
2.

j J y '  2. szám. 1869. Decemb. 14.

í\  i  л / л  , \  i \ \
II KÜLFÖLD. \
I Szépirodalmi, ismeretterjesztő és társaséleti
} KÉPES HETI KÖZLÖNY.
I  MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN.

I S Z E R K E S Z T Ő :  KIADÓ-TULAJDOKOS:

I SZOKOLY VIKTOR. az „ATHENAEUM“
I  1 R . TÁRSULAT.

I I  A képeket kitünőbb művészeink rajzolják s metszi R U S Z К. I

|\ Előfizetési  föltételek:  I
m\ P e s t r e  v a g y  v i d é k r e ,  p o s t a i  k ü l d é s s e l  v a g y  h á z h o z  h o r d á s s a l ,  я

Ш\ egész évre ............................................................6 frt — kr. I S
%  í f é l é v r e ..................................................................... 3 frt — „ j  S

■Д negyedévre................................................................1 frt 50 „  j  Ш

Előfizethetni minden postahivatalnál. /Я

V y  Hirdetmények dija : 3 hasaoos petitsor egyszeri hirdetésnél 5 uj kr. Bélyegdij külön 30 uj kr. Я

Az előfizetések s a hirdetményi illetékek a kiadóhivatalba (Barátok-t^re 7-dik sz.) / Й  
a kéziratok pedig a lap szerkesztőségéhez (Dohány-utca 1-ső sz.) bírmentes / Й  

levelekben intézendők. / Ж

P E S T ,  1 8 6 9 .
n y o m a t o t t  „AZ ATHENAEUM“

(e zel ő tt  emich  qü sztá v -fé le )
NYOMDÁBAN.



T A R T A L O M .
Cikkek : „A pisbii híd.“ — „Kis fiam halálára.“ (Költe- nete.“ Vadnay Károly tói. —  „Vegyes közlemények.“ —

raény.) Dalmady Győzőtől. — „Mátyás király Erdélyben.“ „Irodalom.“  „Szerkesztői üzenetek.“ —  „Újdonságok.“
(Történeti korrajz.) Deák Farkastól. (Folytatás.) — „Egy K épek: A piskii híd. (Nemes O. rajza.) —  Pesti.életké- 
séta a római katakombákban.“ — „Szemirámisz függő kert- рек. XIII. A vak hárfás. (Nemes O. rajza.) —  A nőhóditó
jei.“ —  „Pesti életképek. XIII. A vak hárfás.“ N. Ö.-töi. — dón Juan vára Spanyolországban. — A római katakombák
„A  nőhóditó dón Juan háza.“  —  „Az uj „Moniteur.“  M. Т,- egyik folyosója. — Semiramis függő kér tjei Babilonban,
tői. — „Az angol bank földalatti termei.“  -  Egy hét törté-

%

I rodal om.
—  ( „ Cimbalom“ ) cím alatt Szakái Lajos volt országgyü- füzet is elhagyta a sajtót, szokott becses és érdekes tartalom

é i  képviselő eredeti népdalainak gyűjteménye igen díszes mai, a mi mind szerkesztőjének, mind buzgó miinkatársai-
kiadásban jelent meg, vászonba kötve, aranymetszéssel, s inak dicséretére válik. E társulatnak minden müveit egyén
ára igy 1 ft. 50 kr. Szakái Lajos már a negyvenes években is tagja lehet, ki legalább 3 éven át évenkint 5 ftot fizet а
ismert népköltő volt, kinek jó  csomó dalát — (mint „Meg- társulat péuztárába, a miért viszonzásul a „Századok“ füze-
követem a téns nemes vármegyét“ sat.) országszerte éne- teit kapja. ,
kelik. Hogy dalai ezen újabb gyűjteménye is kedvező —  „(Az arclieologai Ertesilöu) harmadik száma is megjelent 
viszhangra talált, mutatja azon körülmény, miként eddig Rómer Flóris szerkesztése mellett, az előbbieknél jóval gaz-
2000 példánynál több kelt el belőlük. „Az utolsó gulyás“ dagabb tartalommal , és valóban útmutató (instructiv) raj-
cimü dalt múlt évi folyamunkban közöltük, melyből az ol- zokkal. Egyes cikkei „A legújabb ó-budai ásatások“ , ki-
vasó némileg az egész gyűjteményre következtethet. vonat a m. tudományos akad. archeol. bizottmánya jegyzü-

—  („Beszélyek és életképek*,) irta Karvázi József; egy könyvéből, „Archeológiái levelek.“ „Széttekintés az archeo-
kötet, nyomatott Kolozsvártt. Ára 80 kr. logiai irodalomban.“ „Ismét nehány szó az obsidian eszkö*

— (A pesti reáltanodái ifjúság) „Önképzőkört“ alkotott, zökről,“ „Újabb leletek“ , „Egyveleg és könyvészeti Mind-
raelynek alapszabályai nyomtatásban is megjelentek. annyi szakértőktől írott, a tudomány színvonalán álló mtí.

— (A magyar történelmi társulat nSzázadoku) cimÜ folyó- • Az egész éven át megjelenő 20 íves kötet ára csak 3 
iratának 1868-dik év folyamából az utolsó vagyis tizedik J forint.

Szerkesztői üzenetek.
—  Pápán : X-nek. Múlt júliusban közlött hasoncimü is- — Pesten : (Kerepesi út 54; sz.) Igen sajnáljuk, hanem

mertetésünk kiegészítőjéül szívesen fogadtuk. ez idénre nagyon korlátoltan rendelkezhettünk.
—  Szabadkára : „egy tanárnak“ A dalmátból fordított nép- — Szegedre : Sp. J-nek. Némely régibb levél tán azért

daloknak, mint melyek egyik hazai népfajunk kedély világát nem jutott kezünkhöz, mert nem volt bérmentve. A bérdó-
szépen visszatükröztetik, — szívesen adunk helyet. Az a má- ses tárgyat kiadóhivatalunk azonnal küldi, a mint nem lesz
sik közlemény alakjánál fogva nem a mi lapunkba való. teendőkkel annyira elhalmozva.

— Orosházára : Az örömben mi is osztoznak s a viszontlá- —  Némelujvárrá : Teljesen osztozunk a wesertt kifadadás-
tás — bármikor legyen is az — kedves lesz ránk nézve. ban, de azt kiuyomatni még sem tartanék elég helyesnek.

— Pesten : P. J-nek. Hasonlókat jövőben is szívesen Hová Vezetne ez folytatásaiban ?
veszünk. v Pesten : „Elrepül márw s „Oh, hogy űzik I“ tárgyaiknál

—  „/7 . Ozmán török császár halála számunkra igen hosz- fogva inkább más közlönybe valók.
szú s mert már sok helyütt és sokszor tárgyalt, azért nem is — Pesten : Br. J-nak. Oly feliratú cikk nem került keze-
eléggé érdekes. ink közé.

— Konstantinápolyba: Ё. B-nak. A 3-dik számban jön az —  Ceglédre : C. R-nek. Uyeí dolgozatokat nem kérünk, 
első s aztán a többi.

Új donságok.
* (Adatok a nemzeti színházról.) A  nemzeti szin- nir National“ sikerült fordításban közli Jósiká- 

házi zsebkönyv épen most jelent meg. Ebből lát- nak „ A  csehek Magyarországon“ cimü regényét,
ju k , hogy a színház 1 8 6 7 — 68-dik  évi bérletbevé- * ( Petőfi születésének 50-ik éve) négy év múlva
tele 63,599  frt 10 kr, napi bevétele 103.045 ft volt. lesz, és sokan óhajtják, hogy az évfordulati ün- 
A z összes személyzet dija : 153,492 frt 25 kr, ere- nepélyen kellene leleplezni Petőfi szobrát, 
deti müvek szerzői tisztelet-dij fejében csak 3,832 w (A  nemzeti színház) „m agyar királyi udvari 
frt 91 krt kaptak, mi az eredeti müvek csekély színház“ címet fog kapni, s ő felsége az udvartar-
számát tekintve is igen csekély dij. A  240,237 tásra megszavazott költségből 60 ,000  frtig fogja
frt 26 fél krra menő összes bevételből levonván a segélyezni.
240 ,802  frt 12 és fél kr. kiadást, a maradék 155 * (Xántus János) f. hó 2-án utazott ol Trieszt-
1  ̂ ^ ec* 15-ig színre- bői, hogy a kelotázsiai expeditióhoz csatlakozzék,
került 7 eredeti drama és 3 dalm ű; ezek között Ugyancsak Xantussal egy időben és egy baj ón,
Adelburg „Zrínyi -je .A z  eredeti drámák szerzői: a „Ceresa-en, indult olSchorzer úr is Aloxandriá-
Ejszaky Károly, Bérezik Árpád, Potomkin Ödön, ba, hogy a suozi csatorna fölött jelentést tegyen.
Kákosi Jenő és Szigligeti Eduárd, ki egy vig- Scherzer úr Alexandriábói Bombayba és Singa-
játékkal és egy tragoediával van képviselve. poréba fog menni, hol martius közepe táján kol-

yMagyar regény francia nyelven.) A z „ A  ve- lend az expoditióval találkoznia. Xántus nem fog



A p i s к i i h i d .
Hazánk egyes vidékeinek képe — hála anyagi Erdély tartották vala meg, azonban az itt is meg

haladásunknak ; iparunk, földmivelésünk és köz- kezdett vasutak szintén tőnek alakváltoztatáso- 
okedési eszközeinkfgyors fojlésének — oly gyor- kát s még nagyobbakat fognak tenni.

A pishii Ilid. (Nomos Ö. rajz«.)

san változik, hogy sok helyütt az egy évtized 
előtti helyekre ma már alig ismerhetnénk.

Ősrégi tipuszát eddig leginkább a felvidék és

Mai képünkön Erdély egyik,újabb történeteink
nél fogva örökemlékezetü pontját mutatjuk be az 
olvasónak, molyre az élothü rajz dacára is alig
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foghatna az ráismerni, ki azt 1849. február 9-dike i 
óta nem látta.

E pont a Piski falu mellett, az innen nem 
messzire folyó Marosba ömlő Strell vizén átvezető 
hid, mely a Szászvárostól Dévára vivő országutat 
összeköti, hol a halhatlan emlékű Bem vezérlete 
alatt, 1849. febr. 9-dikén vitéz honvédőink önvé
delmi harcunk egyik légdicsőbb csatáját vívták.

E helyre tervezék Bem tábornok emlékszobrát 
is felállitani, mely azonban *— sokkal célszerűb
ben — mégis Marosvásárhelytt fog diszleni.

Magát a piskii csatát bizonyára ismeri mindaz, 
kinek önvédelmi harcunk története kezén megfor
dult; tudjuk, hogy Bem 1849. februárja elején 
négyféléi volt körülvéve s Puchner osztrák vezér

I által már fegyverei lerakására szólittatott fel, Ő 
azonban febr. 7-dikén szerencsésen kivágta magát 
s azon visszavonulást vitte végbe, mely e hadvi
selés történeteiben örökre fénypont marad. Dévá
ról a Magyarországról jött sogédesapattal szapo
rítván megfogyott seregét, azt azonnal újra ren- 
dezé és visszavezető s aztán febr. 9-dikén vívta 
ki a hires piskii csatát, oly eldöntő diadallal, 
hogy Puchner seregei teljesen szétverettek.

Az újra épült híd fölött most a távirda sodro
nyai húzódnak végig s az innen nem messze levő 
vasútról az utasok ezrei foghatják látni azon 
erdős hegyoldalakat, melyek szabadságharcunk 
legvéresebb jeleneteinek valának színhelyei.

К is  f i a m h a l á l á r a .
(Jan. 2.

Itt hagytál bennünket én édes kis fiam,
Nem fogsz többé reánk nevetni vidoran, j
Aranyos szárnyaid visznek már sebesen,
Hiába kiáltjuk : „óh maradj idelenn !u

Istenem, mért adtad nekünk e gyermeket,
Ha öt földieknek szeretni nem lehet!
Mit tettünk V Szerelmünk nem volt-c igazi ?
— Jobban nem szeretik az ég angyalai... I

8 6 9 .)

Oda van a kedves, boldogságos alak !
Nem tarthatták vissza mosoly, csók, szép szavak, 
Még a fényes köny is, mely arcunkat fedé,
Csak mutatta neki az utat fölfelé.

Kábulfan borulunk hideg tetemire !
Könnyű lesz a földnek terhét viselnie,
Fejfája s a nehéz göröngyök odakint
Nem fogják nyomni úgy, mint most fájdalmaink.

Dalműd у  Győző.

Mátyás király Erdélyben.
(Történeti korrajz.)

—  Deák Гаг kastól. —

(Folytatás.)

II. Eldorbach Berchtold; még ogy pár szász király-
Pár óra múlva huszonöt-harminc ember volt a ^ ro vo^ köztük, s mindnyájok arcán komolyság 

szészarmai kastély nagy termében s köztük az 01-  ds dac uralkodott; egy-kottö azonban fejét ló- 
szág legelőkelőbb birtokosai. Itt voltak Losonczi, 8atta> a m'nt vette észre, hogy egymás után ér- 
Bánft’y László, Zsuki Mihály, Gerendi Mihály, kezve, mily sokan gyűltek össze a kis váracskában. 
Erdélyi István, lllosvai Péter, Ahirdi László, A mint a nagyteremben letelepedtek, hol a szol- 
N agy laki Márton, Toroczkay Illyés, Haranglábi gák számtalan viaszgyertyát gyújtottak meg, a 
György, Tárkáni Bálint, Iklódi Márton, Boros- házi gazda, farmod Veres Benedek szólt először, 
nyai Péter, Szövérdi Bálint, Veres János, Lo- Veres Benedek mintogy nogyven éves ember 
sonci Bánffy Zsigmond, Apafi Mihály, Dobokai volt, teljes szakáit és bajuszt hordott, napbarni- 
Miklós, Kecsedi László, Fejérdi István, Székely tóttá piros arca volt, éles szemöldökkel; a kor 
Mihály, Vízaknai Miklós, Geréb Péter, stb. mind szokásaitól eltérőleg, haja rövidre volt nyírva, 
gazdag főnemesek; ezekhez járult az országuk- szemei ragyogó fényesek voltak, s tekintete átható, 
kori három vajdája: János és Zsigmond testvérek, felső ajka vékony, lenyomott, s feje teteje magasan 
Szentgyörgyi és bazini grófok és a harmadik vajda: kiemelkedő; nyaka vastag, vállai szélesek, s áta-
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Iában magas termetű izmos ember. Gazdagságához 
mérve a lehetőleg ogyszerü öltözekben szokott 
járni, csakis egy-egy drágakövet lehete látni, 
hol süvegén, hol mentekötőjén. A közéletben 
hallgatag, csendes ember volt, de hirtelen lobbanó, 
s aztán makacs; belsejében határtalan nagyravá- 
gyás dúlt , de ezt oly ügyesen elrejté, hogy 
csak legbcnsöbb baráti sojtheték egész idáig.

Midőn vendégei letelepedtek, igy szólthozzájok:
„Nemes , nomzetes, vitézid uraim, üdvözlöm 

önöket szegény házamnál, üdvözlöm önöket, mint 
az ország önállásának bajnokait, mint olyanokat, 
kik nem hajlandók tűrni semmi zsarnokságot, jö- 
jön az bárkitől; kik meg fogják mutatni, hogy 
szabad nemesek, független urak és nem lesznek 
rabszolgái egy idegen királynak; igen! Hunyadi 
Mátyás nem királya egy szabadságát féltő erdé
lyi nemesnek, — nem kell nekünk Hunyadi Má
tyás Szilágyi Mihály uram kreatúrája, nem kirá
lyunk. Jelszavunk az egyetértés ! Fel fogom olvas
tatni nagyuraim előtt Zápolya Imre és István 
uraimék lóvéiét, kik közös egyetértésre és közös 
működésre szólítanak fel — és ha mindenekben 
megegyeztünk , akkor átmegyünk a szomszéd te
rembe, hol ránk három vajdánk várakozik.“

Egy szegény vándorbarát a Zápolyák levelét 
felolvasta s az urak elkezdvén tanácskozni, a pdrl- 
iítés terére léptek, és mintha a századok intő sza
vát megértoni nem akarták volna, jogellenes ki
váltságaik védelmére életre halálra szánták cl 
magukat.

Igaza van Veres Benedek uramnak, mert 
azon ember, ki megengedi, hogy jobbágyaink sza
badon költözködhessenek, megtámadja tulajdo
nunkat, s legyen az akár Hunyadi Mátyás, akár 
más ember fia, nekünk nem királyunk! Szólt lo
sonci Bánffy László.

— Es még a lucrum cameraet is fizettetni akar
ja velünk, — mert ha látszólag az egészet eltörlé 
is, a holyébo állított uj adót tőlünk, az ország fő
nemeseitől is szedetni akarja; folytatá Iklodi.

És a koronavámokat? Hát a mienkből akar 
meggazdagodni V ha nem tudja hordozni a kirá
lyi fényűzést, minek tolta magát az ország nya
kára ? kérdé az egyik

— Hogy barátait ott Magyarországon a mi va
gyonúnkból gazdagítsa, — telolt a másik.

— így zsarnokoskodik rajtunk mindig Magyar- 
ország, de ezt nem tűrjük ; Erdély magára is fenn
áll, nekünk más király kell és a mint láthatjuk 
Zápolya uram leveléből, lesznek Magyarországon 
is, kik hozzánk csatlakoznak. Tehát lássunk dol
gunk után!

így beszélték tele egymást az elégülotlen 
főurak; az egyik szász királybíró hosszú be
szédben adta elő, hogy Mátyás mennyire sérti 
naponkint az ő privilégiumaikat. Beszédére keve
sen hallgattak ; az alatt Veres Benedek rendrejbe- 
szélt az urakkal de egyiktől se tudta kicsalni azt, 
a mit akart, hogy t. i. fővezérnek, vajdának vagy 
ha kell, fejdelemnek is ő volna a legjobb.

— Mit kell hát tennünk ? kérdé Drági István.
- Ki fogjuk mondani,— felelt Veres Benedek,

— hogy Erdély független ország, semmi viszony
ban sem áll Magyarországhoz ; Magyarország feje
delme, Hunyadi Mátyás, nem királya Erdély ne
meseinek és nemzeteinek.

— Az országot védállapotba helyezzük, nemesi 
fölkelést hirdetünk s a határokat elzárjuk. Kiki 
ereje szerint kiállítja bandériumát s ez elhatáro
zásunk folytán uj fej dóimét választunk!

Az egész gyűlés hangos helyeslést kiáltott, — 
hogy valaki ellenezte volna, nem lehetett észre
venni ; a háttérben azonban két ifjú némán hall
gatott.

— Rafael atya, kigyelmed Írásba teendi, a miket 
kimondottunk; — folytatá Veres, — és mi inindyá- 
jan aláírjuk, a vajdákkal is aláíratjuk és mind
ezek megtartására, végrehajtására esküvel köte
lezzük magunkat.

A szegény barát, ki a törvények szavaira, a cri
men laesae majestatisra és annak büntetésére gon
dolt, ijedtében mint a nyárlevél reszketni kezdett, 
de ellent mondani sem volt bátorsága; magok a 
főurak is — ez utóbbi szavakra — némileg meg
döbbenve hallgattak.

— Igen, jó uraim, igen — folytatá a vezér, — 
mi nem vagyunk bábok, hogy egy gyermekkirály 
velünk játékot űzzön, mi hazánk és szabadsá
gunkért szállunk síkra.

A gyűlés ismét helyest kiáltott.
Rafael atya az egész dolgot Írásba tette, s az 

urak neveiket részint aláírták, részint aláíratták.
— Az én nevem után Írja oda kigyelmed, — 

szólt ismét Veres Benedek, — hogy én a haza vé
delmére ezer lovast és ötszáz gyalog katonát 
állítok.

— En meg hatszáz lovast, — folytatá Bánffy és 
négyszáz gyalogot, s mindenik elmondá, hogy 
mennyit állít k i ; — a szám tizezer körül járt.

Veres Benedek az írást kezébe vette s végigol
vasva, bámulva kiáltott fel: Hogyan, Apafi uram, 
kigyelmed nem irta alá ? és Tárkáni Bálint, ki
gyelmed som ?

— Nem, szólt Apafi.
— Es miért ?

19 .

-я-
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— Remélem, nincs kifogása kigyelmednek az 
ellen, hogy más embernek más véleménye is le
het, mint kigyelmednek; én e harcban nem aka
rok részt venni, én királyomnak hü jobbágya 
vagyok.

— Úgy én is, — szólt most Tárkányi. — Ott 
voltam mint gyermek a királyválasztáson s egy 
öreg harcos pajzsára emelve esketett m eg: az én 
királyom Hunyadi Mátyás!

mint székely, nagy befolyású emberek voltak. Ve
res még mindig remélte, hogy megnyeri őket, ki
végeztetni pedig mindig lesz idő, akár hol, uton-ut- 
félen, csak nem most kastélyában, midőn a három 
vajda a szomszéd torembon volt.

Veres még beszélt az uraknak, kik mindenre 
készek voltak, csakis célzásait nem akarták ér
teni, mert mindcnikbon volt ambitio elég, néme
lyikben több is, mint ő benne.

PESTI ÉLETKÉPEK. XII]. A vak llrirftis. (Nemos Ö. rajza. Szövego a 27. oldalon.)

— Urak, ez árulás! — kiáltott Veres. — Min
denki kardjához kapott; — de még sem hihetem ; 
kigyolmeteknek huszonnégy órai időt engedünk 
a gondolkozásra.

A dolog természetéből folyt volna, hogy a két 
merész ifjút azonnal összevagdalják; de Veres 
nem akarta, hogy háza ily vérongezés színhelye 
legyen, s Apafi mint küküllömegyei, Tárkányi

— No, ha én nem kellek, gondoló magában, ak
kor adok én nektek uj királyt.

— Uraim, most menjünk a vajdákhoz!

III.
A két 8zentgyögyi gróf: János és Zsigmond s 

Elderbach Borchtold, mindhárman Erdély ország 
vajdái, egy másik teremben időztek, mig az urak
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tanácskoztak; volök volt a ház asszonya és a két ? 
ifjú kisasszony.

János bazini és Szentgyörgyi gróf, az első vaj
da, egy kiseszü, pipere és evés ivás kedvellő gaz
dag ur volt, rettenetesen elhízva, úgy hogy szána
lom volt nézni mozdulatait, annyival inkább, mert 
mindig szeretetreméltó és hajlékony ifjoncnak 
akart látszani; ez időtájban lehetett negyven 
éves és mégis szeretett minden hölgynek udva
rolni s azonnal elhitto, hogy minden lányka él-hal 
érette; az ország dolgaihoz semmit sem értett, harc
ra képtelen volt, nem ismerte Erdély viszonyait, 
do jól találta magát, mert Erdélyben igen jó  volt 
a bor és a pecsenye, és volt sok, sok szép asszony,

János gróf örömében még véresebb lett.
— Hogyan, én király ? óh ezt köszönöm vitéz 

uraim, szivem minden érzelmeit kigyelmetek ügye
inek szentolendem; mint a hajnalpirban fellán
goló nap, úgy fogok kigy elmetek felett uralkodni; 
ó fényes csillagai birodalmamnak! Igaz,messze szü
lettem, de azért szivem és érzéseim Erdélyhez köt
nek . . E szavakra csalfa tekinteteket lövelt hol 
Bánffy Margitra, hol a szép Flórára, az urak 
pedig keményen éljeneztek.

Ez ünnepélyes percek után mindenki várta a 
vacsorát, addig pedig a nőkkel társalogtak; végre 
hordani kezdték a sok bort és pecsenyét s a hős 
pártütők „fecerunt magnum áldomás.“

Л. nöhóditó dou Juan háza Spanyolországban. (Szövege a 28. oldalon.)

épen úgy, mint ma. A más két úr jelentéktelen 
ember volt és mindhárman óriási vagyonuknak 
és fő-fő rangjuknak köszönhetők a vajdaságot.

János gróf bíborba bársonyba volt öltöz ve,arany
nyal ezüsttől hímezve; mint mindig, enyolgott a 
szép hölgy ok kol s nagyokat ivott egy mellette 
álló ezüst serlegből.

— Midőn az urak a szobába léptek, felállott s 
igyekezett komoly lonni. Veres Benedek olőadá 
a történteket, előtérj észté az irat ot s a három 
vajda is aláírta.

— És most kijelentjük, hogy egyedül nagysá
godat ismerjük el fojdelmiinknok, királyunknak!

Vacsora után a házi gazda egy pár jó  emberével 
külön szólitá Apaífy Mihályt és Tárkáni Bálin
tot s rá akarta beszélni о két ifjút, hogy velők 
tartsanak.

— Nem bátya, — mondá szilárdan Tárkáni, 
— nem, soha sem fogok megfeledkezni királyom
nak esküdt hűségemről; kigyelmed nem tudá el
hordozni, hogy vajdának nem tovék, és hogy ilyen 
embereket küldöttek ránk, mint a három vajda s 
boszuból most királyi á akarja tenni a léhaSzent- 
györgyi grófot: kigyelmed nem gondol Erdély 
sorsával; ugyan mivé lennénk} ha magunkra hagyna 
a magyar királyi ! kigyelmed hitelt ad Zápolya



hitegetésének, én pedig örök hűséggel ragaszko- j — Ó Bálint, ne légy oly heves! — meneküljetek 
dóm királyomhoz. Lehet, hogy viszonyainkat nem a nagyobb erű elöl, hiszen ha nem néztok minket, 
eléggé ismerve tesz egy vagy más rendelést, mi lásd Flóra is mint zokog, gondoljatok a hazára,
megsérti az erdélyi nemest, megsérti az olahokat, -— bizonynyal szükségo lesz derék hősökre. . .
praejudikál a szászoknak, de mindezek mellett Má- _  Ha szeretsz édes Mihályom, -  suttogá a
tyás századunk legnagyobb uralkodóinak egyike, szép m  _  menekiilni fogtok) _  a шЫ terve
és en nemzetem s hazám jóllétét csak Hunyadi nagyon helyes.
Mátyástól várom s nem hiszem, hogy a különvált л\  т- > л , . i ,

im туг , m i ..! T i 1 Ti 1 A két it u meg nehány percig mulatott az áldottErdély Magyarország nélkül valaha boldog le- x„ } , °  \ b ,
g yen lelkületű szép hölgyekkel s aztan visszamenve

/ a terembe , onnan nyíltan távoztak ; senki
— En tökéletesen osztozom Bálint barátom né- sem áUta utj okat) (le senkitől som js búcsúzhattak

zeteiben s habár nem tudok oly szépen beszélni, iltan> ^ d e  a három hölgy szivében lelkes iston- 
az n n yom is csak Hunyadi Mátyás. hozzádokat kívánt s buzgón imádkozott szabadu-

Látva a pártosok, hogy mily emberekkel van lásokért. 
dolguk, s hogy tervök egész meztelenségében A mint huszonnégy legényükkel a kastélytól 
áll előttük, kevés szóváltás után szikrázó szemek- egy puskalövésnyire távoztak —- rövid tanácsko-
kel távoztak. .. zás után hat legényt a besztercei hegyek felé

A két ifjú magára maradt s tervet készitének, küldöttek, hogy ezek Csopán, Nagy Demeter s 
hogy mitévők legyenek .. már késő éj volt és sen- Beszterce és Kusma felé a székely földre hatolva,
ki sem mutatott nekik hálóhelyet. — Tárkáni róluk hirt adjanak, a többivel ők az országúiról
saját legényeit kereste fel s parancsot adott, hogy letérvre, észak-nyugati irányba a hegyek közé 
rögtön nyergeljenek. Aztán visszament Apafii- indultak s Illosva és Debreg mögött reggelre
hoz s nehány percet aggódva töltőnek a teremben. Láposra értek s onnan Magyarországba hatol- 
Hirtelen valami nesz vonta magára figyelmüket, tak. Midőn azon éjen Veres Benedek vendé-
oda pilantottak s hátuk mögött egy titkos ajtót geitöl elvált, s neje hálószobájába ment, a más
láttak felnyilni, melynek üregében egy nő állott: kor mindig nyugodt kedélyű, sőt vig természetű

— Bálint! Bálint! — susogá a hang, —  jője- nőt elsápadva és kisirt szemekkel találta.
tek hamar! — Mi lelto az én kedves feleségemet? kérdé

Ó Margit, mit jelentsen ez? gyöngéden a férj.
Ne kéidezz, csak jőjetek mindketten gyor- — Óriási csalódás bántja, és e betegségéből nem

san* * * ’ ^ fog kigyógyulni soha !
A  két ifjú követte a szép hölgyet s egy hosszú _ .. Kiben csalódott az én Ágnesem ? 

sikátoron végig, egy fényesen világított szobába n , л , ,, , . ,(1, , 1 1 .г? ví , , 6 — Eszményképében, kiről, azt hitte, hogy nagy
értek, hol Veres Benedekné és Flóra zokogva J 1 ’ ’ bJ bJ
fogadták őket. polgáris lovagias hős . .

— Mi történt asszonyom ? kézdé Apaífy. Eós ?
-  A legborzaztóbb, a mi történhetett, elhatároz- “  Es m0St látnia kpll> ho^  I,ártütö Й8' "  tís 

táS  hogy titeket ki kell végezni, különben árulók *У5|ко"’ “  ,ladogá a 0zeren(>sétlon nö- 
lesztek. Két csapat katonát küldöttek előre, egyi- — Szigorúan ítélsz, és csak érzelmeid szerint 
két a somkereki, másikat a bethleni útra s meg- tudsz bírálni, nem értesz az ország dolgaihoz; a 
van parancsolva, hogy mindkettőtöket legyilkol- ■ gyilkosságból pedig, ugv hiszem, semmi sem lesz, 
janak. hiszen bizonyosan értesítőd kedvenceidet; — •

Majd ott leszünk mi is, — nekem tizenkét úgy, úgy, én abban fáradok, hogy bíbort szerezzek 
jó  székely lovasom van, szólt Tárkáni. ' vállaidra és koronát tegyek fejedre s te kémeket

Nekem is annyi, — mondá Apaffy. küldesz legynagyobb ellenségem,Mátyás táborába.
— De ők ötven-ötven embert rendeltek a két Hol találom, a ki engem megértsen, kihez teljes bi- 

csapatba, — mást kell gondolni; hát nem elég zodalmam legyen ? hiszen te, Margit és Flóra talán 
a borzasztó terv, melyet a király ellen forralnak, leghamarább árulóim lennétek .. vagy azt hiszed, 
— mondá Veresné sáppadtan,— még ártatlan ro- hogy nekem mindent tűrnöm kell, — ne ingcrol- 
kon-vért is ontsanak ? Nektek menekülni kell a 1 jétek az alvó oroszlánt.
hegyek közt. . . .  | En árulód soha sem leszek; azt a két nemes

— Megszökni én ?! kérdé lárkányi. . . ifjút máskor is megmenteném ; ne félj, el nem hagy-
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lak soha, veled leszek mindig, mig el nem űzöl, mert lommal nézett a csendesen távozó felséges hölgy 
szeretlek ; de eszményképem nem lehetsz többé. után.

Veres Benedek bámulva s szivében éles fáj da- ! (Vége köv.)

Egy séta a római katakombákban.
Egy, Sorrento sziklaormain töltött élvezetdús 

hét mintegy át lmodva maradt mögöttünk, — 
Írja Lützow Károly szellcmdús „Olaszországi uta
zásában.“ — Mielőtt a boldog Hesperiáktól el
váltunk volna, elhatároztuk, hogy visszatérünk 
Kómába, s a tájtól ott veszünk búcsút a Giran- 
dola sugárfényében. Azért isten veletek Campa- 
niának vorőfényes partjai! s a diszes francia gá
lya kevés óra múlva Civita-Veclnába szállít.

Kómát húsvét-ünnopi pompájában, mint átázá
som zárkövét, igen szépnek festém magam elé. 
— Hanem a sors mást jelölt ki számunkra, s most 
be kell ismernem, hogy sokkal jobbat. Ha egy 
második Leo, egy második Urbinate jönne, hogy 
о világot elragadó szépségekkel telve, mássá al
kossák ; ha Európa minden palotája itt egyesíthet
né műkincseit, mint azt összegyüjté egyszer Na
poleon Párisban : azon mély tragikus vonást, mely 
az örök város képének oly kimondhatlan varázst 
kölcsönöz, azok sem bírnák túlmosolyogni. — 
Nap, moly vihar-fellegek közül ragyog, ez Kóma! 
Az elválásnál ily benyomást hagy szivünkben.

Hol a föld ily gazdag, kinek jutna eszébe még 
a földalattiakra is gondolni ? így  felöltek nekem 
barátain, ha olykor emlékezetükbe hozám, hogy 
egy látogatással még a katakombáknak is tarto
zunk. Tolakodni nem akartam, mivel tudtam,hogy 
a világváros ezen hires földalatti utainak szemlé
lete, hol a müveit nézők tömege azt, mennyire 
csak lehetséges, kényelmesen akarja szemlélni, 
még sokkal több kellemetlenséggel jár, mint a 
földfelettieké. — Végre a méltóságteljes helyek 
történeti érdeke, az első keresztények történetét 
illetőleg, győzedelmeskedett, s az odamenet el lön 
határozva.

Ha a szives olvasat biztosítom, miszerint e me
net korántsem volt oly rémlctes, mint minőnek 
az ember gondolná, s hogy a föld gyomra, s a sí
rok nézői legkevésbbé sem oly borzasztók, mint 
talán az ember várná, sőt mi több, igen sok meg
ragadó szépség s még"vidámság is rejlik bennök, 
úgy e következő sorok talán egy figyelmes kisé- 
röt fognak benne találni, midőn e sötét tömkele
gen át a képzeleti séta megtételére szólítjuk fel.

Az utón, melyet az alvilág bejáratának a város
tól nagy távolsága miatt kocsin teszünk meg, egy

pár átalános előzményről beszélgettünk röviden. A 
katakombák léte és nevének eredetéről a tudó
sok még meg nem egyeznek. Valószínűleg már a 
régi rómaiaktól alapittattak. Mi célra ? az nincs el
döntve. A többi közt erre nézve némelyek azon 
regényes véleményben vannak, hogy a katakom
bák eredetileg olyan vermek Ápoltak, melyekbe a 
rómaiak a halálra ítélt rabszolgákat dobták s ki
végezi eték. Alaposabb a másik nézet, hogy a ré
giek minden különös cél nélkül az által hozták 
ezt létre, hogy a Róma óriás épületeihez szükséges 
anyagot, a föld felületét kímélni akarván, bensőjé
ből szedték. — Hogy az ily módon létrejött aknák 
és folyosók igy könnyen támadtak a puzzolán föld 
természetéből következik, mely Kómának földjé
ben igen képviselve van. Itt-ott nagyobb gyám
oszlopokat hagytak, s igy tágasabb téreket, kam
rákat s termeket üríthettek k i ; végre létrejött egy 
óriási téveteg, termek és folyosókból, a felvilág
gal itt-ott aknával összekötve, melyben csak a tö
kéletesen avatott érzi magát otthonosan s veszély 
nélkül. — Egy római régiségbuvár kiszámította, 
hogy a katakombák összes hossza egyre-másra kö
rülbelül hétszáz angol mértföldet tesz, s hogy e 
térségekben nem kevesebb, mint hat millió sir ta
lálható.

ü gy  látszik, hogy a katakombák a pogány idő
szakban temetkezési helyül még nem szolgáltak. 
A név, ha nem későbbi eredetű, a temetkezési he
lyek jelzésére eredetileg semmi esetre sem hasz
náltatott, hanem a keresztény korszakban valami 
helyi okoknál fogva vitetett át először a földalatti 
temetkezési helyekre. Az tudva van, hogy az első 
keresztényekre nézve a katakombák nemcsak 
temetkezési-, hanem menedék- és egyházi gyül- 
helyek is valának. Elvonták magukat a pogány ok 
ravasz szemei és a királyok öldöklő üldözése elől. 
A láthatlan bejáratokba, melyek a város kapui 
előtt kertek és bokor-müvek közt elrejtve feküd
tek, észrevétlenül be lehetett csúszamlani, s az 
üldözők elöl a tömkolegszorü chaosban könnyen 
elrejtőzni. — Hogy szeretteik sírját szintén itt 
épiték, az épen úgy következménye volt a temetési 
szertartásuk miatti félelemnek, mint kifolyása 
a valódi keresztény nézeteknek.

A haldoklókra nézve megnyugtató volt: ott
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lenn nyugodni, hol az élők szeretet-lakomáikat 
(convivia charitatis) s istentiszteletüket tartották; 
az élők halottaik sírjai által tartósabb kapocscsal 
látták összefűzve társulatukat, s magukat egy csa
lád tagjainak tekinték. A község egy-egy kitünőbb 
szolgájának, a bit egyes vérkoszorus martyrjának, 
különös sir készíttetett. E felelt ünnepek tartattak, 
melyeken emlékét tisztelték, és igy jött létre a 
katakombákban a szentek és vértanúk különös 
tisztelete, mely később, midőn az új vallásnak a 
nap fényétől nem kellet félnie, a templomokba 
származott át, s a katakombákra emlékezés oká
ért még itt is igen sokáig földalatti sírboltokban 
végeztetett.

Utazásunk célját elértük. A vetfúrin alig vég- 
zé az ő buona mano-ját, már is fél tucat más 
kéz nyúlt felénk, melyek mindnyájan obolusra 
látszottak igényt tartani, mit köztudomás szerint 
az alvilág kapujánál Charonnak kell vala ad
nunk. Ezt szívesen cselekedtük, s a kérő sereg 
útat nyitott a katakombák bejáratától elénk jövő 
vezetőnek. A vezető mindenki kezébe egy-egy 
fáklyát adott, s míg mi a lépcsőzcten lesétáltunk  ̂
elkezdé egyhangú magyarázgatásait. Hagyok őt 
előremenni, s mi magunkban egész nyugodtsággal 
szemlélgettük környezetünket.

Keskeny, nemigen magas folyosó vesz bennün
ket körül. ■— Nehány lépéssel tovább azt vesz- 
szlik észre, hogy ezt egy másik folyosó metszi át 
keresztben. Tovább ismét, hol a vezető időz, szin
tén ilyen kerosztút veszi kezdetét. így megy ez 
aztán végtelenül a legrendetlenebb kanyarulatok 
és átmetszésekben, az egész egy óriás, száz és száz 
csombókkal ellátott hálót látszik képezni. A sír
boltok az út két oldalán a falba vésve láthatók. 
Hosszas, mély üregek ezek, márványlap vagy 
más keményebb kővel elzárva, bárom, gyakran 
négy is egymás felett; másutt ismét két kisebb egy 
nagyobb alatt, valószínűleg gyermeksirok a szü
lőkéi alatt. Ez üregekbe tétettek a hullák kopor
só nélkül, vászonba göngyölve, s néha mészszel kö
rülvéve. A kőlapon, mely az üreget elzárja, van a 
sírirat, nagyobbrészt jelképek és jelképes monda
tokból állva. lm itt egy sírirat:

„Alticus, neked már jó  1 Könyörögj szüleidért .u
Amott egy másik görög szövegű:

„Leo, te k< elves lélek ! oh ha élnél !u
A legtöbb feliratban a latin betűk vannak hasz

nálva, néha fordúl elő a latin göröggel vegyítve, 
bár a szavak egészen latinosán hangzanak. Ha
nem vannak görög betűkkel irt görög szövegű

iratok is. Ez egyszerű sírok mellett foküsznek is
mét mások, melyek gazdagabb omberokhoz lát
szanak tartozni. Némelyikben több hulla van 
egymás fölé rakva, egymás mellett és fölött négy
négy, s még ezek fölött is ugyanazon egy üreg
ben. Az ily sir fölött aztán már nincs több, ha
nem falai fülkeszerüleg vannak kivésve, s о fül
kékben vannak a feliratok és festmények.

Ha igy egy ideig a holtak között bolyogtunk^ 
egy nagyobb teremmel találkozunk. Gyakran a 
folyosónak mindkét oldalán egymás át ellenében is 
fekszik ily két nagyobb terem. Ezek az úgyneve
zett krüpták vagy kápolnák, melyekben az isten
tisztelet tartatott, melyek a szentek, vértanuk és 
püspökök temetkezésére is szolgáltak. Alakjukra 
nézve négy vagy öt vagy többszögüek is, bolto
zottak, a szögletekben oszlopok-, a falak és bolto
zaton festményekkel ékesitvék. — Két egymás át- 
< llenében fekvő ilyen kápolna egyike rendesen 
nők, a másik férfiak számára volt készitvo. Az 
utóbbiban volt a vértanú ravatala, s két oldalt 
székek a papok számára. A boltozat közepén nyí
lást, pillantunk meg, mely először ferdén, aztán 
függélyesen egy felmenő aknába vezet, s a föld 
fölött kissé kiemelkedik, s mely légvezetőül szol
gált. — E léglyukak valószínűleg későbbi idők
ből veszik eredetüket, a mint t. i. az odaáramló 
néptömegek és a sok összehalmozott hulla a lég
nek változtatását szükségessé tevék.

A kápolnát elhagyjuk, hogy a tőinkéi eg belse
jébe tovább hatolhassunk. A menetnek vége ! A 
vezető „megállj w-t mond, s ünnepélyes taglejtéssel 
jelenti ki, hogy most egy új menet veszi kezdetét. 
Azaz: egy emelettel lejebb! A társaságnak né
hány tagja félénk pillanatokat vet egymásra. — 
Hanem a tudásviszketeg velünk ragadja ökot is. 
Pár lépcsővel alább mentünk, s a második eme
letben voltunk. Itt is, mint az elsőben, messzeága- 
zó fo'yosók s kápolnák vannak. Aztán egy har
madik lépcsőzet, és a harmadik emelet. Végre 
még egy negyedik is ! Borzasztóan megvoltunk 
hatva. Szegény áldozatok, mint reszkethettetek ti 
egykor о mély odúban üldözőitek közeledő kard
jától! Itt porlanak talán a ti csontjaitok! — A 
lég kiállhatatlan. Ismét fölfelé igyekeztünk, hogy 
mielőtt innen búcsút vennénk, a felső emeletek 
művészi kiállítását is közelebbről megnézzük.

A katakombák művészi ékítménye a magasabb 
tökély igényeinek bár kis részben felel meg, még
is kibékítő elemét képezi ez életben a fájdalmak
nak és a halálnak.
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Szemirámisz függő kertjei.
Léteznek oly bűvös szavak, melyeknek fölem- 

litése csodás erővel fokozza fel képzelő tehetségün
ket, s e szavak leghatalmasbjai közé tartoznak 
azok, melyeket jelen cikkünk homlokzatán ol
vashatni.

A függő kerteket — mert Babilon kertjei igy 
neveztctének, — a világ hét csodája közé számí
tották, s azok az építészetnek valóban nevezetes 
alkotásai valának; másrészt azonban igen való
színű, hogy a babiloni függő kertek a maguk 
nemében nem állottak egyedül, bárha az ó-kori 
történetírók csupán csak ezekről emlékeznek meg.

Ezen kerteknek, valamint Babilon falainak al
kotását, rendszerint Ninusznak és Szemirámisznak 
tulajdonítják. Több történetiró azonban, — köz
tük a szicíliai Diodor és Quintus Curtius — ezen 
kertek létrehozását a Szemirámiszt követett Szí
riái királynak tulajdonítja, ki azokkal nejének — 
mások szerint kedvesének — akart örömet okozni. 
E nő tudniillik Perzsia egyik gyönyörű és termé
keny vidékén született, hol ifjúságát is töltő; mi
vel tollát Babilon egyhangú környékének szemlé
letéhez nem birt hozzászokni, azért arra kérte a 
királyt: készíttessen számára oly kertet, mely őt 
szülőfölde halmaira emlékeztesse. S a király 
liölgyo kivánatára nem habozott oly vállalathoz 
fogni, melynek kivitelét mindenki lehetlennek 
tartotta.

A babiloni függő kertek rom-maradványait 
azonban mai napiglan láthatni Hell ah környékén, 
az Eufrát bal partján, s inig az egész országban, 
a persa tengeröböltől egészen Kerbelohig csaknem 
kizárólag datolya-pálmákat láthatni, itt e romo
kon egészen másnemű s igen-igen vén fák is te
nyésznek, e mellett ezen egész környéken, az

Eufrát mindkét partján, számtalan égetett téglá
ból alakult dombokat találhatni.

A függő kertek terrászokat képeztek volt, egy
más fölé mintegy öt-hat lépcsőfokban emelkedve- 
s ezen óriási lépcsőfokok legalsóbbika belül üres 
vala, hüves'csarnokokat vagy termeket képezvén, 
Ily módon e kertek csakugyan egymás fölött függ
tek a levegőben.

Diodor adataiból úgy látjuk, hogy ezen lépcső
fokok vagy terrászok vízszintes irányban fedet
tek be s pedig valószinüleg kőgerendákkal, me
lyeket aztán több sorban náddal borítottak be, erre 
földi szurkot tapasztván ; ezen boríték fölé aztán 
téglák, a téglák fölé — minden nedvesség átszi
várgó sának megakadályozására — ólomlemezek 
jöttek, ezek fölé pedig a kerti föld.

Ez építkezések stíljéről kevés bizony osat mond
hatunk, s valószínű, hogy az épületkőnek e vidé
ken való hiányában mindent égetett téglákból 
raktak. A falakat és tornyokat képek díszesiték 
s az oszlopsorokon végig csodás látvány kínálko
zott a szemlélőnek, s minthogy ezeknek egyúttal 
nemcsak a függőkerteket tartaniok, de vizvezeté- 
kül is kellett szolgálniok, e célból talapjaiktól 
egészen koronájukig át valának fúrva.

A fenébb említett kot ó-kori történetírónak 
ezen hiányos jegyzetei után alkossa képzeletünk 
maga elé azon függő kerteket , melyek haj
danában a világ csodálatának voltak tárgyai, s 
melyeknek maradványait ma a föld szine alatt 
kell keresnünk. Itt látható rajzunk készitőjo 
egyébiránt igyekezett az olvasó képzelő tehetsé
gének segélyére lenni s a jó régi Curtius jegyze
teit kiegészíteni.

I? e 8 ti é l et képek.
X III. A v a k  h á r f á s .

Orfeus a fákat és koszirtókét is meginditá 
lantjának bűvös zöngése által; a nép egész önfe
ledéssel csüggött dalain, inig a vak hárfás ze
néje az utcai zsivajba olvad s csak egyes kirívóbb 
hangok, melyeket a folyosó falai megkétszerez
nek, hirdetik néha az életet.

A járókelők megszánják, s egy-két fillért dob
nak a zenész fű vegébe; vagy ki ne sajnálná a 
szegény vak zenészt V

Ott áll olykor naphosszat a redout egyik zugá
ban, fedetlen fejjel mélázón. Melle vén hang

szerén pihen, hisz ez barátja még: a hű, a jó . . .  
Színtelen arca összhangban van kopott öltönyé
vel, mit a szánakozó nép adhatott rája.

En ezt megható képnek találom.
Az érző szív ezen alak látásán újból átéli 

minden fájdalmát s a gőgös ember szive mogtörik ; 
a sors hatalmának meggondolása által lebilincsel- 
tetünk.

Pedig szegény zenészünk úgy látszik, — 
nyomorában leélte már magát; a megszokás 
enyhülést hoz a legfájóbb sebekre is.
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Miután nehány dalt eljátszott в nem hall maga 
előtt lépteket : szép csöndesen lehajol, felveszi 
fövegét s figyelve megrázza azt — vájjon van-e 
benne egy-két krajcár? Majd oldal-zsebébe nyúl, 
kiveszi óvatosan a redős szájú kis erszényt, bele
ereszti az uj szerzeményt s aztán megtapogatja s 
elégült mosolylyal teszi ismét szokott biztos he
lyére.

S az igy foly mindig a megszokott módon.

A húrok ismét megpendülnek, néhol tompán, 
— néhol élesen.

A hangszeren alig van nehány húr; ma is, hol
nap is lepattan egy-egy, de a vak zenész erro mit 
sem hajt.

Egy reggel majd mindkettőjüket némán ta
lálja!

JM. Ö .

A nöhóűitö dón Juan háza.
A világtörténetnek s az ősidők óta született 

költői müveknek talán egyetlen alakját sem em
legetik annyiszor napjainkban, mint dón Jüant, 
(olvasd: K h u án t.)

Don Jüant a két földgömb ezer meg ezer .fia
tal embere igyekszik mintaképül választani s életé
nek az látszik végcélja lenni, hogy valahára ő is 
dón Juan névvel tiszteltettessc'k meg.

S valóban, a dón Juan nevet leggyakrabban 
megtisztelő címül használják. Kisasszonykáink 
kedves kötekedéssel mondogatják udvarlóik
nak : „Ugyan ne beszéljen kegyed, nem hiszek 
szavainak, — kegyed valóságos dón Juan!“ S az 
udvarló e hízelgő nyilatkozat után kétszerte na
gyobbra látszik nőni büszkeségében.

Van olyan mama is elég, ki ezen vagy azon 
fiatal emberre figyelmeztetvén leánygyermekét, 
ilyen formán nyilatkozik: „Kedves leányom, te 
bizton elfogadhatod — Béla vagy Gyula, vagy 
Emil — udvarlását ; az egész város irigyed 
lesz e miatt, mert az a fiatal ember valóságos — 
dón Juan!“ Es a kisasszonyka királynői büszke
séget érez ily módon való kitüntetése miatt.

Ez a dón Juan pedig, kit a föld minden pont
ján, minden nap emlegetnek, csakugyan élő sze
mély volt hajdanában s jellemére nézve tökéletes 
— gazember.

Számos költő irt róla drámát, operát, ép őst és 
regényt. Schikaneder drámában, Mozart operában 
tette őt halhatlanná, s a nevesb irók közül Tellez, 
Zamora, Zovilla, Moliére, Corneille, Shadwell, 
Goldoni, Righini és Grabbe foglalkoztak vele, 
az érzékiség és erkölcstelenség legaljasabb pél

dányául állitván őt elé.
A régi spanyol költők — s ezek közt különö

sen Tellez — igen nemes célt tííztenek volt ki 
maguk elé, midőn költői müvekben Írtak dón 
Jüanról; ezek t. i. erkölcsileg emelni igyekeztek 
népüket, kérleihetlenül ostorozván a spanyol ne
messég erkölcsi rothadását és határtalan frivo- 
litását.

Sevilla, az arabok elnyomatása és megrabolta- 
tása után hatalmassá, és kereskedelme által gaz
d á v á  lett Sevilla volt dón Tenorio Juán tettei
nek színhelye.

A gazdag és szép külsejű dón Juan itt szokott 
volt „a gesztenye fák hűvös árnyában“ új és 
új kéjekre terveket koholni ; itt szokott sé
tálni a Guadalquivir partjain, sötét szemeiből az 
érzéki szerelem vágy* tüzszikráit lövöldezvén 
a szép andalúziai nőkre. Don Juan háza a fólle- 
gekig emelkedő régi mór A1 kazár tövében fe
küdt s folyton kicsapongó vigalmak zajától vissz
hangzott. Idecsalta ő a szerelem mindig új, hamis 
csclszövényével az olvadékony szivü högyekot.

Házának pompás, mór stilbon épített és ernyö- 
vol bevont udvara, üdítő szökőkút]*ai, narancs- és 
gránátfáival még fokozta azon varázslatot, melyet 
Tenorio Кhuán (János) a női szivekre gyakorolt. 
Hálójába fonta ő magának Sevilla kormányzójá
nak, Ulloának leányát is, s midőn leánya mogbocs- 
telenitöjén boszút akart állni az apa, őzt párbaj
ban megölte. — A spanyol nép hite szerint dón 
Juan végre az ördögök kezére került; valószínű 
azonban, hogy boszúló gyilok alatt vérzott el.

Az új „Moniteur.“
Pária, 1‘ 68 dec. vógón.

Csakis akkor veszsziik észre a rendkívüli hala
dást, mely Európa többi népeit óriási léptekkel

ragadja előre, ha összehasonlítjuk a mi állapotain
kat valamelyik más nemzetéivel.

Szándékom e néhány sorban a francia kormány



29H A Z Á N K  s A K Ü L F Ö L D .

lap: az „új Moniteur“ szervezkedési módját adni, 
mely engem oly rendkivül meglepett. Hogy is ne ! 
Már csak az is oly furcsán hatott rám, midőn ol
vastam, hogy egy hírlap, (az igaz kormánylap!) 
szerkesztősége palotát épittet magának. Nem fur
csa ez egy kissé nekünk, magyaroknak, kik hozzá 
vagyunk szokva kis, legkevesebb fénynyel sem 
bútorozott szobákat képzelni, ha szerkesztői irodá
ról van szó, melyben egy-két emben ir, mozog 
és munkálkodik, keresztkötésekkel egy-két nő 
látja el a hírlapokat s a kiadóhivatalban egy
két ember győzi a munkát. A nyomda több hírlap 
példányait nyomtatja, holott a „ Moniteur“ példá
nyaival nyolc gép foglalkozik szünetlenül éjjel 
nappal.

De lássuk csak rendben : mikép szervezkedett 
a „Moniteur?“

A régiek igen furcsa módon építették városai
kat : zenészeket fogadtak, kik el kezdtek hangsze
rükön játszani, mire a kövek megmozdultak, el
foglalták rendes helyeiket s épületté alakultak, 
így építette Théba városát Orpheus. Azonban elő
deink elfelejtettek bennünket e nagyon is gazda
ságos, de a mellett roppant furfangos építészeti 
titkokba beavatni, s igy mi kénytelenek vagyunk 
a ház fölépítésén sokkal tovább fáradni, mint ők 
egy világhírű épületekkel biró város létrehozásán.

De hogy visszatérjek a franciák „ Moniteur“ - 
jére s egy majdnem hihetetlen tényt elbeszélhes
sek, meg kell említenem, hogy a „Moniteur“ pa
lotájának építését szeptember 28-án kezdték s ja
nuár lö-én készen lesznek vele. Tehát 149 nap 
alatt!

Midőn Wittersheim a „Moniteur“ szerkesztését 
elfogadta, igen sokat merészelt, mert majdnem el- 
hárithatlan akadályokkal kolle megküzdenie. Leg
főbb ezek közt az volt, hogy a „ Moniteur“ -nők nem 
volt helyisége. Do ö lábával egyet toppantott s 
egy már-már kész épület emelkedett fel a földből.

A „Moniteur“ palotájának épülése csodának 
mondható, ha meggondoljuk, mily roppant terje

delmes épület. (A Voltaire-rakparttól majdnem a 
Beaune-utcáig terjed.)

Építése rendkivül gyorsan halad, mintha csak 
a földből nőne ki készen, egészen felszerelve, bú
torozva. Hanem hiszen dolgozik is rajta egy légió 
munkás éjjel-nappal. Egy óra alatt egy napra, 
egy nap alatt egy hétre való munkát végez.

Földszint lesz a kiadóhivatal, az egész első eme
leten a szerkesztőségi iroda, a második emeleten 
pedig a szerkesztők nagy termo. Dacára, hogy az 
idő rendkivül rövid, mégis előbb készül el a pa
lota, mint okvetlenül szükséges.

Háromszáz munkás sürög, forog, hord, tol s rak 
és mindezt a legnagyobb rendben végezve, úgy 
hogy a láncok csörömpölésén, a kalapácsok visz- 
hangzó ütésén s az ily alkalommal elkerülhetlen 
zajon kívül alig hallható más nesz, mint Witters
heim úr biztató szava, ki naponként tizszer is 
meglátogatja egy-két úr kíséretében az emel
kedő épületet.

Es most, miután külsejét némileg ismertettük, 
nehány szót belszerkezetéröl s jövendőbeli műkö
déséről.

A lapot, melynek két kiadása jelenik meg, az 
esteli és reggeli, kétszáz munkatárs közreműkö
désével fogja .szerkeszteni Wittersheim.

A gépek közül öt (nyolc van) óránként 180,000 
esteli s 90,000 reggeli példányt nyom. A gépek 
mellett száz felügyelő, szedő s inas lesz alkalmazva, 
kiknek kezei közt hónaponként 152,000 kilo pa
pír forog meg.

A hírlapok keresztbokötésével száz nőszemély 
fog foglalatoskodni.

Midőn e sorokat irom, még folyton dolgoznak 
a „ Moniteur“ palotáján, melynek szerkesztősége 
most ideiglenes bérházban van, s éjszaka elek- 
trikus világítás mellett folytatják siető munkáju
kat, melyet sem vasárnap, sem karácson, sem új
év félbe nem szakit. E világ tökéletes nappali 
fényt áraszt maga körül s lehetővé teszi, hogy az 
éjszakai munka épen oly sikerült, mint a nappali.

M. T.

Az angol bank földalatti termei.
Az angol bank pincéi szilárd kövekből épített 

termek, melyeknek egyike közvetlen a másikkal 
közlekedik; sőt mondhatni, hogy ezek egymással 
keresztbe vannak építve, miként a földalatti csar
nokok. Ezen termek légszoszvilág által folytonosan 
ki vannak világítva, molynok fényo napközben 
a nap gyenge sugaraival, molyok a szűk nyílá
sokon bonyomúlnak, sajátságos módon elegyedik.

A falak körül kis targoncák, mindegyik négy 
vaskorékkol ellátva, állanak elhelyezve. Ezek 
aranydarabokkal vannak terhelve, melyek alak- 
jokra nézve téglákhoz hasonlítanak. Ki képes 
számokkal kifejezni, mennyi kincset láttak már e 
néma falak ki- és behordatni, és ki foghatja fel, 
mily befolyást gyakorolt ezen botakaritott kincs
bálvány a világesemények folyamára, nemzetek
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és egyesek sorsára! Önkényt értetik ugyan, hogy 
e terem biztosítására, nehogy birtokvágyó láto
gatók által veszélyeztetve legyen, minden alkalom 
felhasználtatik; számos rostély-, lakat- és závárral 
van ellátva. Mindazáltal kitűnt, hogy egyes em- j 
bér hatalmában volt mindezen intézkedésekkel , 
dacolni, tömérdek kincset elorozni és biztosságba j 
hozni, még mielőtt a bank elnökei ezt sejtették j 
volna.

Egykor a bank elnökei névtelen levelet kaptak, j 
mely őket arról tudósította, miszerint valaki esz- | 
közt talált, mi által a kincsterembe lopózkod- I 
hátik. Eleinte ezen tudósítást ámitgatásnak tart- ! 
ván, tekintetbe sem vették. De az első levelet egy j 
második és harmadik követte, melyben az is- i 
meretlen kijelentette, hogy velők, egy általa ki- í 
jelölt földalatti teremben, bármelyik órában, össze- ! 
találkozni kíván. Most a kíváncsiság a hitetlen- 1 
ségen diadalmaskodott. Az ismeretlen lovelező- i 
nek egy általa kijelentett módon válaszoltak, s a j

csodálatos találkozásra az éjfélt tűzték ki. Kevés
sel megnevezett idő előtt a bank küldöttei, kiki 
kezében lámpát tartva, a kincsterembe mentek, 
s ezt gondosan bezárván, a titkos látogatást várták. 
Midőn az óra tizenkettőt ütött, a föld alatt zörgés 
hallatszott, néhány kő a földről folomolkodott, és 
egy ember tűnt elő. Ez bevallotta, mikép vélet
lenül fedezte föl, hogy egy, az esővíz eltávolítá
sára szolgáló ела torna vonul el a terem alatt és 
hogy ez által szerezte magának a bemenetelt. A 
hely megvizsgáltatott, és miután az adatok igazak
nak találtattak, a derék férfiú becsületességét 
gazdagon megjutalmazták. 8 habár a csatorna 
behányásáról gondoskodtak is, mégsem vélik az 
angol nagyok kincseiket a néma falak őrizete 
alatt eléggé biztosságban lenni. Hanem éjjel
nappal katona- és rendőr osztály ok vannak felállít
va, melyek, miként a mese sokfejü sárkánya, az 
alvilág kincseit őrzik.

i*. /

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(Január 11.)

(VK.) Kezdjük a farsangi idényt a hatalmas 
Norfolk herceg fényes tánc vigalmával, mely há
rom század előtt történt ugyan Londonban, mind
amellett most még is pesti újdonság.

Hiába, a színpad hatalma ép abban áll, hogy 
jelenné teszi a rég-elmúltat, s közvetlen közelünk
be idézi a távol történteket.

Szegény „Howard Katalin,“ hányadszor fejez
ték le most! Dumas és Gottschall csak oly ke
gyetlenek voltak iránta, mint maga a hat-felesé- 
gü potrohos zsarnok. Kivégezteték ők is, tele rak
va virágokkal, de nem tudva fölemelni a tragé
diák eszményi magaslatára. Ennélfogva a kritika 
is kénytelen folytatni a kegyetlenséget, szintén 
elitélve a szellemes német költő szép „ К atal in “-j át.

A mű, melyet múlt pénteken ismertünk meg a 
nemzeti színházban, sok tekintetben érdekes és 
hatásos mű ; de hősnője nem tragikai alak. A 
nyelv teli van képekkel, a szövevény regényes, 
az alapeszme mesterkélt s a cselekvény folyására 
nem egy erős indok, hanem többféle hat.

Katalin szereti Derham Artliurt, Katalint pe
dig szereti az érzéki VlII-dik Henrik, ki felesé
geit ép oly könnyen cseréli és dobja el, mint mi a 
regényeket, melyekben egymásután gyönyörkö
dünk, a régit feledve az újért. Katalin borzad a 
királytól, de miután Arthurját, mint összeesküvőt 
elfogják s a vérpad széléig hurcolják, hogy őt

megmentse, neje lesz a királynak. Ám Arthur el jő 
érte azzal a szándékkal, hogy őt megszöktes
se, vagy ha kell, a királyt megölje. De Ka
talin sem esküszogö, sem bűntárs nem akar 
lenni. Szerelmét fel tudta áldozni a szerelemért,ma
gát odadobva a gyűlölt király karjaiba ; do aztán— 
némi nagyravágy is vegyülvén indúlatai közé — 
Derham-mel sem élni, sem halni nem bir. Jön azon
ban az ármány által előidézett külső kényszer. A 
király előtt elárulják, hogy együtt van régi ked
vesével. A király betör a királyné termébe, hol 
Arthur akkor már rejtve van. Durvasága által 
VIII. Henrik fölidézi a királyné büszke bátorsá
gát, melylyel bevallja, hogy csakugyan mást sze
ret, s a kilépő Arthurral elszánt öröm közt indúl a 
vérpadra, mint áldozata oly feláldozásnak, mely
ben megsértette a szerelem eszményiségét.

E hősnő úgy, a mint Felekim1 asszony játszá, 
nem tisztán érthető alak. Ha csakugyan oly mé
lyen bensőleg szeret, mintákét első felvonásban a 
művésznő mutatá: akkor később a sorsában való 
pillanatnyi megnyugvás s a korona ábrándjai hát
rányos disharmoniát idéznek ölő jellemében. Azon
ban nézetünk szerint: Gottschall nem is igy kép
zelte Katalint. Benne nem a szerelem az uralkodó 
fővonás, hanem a phantásia, melynek mindig erős 
és hevos hatásai alatt áll. Azonban ép ezért szű
nik is meg drámai jellem lonni, mórt csak a szén-



vedély alkothat hősnőt, míg a képzelem túlhatal- A német művészet egy más, igen'.erőteljes ága 
ma ide s tova hányja a szívet, mint valami bábot, figyelemreméltólag van most képviselve a képző- 
A baj ép az, hogy midőn Folekiné asszony, (kinek művészeti egylet tárlatában. Egy csomó németor- 
igon kitűnő jelenései voiutk) drámaivá akarta oz szági festvényben gyönyörködhetnek most ottan 
alakot tenni, a képzelem hevét alárendelve a sze- azok, kik szeretik a jó képeket. Különböző szép 
relém mély bensőségének : akkor Katalint meg- táj- és életképek közt kiválik a müncheni 
fosztó természetének ama loglényegesb sajátsága- Ere«c „Solforinói ütközete,“ e nagyszerű csata
tói, mely cselekvényeit következetesen indokol- kép, (ára 12,000 írt.) mely a párisi világtárlaton 
lmtná- „ , is föltűnt. A nagy csata mozgalmassága ép abban

A művésznő — mint mondtuk — azon volt, a pillanatban, midőn az osztrák seregnek a legna- 
hogy a költő alakját drámaibbá tegye; de ez nem gyobb erőt keile kifejtenie, hogy a fegy ver-becsü- 
sikerülhetett teljesen, mivel Gottschall oly alakot letet megmentse, kitünőleg van e roppant vásznon 
teremtett, mely nem drámába, hanem regénybe kifejezve. A háttérben lőporfüst közt folyik a csa- 
való. Atalában Gottschal nem született drámairó- ta, elől sebesültek nagy és szomorúan tarka csó
nak. Minden, a mi müvében hat, részint lyrikus portja, s a sogélyserog, mely siet, hogy a harctért 
elem, részint regényesség. Egyes részckot azon- még korán elérje. Adám jelen volt о végzetteljes 
ban kitünőleg irt mog, s miután az előadás is elég csatában, melybe a természet is viharnyelvével 
jó  volt, a kiállítás pedig rendkívül pompás, bizo- szólt bele, s azt, a mit látott, érzett, mesterileg si- 
nyára e mii még sok előadást fog megérni a nem- került neki egy művészi egészbe önteni, 
zoti színpadon. De _  fájdalom — e képet, valamint az egész
___ mi színházunk úgy tesz , mint némelyik érdekes tárlatot, most igen kevesen nézik. A
nagyhatalom:]változtatja szövetségeseit. Evek előtt színházon kivül mostanában csak a zene érdekli 
egészen a franciák intim barátságának élt, mig a néha mélyebben a közönséget. Például Hellmos- 
múlt övben teljes rokonszonvével fordúlt a néme- bergerék kitűnő „négyes“ előadásainak mind a há
tok felé. A  mostani előkészületek pedig azt sej- ,.0mszor igen sok hallgatójuk volt, mig ellenben 
tetik, hogy megint visszatért a Szajna-parthoz, Fichtner Paulina k. a. -  e szép bécsi virtuóznő 
mórt a jelenleg betanulásra kitűzött idegen szin- _  csak kevesek előtt mutathatá be zongorázási 
müvek közt hét francia, és csak egy német tér- ügyességét.
mék van. tr I t ,

tw .. 1 , ,, i „ . .. JMeg néhány nap, s aztan a farsangé lesz min-
Készünkről ,s inkább vagyunk a Kanca szó- don érdekeltség. A bálrendezők már száz kézzel 

vétség mól 0 t, mert vcgre is a párisi színműírók röpitók szét raeghivóikat, a komité-arcok édes rc- 
-  akár a leleményben akár a technika, virtue- mdnyben sugároznak, a farsang arzenáljai -  a 
zitásban -  felébb állanak nemet bajtársaiknal. váci utoai divattermek -  tömve vannak csipkék 
Jobban ,s érdeklik közönségünket. Ezzel azonban szalagok éa sul)0gó 8clymek Jónásával, s a jótó! 
teljességgel nem arra kívánunk hatni, hogy te- konyság szeretetreméltó adószedői -  agazdasz- 
hat a német sz,«irodalomtól megint egészen el- szonyok társulata, bölcsőde, nőképző és nőegyle- 
fordu iunk. Korántsem! A fődolog az, hogy a tek nevében, -  járnak ismerőseikhez, hogy jóté- 
müveket no származásuk , hanem belső értékük kony táncvigalmaik jövedelmét biztosítsák, 
szerint fogadjuk cl, s azért, hogy Sclmuffert „Sakk
a királynak“ vigjátéka a várszínházban aranya- A nöképző-egylet most először rendez pikniket 
kát és tapsokat nyert: no adoptáljuk minden dikán) az „Puiópá -ban, s gr. 1 eleki bándor-
birálat nélkül, mert valósulhat ugyan a hir, hogy <l '  álasztmányi tagokkal szeretetreméltó-
a nemzeti színház egyszersmind „magyar kir. UẐ fe\ e n®mes c^ u egyletük száma-
udvari színház“ leend, királyi külön segélylyel: ra «egetyforrást találj Karnevál jókedvében is. 
de azért akkor sem szabad intézetünket odáig Ez az egylet nem emáncipál, hanem a nőket az 
vinni, hogy az a „Kurgtheator“-nek mindegy alaposabb ismeretek körébe kívánja bevezetni, 
fiók-szinháza legyen. Októberben nyitja meg tantermét, Gönczy Pál je-

Átalában művészet tekintetében nincs helye a les tervezete szerint. A sajtó elismeréssel iidvözöl- 
nomzeti rokon- és ellenszenveknek. Puskin min- heti о vállalkozást, már csak abból az érdekből is, 
dig szép, ha az orosz kancsuka földjén termett is. mert az eddigi fölületes nevelés mellett az embe- 
Feuillet „Delilá“ -ját pedig aligha fogjuk magas riség szebbik felének lagnagyobb része az irodai
drámának tartani, bármint szeressük is a fran- inat is inkább csak múló szórakozásból, mint ál- 
ciákat. landó benső szükségből pártolta.

H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .  :!1
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Husk a kisasszony például egy darabig szereti a 
költőket; de a mint Ilona asszonynyá lesz, többé rá 
sem gondol a könyvekre, s Türscbliöz gyakran

eljár, de Ráth Mórhoz soha. Miért? — mert egye
dül az ifjúság adott neki fogékonyságot, de nem 
a nevelés is egyszersmind.

Y e g y e s  köz
—  Történeti naptár. Január hó 15. Tököly 

Imre Zrinyi Ilonával egybekel Munkácson 1662.
16. Gibbon Edward f  1794. —  Bem Puchnert 

meggyőzi 1848. — Melanchton Fülöp született 
1476. — 307 protestáns hitszónok Pozsonyba 
idéztetik 1674.

17. O’Donell, Concha s több spanyol tábor
nokok száműzetnek 1854. — A magyar kép- 
viselöliáz fölirata Ferenc József ausztr. császárhoz, 
melyben az alkotmány visszaállitását kéri, 1867. 
— Nagy Lajos magyar király boszuló serege Aver- 
sába érkezik 1347.

19. Copernicus született 1472.
20. A magyar-osztrák delegáció megkezdi ülé

seit Bécsben 1868. — Garrick Dávid angol szí
nész f  1779.

21. Szűz Mária f  42. — A guillotin megkezdi 
működését XVI-ik Lajos lefejezésével 1793. — 
Asbótli Sándor volt honvédezredes s amerikai kö
vet f  Buenos Ayresben 1868.

— (Egy adat 1848-diki hadjáratunkhoz.) A 
„Pesti Napló“ 1868. évi „Esti kiadása“ 74. száma 
tárcájában Jausz honvédőrnagy a nagy-szom
bati csata érdekes leírását adván, az e csatában 
dicsőén küzdő kis honvédsereg segítségére Po
zsonyból küldött, de fájdalom, csak Bazinig jut
hatott zászlóalj felől, sorsa fölött mintegy aggód
va, azt jegyzi meg: „hogy ezen zászlóalj ennek- 
utána hova lett? nem tudom.“ Alulirt, mint a 
Nagy-Szombatot védő honvédsereg támogatására 
küldött zászlóalj akkori zászlótartó őrmestere, 
kötelességemnek tartom Jausz őrnagy urat a 
zászlóalj további sorsa iránt megnyugtatni, előre 
bocsátván annak miként történt kiindulását Po
zsonyból. — A nagy-szombati csata napján, 1848. 
december 16-án délután 3 óra körül, az akkor 
Pozsonyben állomásozó 18-dik zászlóalj azon fele? 
mely kiegészítve az 57-dik szám alatt lön isme
retes, — fegyverbe szólittatott, s az úgynevezett 
„Zöldpiacon“ felállittatott, itt Görgei további 
parancsát bevárandó. — Csúnya ködös, s igen ke
mény hideg volt, s a zászlóalj még késő éjjel is a 
piacon állt, türelmetlenül várva a parancsot az 
indulásra. Ejfél lehetett, mikor az megérkezett, 
melynek következtében mi a pozsony- nagy-

l e inény ek.
szombati lóvonatu vasút indóházánál a zuzmarás 
vasúti kocsikban elhelyezkedvén, szép csendesen 
Nagy-Szombat felé vonattunk. Virradóra Bazinba 
értünk, hol már ekkor hire szárnyalt, hogy az el
lenség a magyarokat megverte, s az éj jel csata 
volt Nagy-Szombatnál. — Előre küldött kémcsa
patunk Nagy-Szombatnál ágyulövésekkel fogad
tatott, s a vesztett csata hire valósággá lön ; mire 
zászlóaljunk Bazinból déli irányban Csallóköz felé 
indult, s akis Dunán, — úgy hiszem Tej — falunál 
— átkelvén, Komárom várába vonúlt. — E zász
lóalj későbbi sorsa a komárom-györi hadviselés 
történetébe esik, s a komáromi vár átadásával 
végződik. Kis-Komárom, 1869. jan. 6.

tíólyomi 1л pót.

* (A z emberiség hódító (narcoticus) szerei.) 
Dr. Cotta kiszámította, hogy rendes bóditó szerek 
az emberiségnél következő arányban következ
nek : a különböző dohányélvezésben 900 millió 
ember részesül, * ópiumban 400 millió, cocában 
60 millió s a többi összes narcoticus szerekben 30 
millió. Mindenesetre az első számok felette sok
kal tetemesb összeget foglalnak magukban az 
utóbbiaknál. Különösen a dohány az egész világon 
el van már terjedve, az opium Klímában, Indiában 
s Törökországban, a coca Peru és Bolíviában, a 
maszlagos redöszirom s más e fajta narcotikák 
Uj-Granadában s Himalaya-hogyeken, észak és 
nyűgöt Afrika és Brazíliában.

* (A villanyosság hatásáról a növényekre.) Blon- 
deau nevű francia azon felette érdekes észleletet 
tette, hogy a borsó-, bab- és buzaszemek, melyeket 
csiráztatás végett vizbe áztattak, s néhány percig 
a villanyfolyam hatásának tettek ki, sokkal ha
marabb kezdettek csírázni, mint a nem villanyozot- 
tak, s hogy amazok sokkal gyorsabban és bujáb
ban tenyésztek. Több villanyozott borsószemnél 
azon különös tünemény fordult elő, hogy megfor
dítva hajtottak csirát, azaz a szik a földben maradt 
s a gyök bujt ki. A gyümölcsnél a villany osság 
az érést előmozdította. Sikerült ugyanis almákat, 
körtéket, barackokat ily eljárás mellett puhára 
érlelni, midőn ugyanazon fáknak nem villanyozott 
gyümölcsei teljesen éretleneknek bizonyultak.

Pesten. Nyomatott, az „Athenaeum" irodalmi és nyomdai r. társulat nyomdájában. 1809.



Alexandriában időzni, hanem Kairón át egyene
sen Suezbo megy, hol az angol postagőzössel 
Ceylonba Jnduland. E szigeten jeles hazánkfia 
egy hétig szándékozik időzni, honnan aztán Ma
lacca félszigetre hajózand Pulo-Penangba. Innét 
szárazon veszi útját Malacca városa felé, hol 
ugyancsak martiusban fog ő is az expeditióval ta
lálkozni, mely erre veendi útját Bangkok, a siami 
főváros felé, —  Ez utazás bennünket igen közel
ről érdekel, minthogy derék tudósunk közlemé
nyekét fog irni lapunkba érdekes útjáról.

* {A történelmi társulat) közelebbi ülésében 
Thály Kálmán a Csáky, Palocsay és Andrássy csa
ládok levéltárairól értekezett. Az elsőben talált 
egy nagy csomag verset, politikai, történelmi és 
szerelmes tártálmúakat, magyar és latin nyelven. 
Ezeket Palocsay György irta, egy a múlt század 
elején élt s eddig még ismeretlen költő, ki a 
landauf csatában sebet kapott s betegsége alatt 
irta e verseket. Emlité Thaly, hogy a Csáky-csa- 
lád egy ága Oroszországba költözött ki, s ott Czáky 
néven máig is bírja a vagyont, melyet akkor Péter 
cártól kapott.

* (József főherceg) a Margitszigeten a már 
tervbe vett nagyobb építkezéseken kívül az udvar 
számára is szándékozik nyaralót építtetni.

* (Az vj honvédség szervezésének megindnltával) 
egy időben befejezte működését az országos hon- 
védsegélyzö bizottság», mely a 48— 49-diki szű
kölködő honvédek javára befolyt összegeket ki
osztotta. A  közhonvédek segélyzése után fenma- 
radt összeg —  a hivatalos kimutatás szerint —  
414,139 frt a tisztek, özvegyeik és árváik, szám 
szerint 1025 segélyjogosult egyén közt ki
osztatott s a hatóságok utján folyóvá is tétetett.

* (A hg Eszterliázy-csaCád) husvét táján teszi át 
lakását Budára, hol e végett már is nagyszerű 
berendezések folynak a hgi palotában.

* (Temesvár megye államraj zára) pályázat van 
hirdetve, melynek határideje 1871. dec. utolsó 
napja, s a müvek a megye alispáni hivatalához 
küldendők. A  legjobb mü 250 aranyat nyer, a 
második 60, a harmadik 40 aranyat. E  két utóbbi 
kézirat a szerzőké marad. A  legjob müvet a 
megye nyomatja ki ezer pélydányban, s azontúl 
a tulajdonjog a szerzőé.

* (Egy derék tüdősről) olvasunk, ki egész buz- 
galomal űzi a nálunk oly kevesek által ápolt fü- 
vészetet. Ez Janka Viktor, kit most —  mint 
Egerből Írják —  Oroszországba hívnak, hogy e 
nagy birodalomnak még természettudományilag 
át nem vizsgált vidékét füvészeti szempontból 
utazza át. Ó egy orosz egyetemi tanárságot s leg- 
közelébb a magyar-osztrák ázsiai expeditióban 
váló részvételre a meghívást nem fogadta el, és 
pedig kizárólag a haza földje iránti szeretetböl, 
mely füvészeti szempontból még kevéssé van is
mertetve s Janka tudományos munkásságának 
oly tág és sokat Ígérő tért nyit. Hazánk érdeké
ben tehát szerfölött kívánatos volna, ha Janka a 
kecsegtető meghívásnak most is ellentállana. Fé
lünk azonban, hogy e tudományos erőnktől elébb- 
utóbb meg kell válnunk, ha csak a magyar kor
mány Jankának hazánkban való végleges meg1*

maradását, tanári állomás által nem eszközli. 
Janka, ki már mint gyermek is ftívészkedett, s 
azon időbeli müvei a bécsi és hallei füvészeti la
pokban jelentek meg, a szákértő tudósok nál ma
ga iránt méltó figyelmet ébresztett. Azon idő óta 
(1854) sohasem szűnt meg majdnem kizárólag 
e tudománynak élni, sőt még akkor is, midőn 1859- 
ben az osztrák hatseregbe kellett lépnie, sem a hadfi 
alárendelt, sem később a tiszti türhetőbb állás 
nem volt képes a füvészet iránti búzgóságát elfoj
tani. О minden helyőrségi állomásán (Magyaror
szág fel- és alvidékein) mint hadfi, és mint tiszt, 
szolgálatban és azon kívül, folytonosan füvészke
dett, sőt még az 1866-diki hadjáratban is Janka 
ezredének minden mozdulatát figyelemmel kísér
hettük a bécsi füvészeti lapba irt tudósításaiból. 
E hadjárat után azonban Janka leköszönt, hogy 
ezután mint egyszerű magánzó, kizárólag a tudo
mánynak éli- essen. Már egy év óta van Erdélyben, 
s hazánk e részét azelőtt is, de különösen a múlt 
nyáron átfürkészve, a tudománynak jeleneték^ny 
sz ólgálatok at tett. Á  Bécsben megjelenő fuvésze- 
ti lap még 1865-ben Janka érdemét azon kitünte
téssel tisztelte meg, hogy arcképét kinyomatta, 
melyhez az ismeretes füvész Neilreich tudor csa
tolta Janka életiratát. Valóban sajnos lenne, ha 
egy ily tevékeny,és tudomány szomjas fiatal embert 
(született 1837-ben) el kellene veszítenünk, s ily 
jeles tehetséget idegen országnak hagynánk jutni.

* (Ujvidéki-lap) Veszprémben Ramazetter Ká
roly kiadásában egy hetilap j elen meg minden va
sárnap „Veszprémvármegyei Közlöny“ cim alatt. 
A  szerkesztést egy (több tagból álló társaság 
vezeti.(?)

* (A földmivelési miniszter) pályázatot hirde
tett volt Pesten, továbbá a Balatonparton felállí
tandó mesterséges haltenyésztésre, mire a képvi- 
selöház 15,000 frtot szavazott meg. December hó 
végéig egy vállalkozó sem jelentkezett e most 
a határnap marc. utolsó napjáig meghosssabbitta- 
tott. Óhajtandó, hogy e közgazdaságilag nem 
kevéssé fontos pályázat sikertelen ne maradna.

* (Földrengés.) Hevesmegye és a, Jászság ál
landó színhelye kezd lenni a földrengésnek. E  hó
2-án reggel ismét, bár gyenge földrengést éreztek 
Egerben,

* (Finn-magyar-német szótár) fog közelebb meg
jelenni, melyen Budenz dolgozik.

* (Nem mindennapi esetről) imák Veszprémből. 
Egy megyei pandúr ugyanig kinek kötelességévé 
tétetett a kezére bízott csavargót a megye köz
ponti fogházába kisémi, időközben megszomjáz
ván, ez egyénnel együtt beült az útmelletti csár
dába, hol addig ittak, míg a pandúr telj esen el nem 
ázott s tovább menni képtelen lett; ekkor a 
vele együtt mulató csavargó fölkerekedett, bement 
Veszprémbe s a megyei várnagynál jelenkezvén, 
elmondá a fenébb leírt esetet azon hozzáadással, 
hogy miután bekisértetését a főbíró úr elrendelte, 
ő saját jószántából is eljött följelenteni magát. 
Néhány nap múlva a pandúr is megérkezeti, kit 
e történet után rögtön elcsaptak.

* (Lovas csata Bécsben.) A  bécsi józseí- városi 
kaszárnyában közelebb egész háború volt. Egy



táncmulatság alkalmával a dzsidások nem akar
ták megengedni, hogy a zenekar csárdást húzzon.
—  A  huszárok kardot fogtak, a dzsidások 
széket és asztallábat —  m ig segítségük jött dzsi
dával felfegyverezve. A  huszárok is segélyt kap
tak, nemsokára a pisztolyok is elsültek és a két 
fegyvernem elkeseredett dühvei vágott egymás
nak, mig a dzsidások vitéz ezredese megjelent, 
meztelen karddal a viaskodók közé rohant és 
békét erőszakolt a harcos felekre. 2 huszár súlyo
san, 11 huszár és 1 dzsidás könnyen megsebesült.

* (E gy kis statisztika.) Egerben a múlt év foly
tán született: 444  fiú és 458  leá n y ; összesen 902  
gyerm ek. Es igy 14-gyel több leány született 
mint fiú. Meghalt 4 40  férfi és 457 п б ; összesen 
897. Tehát 17-el több halálozás fordult elő a nők, 
mint a férfiak közt. Átalában pedig a szülöttek 
száma 5-tel múlja felül a meghaltak számát, H á
zasságra lépett 223 pár. Helyén volna, ha minden 
város közölne ily kimutatást.

*  (Nagy szerencsétlenség) történt múlt hó 27-én  
M .-Vásárhelyit. Ugyanis a Baruch szeszgyárában 
elpattanván a kazán előrésze, 6 ember súlyosan 
megsebesittetett, a szerencsétlenek közül iszonyú 
kínlódás , után 4  már meghalt, ezek közt van a 
közszeretetben állt ifjú Baruch is. Múlt hó 30-án  
inditák el hült tetemeit Brassóba.

* (Gyilkosság vétetlenségböl.)Kassán bizonyos T -  
nevű kataszter-mérnök e hó elején kissé mámoros 
állapotban lévén, tréfás ellenkedés között ifj ú, szép 
és várandós nejét a töltetlennek vélt fegyerrel meg
lőtte. A  nő azonnal meghalt, s a férj börtönben ül.

*  (Karácson-este Hugo Viktornál7) A  nagy költő,
—  kinek mellesleg mondva, legújabb s még sehol 
meg nem jelent regényét („ A  király parancsára“) 
már fordítja Ráth Mór buzgó kiadónk —  a guer- 
nesey-i szegény gyermekeknek a múlt karácsonkor 
is nagy örömet okozott, mennyiben a szokásos 
karácsonfával ezúttal gazdag ajándékokban része
sítő őket. Hugo Victor az ez alkalomra összegyűlt 
apró seregnek vigasztaló és örömet okozó szava
kat mondott, és következőleg végzé beszédét: 
„akárminők legyenek éltünk fájdalmai, nemtörő
döm velük, ha az emberi dicsvágy legnemesebb 
föltételeit teljesíthetem. E  két legnemesebb dics
vágy a rabság és a szolgaságban összpontosul: 
legyen az ember saját lelkiismeretének rabja, 
és a szegények szolgája.“

*  (А  ъhalhatatlanok.“) A  párisi lapok az uj év 
alkalmából közlik a francia akadémia jelenleg élő 
tagjainak, a „halhatatlanok“ -nak évkorát. Ségur 
89 éves, Lebrun és Broglie herceg 83, Guizot 82, 
Villemain és Lamartine 78, Pongerville 76; Patin 
75, Mignet 72, Thiers és Rémusat 71, Dufaure 70, 
Saint-Marc Girardin és de Sacy 67, Hugo Victor, 
Vitet, Cuvillier-Fleury, Dupanloup és de Noailles 
66, Mérimée 65, Sainte-Beuve és de Carné 64, Ni- 
sard 62, Gratry 61, Jules Favre 60, Montalembert 
58, Sandeau és de Falloux 57, Doucet, Laprade 
és Feuillett 56, Cl. Bemard és Autran 55, Emile 
Augier 48 , Broglie herceg (prince) 48, Prevost- 
Paradol 40 . —  A  37 halhatatlan tehát (három 
hely üresedésben van) összesen 2216 évet képvi

sel. —  Közülök miniszterek vo ltak : Villem ain, 
Lamartine, Thiers, Guizot, de Rémusat, due de 
Broglie, Dufacere, de Falloux. —  Senatorok: L eb
run, Sainte-Beuve, Mérimée, Nisard, de Sacy. —  
K épviselők: Thiers, Jules Favre. —  Papok : D u
panloup, Gratry. —  K aton a: Ségúr tbk. (nyuga
lomban). —  Nincsenek decorálva: de Noailles, 
Montalembert, de Falloux, J. Favre, Dufaure, Pre- 
vost-Paradol; a többi már mind nagy keresztese, 
tisztje vagy lovagja a becsület-rendnek.

* (Kérődző móőr.)Szomaj ómban, Somogybán van 
egy öreg földmives, ki rendesen kérődzik, mint 
valamely teve, láma, giraffe, bival, vagy más e 
rendbe tartozó állat. Bármiféle étel legyen is az, 
mit megeszik, jóllakás után azon panaszkodik, 
hogy az „semmi javára nem használ“ . Csak né
hány óra múlva —  midőn kérődzeni kezd —  
m ondja: de most már érzem, hogy mit ettem. —  
Ú g y látszik ebből, hogy nem csak terhére nincs, 
sőt élvezetet nyújt neki a kérődzés.

* (Különös jelenség Amerikában.) Néhány nap 
óta a londoni gabonapiacon több amerikai gabona
kereskedőtetemes mennyiségű árpát vásárolt össze, 
melyet sörfőzésre Amerikába fognak szállítani. A z  
amerikai nagy számú németek ugyanis ép oly jó  
sör-ivók mint akár a bécsiek vagy bajorok, s 
minthogy Amerikában ez évben az árpa aratás 
nem a legjobban ütött ki, a gabonapiacon kell 
vásárolniok, —  és bár az Amerikába szállított 
árpától quartereként majdnem 2 osztr. forintnyi 
vám fizentendő, a gabona-üzérek üzlete mégis elég 
nyereséggel jár. M ily esztelonség ily viszonyok 
közt a védvám Amerikában ! s menny ivói sokkal 
előnyösebb volna az európaikra nézve, ha Am eri
kába sört igyekeznének szállítani ! Magyarország 
és Ausztrál az araerikával való sörkereskedésböl 
bizonyára jókora hasznot húzhatna, annál is in
kább, miután a borfogyasztás a drága bor miatt 
Amerikában nagyon korlátolt, moly utóbbi cikk  
tekintetében hazánkra nézve a kereskedelmi ösz- 
szeköttetés szintén előnyös lehetne.

* (Furcsa tolvajlás)Luzzanból Írják a követ
kező vakmerő esetet. Egyik éjjel a lomberg-cer- 
novici vasúti állomáson, Luzzanban, a mint a 
pénztárnok reggel a pénztárba ment, ennek az a j
taját feltörve találta. Roszat sejtve, belépett, de 
ijedten vévé észre,'hogy a Wortheim-kassza, mely
ben 10,200 frt volt készpénzben, ellopatott. Más
kép minden helyén és rendben és semmi más jelt 
nem lehetett észrevenni, moly betörésre mutatott 
volna. Azonnal értosittetett a hatóság a merény
letről, de nem sikerült még eddig a tetteseket 
kézre keríteni. D e a kassza megtaláltatott Luzzan- 
tól két órányira, egy < rdőben bokrok között ol- 
rejtve. A  kasszát a tolvajok minden erőlködés mel
lett sem valának képesek feltörni, ámbár mindon- 
félo eszközökkel iparkodtak tartalmára szert 
tenni. —  A  kassza visszavitetett régi helyére és a 
tettesek ellen folyton tart a nyomozás.

* ( Veszett farkas) Henkeresen m. hó 24-én egy  
veszett farkas kilenc embert mogmart, s ezek k ö
zül egy már meg is halt. A  szerencsétleneket ápo
lás alá vették.




