habár most 
is elég pártolója van már.

A budai dalárda is tartott a redoutban közelébb 
egy diszostélyt, s előadta a királyné kedvenc kar
dalát is: Silcher „Loreley“-át, Heine ismeretes 
költeményére a bűvös tündérlányról, ki aranyha
já t aranyfésüvel fésüli. Sikerült dal, s kivált halk 
végső része igen hatásos. E dalárdáról azt mondá 
a királyné, hogy sohasem hallott oly szépen ma
gyarokat énekelni. Többszörösen ki is fojezto irán
ta elismerését, s háromszáz forintot küldött pénz
tárába.— Pesten mindamellett elég előkelő család 
van, mely máig sem hallá még e már egészen 
mogmagyarosodott dalcgyletet. A diszdalestélyen 
csupán bud«i polgárcsaládok képezték a közön
séget.

Pest bele unt a hangversenyekbe, miután ebben 
a zenebő idényben többet is hallott, mint maga a





* (A hg. hszterházy-féle) véghlesi uradalom
1,600,000 ftért adatott el egyik Almásy grófuak.

* (A lotteria századik forduló éve.) 1768-ban 
volt, midőn Mária Terézia a lutrit „Lotto di Ge
nova“ név alatt behozta. Kezdetben gróf Cataldi 
birta bérben, 6000 forintért; mivel azonban a 
nép csakhamar megkedvelte e veszedelmesjátékot 
a kormány azt később saját kezére vette át! 
József császár el akarta törülni, azonban pénz
ügyi tekintetek következtében nem valósíthatta 
szándékát, és igy fönmaradt az a mai napig.

* ( Wo8zlingbany Segesvár közelében,) néhány em
bert fogtak el, kiket muszka emissariusoknak tar
tanak s kiknél — állítólag — orosz pénzt találtak 
— írja a „Hermannsädter Ztg.“

* (Az Írói segély egylet javára) közelebb rende
zett hangverseny tiszta jövedelme 1023 frt 29 
krra megy.

* (A kitűnő bécsi orvostanár) dr. Skoda egész
ségi állapota oly aggasztó, hogy nagyon féltik 
életét.

* (B. Eder bukaresti konzul helyébe) л jelenlegi 
konstantinápolyi követségi első titkárt, Mayer 
Ernőt fogják kinevezni. Mayer Ernő p o z s o n y i  
születésű s a magyar nyelvet kis korától fogva 
jól beszéli, nevelésénél fogva is magyar ember, és 
már csak ez is előnybe helyezi őt egyéb qualifi- 
katiók mellett mind Eder, mind Zulauífal szem
ben, lévén az egyesült Dunafejedelemségekben 
közel százezer magyar, kiknek érdekeit minden
esetre képesebb lesz védeni a nyelvüket is értő 
főconsul, valamnt általán a magyar-osztrák álla
mok missióját keleten — a magyar határok tő
szomszédságában, mit egyoldalú diplomaták, leg
jobb akarattal sem képviselhetik kellőleg

* (Budavár arany kulcsait) kérte e napokban egy 
egyén a budai városházán. Tisztességesen volt öl
tözve és bérkocsin ment. A városkapitánynak a leg
finomabb modorban a franciák császárjaként muta- 
tá be magát, és sürgősen kérte az arany kulcsot. 
Midőn a főkapitány észrevette, hogy őrülttel van 
dolga, nevét igyekezett kitudni. Az őrült hosszas 
kérdezősködés után W o h l  M ó r n a k  vallotta 
magát s azt mondá, hogy Budáról való; azonban 
igen sokat emlegette Losoncot. Egyelőre szigorú 
felügyelet alá helyezték. 5

* (Közbiztonsági adatok.) Vácon a piaristák 
templomát kirabolták. — Somogyból írják, hogy 
hivatalos kimutatás szerint az e megyében elkö
vetett rablások száma 14-re, Zalamegyében el
követettek é 8-ra rúg. A Somogyi és cinkosai el
len indított vizsgálat már befejeztetett. A fentem- 
litet 22 rablásban 14 ember vett részt s ezekből 
9 fogatott el. Krezina Istvánt és Druzsin Ferkót 
a pandúrok, Szecsődy Károlyt és Braskot saját 
társaik lőtték agyon. Egyedül Juhász menekült 
meg s azt is utólérte a nemezis. Az elrablott pén
zekből 5000 ftot és nehányat az elrablott ingósá
gokból is megtaláltak s remélik , hogy minden 
kár pótoltathatni fog a befogott orgazdák vagyo
nából. Ez orgazdákból „őtvenhét1* db ül hűvösön. 
Hallomás szerint mindez a Somogyi vallomásá
ból derült ki. — Egy miniszteri rendelet szerint,

az álamvaspálya hoszában, Pestről lefelé, katonai 
őrjáratok alkalmaztatnak s minden állomásnál 
nagyobb számú katonaság fog elszállásoltatni. — 
Fehérmegyéből Írják: E hó 13-ánkora virradóra 
József főhg alcsuti kastélyát kirabolták, sigen sok 
értékes tárgyat vittek el. E megyében öt templom- 
rablás esete for dúlt elő.

* (Biztosítás baleset ellen.) Az „Anker,“ élet- és 
járadék-biztosító intézet legközelebb egy uj bizto
sítás ágat léptetett életbe, balesetek ellen. A társa
ság a biztosítás által meghatározott dij mellett 
előre megállapított kártalanítást nyújt minden oly 
testi szerencsétlenségért, melyek az illető egyéne
ket külső erőszakos okokból érik. E biztosítás 
mindennemű szerencsétlenségi esetekre vonatko
zik, ideértve a vasúti szerencsétlenségeket, vagy 
pedig csak kizárólag ez utóbbiakra, és pedig mind 
halál-, mind teljes munkaképtelenség esetében. 
A dijak mérsékeltek; igy a vasúti szerencsétlen
ségek ellen nyújtott biztosításért csak 50 kr. éven- 
kinti dij van megállapítva, mintegy 1000 ftra menő 
biztosított összeg után.

* (Egerből Írják :)Puky első alispán hivataláról 
lemondott. Elkövettek marasztására min dent, de 
hasztalan. Az ok, a Madarász-politika, melyet meg* 
gátolni nem tudott. Emiatt nagy a zavar.

* (Barátságos hangúlat van irántunk g Romániá
ban.) valószínűleg ez az oka,hogy e napokban a 
Bukurestből Brassóba járó postát hivatalos egyé
nek föl akarták tartóztatni. Csak a ploesti ősz 
trák-magyar ügyvivő erélyes fellépésének lehetett 
köszönni, hogy hosszú késedelem és tortúra után 
ismét útnak indulhatott a posta.

* (<Gyermekrablás.) Aradon e napokban egy 8 
éves, Vágner nevű fiúcska iskolába menvén, egy 
az utcán  ̂kocsin áthaladó vén cigány áss zony ál
tal erőszakkal a kocsiba dobatott, ki vele egye
nesen K.-S.-Miklós felé hajtatott. Itt a határban 
elővette a kis fiút s mindkét kezét el akarta vágni. 
A fiú iszonyatos sikoltásaira egy véletlenül arra 
cirkáló rendőr előállt s a cigány asszonyt csak meg 
ugrasztottá, a helyett, hogy elfogta volna. A fiú 
is megszaladt s Makó körül éhesen járkálván, a 
halászok által feltartóztatott, a makói városi ha
tósághoz vezettetett, honnan baj nélkül szegény 
szülőihez szerencsésen visszakerült. Kár, hogy a 
gonosztevő asszony kézre nem került, mert ily me
rénylet a legszigorúbb példás büntetést érdemelné.

* (Szatmárit) „Szamos“ címmel egy uj helyi 
érdekű heti lapot fog szerkeszteni Bihari Péter.

* (Pest legöregebb lakosa) az „Elizabethinum“- 
ban van,104 éves és neve Lerch Erzsébet. Ez agg 
nő már a múlt század végén, midőn még a teréz
városi templomot nem is építették föl, háztulaj
donosnő volt e városnegyedben. Mind a nyolc 
gyermekét elvesztvén, most magában áll, s ezért 
vonúlt ez intézetbe ama váci-uti házból, hol 71 év 
hosszszáig lakott. Nagy kora dacára még jó emlé
kező tehetséggel bír, egészsége is jó s csak lábai 
gyöngék.

* (Az Eszterházy-sorsjegyek.) F. hó 16*án volt 
e sorsjegyek 64-ik és utolsó kisorsolása. Tudva
levő, hogy e jegyek sorsa az utóbbi időben igen






