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Cikkek i  „Baksa Márk és Győr városa 1608-ban. “ В. K. ne te.“ Vadnay Károlyiéi. — „Vegyes közlemények.“ — „Ze~

Jíí Női tudomány.** Költemény Tóth Kálmántól* —• „Más nászét.“ — „Szerkesztői üzenetek.“ — „A kiadó-hivatal üze- 
W i ,  más napok. “ Kő*# Gyulától. — * *Peetiéletkópek.“ netei.“ — „Újdonságok.“
(XII. A pénzváltó kirakata előtt.) — „A kanosuk és kau- Képek: Baksaháei Baksa Márk. Győr 1603-ban. — Pesti 
csuk-cjpÖb.“ — Két angol utazó különös kalandja Aueztrá- életképek: XII. A pénzváltó kirakata előtt. — Hogyan ká
liéban.“ — „Házassági szokások több népnél.“ Ligatfi József- szül a kalucsni. — Kát angol utazó kalindja Brazíliában. — 
tffl, __ яд  meleg italokról.“ P. Józseftől. — „Egy bét törté- Honvéd-előőrsök 1849 telén. (Gyulai L. rajza.)

'
I  г о da lom. v

"ebndfete;“) » Kiefoladytáreaság 41 tál els8 ban, hogy cikke bizonyára mindenkit érdekelhet, a ki v»- 
tt pályamii; irta P. Szathmáry Károly, ki a laha beazélyt olvasott. A mü előnyének tartjuk, hogy tárgyát 
• # b ,  már régen vívott ki magának nem kezeli egészen elvontan, de rámutat számos példában 
fa^ású füzet ára 60 kr. —• Szathmáry Károly bewzély irodai műnk egyes termékeire is, mind a közönség,
Iben a. napjainkban legelterjedtebb mttfor- mind íróink tanulságára, 

mával, a beszólylyel foglalkozik, s pedig oly vonzó modor- . •
__ __ ... .

S z e r k e s z tő i  ü z e n e te k .
— Tifzldt munkatársainknak, kik n h’fnlyt évfolyamában .Hazánk a Külföld“ megindulása éta el«8 sorban arra for-

érdekes irodalmi dolgozatokkal ós rajzókkal gazdagiták la- clitóttá gondját, hogy az „ismeretek „ezen“ ága is — mely
jónkat, eziyes közreműködésükért midőn őszintén köszone- annyira el volt nálunk hanyagolva, — minélinkább terjesz
tőt mondanánk, egyszersmind azon reményünket fejezzük ki, tessék, A közleményhez szükséges rajzok — szerencsére — 
hogy a jövő évben is nemcsak jó egészségben, de „jó dolgo- rendelkezésünkre állanak. — Hát a „Heti Posta“ nem lehet- 
zatokbatt1* is viszontlátjuk majd egymást. ne szerencsés az ön jó tollát viszont üdvözölhetni ? — A

— P e s t e n  :„Emlékezetes házban.“ Akadály nem forgott küldemény néhány nap múlva útnak indúl; eddig a kiadó- 
: fenn, csupán azon körülményben, hogy némelyek által meg- hivatal roppant elhalmazottsága miatt maradt el.

V elÖztetett. A változtatást elfogadjuk: — Konstantindpolyba: E. B. nak. Bőséges küldeménye s
1 ~  Kolozsvárit: B.-J-na^. Nagyon meddő cikkecske ez, a fénykép-csomag kedves kar&csoni meglepetés volt szá-

Halehet válogatnia, miért ttém nyúl ön magvasabbakhoz?. munkra. — Olvasta ön a lapokban Fogarassy hazafias aján=
Qaram-Kövesdre: B. S. B. tábornoknak. A megbízott latét? ¥

: árnak átadtuk az egész csomagot az illető térrajzokkál együtt. — Budán: W, J.-nak. A'régi jó és jő ; az új nem jó s
Köszönet a megtisztelő bizalomért. nem jő.

} — P á p á r a : Rí M-»ak. Ilyenek beválnak s ez is meg fog > í , \  ,
 ̂jelenni. A kérdéses* számmal'már nem szolgálhat a kiadó- > — ------*- ’

X hivatal. . '
•£ — Pozsonyba : „ABC-nak.“ A. két elsőt adni fogjuk. » m-л л > V ^
!  ‘ '•— Élesdre: M. G.-nak. Derék régészünk már átvizsgálta а А  K lÖ uO  l l l V f t t ü l  ÜZGH©t61.
t kőkori leleteket, e a csomag most már tán útban is van visz-
Iszafelé ; ftdö Rómer Flóris úr véleményét egyenesen önnel — Hidy József úrnak — Pórszaldkon. Kiadóhivatalunk 
közlendi. képtelen azon megszűnt lapoktól a pénzt behajtani, azért

b -  G.-nak. A küldemény épen ízlésünk szerinti, mert a ily utalványozást nem fogadhatunk el.

* | \  Ú j d o n s á g o k .
f  f  J e le n  s z á m u n k  U to lsó  lé v é n  e z  val rendelhetik m eg, külön 30 krt a cso-

é v b e n ,)  felhívjak tiszteli olvasóinkat elő- magolásra m ellékel vén. (А к i a d ó h i va-
f in i s e ik  mielőbbi megújítására, amiálin- t á l . )
káb%  b ogy aa expediálásban késedelem * (Xánius János hazánkfia írja nekünk,) hogy ö
ne című a kelet-ázsiai és délamerikai magyar-osztrák ex-
nagy műmellékletünkét a kiadóhivatal Pöditió után Győrből dec. 30-dikán indult el Tri-

о e8zt Útja következő lesz: ián. 2-dikán elm-
-,?i /*Á AA fi, 4.X.. i./ x • dúl Triesztből Szuezbe s azután Ceylon-szigetére,

zetónknek, (bár negyedévenként történt is hol egy hétig marad. Ceylonból Pulo-Penangba s
a befizetés,) kik á csom aglási 30 krt bekül- onnét a malaccai félszigeten lóháton Malacca váro-
dötték; a ki tehát igényt tarthat hozzá s sig, innét pedig vitorlás hajón tovább Szingapó-
mégsem kaptá meg, annak számára útban гёЬа» hol március végefelé fog találkozni a ma-

csomagolás! 30 krnálkérjOk határozottan ki- záeáról szóló nagyérdekü tudósításait egyedül csak
. tétetni,, hogy az a „Huszár-bravúrra“ kül- a „Hazánk s Külföld“ számára fogja küldeni, 

detík. Jövő évi új előfizetőink m indegyik  Ó-Buda'mellett a tóglaógetö társulat
mulapunkat kedvezm énykép egy-egy  ftjá- és a szoszégetö s finomító gyárak telkén hó-

■ ••• VT.-. 1 ' • •, . . .• г. гw  '*r< % ,л > .
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Női tudomány.
Ki nem állhatom azt a nőt,
Ki okoskodik énnekem,
Egy tudós női észnek én 
Ugyan mi hasznát vehetem ? . .

Ölelés, csók és kacagás,
A nőnél ez az, a mi fő,
S minél forrónkban szeret : 
Annál bölcsebb nekem a nő.

Olvastam én Bacont, Hornért, 
Poétát s bölcseket, sokat,
De csókod, Matild ! többet ér, 
Mint bennük minden gondolat.

Hajadnak aranyerdeje 
Szebb mint a mythologia, 
Boldoggá tész te engemet;
S egy nőnek ezt kell tudnia.

Szeretem kacérságodat, 
Hajlékony, lengő alakod,
S hogy oly bohó szépen tudod 
Fejedre tenni kalapod.

Meg hogy egy képtelen kicsiny 
К ez tyűbe szorítod kezed,
Ketten is bajlódunk vele,
Mig onnan ismét leveszed . . ,

S e forró kézzel elsiinitsz 
Minden bút költőd homlokán . ..
Ah hidd e l : szerelemből áll 
Az egész női tudomány !

T ó th  K á l m á n ,
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A szegénység miujdon lépten-nyomon Ь(з1о üt
közik a gazdagságba. (Sokszor aztán ezek lesznek 
a torlaszok, melyek elzárják előle a becsület út
ját, s mellékúton elkerül az aranyok, ezüstök 
köze, es a fényes asztaloknál, már alig jut eszébe, 
hogy éhez'tt. Es a többi szegények bámulják az ö 
fényét is, és meglehet, hogy szegénységükben is 
sokkal boldogabbak, mint ö gazdagságában.

83(5

I lógó érceken száz és száz szem pihen még egy 
I  órában, s ezernyi gondolatot fakasztanak.

Képünkön egy fiatal leány nézi a pénzt. Sze- 
1 gény leány, ki meglehet, épen most jött a keser

ves munkából, mely reggeltől estig tart, s melyért 
i alig kap nehány krajcár napi dijat. Meglehet, egy 

másik kirakat elől jő már, hol a selyem és bársony 
szöveteken sokáig merengett szeme , s most

l*0Hti‘életképek. XII. A pénzváltó kirakata előtt.
Képünk is az ellentétek egyik jelenetét mu

tatja.

A pénzváltó-boltok kirakatait aranynyal, ezüst
tel, rész vény pap Írókkal, sorsjegyekkel stb. rakják 
tele. Az arany, eziistpénz szeszélyes alakzatok
ban van egymás mellé letéve, vagy halomba ál
lítva. L kirakatokat bámulják legtöbben. A csil-

azt gondolja, hogy a mit itt lát, azon megvehetni 
mind, a miben az imént gyönyörködött. Mennyi 
pénz! mennyit kellene dolgoznia, mig ennyi 
pénze lenne !

Száz és száz gondolatot fakaszt a fényes hit
vány, es minő változók az érzések, melyek közt 
nézik! Hány van, ki csak azért tekint oda, hogy 
mosolyogjon, s dölyfősen nézi a bámúlókat. Hány
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van, kibon föltámad a hatalmas inger, a vágy, 
hogy ilyenekkel fizessék és ilyenekkel fizethes
sen. Hányán vannak, kik nyugodtan nézik, merő 
kíváncsiságból! Bizonynyal sokkal kevesebben 
amazoknál.

Es a csillogó aranyat, ezüstöt hányszor nézik 
sováran, kiknek keble nyugodtabb, szive boldo
gabb, mint azoké, kik alanyokat csörgetnek! A 
gazdagságnak, a fénynek meg van az a kiváltsá

ga, hogy a nyugalom, a boldogság kíváncsiságát 
is magára vonja.

Életképünk magyarázatához nem szükséges 
részleteket mondani, E j len t részletei az él then 
vannak. Mind* nki ismeri a csillogó érc és fény 
hatását ; mindenki tudja, hányszor ejtik meg a lel
ket, mennyit kell küzdeni "vele/ Es mindenki tudja, 
hogy a mit sováran nézünk, a mit gyakran irigy
lünk, épen nem irigylésre méltók!

A kiütésük és kauosuk-cipök.
Hazánkban а к aucsuk-cipők, vagyis az úgyne

vezett kalucmih, örökre end ékezetesek fognak 
maradni, mert a kalucsni mintegy jelvénye lett 
a Lacii-hivatalnokoknak s éjien ezért ezerféle 
gúny tárgya, bárha о jószág másként elismerésre 
méltó jó tulajdonságai miatt, melyek közt első, 
hogy téli sarak és hé
víz idején megóvja a 
lábat a nedves hidegtől 
s igy egyszersmind me
góv a náthától, köhö
géstől és némely más 
kellemetlen bajtól.

Mi azonban itt egy- 
átalán nem a kalucs- 
nira akarunk dicséne
ket mondani, hanem 
azon anyagot óhajtjuk 
megismertetni , mely

ből ezen „Bach-hintó“ 
készül, mi érdekelheti 
az olvasót.

A kaluesnik rendsze
rint haiubukiúl készülnek, mi nem más , mint 
növényi gyanta , mely az Amerikában borrnk- 
hának nevezett, Ж.) — 100 lábnyi , buján 
süni koronája és terebélyes galyú fából nyo- 
rotik. E fa gályáiból a legcsekélyebb karco
lásra is süni, sárgás tejfölhöz hasonló gyanta 
szivárog ki. A gyanta-nyerés végett előre kisze
melt fákat rendesen rcggolonkint szokták meg
fúrni, s a fúrt lyukból egv-egy napon át néhány 
itcére való kaucsuk szivárog ki, mii cserépedé
nyekbe szoktak felfogni saztán valamely nagyobb 
edénybe áttölteni.

Az igy nyert gyanta már magában is alkalmas 
a feldolgozásra, ha a cipők As egyéb tárgyak

Hogyan készül a kalucsni l

mintái mír készen vannak. A kaucsuk-cipök 
mintái fából vannak ki faragva, oly formán, mint 
cipész ink kaptafái, csakhogy hosszú bo'nvelük 
van, mint képünkön látszik. A cipők készítése 
előtt a famintát bedörzsölik homokkal, hogy a 
majdan elkészülő gyártmány könnyebben váljék 

le róla. Erre a* mintát 
belémártják a big 

anyagba, mely azt min
den oldalról befogja, 
s aztán tust fölött szik
kasztják, mi által a ké
szítmény megszi lárdúl 
s egyszersmind feke
tévé válik. Erre aztán 
a második mártás és 
szikkasztás történik, és 
igy tovább, — összesen 
tizenkettő, mire kész a 
cipő s csak a napon kell 
szári tani. I Iá rom nap 
hosszáig azonban még 
mindig annyira lágy e 

m ind en féle tetszésszerintigyártmány, hogy abba 
cifrázat belé nyomható.

Ez a kaucsuk-cipök készítésének legegyszerűbb 
módja.

Különben a kaucsuk-gyanta jelentékeny ke
reskedelmi cikk, melyet .Brazíliából nagy szállít
mányokban hordanak Észak-Amerika és Euró
pába, hol aztán azt egyéb anyagokkal keverve 
nemcsak cipökészitésre használ ják, hanem ezerféle 
fény űzési és mindennapi szükségre való tárgyra, 
im ly к közöl némelyik csontk- ménységii, mint 
például az igen pompás kaucsuk-fésiik, kaucsuk - 
nyakláncok gyászültözetlu'z stb.



H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .838

A budai Csoukatorouy magyar rabjai török fogságban.
Kétszáz év előtti magyarországi társadalmi 

életünket igen jellemzi azon történeti okirat, me
lyet Nagy Imre „a Történettudományi Társulat“ 
közlönye utolsó íüzetébon tett közzé, melyből 
egysznrsmind az tűnik ki, bogy a budai török 
rabságban volt őseink ott mintegy külön köz
séget képeztek, s bogy külön papjuk, gazdájuk 
és pecsétjük is volt. E magyar rabok állapotát 
az 1849 utáni magyar rabokéval hasonlítva össze, 
az osztrákok mai civilizációjának pirulnia kell a 
régi barbár törökök előtt, bár azokat is kcgyet- 
lenkodőknek mondják foglyaik.

Maga az érdekes okmány igy hangzik :
„Mi, a kereszténség pogány ellenségének, a 

törököknek iszonyú cs keserves fogságában, a 
budai csonka toronyban nyomorgó szegény o- 
resztéu rabok, a kiknek nevünk ide alább vagyon 
írva, és az egész sereg, úgymint kétszáz'uirrninc- 
öten: adjuk tudtára mindeneknek, a kiknek illik, 
és valljuk e levelünkben ; Hogy ennekelötte bárom 
esztendővel egy szegény rabtársunkért, úgymint 
Ikorvárott lakozó Adorján a'iter (máskéj)) Tót 
Péterért kezesek lévén sercgeslől, hazájába bo
csátottuk, hogy sarca végett az urakat ő nagy
ságokat és jóakaróit futhatná; a mely midőn bi
zonyos summa pénzt hozott volna sarcában, reá 
találván akkorbau Tüskevárott lakozó Tompa 
Márton a Bakonban, megölte emlitett ívbtársuu- 
kat, és lábait is elvágta, hogy meg no ismernék. 
Melynek gonoszsága kinyi'atkoztatván, annak 
utánna megfogatott Sárvárrá, és az urak ő nagy
ságok jóakaratjábúl magát akartuk beadni, de a 
pogány török nem elégedett meg vele, hanem a 
megöletett rabtártunknak sarcát, úgy mint két

ezer tallért kiván rajiunk kezeseken, iszonyú 
kínokkal nyomorgatván érette bennünket. Me
lyért viszont megtalálván a keresztény urakat 
ő nagyságokat: lörvént láttattanak reája, ebbeli 
hallatlan tolvaj gyilkosságáért, és fején, jószágán 
marasztotta a törvény. Melyre nézve az nemes 
Soprony-vármegye kibocsátván Nagy György 
szol gab iró uramat, az mi kevés jószága volt Tom 
paházán, Soprony-vármegyében, scqvesírálta a 
több atyafiak jószágátul, és kezünkhöz adta, úgy 
mint egy puszta házhelyet, Czimber Ferenc háza 
melleit lévőt, minden hozzátartozandó igazságá
val: úgymint egy darab erdővel, Tompa Pál és 
Miklós deák erdei között lévővel, és a második 
dűlőben lévő másfél hold földével, melynek szom
szédi Tompa János és Bán János földei; ily ok
kal: hogy valamit eladhatunk, szabad legyen 
eladnunk. Az mely jószággal az vármegyén mog- 
kiuáltatván az atyafiakat, mivel más hozzá nem 
vette: az pogány ellenségtől való iszonyú inség- 
tül cs i yomorúságiul kénszerétletvéu, adtuk el 
nemzotes és vitézid Bakodi István uramnak, fele
ségének Tolnay Orsik asszonuakés maradékinak 
húsz gréci talléron, örök áron, és fölvévén a 
megirt summát ő kegyelmétől Niczky János had 
nagy uram előtt, kezébe adtuk az megirt jó
szágot ö kegyelmének, hogy ö kegyelme feleségo 
és maradéki is bírják és éljék örökössou. Mely
nek bizonságára adjuk ez levelünket, nyomoru- 
ságbéii seregünk g< zdájn kezeirásával és szokott 
pecsétünkkel megerősítvén. — Actum Pór-Ládony, 
die 4. May Anno 1661. — Posgay András rabok 
gazdája. — Szólna Ggö gy) pap. —- Kamán Já 
nos és az egész . creg, numero 235.“

Két angol utazó különös kalandja Ausztráliában.
Addig is, mig a „közös“ kelet-ázsiai expeditió 

élményeiből lesz alkalmunk egyetmást közölni, 
talán nem leend érdektelen egy, ezelőtt 30 évvel 
történt világ körüli hajózásról megemlékeznünk.

Tudjuk ugyanis, hogy Angliából 1826-ban in
dúlt volt ki a „IJeagla“ nevű hajó az „ A venture“ 
kíséretében, mely megjárta a Magellán-szorost, 
Patagonia keleti partjait, a tíizföldet. E két hajó 
1830 táján tért vissza Angliába. A „ Ив >gL“ az
tán 1831. decemberében ismét elindult az angol 
partokról, bejárta a délamerikai partokat, a Csen
destenger főbb szigctcsoportozatait, különösen a 
társasszigeteket s Ausztrália egy részét; visszaér

kezése 1835. tavaszára esik. Harmadizben, 1837- 
bon Ausztráliába vitorlázott s ezen felfedező útját, 
1843-ban fejezte be.

A „ Beagle“ foldkörül való útjai —- földirati 
fölfedezéseinél fogva - századunk logncvozotcsb 
útjaihoz tartoznak. Harmadik útja alkalmával e 
hajó személyzete közt volt Fitzmaurieo úr is, ki 
tudományos ismeretei, művészi tehetsége s tevé
kenységénél fogva csakhamar az expeditió egyik 
leghasznosabb tagjává lett. Ausztrália északi részé
nek kifürkészésekor, a ( kirpentarie-öböltöl keletre, 
Arnhem és Van-Diemen közt több küldetést si
kerrel végzett s különösen neki köszönhetni az



úgynevezett Adelhájd-folyó futásának pontos föl
jegyzését.

Egy Ízben az expeditió ogy másik tagjával, 
Keys úrral e folyón, kis csolnakban, valami apróbb 
öbölkébe evezett, bogy ott jegyzéseket tegyen a 
folyó kanyarodásaira vonatkozólag. Elejénte az 
itt levő alacson dombokon akart elhelyezkedni; 
azonban az ozon dombokban levő vaskő hábor
gatta delej tűjét s azért tanácsosabbnak tartá azok 
mögött, ogy homokos talajú helyen letelepedni. 
Itt aztán Keys társaságában több órán át fárad- 
hatlanúl dolgozott, mi közben boestcledett s las
sanként a hold is feljött a láthatárra, úgy hogy 
már visszaindulásukra is kellett gondolniok. Keys 
e helytől már néhány száz lépésnyire volt, bizo
nyos eszközt a ladikba akarván cipelni, midőn 
maga mögött egyszerre csak nagy zajt hall. Visz- 
szafordúl s tanyájuk fölött a sziklákon, épen 
Fitzmaurice feje fölött, eléggé tekintélyes számú 
ausztráliai vadembert pillant meg, kik kopják- 
kal valónak fölfegyverkezve, készek azokat az ő 
honfitársába boléröpiteni. Keysnek könnyű lett 
volna megfutamodnia s magát megmentenie, de e 
gondolat pillanatra sem jutott eszébe, a helyett 
azonban visszament Fitzmauricehoz, azon elha
tározással, hogy vele együtt fog küzdeni, s ha 
kell: meghalni. Minél jobban közeledett, annál 
nagyobbnak tetszett előtte a veszély. A vadembe
rek egyike vad taglejtés közt szónokolt társai
hoz, ezek pedig percről percre ingerültebbeknek 
látszottak. Zajosan dobogtak lábaikkal, szemük 
vadúl forgott, borzas fejeiket összedugták, reked- 
ton ordítoztak, s szakálukat tépték, mi ezen va
dak legnagyobb fokú haragjának jele. — A két 
angoltól alig valónak tizenkét lépésnyire s bizo
nyosnak látszék, hogy az első kopjahajitásokra 
megölik ezeket. Ilahogy mégis haboztak, ezt bi
zonyára az angoloknak a hajón maradt társaiktól 
való félelmükből! tették ; azonban ordításuk egy
szerre megkétszorozödött s karjaikat már magasra 
ömölték.

— Másszunk föl s küzdjimk mog velük,vagy fus
sunk, — monda Keys sebtében.

— Ne tegyük egyikét sem, sőt ellenkezőleg: 
táncoljunk s nevessünk! — felelt Fitzmaurice.

Keys azt Ilivé ezen javaslatra, hogy honfitársa 
talán megbolondult.

Fitzmaurice azonban csakugyan elkozdott tán
colni, dalolni és kacagva novotni.

- Táncoljon, gyorsan táncoljon ön is! — 
sürgeté Koyst.

Nem volt mit tennie : a másik tudós is elkez
dett táncolni, azaz ugrándozott a hogy ludott; a

mi azonban a dalolást mog kacagást illeti, ez se
hogy sem akart a torkán kijönni.

Ezen nem reménylett látvány meglepte a vad
embereket. Némelyikük fegyverét csókolgatta, 
másikuk meg előre hajolt, hogy minden mozdú- 
latot láthasson. LegdíihÖsbjeik azonban még most 
is morogtak s kópjáik hegyét a két európai felé 
irányzók, de ezekre a többi most már nem hede- 
ritett.

Nagy gyermekek ezek a vadak ! Keresgélték 
okát a különös jelenetnek. Ugyan mit müveinek 
ezek az ángolok ? Mit jelentenek ugrándozásaik, 
tipegéseik, lábaik hányása-vetése, mit ezek a kü
lönös dalok ? Arcaikról látszott megütköző csodál
kozásuk s rövid felkiáltásokban fejezték ki kí
váncsiságukat; lassanként ők maguk is elkezdet
tek nevetni, s egyik a másika után telepedett le a 
sziklára. Az ausztráliai vadak szenvedélyes tán
cosok, két tudósunk tánca pedig az újdonság in
gerével birt előttük. Mialatt őket a tánc ily mér
tékben elfoglalta, Fitzmaurice — ki egyetlen 
pillanatig sem veszté el hidegvérüségét, — még 
mindig dalolva, néhány kérdő szót intézett 
Keyshez:

— Hol vannak lőfegyvereink ?
— Balra, mintegy harminc lépésnyire, — vi- 

szonzá Keys.
— Ez baj, mert igy csolnakunkkal egészen el

lenkező oldalon fekszenek.
— Menjek tán értük ?
— Világért se! Sőt inkább csak táncoljon foly

tonosan. Aztán táncolva lassankint közelítsünk 
puskáinkhoz. Vigyázzon ön, ne oly gyorsan.

Miután a két táncoló tudós lassankint mtsz- 
szibbre-messzibbre távozott, a vademberek észre 
látszottak venni törekvésüket. Mormogásuk visz- 
szaterelte Fitzmauricet.

— Menjünk vissza mérnöki eszközeinkhez, — 
mondó, — s aztán csak türelem.

Keys már izzadt a tánctól.
— Keys, ha mi innen szárazon vihetjük el bő

rünket, tudom, hogy ön egész életén át megem- 
lékszik erről a táncról!

— Esküszöm, hogy megemlcgotcm! De nem 
hiszem, hogy szárazon vihessük el bőrünket.

— Nos Keys, csak még ogy kis bátorság! . . . . 
Nincs-e önnek jegyese Newportban? nos, hát 
táncoljon jegyeséért! Aztán a királyné? táncol
junk a királynéért. S a mi édes hazánk ! táncol
junk, táncoljunk O-Angliáért.

E pillanatban távolról dörgés hallatszott. Az 
cxprditiú cg) ik tagja tudniillik innen nem mész- 
szire valami ausztráliai madárra lőtt.
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piában már emlékezetet meghaladó idők óta 
ittak kávét, moly azonban nem a sajátképrni ká
vébabból, hanem a szárított bogyókból és a ma
got körülvevő magbur-hártyából készült. A tizen
hatodik század közepe táján a kávéélvezés egész 
Damaskus s Aleppoig és egész Syriában elter
jedt, Konstantinápolyban 1554-ben lett ismeretes. 
Itauvolf Leonárd, ogy német orvos első az euró
paiak közül, ki a kávéról említést tesz, ki 1578— 
1576-ig utazott keleten; a kávébab tulajdonságait 
azonban csak Alpinus Prosper, velencoi orvos 
irta le tüzetesebben 1591-ben. Az első kávéház 
Londonban nyittatott 1652-ben. Egy Törökor
szággal kereskedést űző egyén hozott magával 
egy pár zsák kávébabot, s egyszersmind egy gö
rög szolgát, ki elkészítése módját értette. Háza 
soha sem volt üres, barátok és ismerősök tömege
sen keresték fel, hogy az új italt lássák és ízlel
hessék, mi a kereskedőnek későbben terhére lé
vén, szolgájának megengedte, miszerin at kávét 
nyilvánosan mérje. Így jött létre Londonban az 
első nyilvános kávéház St. Michaels Alleybcn, me
lyet az 1666-ki tűzvész után Garavay hires kávé- 
háza követett. A kávéházaknak viszonya az iro
dalmi társulatok és klubbokhoz már említve volt. 
Dryden, Pope, Swift, Addison, Gay és Steele je
lenlétükkel megtisztelték a kávéházakat.

Franciaországban, bár a kávébab már 1640 s 
1660 között ismeretes volt, az első nyilvános 
kávéház csak 1671-ben épült Marseilleben, ine-

lyet a következő évben követett egy másik is 
Párisban. A kávéházak itt is gyülholyei lettek a 
nagy szellemeknek és a társalgásnak, mig Német
országban oz ital elterjedése csak a családi kö
rökre szorítkozott. Van ugyan Németországban 
is kávéház akármennyi, hanem a gazdák nagy 
szemekot meresztenének, ha azon kávé jövedel
méből kellone mogélniök, mely náluk elfogy. Van 
Berlinbon egy kávéház, melyben, ha valakinek 
épen tetszik, drága pénzért kap egy kis csésze 
kávét. Hanem másrészt nehozen van ország, mely
ben a családi körök annyi kávét innának, mint 
Németországban, ha a hozzá szükségelt vizmeny- 
nyiséget is hozzávesszük. Mert más országok, 
Holland, Belgium, Észak-Amorika, Svédország, 
lakosaik számát tekintve, több kávébabot fo
gyasztanak ol, de nem ürítenek több csészét 

A kávé mindonesotro több és több előnyt vé
szit az árpalé mollott, mely átalán véve nem a 
legkedvezőbb befolyással van a nemzeti erkölcs
re, — bár a sör használata, mely azon céllal van 
összekötve, hogy a köznépnél nélkülözhetlenné 
vált pálinkát száműzze, mindenesetre igen elő
nyösnek tűnik fel. — Különben mindonkor kívá
natos marad, hogy a meleg italok, melyok az első 
három században oly jelntékony és kedvező befo
lyással voltak az ourópai civilizációra, e jóté
konyságukat folyton megőrizzék.

/*. J ó z s e f
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E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(December 28 .)

(VK.) Ez a tárca is oly roszkodvü hisz, mint 
maga a hét. Ki is látott valaha ilyen karácsonyt, 
mely ünnepi ajándékul az egyptomi esős napokat 
hozza magával! Egymásután következik három 
ünnepnap, melyre a mindennapi munka emberei j  
botok óta édesdoden számítanak, s íme, midőn j 
beköszöntőnek: senki se tudja hasznokat venni! 
Mulatság helyett unalmat hoznak, oly unalmat, 
hogy a szegény munkások kénytelenek felsohaj- 
tan i: bárcsak hétköznapokká lennének, hogy ha
marább múl janak, s ne kellene reggeltől estig mo
gorva arccal nézni az eget, moly „örökunalmú 
lanyha csöppelw sir, vagy a fekete utcákat, hol 
egyébb se történik, mint a esorgó < sernyök össze- 
ütödése s a fejők tetejéig összefecskendezett bér
it öcsi sok szí t к ozódá за.

Lucsolt mindenfelé, oly ösvilági lucsolt, minőt 
csalt Dickens tolla tudott festeni, midőn „az em

ber nem csodálkoznék, ha egy negyven lábnyi 
hosszú özönvizelötti gyíkkal találkoznék“ — a 
mint cammogva menne le vagy föl az iszapbori- 
toit kövezeten.

Ilyen volt az elmúlt karácsony külső képe az 
utcákon. De benn a falak közt, a családi kandal
lók körül, ott ragyogott az ünnepi öröm. A szent 
este, midőn a „Jézuska“ — a gyermekek égi ba
rátja — eljön, mint az északi hitregc nyájas iste
nei, hogy ajándékokat szórjon a földre,— e szent 
este most is az ártatlanság édes örömünnepe volt. 
A gyertyáktól körül ragyogott fenyőágak, a sok 
aranyos dió, cukorbabák és tarka csecsebecsék 
mellett, mi vén gyermekek is átadtuk ma
gunkat az édesbús álomnak, mely az örökre elve
szített édenröl szól, arról a initsomtudó korról, 
melyben nem ismertünk nagyobb fájdalmat, mint
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ha valamelyik apró felebarátunk egy-két aranyos 
tlióval többet kapott, mint mi.

A szeretet estéje — mely mindig szép — kiter- 
jészté ragyogó szárnyait a szegény árvák és beteg 
gyermekek intézeteire is, hol a szülők hiányát a 
jó szivek részvéte pótolja. Az anyátlan fiúk és 
lányok, a gyermekkórházban fekvő kisdedek ezen 
az estén legkevésbbé érezhetik árvaságukat. Se- 
lyemruhás delnők és ünnepiesen kiöltözött urak 
visznek nekik játékszereket, ruhákat, süteménye
ket, s a karácsonyfa minden ága a jótékonyság- 
megannyi bőségkürtjének látszik, melyből hull az 
áldás és fcöröm azokra a szegény gyermekekre, 
kiknek a sors maga úgysem sok örömet szánt.

Hiába sopánkodnak némely jámbor lelkek, kik 
— a felvilágosodástól megijedve — kenetes bor
zongással beszéln к a keresztyénség hanyatlásá
ról : mi azt hisszük, hogy a keresztyénség szelle
me : a szeretet soha nem tartott annyi igazi ün
nepet, mint épen napjainkban; soha egy időben 
sem létezett annyi emberbaráti intézet, annyi se
gítő egylet, annyi felebaráti készség, mint jelen
leg. A mi változás történt, az nem egyébb, mint 
hogy a külsőségektől inkább a lényeghez fordul
tunk, s kezünk kevésbbé pergeti ugyan az „olva
sót“, mint a régi embereké, de hamarább kinyú
lik , hogy segítse a szenvedőt s letörülje a ké
nyeket.

A jó magyar „gazdasszonyok“ (gylete, mely 
ez erényt kitünöleg gyakorolja, az ünnep első nap
ján egy „zenesétányt“ is rendezett „árvái“ javá
ra. De a komor idő ellene esküdt, hogy jótékony 
célját ezúttal el ne érhesse. A redout-tennek tár
va álltak, a zene vidáman szólt, a kijátszandó tár
gyak ki voltak állitva — de alig pár száznyi, zá
porral dacoló embertől kongott a fényes helyiség. 
A pénztár valódi Pandóra-szelence lett, melynek 
fenekén csak a remény maradt, hogy a hétfői 
hangversenyen, melyre Murszka Ilma k. a. is visz- 
szatért énekelni, annál nagyobb lesz a közönség.

A színházak az első este (valamint előtte pár 
napig) be voltak zárva — régi szokás szerint. A 
normanapok ináig is állnak, mint a szentszékek, 
egy balitéletes idő maradványaiként. A múzsa 
még mindig pogány isten, melynek a nagyünne
pek estéin el kell némúlnia. Bachus iránt több a 
türelem, mert az ő pálinkaszagú lebujaiba annál 
szabadabb a bejárat. A kurjogatás, mely onnan 
hangzik, nem zavarja úgy az ünnep magasztossá
gát, mint a szavaló vagy éneklő múzsa.

Máshol ezt a felfogást nem osztják ugyan többé, 
de nálunk csak úgy van most is, mint régen vo lt; 
noha b. Eötvös épp e napokban mondá választói- I
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nak, hogy a fő, mire törekednünk kell, az, hogy 
— haladjunk.

Szegény miniszterek! nekik nincs ünnepük. B. 
Wenckheim Béla ugyan, kinek babérjait jobban 
megtépték a haramiák, mint ellenzéki szónokaink, 
Pozsonyba ment, magát kipihenni; de annál több 
dolga akadt itthon két társának : b. Eötvösnek és 
Goro vénák.

Ünnep másodnapján a templomok harangjai 
közé a választók éljenzligása vegyült. E két 
miniszter ezúttal választói előtt jelent meg ön
kéntes számot adni. B. Eötvös a budai országház
ban beszélt ékesen, melegen, a mint szokott. Be
szédének első fele : rózsaszínű ég volt, teli hege
dűkkel, melyek az országgyűlés nagy vívmányait 
zengték; másik fele a reformokat, a haladást 
hangsúlyozta, hogy a régi szólásmód helyettél : „ 
magyar, áll Buda még!“,rövid időn ezt mondhas
suk: „halad a magyar, s Buda emelkedik.

A mit b. Eötvös óhajtásként mondott Budára, 
azt Goro ve valóságként festé az emelkedő 
Pestről.

Mindkét miniszternek nagy és lelkesen éljenző 
közönsége volt, s úgy váltak el tőlük, mint nem 
csak egykori, hanem mint leendő képviselőik" 
töl is.

A Foronc-város nem ily állandó. Ott Horváth 
Károly helyett — kinek számadó beszéde nem 
tartozott életének legkellemesebb pontjai közé — 
Vidacsot éltetik. A Lipót- és József-városok még 
csak gondolkoznak s nem éljeneznek senkit. A 
belvárosnak gondolkoznia som kell — marad a 
réginél, annál is inkább, mert Deák Ferenc újra 
lekötelezte a pesti lakosságot, midőn a lakbér 
rendszert a közönség méltányos óhajtása szerint 
dönté el.

Budapesten különben a választási mozgalmak 
nem vetnek oly nagy habokat, mint vidéken. Itt 
más is van, mi az embereket foglalkoztatja. Van 
nagy egyleti élet, pezsgő kereskedés (csak a ka
rácsonyi és ünnepi ajándékok szívélyes csator
nája több százezerét hozott forgásba,) van művé
szet, — ime, a philharmonikusok ép most készül
nek megmutatni, hogy társulatuk valóban „ma
gyar“, s Beethowen, Schumann, Berlioz és Wag
ner Rikhárd müvei melleit a Mosonyi „Széchenyi- 
gyászát“ is („Szentelt hangok“) előadja; s van 
végül nagy farsangi előkészület, annál nagyobb, 
mivel a farsang rövid, s sietni kell, hogy minden 
órának leszakíthassuk virágát.

Az estélyek már is folynak, s a fiatalság táncolva 
röpüli át a határdombot, mely az ó évnek sírja s az
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újnak bölcsője. Ünnepélyes búcsúhangok ésüdvöz- mondunk csak: hozzon az uj év minél több nap
id szózat helyett e határdombnál mi is annyit fényt s minél kevesebb szelet 1

V e g y e s  k ö z l e m é n y  ck.
— („Honvéd-eloorsök11) címmel ismét Gyulai 

Lászlótól adunk a 9-dik oldalon egy eredeti élet
képet, mely a szemlélőt élénken emlékeztetheti 
vissza az 1848—49-dikei téli hadjáratra, melyben 
honvédségünk aránylag nagyobb elszántságot és 
kitartást tanúsított, mint tán I. Napoleon híres 
hadserege Oroszország belsejében. Emlékszünk 
rá ugyanis mindnyájan, hogy az 1848—49-dikei 
oly kemény tél vala, a milyen emberemlékezet 
óta nem ; folyóink tartósan és mélyre fagytak, úgy 
hogy ágyúkat lehetett a jégen átszállítani, s nem 
ritka volt az az eset, hogy a légben szálló mada
rak megdermedve hullottak le a földre. 8 ily idő
ben kikből állt a magyar honvédsereg? — nagy 
részében jobb házakból való, kényelemben nevelt, 
elkényeztetett ifjúkból, sokszor majdnem gyerme
kekből, kiknek jelentékeny része még téli ruhával 
is alig volt ellátva! De a rongyos bakancs s lyu
kas attila dacára sohasem lehetett panasz ez úrfiak 
önfeláldozó kitartása ellen, kik közül nem egy ott 
fagyott meg inkább őrhelyén, hogysem a kiadott 
parancs ellenére helyét elhagyta volna.

* (A hallettánco&ok királyai.) A rokoko kor
szaknak egyik kiváló alakja volt Gaetano Appol- 
lino Baltazáré Vostris. 1729-ben született Fló* 
reneben s nagyon fiatalon került Parisba, hol már 
1748-ban mint táncos lép ott föl, s egy évvel ké
sőbb a nagy francia opera táncművészei közé 
emelkedett. XV. Lajos 1500 livre évi segélyben 
részeltető, hogy ritka tehetségeit még jobbul fej- 
loszsze. A párisi közönség lelkesedése kisérte 
folyton. Elmondhatni, hogy Vestris a ballot első 
úttörője, в Novorro-t, ki a művészet ez ágát rencl- 
szercsité, Vestris elhomályosítja. Vestris sok nagy
városban megfordult s ez alatt csakhamar oly 
fokra emelkedett a táncban művészete, mint előt
te soha, és Európa több udvara vetélkedve 
igyekezett megnyerni a férfit, ki deli alakra s 
szépségre, tohetségro s erőre mindenkit elhomá
lyosított maga mellett. Vostris volt legjobb, vagy 
helyesebben szólva, egyedüli igazi táncművésze 
a müveit Európának s logtormészetesebbon, min
den negély és loszcsség nélkül táncolt s a szó tol- 
jes értelmében elbűvölte a nézőket, lanca alatt 
soha senkisom unta magát. A hires Duprévolt ta
nítója s példán у képe neki, ő pedig példányképo

lett az utána következő egész nemzedéknek, mely 
a táncra szentelte tehetségeit..

Midőn 1780 ban, több mint negyven évess'/aka- 
datlan működése után, a színpadtól visszavonúlt, 
átalánosan nagy veszteségnek tekinték távozását. 
Még a konzulság idejében is követendő mintáid 
emlegették mind azok, kik valaha, — hacsak 
egyszer is — táncolni látták. Annyi kellemet, grá
ciát nem fejtett ki még táncban egyetlen tánc- 
mester som, mint Vestris. A ballotteket, melyeket 
színpadra szerzett, már nem kedvelték annyira ; 
azok csakis addig tárták fenn magukat, inig ő, 
azoknak lelke— élt. 1808-ban halt megPárisban.

Vestris valóságos zsarnok volt, ki a genie ha
talmával magához ragadta a nagy tömeget, mely 
szolgálatára állott. Neki minden szabad volt; a 
legmogcngedhetlcnebb dolgot oly módon adta elő, 
hogy senki sem botránkozott meg rajta. Mint mű
vész, kimondhatlan hiú volt. Azt állitá egy alka
lommal, hogy százada csak három nagy omberrel 
diciokcdhetik; egyike Voltaire, másika II. Frigyes, 
s a harmadik ő maga. — A szinházigazgatókat a 
tehetségek bérlőinek nevezte s azzal a remény
nyel kecscgteté magát, hogy pártfogója, (Riche
lieu) közbenjárása által a Mihályi end fekete sza
lagját Is elnyeri. E közben azonban meghalt Ri
chelieu a „premier gentilhommc de la eh a mb re 
du Roi“ s kitört a forradalom.— De Créqui mar* 
quisnö „Vostris Coripheus“-t a század első neve
zetességei közé számítja. О tanitá a magas ne
mességet a „eontonance“ és „revéroneos“-bau. A 
marquise le is ir egy ily leckét, melyet Vestris 
adott Lamarek hercegnek.

Nem csak a különbségre tanitá a herceget, 
melylyel a rangot megkülönböztetni kell a kö
szönés alkalmával, de még a szavakra is figyel- 
mozteté s igy végezte egy ily előadását : „Nos 
herceg, pár lépést megyünk lefolc s köszönni fog 
egyik hires virtuóznak. Köszöntso fesztelenül; vi
gyázzon herceg s engedjen időt magának ; tudtá
ra kell adni köszönése által, hogy becsüli a mű
vészt, kit a királyok is kegyelnek, tisztelnek, kit 
elárasztanak kincseikkel, szóval az öreg Vestrist 
képzelje magának, kit nyugdíjjal láttak el s a 
Mihály-rondre érdemesítettek (mely Lzonyára itt 
volna mollomen, ha az átkozott forradalom ki nem 
tör.) Nos tehát, ön Vestris lovag előtt áll bércé-
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gem, köszöntse úgy, úgy, valamivel mélyebben!“ 
— Fia : Auguszt, szintén táncos \ olt s az öreg 
Vestris maga vezette a színpadra gazdag в feszes 
udvari öltözetben, karddal oldalán, kalapját hó
na alá fogva s nagy hatású szavakat intézett fiá
hoz a táncművészet magasztosságáról s a várako
zásokról, mikkel о nagy név viselője iránt a kö
zönség viseltetik. Végre igy szólott : „Rajta fiam! 
mutasd meg, mit tudsz, atyád szeme pihen rajtad.“ 
Bármily jelesen táncolt is fia, nem hitte, hogy öt 
utói éri s azt mondá önbecslőleg Grimmhez, egyik 
barátjához : „Idáig (mellére mutatott) utólérhct; 
de innen felül sokáig kell még testét mozgatnia, 
inig az én tökélyemre viszi. Tiz évet adok csak a 
menuet-re.“ A világ azonban azt mondta, hogy 
mindkét Vestris a művészet egyforma magasla
tán állott. Mindkettőnek meg voltak saját utolér- 
hetién mozdulatai.

V e s t r i s  Auguszt házasságon kívül született 
Párisban 175Ö-ben. Anyja Allard táncosnő volt. 
Atyjától nyervén nevelést, oktatást, kitűnő társa
dalmi műveltséggel, elegantiával bírt, s a színpa
don feledtető atyját, vagy legalább pótolá. Bámu
latos könnyűséggel mozgott, s a magán tánc
ban, a pirouettenél, ha a legh illetlenebb gyorsaság
gal fordult is meg vagy 12-szer egymás után, egy
szerre megállott fél lábujj hegyen, legyökorezve, 
mozdulatlanul. — Csak nagy idő múlva, midőn 
már hires lett, engedte meg atyja, hogy nevét vi
selje. „Cak hires ember viselheti nevem!“ mondá 
büszkén az öreg táncmester.

Egy időben , midőn igon kezde , pazarolni 
atyja nagyon fenyegette, hogy megfosztja nevétől, 
mert nem akarja nevét Rohanná alacsonyitani. 
(Egyik Rohan nyomorult sorsra jutott pazarlása 
által.) Egy ízben, 1774-ben, a művész vonakodott 
az „Armide“ című operában valami segédszerepet 
elvállalni, s azért parancsot kapott, hogy rögtön 
a Fort l’Evéque-be távozzék. Nem volt pathetiku- 
sabb és meghatóbb valami, mint a biicsúzás apa 
sfiú közt. „Utazzál tehát fiam, mondá a „dien de la 
danse“ a színfalak mögött; ez életed legszebb 
napja. Vedd a logszebbik kocsimat, s ha megér
keztél, tudakozódjál barátom, a lengyel király 
szobái után. Mindent megfizetek !“ — Ezt a kis 
hiúságot leszámítva, az Öreg Vestris jó apa, hüségés 
barát s bátor, derék polgár volt, s annyira sok ol
dalú lag müveit, hogy magasabb személyek is ke
resték barátságát. Midőn a svéd király Ilaga 
gróf álnév alatt Párisba utazott, a francia király 
óhajtotta, hogy a fiatal Vestris táncoljon előtte. De 
ez, bár a királyné is kérte, vonakodott. E me

ldeten. Nyomatott áss „Atlienaeum“ irodalmi

848
részségen mogboszankodott hg. Breutouil miniszter, 
s olzáratá a művészt, mi miatt ogesz Páris forron
gásba jött, „Ez az első eset, hogy a Vostris-ház 
moghasonlott a Bourbonokkal .“ mondá
az öreg Vestris. — Csak a királyné közbevetésére 
lön kibocsátva a művész s első föllép í \ alkalmával 
a francia nép nagy kitüntetésekkel f .) adta. 
„Mégis szeret engem a francia nép, mert « vX is 
értem tévé!“ — kiáltott fel az öreg.

* (Három süket- néma test vér.) Darmstad tb n i h - 
rom fivér él, kik testvérek, és siikotnémán szület
tek. Jelek által oly gyorsan közük egymással 
gondolataikat, s oly pontosan képesek mindent 
tudtára adni egymásnak, hogy о tekintetben va
lódi nevezetességek. Együtt laknak s néma tár
salgásuk sokszor oly szenvedélyes lesz, bog/ 
összeverekednek, s egymást dobálni kezdik. Ke
vés szeretetet mutatnak egymás iránt és csak 
szerencsétlenségük fűzi őket össze. Olvasni, Írni, 
mindnyájan tudnak, de maguk közt soha sem 
közlekednek irás által. A mozdulatok hevessége 
vagy lassúsága, a kéz gyors vagy csöndes föleme
lése, a szem hunyoritása, behunyása, pislogás, a száj 
különféte elfintoritása, egy vagy több újj mozga
tása, lépések, stb, ezek azon jelek, melyek külön
féle változatait és tömérdek aprólékosságait a há
rom süket-néma annyira érti, hogy ily segédesz
közök mellett egymásnak felolvasást is képesek 
tartani hírlapokból és könyvekből. A legidősb 22, 
a legfiatalabb pedig 16 éves s folytonos jó egész
ségben élnek.

*' (A fecskék hasznossága.) Egy fecskopár napon 
kint 16 órát van ébren és röpdes szerteszét; min 
den fecske — közép számítással — óránkint 20 
szór tér vissza kicsinyeihez, s ekkép a fecskopár 
naponkint 600-szor röpdes ki-bo fészkéből. Tud
juk, hogy a fecskék rovarokból táplálkoznak, me
lyokot a légből vagy falakról kapdosnak el. Egy- 
ogy focsko 15—20 rovart visz minden fordulat
nál fészkébe s igy egy pár naponkint 6400 rovart 
pusziit el. Saját táplálatukra átlag még 600 szú
nyog, légy vagy más rovar szükséges s ezzel együtt 
egy fecske-család élolméro havonkint mintegy 
210,800 rovar kell, E szorint egy 7 tagú fecsko-csa 
Iád a nyár lefolyta alatt 576,000 rovartól szaba 
dit meg bennünket. Ezekből látszik, hogy a fees 
kék mily jótékony hatással vannak, s a természet 
bölcs intézkedése tűnik ki abból is, hogy nyáron, 
midőn a kártékony rovarok mejelennok, eljönok 
hatalmas pusztítóik : a fecskék is. Oly falu, melybe 
csak 100 pár fecsko rakott fészket, 28 millió ro
vartól szabadúl meg általuk egyetlen nyáron.

és nyomdai r. társulat nyomdájában. 1H(>8.








