


T A R T A L O M
C ikkek : , Aleó-Lendva.“ —  „Népdalok.“ Költemény dal- üzenetek.“ —  „A  kiadóhivatal üzenetei.“ — „Újdonságok.“  

m&tból. Közli Radits György. —  „A  névtelen szálloda,“ (Be- K épek :  Alsó-Lendva. (Tomory fényképe után.) —  B. Am -
szély.) __ „Konstantinápolyi naplómból.“ Erőd* Bélától: —  brosio gróf, neje s gyermekei. (A  „Névtelen szálloda“ cimü

A Buffadero Mexiko partjain.“  —  „A  kőszén és a kőszén- beszélthez.) —  A Boszporus. —  A  Buffadero Mexiko 
bányák művelése.“ (Folytatás.) —  „E gy hét története.“ Vad- partjain. 
nay Károlyiéi.------„Vegyes közlemények.-  —  „Szerkesztői

I r o d a l o m.
—  (Megjelent az „Ördögborda“) cimü uj humoiiszti- kivonatok. A  társaságnak kiadványaiban vaió ezen uj irá- 

kus lap első füzete. Tartalma élénk, csípős és változatos, nyú működése bizonyára áldásosabb lesz mind a társaság
ég különösen erdélyi ügyekre és férfiakra forditja figyel- anyagi állapotára, mind az ismeretek terjedésére nézve в a
mót, de a jövő számra nézve már azt ígéri, hogy a Ki- jelentkező pártolás egyik jélét láthatjuk már abban is, mi- 
rátohágón inneni dolgokkal n agyobb mérvben foglalkozasd. ként számos uj évdijas tagon kívül dr. Czapkay József, a a e -

három első próbafüzet előfizetési ára egy forint, egyes rikai főkonzul Bukurestben, 200 írttal a társulat pártoló
fittet 40  kr. —  Előfizethetni Pesten, ujvilágutca 6. sz. a. tagjai sorába lépett.

__ ( Természettudományi Közlöny“ címmel) a Termé- —  (Az „ Ifjúság lapjára“)  figyelmeztetjük a szüléket, 
szottudotoányi Társulat Szily Kálm án derék fiatal tudósunk E lap Fekete József tanár szerkesztése mellett, most már a
szerkesztése mellett havi folyóiratot indít m eg, melyek az harmadik évfolyamban, minden héten kétezer jelenik meg,
ismereteknek nagyobb körben terjesztésére bizonyára job- hasznos olvasmányokkal és illusztrátiókkal. Ara egy évre 
ban fognak hatni, mint a régi évkönyveket jellemző, a bár i 4 frt s az t löfizetéei pénzek a lap kiadóhivatalába : uj-világ- 
müvelt, nagyobb közönségre nézve meddő értekezések s egy | utca, 23 . sz. a. küldendők, 
negyedóvszázadról szóló, minden haszomiélküli jegyzőkönyvi i

Szerkesztői üzenetek.
__ Vidéki laptársainkhoz tisztelettel intézzük azon ké- — „Bár morre is.. .“ — „Hunyadi “ — „Hellászhoz—

résünket, hogy szíveskedjenek a „Hazánké Külföld“-ti „kz utszélen . . - „Nay у szombat“ — „Farsangi jogász ,“ —
forrásul megnevezni, ha abból hosszabb önálló cikkeket „ Honfi-dal—  „Álmaimból* —  stb., az utóbbi időben hoz-
vesznek át. Cikkeink ilyetén módon átvételén mindig fogunk zánk beküldött versezetek nem felelnek meg igényeinknek, 
örvendeni, mert ez által egyrészt elismerés fejeztetik ki la
punk tartalma iránt, másrészt pedig m'frláeiil szolgásodnak r
azon olvasóknál, 'fcíty* ^Hazánk f  KülföW - -et közelebbről ;• • • ’
nem ismerik. A kiadó hivatal üzenetei.

— Gyulafehérvártt: St. á»;v^fíSldtatforafoc — Szegeden : Burger Ztigmond úr könyvkereskedésének,
csinos. A másik két rendbeli tárgy is szives fogadtatásra fog ~ M ur -észéről 3 htot és Sk—ty M. kisdedóvó úr részéről

• nálunk találni. q frt 30 krt tetszett elöfizetéskóp a% H azánk s Külföldre“ be-
« -r. Kassára : T . J-nek. A  mi azt a kurtább időtartamot küldeni, в e szerint történtek a bejegyzések is.

iiléTi az a kiadókhoz eredő uj viszonyunkból eredt, de önre —  A „Polgári egyletnek“ N. Kanizsán. A mostani jan .-
nézve semmi kellemetlenséget nem fog okozni. A  küldemény juuiusi félévre már 1868. júliusában beküldetett az előfize-
óhaitáeunknak teljesen megfelelt. A  jövőre nézve szívesen téei pénz s igy az ujabb előfizetést az idei jul.-dacemberi
szolgálunk. félévre irtuk be.

B ’ ■ ' , _  . _____ . —  Hanke Ede urnák Szegeden. Kétszer történt előfizetés*
— Csik-Sz.-Györgybe: F. P-ne . , , .? .. az utóbbi Keméndy ur által; azért ez utóbbit jul.-decem-

kérdésre válaszoltunk már lapunk múlt folyama 47-rk berre irjuk be<
számának „szerkesztői üzenetei közt. 0 mos sem __ jpl*rĉ meyer (yerb Mrnek Palocsán. 1868-ról még egy
ш oldhatunk. félévi előfizetés maradt fenn s minthogy most megint egész

p et(en: M. T. A villámhárítóról“ jőni fog, valamint évre küldetett be, azért az 1868-ból fenmaradt 8 frtot 1870.
a „Hulló csillagok“ is. jan.-junius&ra számítjuk be.

• ■ - v ; ’■ í "■

Új do ns ágo k .
* {Az országgyűlés egybehivását) a legközelebbi lámáik rósz irányt árul e l ; ezek kevesebb szabad

napokba^ várják, april 3-ikára. Az országgyűlés ságot élveznek és szigorúbb őrizet alatt állanak, 
elé terjesztendő fontos javaslatok felett azonnal Javulásuk esetén a második osztályzatba tétetnek 
megkezdetáek a miniszteri tanácsban a tárgya- át, hol kevéöbbé szigorú fegyelem alatt tartatnak, 
lások, a mint gr. Andrássy Gyula miniszterelnök E két osztály nem érintkezik egymással s ez 
Bécsböl visszatér ; ez február első napjaiban tör- intézetből a gyermekek műhelyekbe, vagy szol- 
ténnék s ugyanekkor egy bécsi lap szerint, király gálatba fognak elhelyeztetni.
és királyné ő felségeik is Budára jönnek. { * (Az angol trónörökös és nejt) valósziünlog

* (Jótékony közintézet tervével) foglalkoznak a meglátogatják fővárosunkat. На о látogatás csak- 
miniszteriumban. Ez intézetben elárvult és el- ugyan tervezve volt, úgy a walesi herceg és neje 
hanyagolt gyermekek ápoltatnának, s mely gyér- már kedden Budapestre érkeztek. Múlt csütörtö- 
mekkórházzal volna összekötve. Ez intézet hal- kön este mentek Bécsbe, hol az indóháznál az 
lomás szerint két részre fog oszlaui. Az első ősz- uralkodó fogadta őket, aztán a császári lakba 
tályzatba azon gyermekek jönnek, kiknek haj- szálltak. Alfrod herceg és neje Egyiptomba,



Ötödik évi folyam. 4.szám. Pest, 1869. Január 28-án.

A I s ó - L e n d v  a.
Egy somogyi „om bőr “ -tői egyszor azt kérdek: ( is szépnek tűnt föl, — hanem elutazunk egy kissé 

„mi szép Somogybán V“ azt feleié : Zalaw. Es igen | a vadregényes Göcsejbe.

A lsó-L em lva. (Tomory fényképe útin.)

helyesen.  ̂)1 vasúink alkalmasint tudjak, miért ? Mi 
azonban most Zalamegyénok nem azon vidékére 
vezetjük olvasóinkat, mely a somogyi ember előtt

Zalamegyénok a Korka, Zala, Mura és Válieku- 
folyók között fekvő, buja növényzetű, sűrű er
deiben vaddal bővelkedő térsége Göcsejnek nevez

et
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tetik. A  benszülöttek nagyon haragusznak ez el
nevezésért, annyira, hogyha e területen kérdjük : 
ben vagyunk-e Göcsejben ? — eltagadva odább 
küldenek. Találkoznak lakói közt mégis, a kik 
megmondják, mikép nevüket göcsös helyeiktől 
nyerték volna. Mások meg azt állítják, mintha a 
szomszéd Gotsche-tói származnának, pedig egyik 
sem tudja, mi fán terem a német szó. Legbizonyo
sabb azonban az, hogy ők maguk nevezték el igy 
a megye e részét.

A  nép mind magyar, még pedig ha tekintetbe 
vesszük ez elnevezéseket : „ Опеке, Garat, Ibor, 
Bustátiy PaizSj Rózsás, Zakó, Tuboly, és a nevekhez 
csatolt „ szeg“ szót — tőzsgyökeres magyar, mely 
azt bizonyítja, mikép Árpád alatt kelle ide tele
pedniük.

Ennek az úgynevezett „tartománynak“ igen 
régi városa („fővárost“ nem merünk mondani!) 
Alsó-Lendva, mely már Krisztus előtt a 45. évben 
Lynda nevű gyarmat volt, de Lyndavia név alatt 
ismertetett leginkább. Nevének eredetéről a tör
ténelemben ennyit találtunk :

Titus Telephones római hadvezérnek igen 
szép leánya volt, kit Olindának hittak. Ehhez a 
szép hölgyhöz igen sok ifjú járt és csengett keze 
és szivéért. És mert ez utat sokszor tévé meg 
egynémely hü lovag : a kedves utat, melyen 
Lyndáig jöttek : „Lynda via“ -nak nevezték el. A 
krónika még mást is mond e hölgyről; de mind
ezek elősorolása nem lévén célunk, elhagyjuk. — 
Latin neve tehát Lyndavia; valószínűleg innét 
származik Lendva magyar neve is.

Hazai történetünkben 1282-ben leljük nyomát, 
midőn Hadold vitéz,— ki az orlamundi grófok csa
ládjából s Thüringiából származott, — Jurkolttól

vette 1273-ban zalamegyei birtokát Lyndva és 
Nempti (Lendva és Lenti) romokban heverő vá
rakkal; — fölépitteté a föntemlitott 1282. évben. 
Hadold István később tótországi bánná lön, ö ké
pezi törzsének fejét, mely később Bánj fiáknak ne
veztetett István első fiától : Miklóstól, ki első 
vette föl e nevet. — Corvin Mátyás alatt Lendva 
még a Bánfiak fészke volt. Ezek egyike, ifjú szép 
nejét féltékenységből ide rejté a király elől. E 
tettéért — azt mondja a krónika — Mátyás elzá
ratta volna őt. — Jelenleg herceg Eszterházy 
Miklós birtokához tartozik.

Lendva vára, mint képünk mutatja, most is 
meglehetős épségben áll, sőt a francia háborúban 
—  legalább az odavalók azt állítják, a bástya fa
lába lőtt golyókból következtetvén — szerepelt
is. (?) Különben magas dombon épült, melyre há
rom felől lehet följárni. A  fellegvár majdnem 
összes (24) szobái lakhatók. Udvara kettő van, 
melyek egyikében cistorna (víztartó) is van. A 
fellegvár bástyái még jó  magasak és elég épek, a 
nyugoti és éjszaki oldalon azonban nagyon meg
rongálta az idő.

Maga a város egyike a legkiesebb fekvésű vá
roskáknak. Éjszakról a legszebb, szőlővel beülte 
tett ormok, délről árnyas ligetek és távolabb a 
Mura-folyó határolják. Népe leginkább szorgal
mas iparosokból áll.

A  „Kanizsai- utcában“ volt egy oszlop, melyet 
1603-ban BánfFy Kristóf állíttatott a törökökön 
nyert győzelem emlékéül. Fájdalom, az emlék 
romban hever, ledönté az idő és nincs senki, a ki 
fölépítené! A városon kivül egy kutat is mutogat
nak, mint „Bánffy-kutját,“ de a hozzá kötött re
gét nem tudhattuk meg.

N é p d a l o k .
(Dalmátból.)

Kié az a kerítés ?
Kié az az ajtó ?
És kié az a kis galamb,
Mely búg ablak alatt ?

Anyámé a kerítés . .
Apámé az ajtó . . .
És enyém az a kis galamb, 
Mely búg ablak alatt.

Átugrom a kerítést,
Betöröm az ajtót,
8 megcsókolom galainbocskám, 
Hogy no búgjon aztán !

П.
Ment az ifjú véres karcba,
Kikisérte édes apja ;
Kikisérte a városból,
De csak visszatért az útból.

Ment az ifjú véres harcba,
Kikisérte édes anyja,
Kikésérte a Dunáig,
Hosszú ut vagyon odáig!

Ment az ifjú véres harcba,
Kikisérte a galambja,
Ks sóhajt : —  jutván tengerig, —  
„Oh be rövid az ut eddig!“

Közli : l t u d  i f  к  G y ö r g y .
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A névtelen szálloda,
(Beszély.)

1. Az utolsó ezer-frankos.
В * * " Ambrosio gróf, kit én igen jó l ismer

tem, Róma egyik leggazdagabb, legnemesebb s 
legbirnevesebb családjának sarjadéka volt. Egy 
összeesküvésbe bonyolítva, miután fölfedeztetett, 
még elég ideje volt a megszökésre s ö Párist vá
lasztotta menedékhelyül, hol Teréz nejével s két 
kis gyermekével le is telepedett. Mint nagy úr, 
ki nemes származása s grófi igényeiről itt sem tu
dott lemondani, hogy Párisban, ha nem is fényes, 
de legalább kellemes és származásához illő életet 
élhessen, jövője előtt becsukta szemeit s végrom- 
lását siettetve eszközlé. Fiatal neje, okosabb nálá
nál, gyermekei érdekében minden büszkeségét 
feláldozta, miért azonban férjének elismerő kö
szönetét legkevesbbé sem nyerte el, mert meg
jegyzésére, melyet egy Ízben merészelt nyilvá
nítani, hideg és kétséges szavakkal válaszolá: 
„Azon napon, melyen nem élhetek úgy mint gróf 
B * * * Ambrosiohoz illik, szétzúzom fejemet.44 — 
A szerencsétlen nő ez időtől fogva mindig e bor
zasztó eshetőséget tartá szemei előtt. Küzdelmében 
bátor feláldozása segítségére volt. — Takarékos
sága által mind gyemokoinek életét igyekezett 
tengetni, mind férjeét biztosítani és pedig oly ta
pintatosan, hogy kiadásainak nem minden forrá
sát zárta el. Ki tudná c nő keblének mindennapi 
küzdelmeit leírni!

Egy szép őszi este volt. A grófné szobája ab
lakánál ült a Rue Louis le Grand és a Boulevard 
des Italiens szögletén. — Gyermekei, Paolo és 
Maria, vidáman játszadoztak az erkélyen, honnan 
a járók-kelök tömegét szemlélhették. Mig ők ár
tatlan csudálkozásukban hangos kiáltásokra fa--' 
kadtak, a fiatal nő könyfátyolozott szemekkel 
nézdelt nehány papir-darabot, melyeket épen most 
hoztak neki, s melyeket gépileg tartott kezeiben. E 
papírdarabok a házi úr és a szállító számlái vol
tak, melyeket a gróf szerzett. A grófné megszám
lálta egyiket a másik után és sirt egy olyan összeg 
felett, minőt azelőtt minden szegénynek aján
dékozott.

— Mama ne sírj ! — mondá Paolo, ki anyját 
sóhajtani hallotta s az áltányra hívta: Jer, nézd 
velünk a szép nőket és pompás kocsikat. Nézd 
csak, ott megy egy címeres kocsi, épen olyan, 
mint az apáé volt Rómában.

Azon pillanatban, midőn a gyermek e szivmet- 
sző szavakat kiejtő, megnyílt az ajtó s a gróf je 
leni meg. A gyermekek karjaiba siettek s a gróf

né, ki rögtön felszáritá könyeit, derült, felhőtlen 
homlokkal közolite fele. A férj szokás szerint 
megcsókolta kezét, azután mellé ült s Paolot tér
deire vette. Azon kitüntetésen, melyben Ambro- 
sio о gyermeket részesité, sem a megsemmisülés, 
sem a száműzetés gondolata nem változtathatott 
semmit, mert Paoloban családja és neve reményét 
látta, mintha az még nem örökre volna megsem
misítve. A valónak ellentéte sokszor igen élénken 
lépett a grófné lelke e lé ; könyes szemekkel né
zett férje pompás ruházatára, az érdekes drága
kövekre, melyek ujjait ékesiték és a mindig mo
solygó ajakra, melyekről a mosolyt semmisem üz- 
hetteel, mintha neki valami benső szózat mondaná: 
Ez a mosoly, ezek a ruhák, ezek az ékkövek utol
sók lesznek; és megeredt kényeinek árja, minden 
elfojtásnak dacára s keserű cseppekben omlottak 
végig arcán.

— Teréz, nézz reám! — mondá a férj tompán 
s oly elővigyázattal, mely a grófnét ámulásba ej- 
té, hozzátevé: — Gyermekek, menjetek egy pil
lanatra; játszatok a teremben. . . .

A  gyermekek félénk pill an tatot vetettek any
jukra s minden szó nélkül engedelmeskedtek.

A gróf bezárta az ajtót s keresztbe font karok
kal állott meg neje előtt. A szerencsétlen nő ész
revette, érezte, hogy a végzetteljes pillanat meg
érkezett. Minden vére szivébe folyt vissza, s közel 
volt öntudatának elvesztéséhez; az istentől halá
lát esdeklé. Hanem a gróf hevesen megrázva őt 
kezével, ismét életre térité s jéghideg hangon mon
dá : Teréz, add ide szekrényed kulcsát! — S egy
idejűleg a szekrényre szegzé szemeit, melyben a 
grófné kulcsait tartá.

A szegény nő látta, hogy a szemek irányát a 
kéz is követi; s feledve, hogy felindulása inkább 
elárul mindent, mint bevallása, görcsösen ragadta 
meg férje karját.

—  Ambrosio, várakozzál! —  kiálta ; — a kulcs 
nőm e szekrény bon van.

—  llát hol?
— En nem tndom, majd holnap odaadom ne

ked, holnap..........
A gróf keserűen mosolygott s a falról egy kis 

tört levéve, kifeszité a szekrényke fedelét. 1 ridegen 
nyitá fel azután a szekrényt, mialatt a grófné ájul- 
tan rogyott egy támlányba s annyi erővel sem ren
delkezett, hogy férjét szemével követhette volna.

A gróf a szekrényké ben egv ezerfrankost
4*
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talált; több millió értékű vagy«>n maradványa volt 
ez s a római nemesnek utolsó birtoka e földön. 
Midőn e papírdarabot, mint még pár napi lét kép
viselőjét, kezében érzé, a grófné felé fordult. Mind
ketten egymásra tekintettek, s kezet szoritottak 
egyetlen szó nélkül . . . .  Öt perc óta a szobában 
nem lehetett egyebet hallani, mint a boulevard 
zsibaját és e jelenetnek sajátszerü hatékonyságot 
kölcsönző gyermekek szelid hangját.

11. Végső intézkedés.
A gróf ezután egy órára, sietve ment le a bou- 

levardra. Ott minden nap hallotüvalami újdonsá
got hazájából s a lapokat olvasá. Ez este végren
deletét akarta ott megírni. Midőn Ambrosio a te
rembe lépett, a lámpák már égtek s váratlan fé
nyek vérét mind fejébe kergette. Leült a legkö
zelebbi asztalhoz s a következő levelet irta: 

„Nagyméltóságu II. külügyminiszter urnák.

11. Ambrosio gróf, neje s gyermekei.

— Visszamehetülik már papa ? — kérdék Má- | 
ria és Paolo egyszerre. Es ezzel ismét a szobába 
léptek.

A gróf sebesen zárta be a titkos szekrényt 
Paolo megrettenve tekintett atyjára s Mária 

hangosan sikoltott, midőn anyját ájultan látta a 
támlányban.

Két éve, hogy Párisba menekültem, s a véd- 
szárnyat, molylyel Franciaország a számiízöttöket 
takarja, én is hasznomra fordíthatnám, én azonban 
ezt nem teszem, mert jellememmel meg nem fér; 
kötelességem azonban,mielőtt meghalnék,családom 
iránti tekintetből ezeket kinyilvánítanom.Van sze
rencsém nőmet s gyermekeimet a francia kormány 
jó indulatába ajánlani. Gr. В * * * Ambros'iq.



HAZÁNK S A KÜLFÖLD. 53
E level után kővetkező cddulát ir t :
„Édes Torőz, ölj boldogul . . . Isten veled Paolo, 

isten veled leányom, utolszor ölellek meg. E 
mellékelt levelet küld el oda, hova címezve van. 
Л nevet, melyet viselsz, el no feledd soha ős intéz- 
kodjől úgy, hogy halálomat senkinek se róv- 
ják fel. Ambrosio.

A gróf о kettős sürgönyt bedobd a levélszek
rénybe s a Champs Ely secs felé vette útját.

III. Egy találkozás.

Miért nem viseli a szerencsétlen, ki kabátja 
alatt halálthozó pisztolyt rejteget, e szomorú elha
tározottságot felírva homlokán ? Igen, hogy tör
ténhetett az , hogy annyi ember közül, a gáz
lámpák százszoros visszaverődésénél, egyetlen 
ember som olvasta le Ambrosio homlokáról : 
Ez élet- s egészségteljcs férfi, ez ünnepi kön
tösbe öltözött egyén, ez oly szándékkal van , 
hogy magát egy fa tövénél, a nyilvános sétatér 
egyik zugában, kivégezze. — Egy valaki mégis 
észre látszott venni a grófot. Egy hiuzsze- 
mií, beesett arcú öreg ember a boulevard des 
Italiennestöl egész a Carte Marigny-ig követé. 
Midőn a tolongó sokaságból balra látta őt eltérni, 
közeledett felé és ez által felébresztő figyelmét 
maga iránt. Az aggastyán lépésről lépésre követé 
a grófot, fordult legyen az bármily irányban.

— Kicsoda ön V — szólitá meg végre a gróf 
durván.

— Én önre nézve a gondviselés vagyok, — fe
lelt az öreg szolid hangon. — Én már reggeltől 
fogva figyelemmel kisérem önt, gróf úr.

— Ez örült, — mondd Ambrosio magában. S 
ismét más irányt vett, hogy az idegentől sza
baduljon. Hanem ez még makacsabbul követte.

— Ah, én magam vagyok örült, hogy hamarább 
észre nem vettem magamat, hiszen ez koldus, — 
mondd a gróf.

Erszényéből elővette az utolsó aranyat és az 
öregnek nyujtá.

Ez fejét csóválta s mosolyogva mondd : „En lo
gok önnek aranyat adni. Ha azt akarja ön tudni, 
miként lehet vagyont szerezni ? ha az ember 
tönkre van téve, mint ön, akkor kövesson engem, 
a mint én követtem önt; már csak pár lépést keli 
tennünk.

Mihez nem kapaszkodik az, ki hajótörést szen
vedett? Követto a nemtöt, ki visszaédesgeté őt az 
életbe. A rokkantak házán tizet ütött az óra . . . 
a forrongást nyugalom, a zsibajt csend, az életet 
alom követe. A gróf és rejtélyes társa körül az ár
nyak megvastagodtak. Hogy egy sir szélén álló
nak képzelnie folizgattassék, nem sok hiányzott. 
Az idegen, miután a gróf előtt egy negyed óráig 
ment, egy csinos, félig fák mögé rejtett épület 
előtt állapodott meg, mely egészen lakatlannak 
látszott.

— Nos, micsoda szálloda ez? — kérdő a 
gróf.

— Ez a névtelen szálloda. Jegyezze meg fekvé
sét és ügyeljen rám, mit fogok cselekedni, — tevő 
hozzá egész rejtély ességgel; — mert lehetséges, 
hogy későbben nálam nélkül el is fog akarni ide 
jönni.

Mig e szavakat mondd, a kapu mellett egy alig 
látható rugonyra lépett, a kapu kinyilott s az 
oszlopok mögül gyenge fény áramlott . . . Ha a 
gróf legkevésbbé is félt volna, egy lépést sem 
tett volna tovább a nélkül, hogy önbiztositá- 
sáról ne gondolkozzék vala. Hanem rá nézve a 
kaland annál több vonzerővel s csábbal bírt, 
minél borzasztóbb volt. Követé az ismeretlent.

— Menjen most fel a lépcsőn, — mondd az 
öreg és egy vörös botüvcl ellátott zöld papirszele- 
tet adott át neki.

A gróf felment az első lépcsőn s látta, hogy 
sejtelme meg nem csalta.’

Egy titkos játékházban találta magát.
Az öreggel találkozása és szerepe már most vi

lágosan meg volt fejtve. Most emlékezett rá a gróf 
vissza, hogy ez embert már régóta látja maga kö
rül, s hogy a Frascati szállodában többször talál
kozott vele. A majdnem légmentesen elszigetelt 
terem megpillantásánál,melyben több mint tizenöt 
sápadt játszó ült a zöld asztal körül, úgy tetszett 
neki, mintha uj életre virradna. Életének legheve
sebb szenvedélye, moly hat év óta nyugodott, 
gyuladt most fel újra lelkében s azt kérdő magá
tól : Miként lehetett az, hogy ez eszmére én önma
gámtól nem jöttem ?

Kereste az öreget, hogy hálája jeléül megszo
rítsa közét, az azonban már eltűnt.

(Foly. köv.)
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i.

(A különféle házalók. A török szomszédasszonyok. Ebéd és ételek. Egy szerzetes-főnök. Temetőkés sirJ'eliratoh.J

Konstantinápoly, 1868. máj. 8-ikán. get, mily buzgalommal mond egy szuszszal 40—50 
Alig szűnt meg a rekedt torkú fagylaltárus fűszert: piperi, kanéba, moskokaria, ala tipszilon*) 

rikoltozása, ki egész éjjel fel és le járkálván ut- 8 kezdte el mondókáját, már belevág
cánkban, kinálgatá frissítőjét, miből korántsem в8У arnaut: ti megala por to Kala ké iimonya!( mi
árult el annyit, mint a mennyit orditozá: „ne gü- 1у°п nagy narancsok és citromok !) s a fűszeres 
zel kaimakli ve limonlu dondurma!“ (milyen szép azzal boszulja meg magát a narancsoson, bogy 
tejsürüs- és citromos fagylalt) ; alig hangzott el a ennek elhallgatása után még mind folytatja liosz- 
küszöbökön vagy a házak kiálló sahnisánjain a szabb mondókáját. Alig haladt e csoport a szom- 
görög családok fecsegése, s alig hajtottam egy széd utcába, itt már egészen más alakok hullám- 
kissé nyugvásra fejemet: már uj zaj veri fel a zanak. Zesta, zesta burckia, kát imera ! (friss, friss 
szokatlan pérai lakót. rétes, reggelre) hallszik, s jobb kezében párolgó

A nap még alig lövelte fel első sugarait a Bős- süteményekkel megrakott tálat magasan hordó 
pórus habjaiból, már a házalók második csoportja sütő legény közéig. Jöttére megnyílnak az ajtók 
kezdi mindennapi munkáját. A szomszéd falvak- s majd minden háznál vesznek egy-egy párt, 
ból bejáró tejárusok nagyon előzékenyek, mert mert ezt reggelre igen egészségesnek tartják, 
legalább nem háborgatják az alvókat, s egyszerű Jön a gombárus, a szivaros és gyufás zsidó. „ Des- 
ŷ sziit̂  (tej) kiáltásuk csak a kényelmes cselédség túr jahudi/ “ (félre zsidó) rivalg az ecetes, és 
ébresztésére szolgál, kik átméretik a tejet, s ro- az engedetlen zsidót lábrugással figyelmezteti, 
vásukkal megint visszatérve, becsukják az ajtót; hogy ö a legmogvetettcbb teremtés, kit büntet- 
de azok a zöldség- és gyümölcsárusok oly irgal- lenül illethet kiki bántalommal. Talán sehol 
matlanul kiabálnak, hogy a mellettük elmenö sincs a zsidó annyi gúnynak és aljas bánásmód- 
csakugyan féltheti dobhártyáját, s mig e hajnali nak kitéve, mint Törökországban. Jön a pesti 
zenét meg nem szoktam, mindig tüztől tartottam, handlé rokona, a pérai házaló zsidó, s ép oly 
E járás-kelés, zaj és zür-zavar a szűk utcákban kémlö tekintettel és biztos szemmmel keresi, hol 
leirhatlan. Itt egy házaló hátán két nagy kosár- lehet gseftet csinálni. Megáll az utcasarkon s figyel, 
ral megrakodva, mindenféle zöldségekkel, sorban mialatt elénekli melódikus dallamát: рака ruha ! 
elöszámlálja kosara tartalmát görögül: „top sza- (régi ruhát!) ; itt van a sikárló homokos cigány 
lat a, kromidátya, amido, madanos, szeli no, répa- gyerek, a ki homokot és seprűt árul, rongyos 
n a t y a s ugyanily sorban rákezd törökül; jön papucsokat és üvegpalackokat vesz; mondókája : 
egy másik, hátán 30—40 cserép virág, kezében eski papucs, arinadzsi ! {()cska papucs, fövényárus!) 
virágbokréták, s éles hangon szüntelen hol görö- Itt jő  Ahmed is, a kedélyes börekcsi, (rétesárus.) 
gül, hol törökül lepergi virágai nevét, melyre a Itt van a maga valódiságában. Mindenki ismeri 
refrain mindig : csicsekcsi (virágárus,) luludia kala, öt, s örömest vesznek 10 párás meleg sütoményei- 
bukéta (̂ szép virágok, bokréták,)s különösön kié- bői, melyek csakis melegen jók, mert úgy ke- 
meli a görögök legkedveltebb virágát, a bazsali- vésbbé érzik rajta az orösjuhzsir — alias: fagy gyű, 
komot (vaszilika kala.) mit a keleti étkekben megszokni nehezen esik. Л

Hogy a zaj még melodikusabb legyen, egy sip- jó  öregnek nem kell kináltatnia süteményeit, s 
ládás is előáll s a sarkon rákezd művészetére, „ezidzsah bőveku (meleg rétos) kiabálása is cs;fk 
mialatt végigjáratja' szemeit az ablakokon; mert azért van, hogy jelentse megérkezését, mire min- 
pesti kollegájánál sokkal okosabb, ugyanis ö dig összegyűlnek a kiváncsiak, kiket ö meleg sü- 
csak akkor játszik, ha a gázsit előre kiadják. Ha teményoinok elköltése mellett friss élcekkel és 
végigkémlelto az ablakokat és sehonnan som ta- ötletekkel mulattat.

•Iái biztatást, hátára veszi hangszerét és tova bal- Ez alatt az utcák nemcsak a házalóktól, ha 
lag. A verklisnél sokkal mulatságosabb alak kö- nem a járó kelőktől is népesek. A lefüggönyözött 
zeig: a görög házalók mintaképe; hátán ma- ablakok is mognyilnak; a háziúr kereskedésébe, 
gas, keskeny láda, mintegy 30—40 szakra osztva; 
elöl egy meglehetős szekrény csüng le nyakáról,
s mindkettő tömve fűszerekkel. Látni kell az őre* *) Bors, fahaj, szerecsendió, apró eó.
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vagy hivatalába megy ; a kokona periig napimun
kájához siet — t. i. folkuporodik a szofára, s az 
ablakon át bámulja a világ folyását, vagy átel- 
lenben ülő barátnéjával társalog, a mi igen ké
nyelmesen történhetik, mert az utcák oly szükek, 
hogy ha két megrakodott állat szembe találkozik, 
az egyiknek vissza kell fordulnia, hogy a másik 
elhaladhasson, s ezenfelül minden háznak van ogy 
kiálló orkélyforma, három oldalról ablakokkal 
ellátott ketrece (sahnisán), honnan igen jól lehot 
az átellenes házzal értekezni. Szép látványt nyúj
tanak az ily szűk utcákban az ablakokon kikan
dikáló s egymást csókoló kémények, valamint az 
egyik ablakból az átellenes ablakhoz kifeszitett 
kötelekre szárítás végett kiakasztott fehérneműk; 
mert udvar nem lévén, a forráshoz, vagy annak is 
hiányában az ily manipulatiókhoz kell folya
modni. Az igy ülő szomszédasszonyok csak akkor 
szakítják meg a társalgás fonalát, ha valamit a 
konyhára kell bevásárolni ; de ekkor sem hagy
ják el ülő helyeiket, mert a mit csak képzelni 
lehet, mindent, hordoznak az utcákban, és csak 
az ablakból kell alkudni a kihordókkal, mit 
egy idegen sohasem tud úgy megszokni, mint 
azt az idevalók értik. Egy 10 piasterre tartott 
áruért íl—4 piastert kell Ígérni, s bizonyosan 
meg lehet kapni; a kinek ideje van, hosszab
ban is alkudozhatik, s még olcsóbban is megkap
hatja. A görög nő ebben kitűnő; ha valamelyik 
előtt leteszi egy házaló kosarát, annak 5 páránál 
bizonyosan nincs több nyeresége. A mig valamit 
megvosz, tízzel alkudozik s csak a tizenegye
diktől vesz ; s teheti ezt, mert kora roggoltöl késő 
estig 20-szor is elmegy egy árucikk ablaka előtt, 
s még az ebéddel sem kell sietnie', megfő az estig, 
az lóvén szokás egész keleton, hogy este van a 
tulajdonképeni ebed, délben megelcgosznek egy 
darabka sajttal és gyümölcsökkel. Nem csodál
hattam eléggé, midőn az utcán a legtisztessége
sebben öltözött úr megállítja a marula- (saláta-faj) 
árust, megvesz egy salátafejot, lóvéiéit egymás 
után lesz akasztja és menetközbon szépen elkölti. 
Magam is megpróbáltam, de nem ízlett.

Eszmetársulat utján eszembe jut, hogy Hús
osukon létemben ogy déli gyümölcsárusnál meg
pillantok ogy kád fekete bogyót; megörültem 
neki, azt hittem, hogy aszalt meggy ; megveszek 
belőle egy csomót, a mi pedig elég drága volt, s 
felültem a vasútra, hogy Várnába menjek. Ut- 
közbon semmi ételt sem kaphatván, előveszem 
bogyóimat; de egyet som ellőttem meg belölök, 
mert az nem volt meggy, liánom olajbogyó. Most 
megszoktam, és igen jónak találom. Mindent

meg lehet szokni, s különösen keleten sokat kell 
megszokni; de azt tán még sem tudnám meg
szokni, hogy egész nap egy helyen üljek tét
lenül. Azért hát elhagytam szobámat, s a járó
kelők közé vegyültem. — Céltalanul indultam 
e l, de tudtam, hogy az utcán mindig leg
többet tanulhatok, azért a sétára fordított időt 
nem tartottam elvesztegetettek. Alig haladtam 
ki „Zumbul“ nevű utcánkból, azonnal a Mevlevi 
dervisek tekkéje előtt állottam meg, s a kapuban 
szemlét tartottam a főutcán járó-kelők felett.

A nap sugarai égették a kövezetét, s csak 
egy kis árnyék is megbecsülhetlen volt. Legin
kább sajnálkoztam a szegény házalókon és a 
megrakodott hamálokon, kik ketten-hárman egy
két vitelben egy egész család bútorzatát elviszik 
vállukon. A tarka embor-csoportok közt megpil
lantani a lovaglásból haza érkező Mevlevi-dervis 
főnököt, Kudret ullah efendit, kit a szolga lese- 
gitvén lováról, megcsókolá tiszteletteljesen ruhá
ja szélét. Az udvaron várakozó dervisek sora
koztak a tiirbé előtt s én is a tisztelgők közé 
állva, kezemet mellemre tettem, s „7a /mw-val 
üdvözöltük az érkezőt. Miután rövid imát mon
dott a sirkápolna előtt, megint a szokásos „7a huu 
val üdvözöltetvén, lakszobájába vonult, a dervi
sek pedig mosakodásra mentek, mert közelgett az 
áhitatosság ideje. Az udvar ezalatt már népes vala 
a nézők csoportjaitól, kik közül a csemege- és fris- 
sitő-árusok som hiányoztak. A kapukat kinyitot
ták s tódult be a nézőség, én is mint közönsé
gesen levetettem felső lábbelimet s^beléptem a 
hi vök s nem hívők gyülekezetébe. Nemsokára 
megjelent a főnök is, és megkezdődött az ájtatos- 
ság.*)Végeztével kijővén a szemahaneból Ata efen- 
di, a főnök fia cs leendő utódja, szobájába hivott, 
hova egyszersmind több előkelő török is jött, láto
gatást teendő az isteni tisztelet után. A szokásos 
fekete kávét felszolgálták, s azután elővette Ata 
efendi citharaját s a Meszneviből (Móllá Dzsela- 
leddin, a mevlevi dervisek alapítójának magasz
tos müvéből) zenokiséret mellett elénekelt egy
néhány verset. Később a társalgás átment a tu
domány terére, s itt mint olőbb a zenészeiben, 
bámulnom kellott e kitűnő műveltségű szerzetest, 
ki igen szépen fejtegette azon sötétfejü mollák- 
nak, hogy mire kell tanítani az uj nemzedéket. A 
keleti nyelvekben való otthoniasságán kivül Ata 
efendi bírja a francia és oláh nyelvet, s mint kije-

*') A Mcvlevi-dervi«ekröl bővebben 1. „Hazánk s a 
külf,w táv. cvf. 29. sz.
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lontette, a magyar nyelvet is szándékozik meg
tanulni. Majd megjött Tahir boy, ki nekem más 
nyelvbeli leckéimért a keleti írók megértésére 
segédkezet ígért, s ez élvezetes időtöltés után ba
za indultam. Utamat a kis temető (hitesük mezár) 
felé vettem, s itt egy sebesen haladó török cso
porttal találkoztam, kik egy koporsót kisértek.

Kn is hozzá szegődtem egy kis távolságban a me
nethez. hogy a török temetést szemléljem.

Ileértünk a temetőbe. A büszke ciprusok közt 
szolid levegő ему hité a forró napsugarakat, s a 
fehér sírkövek közt, egy-egy szerény kis virág 
illatozott. Miután a szertartásnak vége lön, s a 
halottat gyolcs-leplekbe takarva átadták az

anyaföldnek, végignéztem a temetőben, a külön
böző sírköveken és siriratokon. A hegyben vég
ződő kövek itt nők sírjait jelölik; amott a tur
bánnal diszitett kő alatt férfi tetemei porladnak ; 
a fez jelenti, hogy azon kő alatt gyermek alusz- 
sza álmát. Л fekvő kövekre tányér alakúmélye
dések vannak vágva, melyekből az ég madarai a

moggyüjtütt esőcseppeket felszívják. Szép a mu- 
szulmánok e kegyeletes szokása, melylyel még 
holtuk után is jót tesznek. A sirkövek majd mind
egyikére e mondat van vésve legelöl: Hu gün 
hmm isze, jariin szana dit•, (ha ma nekem, holnap 
neked 1 jelentvén, hogy a halálban nincs kü
lönbség.
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II.
(Török reggeli. Egyenlő török s magyar szavak. Magyar iparosok Stambidban. A nbaksis.u K ilá tása  Galata toronyról. 

Egy kis történelem. Egy görög és szörnye. Török ajánlat. Népdal.)

Május 12-ikéu 1868.
Rég szándékoztam a Galatatorony legfelső 

pontjáról szemlét tartani a környék felett, mely
ről magas fekvése miatt nagyon szép kilátás nyi- 
lik minden irányban. Az idő rózsapiros színben 
tündöklőit; az égen egy kis felleg sem zavarta 
meg a nyájas kék szint; nem akarám tehát el
mulasztani a kínálkozó alkalmat, lerándultam Ga- 
latára. Elhaladván a mevlevi-tckke előtt, a szom
széd sütőhelyiségben, honnanAhmed is hordja a bö- 
reket, elköltöttem reggelimet. 50 drám ürespodcso 
(magyarul pogácsa *) a melegéből nem rósz reg
geli, s épen a keleti életmódhoz van mérve, mert 
itt az embernek nincs oly étvágya, mint otthon; 
a min igen csudálkozom, mivel eddigelé ngyszólva 
nem is volt étvágyam. Az üres poacsával csak 
megbarátkoztam, de a hagymával és tudja isten 
miféle burjánokkal töltött nem Ízlik. Az ilyen 
siitőmühelyeket — mikről fogalmat vehet magá
nak az olvasó, ha látta a pesti zöldfa- és kecske
méti utcai sütőkemencéket, — minden rang és 
nem különbség nélkül látogatják ; hol a tepsikből 
kiborított meleg rétesek, a kimérek tiszta bánás
módja és ,,huj run, hvjrunu (tessék, tessék) kínálá
sai biztatnak, hogy belépjünk. Egy kerek késsel, 
mint milyet nálunk a csizmadiák használnak, oly 
gyorsan szelik a süteményeket apró darabokra, s 
vetik a mérlegbe, hogy alig rendelték meg, már 
hozzák cukrozva. E sütemény okúja 6 piaster; 
a kenyér okája 2 piaster.

Alig egy pár lépésnyire lefelé haladva, Nikitics 
hazánkfiának pompásan berendezett fegyver- és 
magyar borai raktára tűnik szemünkbe.

Tovább haladva, nemsokára a toronyhoz értem, 
s nem mulaszthatám el, hogy a tövében lakó Kó
dúd hajmüvész és fodrász hazánkfiának jó reggelt 
no mondjak. A kedélyes öreg úr most szomorko- 
dik ; rósz idők járnak — mondja, — a mesterség 
alig megy; s hányszor panaszolta már el nekem, 
hogy kétszer ment haza Magyarországra, meg 
akarván nyugodni öreg napjaira, s mestersége 
után éldegélni. De először Szatmárban, később 
Aradon mint rebellernek nem volt nyugta s ma
radása, minek folytán kénytelen lön visszamenni 
Törökországba; s itt senkisom bántja, mig hazá
jában egy napja sem volt biztonságban. Biztat*

*) Л mi különben törökül ia igy Iratik, csakhogy a 
g t a török szavakban lágyan ejtik, vagy egészen el
nyelik. E. B.

tam, bogy most haza mehet; elmúltak azon sze
rencsétlen idők, midőn a magyart saját hazájában 
idegennek tartották, s a jövevények minden gaza 
tapodta jogainkat. Lehet, feleié, most tehetségem 
nincs, nem tudok annyit megkeresni, miből meg
élj ok о drága világban.

Az öreg szomszédságában s a torony ajtajával 
szemben lakik Bottorok könyvkötő hazánkfia, ki 
azonban még nem látta hazánkat, mert Oláh or
szágban született és nevelkedett.

Végre feljuthattam a toronyba. Baksisért (bor
ravaló) mindenkinek megnyílnak kapui. Külön
ben, úgy látszik, könnyebbon nyilik meg kapuja, 
mint a felmászás lehetséges. Galatának legfelsőbb 
fokán fekszik e torony, s erős kőfalai dacolnak az 
idővel, jóllehet fedele már többször ujittatott. Mi
lyen különösen érzém magam itt fenn! megiri
gyeltem a tüzlátók helyzotét. Szabadon minden 
zajtól, élvezni a romlatlan levegőt — se  kilátás i 
Л távoli hófedett hegyok a Márvány-tengerben 
fürödnek; a láthatár összofoly a ködös habokkal, 
miből csak lassan-lassan sejtjük, hogy az a tiine- 
dozö pont egy gálya; a hercegszigotok komoran 
sötétlcnek, pedig most nem használják számüzési 
helyül, hanem a nyaralók egész tömege élénkíti; 
közelebb mindinkább kivehetők a lassú vitorlás 
hajók, s a mellettük gyorsan olsurranó gőzösök. 
Minden irányban más-más tájkép, melynek befo
gadására már gyenge szemünk : a Bosporus hab
ja i; a kikötő nyüzsgő élete; a hét halomra épített 
Stambul, gyönyörű mecsetjeivel és karcsú mina
retjeivel, miknek ozorc emelkedik az ég felé; a 
Stambult és Galatát összekötő hídon a járó-kelők 
nyüzsgését véljük hallani, s clbámulunk a házak 
veres fedélzetén, s a temetők sötétzöld lombu cip
rus-erdőin; — mindez felcjthetlen képet nyomott 
emlékezetembe. Alig szabadulhattam e helyről, s 
áldottam e toronynak építőit. Leérve, megint 
baksist kellett adnom, — no de ehhez itt koloton 
hozzá kell szokni; ha valamit kialkudtunk, végül 
még baksist is kérnek. Ezzel minden lehetséges. 
Nevettem tegnap egy örmény hivatalnokot a 
vámnál; egy egyén meg akarván őt vesztegetni, 
mindenképen szabadkozott, hogy nem kell; végül 
rárivalg az alkalmatlankodom: Dzsáncm, iszUi- 
mem (barátom, nem kell) s e hangos lármája köz
ben kinyitja zsebét egy ügyes fordulattal s fülébe 
suttog az illetőnek: dzsebime kői, (tedd a zse
bembe.) (Folyt, köv.)

H r inti fír ta



H A Z A N K  S A K Ü L F Ö L D . 59

A líuffadcro Mexiko partján.
Huatulco kis mexikói falu a Csendes-tenger 

partján ; lakosainak legnagyobb részé a gyöngy
halászat jövedelméből él. A szegény emberek az 
idegennek egy közellevü öbölbe teendő kirándu
lást ajánlanak, mely festői kilátások élvezete miatt 
valóban kifizeti magát. — Ha a parthoz evezünk, 
gondolatainkból sajátszprü moraj rezzent fel, mely 
a közolbon hallható. E morajt majd bálna által 
okozottnak tarthatnák, mely az olnyelt vizet ug
rókul gyanánt szökteti ki orrlyukain, majd 
pusztán tanyázó bika bömbölésének, majd ismét 
mennydörgésnek — vagy tűzhányó kitörésének.

-  Honnét e moraj V kérdi az ember.
— Ez a Buffadoro.

- Es mi az a BuíFaderoV
A kíváncsiság magasra fokozódott.
Az öbölből kievezünk. A evezők jobbra kanya

rodnak s délre, különös alkatú szikla felé kormá
nyoznak. Szemeink előtt a legpompásabb látkép 
tárul fel. A megrepedt szikla 120 lábnyi magasra 
emelkedik s 4 20 lábnyi szélességben fedi a ten
gert. A sziklának egyik nyílásából, mint tűzhá
nyó tölcséréből, tompa zúgással egy ugrókut óri

ás sugara törtet elő s 150 láb magasra szökik fel, 
mely, miután a környéket sziporkázó cseppekkel 
árasztotta ol, visszazuhan s egyesül az elemmel, 
melyből csak az imént vált ki. Felette, mint a 
béke képe, sugárzó szivárvány ivül, hasonlóan a 
dicsfény koszorújához, mely a vértanú homlokát, 
halálküzdelmében ékesíti. E jelenség mindannyi
szor ismételtotik, valahányszor a habok megtörnek 
a sziklán. — A vizszin felett, a sziklafalban, fe
kete mélyedést látunk, moly tölcséralakban vég
ződik. A] hullámok megtöltik ez űrt s a vizet a 
felső nyilásba kényszerítik. Mielőtt azonban ez 
kifolyhatnék, uj hullámok jönnok s a szűk nyí
láson át roppant erővel kidobják, és ez által jön 
létre e pompás vizmii, melynek méltóságos vizsu- 
gára bámulatra ragad. Dagály, különösen pedig 
vihar alkalmával, midőn a habok tajtékozva emel
kednek a sziklára, e tünemény borzalommal tölt 
el. Zúgása a szél süvöltését felülmúlja s önkény- 
telcniil kívánjuk, hogy sötétedjék el az ég, zúdítsa 
fel az óceán haragját, hogy e nagyszerű látványt 
élvezh' ssük.

A koszén és a köszőiibáiiyák mivelése.
(Folytatás.)

II A kőszén képződése.
A nyugalom régi időszakában a növényélot 

elegondő tápot és buja szaporodást nyert saját ol- 
halt s nem háborgatott egyéneiben. —-Ez őserdők 
talaján hatalmas rétegekben képződött a termő
föld a növénymaradványokból. Ekkor elérkezett 
azon pont, midőn az izzó és folyó földgyomor fe- 
szereje számtalan helyen fölroposztcttc a kérget; a 
ropodékokböl tiizfolyó, porphyr-tömeg nyomult 
elő, mely útjában minden növényi életet kioldott; a 
földkéregből roppant darabok emelkedtek ki s 
kimozditák állásából a tengert. — A földkéreg 
emelkedése és mogropodozése, az előtörő tenger- 
hullámok és a féktelen orkán hatalma által az 
egész fanomü növényzetnek össze kellett omlania, 
és az őserdők fünemü növényeinek olgázoltatniok.

A növényrészek s az őserdők tormöfölddús 
talaja a szigetekről elmosatott s az ujonan kép
ződött szárazföld melletti öblökbe vitetett. Itt a 
tenger főnőkén összegyűlt, s iszap, homok és kő
darabok által mintegy odagyökcrcsittctott; azon
felül ezek által nyomatva s az izzó földgyomor

közelsége által annyira fölmelegedett, hogy szénné 
lett, azaz: kevés széneny, nagyobbrészt pedig 
köneny és éleny hozzájárultával más alkatrészekbe 
ment át s lett belőle azon szénnem, melyet mi kő
szénnek nevezünk. — Ez roppant telepeket képez, 
az ugynovezett kőszéntelepeket, melyeknek kin
cseit képződésük után évezredekkel mi aknásszuk 
ki, hogy mint tüzelő anyagot használjuk.

III. A kőszén elöjövetele.
A kőszén elöjövetele átalában bizonyos hegy- 

alakzatokra szorítkozik, de ez állítással mind
amellett nőm tagadjuk, hogy úgy a régibb, mint 
az újabban képződött hegyközötökben is előjön; 
igy találunk kőszenet nemcsak az első üledékré
tegben s a koselykőtolopekben, hanem a kovaföld 
és lias-közetekbon és nem különben a homokkő és 
jura-képződésben, le egész a krétabegyekig, bár 
igen gyéren, kovésbbé kiterjedt telepekben.

Tulajdonképon a szénközetok azon r jtokok, 
molyokböl mi e természetkincset nyerjük. Német-, 
valamint más országokban is, a kőszén olőjöve- 
tele igen helyhez kötött, úgy hogy a 40-iк foktól
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délre eső részekben eddigelé nagyon csekély nyo
ma mutatkozott még a kőszénnek; Ejszak-Német- 
ország keleti részében pedig még nem is találta
tott. — Németország többi részében következő 
kőszénkerületeket lehet megállapítani :

A) Westphal-rajnai kőszénkerület: 1. az alig 
kikerekitett kis bánya Ibbonbührcn mellett Mün- 
sterben ; ettől délre, egy kissé keletnek fekszik :
2. a lapos háromszögű bánya, melynek kitűnő kő
szene a Rajnán hajókon már rég szállitatik s 
most vasúton Ejszaknémetországba is eljut; 3. a 
nagy bánya a Rajna bal partján, Jülichtől délre 
Düren és Aachen közt veszi kezdetét s keletdél
keleti irányban Namur és Charlesvin át Belgium 
és Valencmnneson keresztül Franciaországba hú
zódik.

B) Phalz-saarbrücki kerület: 4. itt csak egyet
len bánya van, mely azonban maga 60 négyszeg 
mértföldet foglal el és több mint 100, a főbányá
ban egymás felett álló, pala és homokkő által el
választott réteget képez.

C) Harz thüringi kerület: 5. egy kis bánya
Brockentöl délre Ilefeld mellett; 6. valamivel
nagyobb bánya Lobejün és Wettin mellett; 7) 
Schmalkalden, Ilmenan és Neuhaus közti bánya 
a thüringi erdőben.

Dj Szász-kerület: 8. az érchegységi bánya 
roppant gazdagságával Zwickau és Flöhm mel
lett ; 9. a kicsi, de gazdag bánya PoJ schappel 
mellett; 10. a Haynichen melletti bánya, mely a 
legrégibb kőszéntelepekhez tartozik.

Pl) Keleti kőszénkerület: 11. a többféleképen 
felosztott bánya Csehországban; 12. a sléziai bá
nya az Óriáshegységben ; 13. a Tarnovic és Kra- 
kó közti bánya, egyes, délkeleti megszakadások
kal ; 14. a Brün melletti csekély kiterjedésű és 
gazdagságú bánya Morvaországban.

IV. A kőszén nyerése.
Bizonyos, hogy a különböző képződések által 

létrejött hegyrétegek nem mindenütt,, a földnek 
nem minden pontján képződtek egyenletesen, 
hanoin részben, bár gyakran jelentékeny kitérj e- 
désüek is, csak helyiek s a későbbi föld forrada
lom következtében megrepedezve és fölemelve, 
új üledék által vagy befödve nincsenek, vagy már 
elpusztultak. Az üledékképződés ezen egyenet
lensége miatt az emberi tevékenységben van az 
egyedüli lehetség: e természetkincseket, melyeket 
az őshegytelepek rejtenek, kiaknázni és kizsák
mányolni ; különösen áll ez a kőszonot rejtő he
gyekre. — A kőszén növényzetét-— mely ennek

képződésére szolgált, — illető fentebb mondottak
ból, nemkülönben a kőszén létrejöveteléböl ön
kényt folyik, hogy ez csakis csekély kiterjedésben 
jöhet elő. Igen, mert ha meggondoljuk, hogy a 
szárazföld folülete, melyen a kőszén képződésére 
szolgáló növényzot élt, az akkori tenger felületé
hez igon laza viszonyban, csekély összeköttetés
ben volt, s ha felvesszük, hogy azon növényzet 
termő földrétegeivel együtt a mogsommisülés al
kalmával az egész földön egyenletesen elterjedt, 
a későbbi forradalmak által létesített üledékek 
által eltomettetett: azt következtothetnők, hogy a 
kőszén elpusztulása csak ideiglenes, s hogy a kő
széntelepek, sokkal több anyaggal rendelkezhet
nek, semmint ki lehetne belőle fogyni,do hogy oly 
mélységben található, mely a mi sogédszoroink- s 
eszközeinkkel el nem érhető, s ha oz lehotséges 
volna is, az izzó földgyomor közelsége okozta 
légmérsék magas heve miatt meg nem közel it- 
hető. — Mivel tehát egyrészről a köszénképzödés 
helyi volt, másrészről pedig a tömegekben lera
kodott kőszénnövényzot maradványait a későbbi 
földforradalom által származott üledék nem min
denütt borította el, mely aztán a későbbi földre- 
podések alkalmával alaprakatával együtt fel
emelkedett: igy magyarázható, miért találjuk mi 
a kőszenet csak bizonyos helyeken s ismét miért 
kell csekély mélységben keresnünk; minek mód
jára nézve a kikutatható hegységek is adnak uta
sítást.

A Német- és más országokban mivelés s akná
szat alá vett kőszéntelepek csekély részben fc- 
küsznek fenn, hanem nagyobb részben egy pár 
bányászöltől le egész 150 ölig, s még alantabb is. 
Ha a csekély mélységben fekvő kőszenet fedő 
hogyréteg könnyen bontható, akkor azt napvi
lágnál, mellőzve minden bányászerüséget, aknáz
zák ki. Hanem ily körülmények igen ritkák s az 
igy előjövő kőszén rendesen alárendelt minőségű. 
A kőszenet fedező hegyréteg még csekély mély
ségnél is sziklás s a beontásra nem alkalmas. Ez 
esetben, valamint a nagyobb mélységeknél, min
dig aknákat, azaz részint bedolgozott, s famüvol 
is ellátott csatornákat alkalmaznak s igy jutnak 
a kőszéntelephez. Ha az aknaépítéssel a kőszenet 
elérték s oz a hegyi viztöl mentn ok látszik, el
kezdődik az ásatás, melynél a hegyréteg s a telep 
minősége és tulajdonságaihoz alkalmazva, vízszin
tesen futó folyosók s kisobb-nagyobb kamrák 
ásatnak ki s a kiásott koszén a szállító helyre vi
tetvén, alkalmas gépezet segélyével felszállit- 
tatik. (Vége к öv.)
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E g y  ii é t t ö r t é n e t e .
(Január 2 4 .)

(VK.) Hegyen völgyön táncolnak és „éljen“ -ez- 
nek. Ez az idény a lábaké és a torkoké. Fény kép
iró sincs több, mint amennyi „bizottság“ van most 
Pesten. Egyik bált rendez, a másik pártértokezle- 
tet. Egyik az éjjelt veszi igénybe ja jókedvű far
sang számára, másik a nappalt a nyugtalan vá
lasztások érdekében.

Pest tehát pezsg éjjel nappal, megosztva gond
ját mulatság és politika közt. Rózsaszín falraga
szok most egy bálba, majd egy párt gyülekezetre 
hívják; de mig a farsang napról-napra fogy: ad
dig a választási élénkség egyre nő, mint pályaut- 
ján a hógörgeteg.

Buda — mint rendesen — e tekintetben is sok
kal csöndesebb. Csak a régi országház termét, hol 
hatvan év előtt Nagy Pál szónokolt, verték föl 
megszokott némaságából. A budai csónakázó egy
let táncvigalmán egy éjre a gráciák kedves fész
ke lett, nem sokára pedig cg у tarka álarcos bál 
tréfáival fogják föloleveniteni. A politika — ha
bár nagy szálait ott szövi a kormány, vagyr tán 
épen ezért — kevés zajt üt ez öreg városban. ( )tt 
még ellenjelöltek nevét sem hangoztatják. Egyik 
kerületben b. Eötvös Józsof, a másikban Házmán 
polgármester — ebben megegyeztek jó előre, s 
most már nyugton alkatnak a választás napjáig. 
A hol a füzértáncot öreg urak is oly bö számmal 
járják : ott sokkal kedélyesebb az élet, semhogy 
pártoskodások izgalmával kívánnák moghábori- 
tani.

Engedje meg az olvasó; hogy mi most e csön
des helynek legcsöndesebb pontját kereshessük 
lö l: a temetőt, hová nehány nap előtt egy kopor
sót vittek ki a tébolydából.

A férfi, kinek tetemét rojté e koporsó, harminc 
év előtt nagy remények, húsz év előtt országos 
ünnepeltotés, utóbb elhagyottság s végre közsai- 
nálkozás tárgya volt.

Senki nagyobb kárát nem vallá az időnek, 
melyben élt, mint Színűmé Burla an, kinek politi
kai élete lehet különféle bírálatok tárgya, de 
munkái irodalmunk dicsősége s emlékezete mind
nyájunk öröké.

Arra volt ö hivatva, hogy a fejlő reformok liőso 
legyen s élete folytonos tevékenységből álljon. 
S az történt vele, hogy a fejlődés rohama nya
kára nőtt, s hajójáról lesodorta a természetes 
iránytűt; és az történt, hogy legszebb éveit tét
lenségben kellett oltöltenie.

Sírkövére az lesz vésve, hogy 58 évet élt. Ha
nem ebből csak tiz év volt az ő élete: 1839-től 
1849-ig. Azelőtt csak nőtte magát az életre a leg- 
elzárkózó tabb, a legeröfeszitőbb tanulás között; 
azután pedig csak tengett, céltalanul, reményt 
vesztve.

Kevés ember volt, ki ifjúságát annyira fölál
dozta volna a férfikor előkészületeire, mint ő. Is
kolatársai mondják, hogy nem tanult könnyen; 
de annál nagyobb dicsősége, hogy annyi mindent 
oly alaposan meglanult. Telve költői hajlamok
kal, s oly családból származva, mely az irodai- 
lomnak több költőt adott, példáid az öreg Szé
niére Pált és a keserűségében is oly fiatal Szeme
re Miklóst, először ő is .a szépirodalom virágait 
ápolta. Ha csupán Írónak marad : tán máig is bol
dog ember ; de az ö becsvágya többet kívánt: ö a 
politika bajnoka akart lenni, ez izgató szenve
délyé, mely hőseiből martyrokat csinál, s mely 
most egy Széchenyinek, majd egy Teleki László
nak ád pisztolyt közökbe, hogy önszivöket löjjék 
át vele.

Szeniorét a tébolydába vitte.
Pedig kevés lélekben van annyi erély, akarat, 

kitartás, mit a mennyi ö benne volt. О tudott el
zárkózni az emberektől hónapokig, hogy megírja 
a „halálbüntetésről“ szóló pályaművét, melyet az 
akadémia megkoszorúzott. О kevés pénzzel egy 
évnél tovább tanúit, útazott külföldön, nélkülöz
ve, éjt napot egygyé téve, hogy ne csupán a 
„vármegyeház ablakából lássa a világ folyását.“ 
О — noha sok törléssel irt — rövid idő alatt 
tudta elkészíteni két kötetes utazási könyvét, 
mely egy költői szellem és sokoldalú képesség 
maradandó emléke. O, noha beszédében a termé
szettől akadozó, odáig vitte, hogy folyékony, sőt 
rögtönző szónok lett, egyike a legjelesbeknek.

Szóval, vastermészettel birt, ki örök-munkái 
közben csak ritkán ért rá ebédelni s magát ki
aludni, s mégis minél többet dolgozott, annál de- 
rültebb arccal lépett a világ elé — s végre is 
megtört, oda lett. Habár, mint a forradalom meg
bukott republikánus miniszterelnöke, reménytele
nül hagyta el a hazát, mégis sokkal szomorúbban 
látta azt viszont, mert akkor nem volt képes már 
t ibbésem remélni, som emlékezni.

Az ö élete valóban szomorú. Az a fiz fényes év, 
mely abban ragyogott, még inkább kiemeli az 
egésznek gyász végzetét.
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Hogy mily hires alispán volt Borsodban, mily 
ékesszóló követ (Kölcsey méltó tanítványa) két 
pozsonyi diétán, mily tevékeny belügyminiszter, 
mily önzaklatott forradalmi,,premier,“ s mily sze
rencsétlen száműzött, ki benső tusái közt, midőn 
mások ellen kelt k i : magát sebezte meg — mind
ezt mindenki tudja; hisz újabb időnk történeté
hez tartozik.

Mi itt nem is életrajzot Írunk. Mi egy mély fo- 
hászszal állunk ama kitűnő ember* sírjánál, ki ké
pességeinél fogva tartósabb nyilvános pályát, ma
radandóbb szerencsét és] természetéhez valóbb 
korszakot érdemelt volna.

О erős reformer volt, de nem forradalmi termé
szet. Ám midőn ott állt a forradalom liányatásai 
közt, mint a mozgalom második feje, oly erős és 
csaknem rideg vonásokat ölte föl, hogy legjobb 
barátai is meg voltak lepetve: mennyire megvál
tozott. De az idő szellemében változott.

Egy kis történetet elmondunk jellemzésére.
A megyében, melynek fia volt, sok barátja közt 

vala különösen egy, kivel évek óta a legszoro
sabb barátságban élt. Együtt munkálkodtak gyak
ran, együtt tölték családi körben az estéket, el
mondták egymásnak minden titkaikat, terveiket, 
s a jóbarát mindig azon volt, hogy kitűnő társának 
ügyeit előmozdítsa. Mikor aztán belügyminiszter 
lett: megkínálta jó  barátját magas hivatalokkal, 
melyeket az — családi körülményeinél fogva — 
nem fogadhatott el. Hanem hónapok múlva, mi
dőn Szemere felső Magyarország teljhatalmú kor
mánybiztosa lett, azzal a hatalommal, hogy serege
ket állítson, tiszteket nevezzen ki, a jó barát elment 
hozzá — egy kéréssel, az elsővel, mit életében 
hozzá intézett.

„Barátom! — úgy mond, — egyetlen fiam, kit 
te mindig szerettél, mint tudod, honvédnek állt 
be. Erdély szélén a mármarosi havasok közt ne
héz szolgálata van. E pogány-hideg télben tönkre 
mehet, mert még csak gyermek. Meg volnék 
nyugtatva, ha kineveznéd hadnagynak, akkor 
nem lenne kitéve oly nehéz szolgálatnak!“

Szomere gondolkozott, s azt mondta rá :
„Nem tehetem, mert nem tudom, érdemes-é a 

tisztségre. Most forradalom van, s kell, hogy min
denkit saját érdeme emeljen, s ne a pártfogolás. 
Légy nyugodt, ha érdemes rá, ki fogja neveztetni 
saját őrnagya is.“

És a jó  atya— gyermeke sorsán aggódva — 
könyes szemmel hagyta el régi barátját, kinek e 
perc óta nem tudott többé barátja lenni. De e so
rok írójának, (mert épen ö volt, kit Szemere nem 
akart ily könnyen megtenni hadnagynak,) ké
sőbb, midőn hallá, nagyon megtetszett ez a barát- 
ságtalanúl erős vonás, s nem egyszer gondolt rá : 
„hisz az ilyen férfinak diktátorrá kellett volna 
lennie!“

Azonban ez az erő megingott a nagy esemé
nyek előtt. Midőn a „köztársaságot“ proklamálta : 
az már egy izgatott lélek meghasonlása volt. 
Ugyanez a meghasonlás adta kezébe a tollat, 
melylyel a mozgalom vezérét mái* akkor vádolá, 
midőn az nem „egy ember“ volt a magyar nép 
előtt, hanem „egy eszme,“ melyet tiszteletben kelle 
tartani.

De a szerencsétlenség* tévedései fölött soha?* m 
szabad szigorúan törni pálcát. A hiba sokkal к ’ 
sebb volt, mint a gyászsors, mely e kitűnő embert 
érte. Vagyonilag tönkre menve, hitébenhnegtörve, 
családi szomorúságoktól sújtva, — csoda-é, ha e 
fényes elme örökre beborúltV Es mégis, hittük 
volna-é húsz év előtt, midőn ünnepeltük, hogy 
egykor azt fogjuk rá mondani: „jól járt, hogy 
meghalt!“

Valóban a sir nem olyan sötét, mint a téboly, 
mint különösön egy ily nagy elme tébolya.

De utána fény maradt: tottokben dús tiz esz 
tondö emlékezett!, nehány jeles könyv s egy cso
mó szónoklat, melyeknek értékét mindig fenn 
fogják tartani a gondolatok gazdagsága, a magas 
irály, a képek költőisége s a szerkezet művészi 
alakja.

V e g y e s  köz i  e ш é n у e k.
Történeti naptár. Január hó 29. Fleury bi- 31. Silvio Pellico 1853. j*. Bajza József 

bornok 1743., Fichte 1814., Lendvay Márton született 1804.
1858 f i '.r— Burns Róbert a skótok Petőfije szii-
letett 1756, III. Napoleon egvbokel Tóba Eugénia ,  1,0 Apály Mihály az utolsó erdélyi
grófhölgygyel 1853. ‘ fejedelem t  1723. -  A toscanai herceg országát

30. Ypsilanti Sándor f . 1828. Csata Bem ás « “ ‘"SW8 8 Gíu'til|m menekül 1840.
Puclmer közt 1840. Görgei a j.legyverlotevöw 2. Khosrow pasa, a janicHÚi'ok kiirtója 1 1800. 
született Toporeon 181.4. Szdldcs József .született 1800.



« •
3. Könyves Kálmán -j* 1114.— A porta Görög* fegyvert! Tisztítsd ki a serpenyőjét! fordulj fél

ország teljes függetlenségét elismeri 1830. balra engedd függni a fegyvert! Vedd ki a tötést
4. Az Etna kitör s Catanea elpusztul 11(39. a lódingból ! Harapd el átütést! Porozd fel a fegy-

K özli: V A. vert! Zárdd be a serpenyőjét! Fel a fegyvert! Ké-
— ( Kuruc vezényszónak.) Most, midőn a magyar szülj félbalra az puskatötéshez ! Ereszd acsíibe a 

honvédsereg újra életbe lépni-.készül, nem lesz tötést! Húzd ki két vonással a vesszőt Ugazítsd a 
érdektelen egybeállítani azon különben hadtör- mellyeden! (t. i. a töltényszíjat,) Rövidítsd a mel- 
ténetileg is emlékezetre méltó magyar vezénysza- lyeden ! Tedd a puskacsüben a tötést! Fojtsd meg 
vakut, a melyekkel egykor II. Rákóczi Ferenc kétszeri ütéssel a tötést! Húzd ki kivonással az 
kuruc ezredeit őseink kommandirozák. Sajnos, vesszőt! Igazítsd a mellyeden! Rövidítsd a mel- 
hogy ezeket a különben mindenre kitérjodö Bei- lyeden! Tedd helyre a vesszőt! Fel a fegyvert! 
esényi-féle „Hadi Regulamentumok“ fenn nem tar- Bal-hónod alá a fegyvert! bábodhoz a fegyvert! 
lották, s épen ezért teljesen nem is bírjuk most Hajülj le az fegyverért! Fel az fegyverrel! Hajulj 
már a kuruc hadsereg összes vezényszavait, elő- le az fegyverért! Fel az fegyverrel! Fel az fegy- 
sorolni; azonban jó  részüket mégis sikerült ki- vert! Karodra az fegyvert! Féljobbra négyszer ! 
nyomoznom, történelmi kutatásaim folyamában. Félbalra négyszer! Egész jobbra! Fordúlj hely- 
— A kurucok — valamint átalában %régi ma- re !“ — íme, az egész hadgyakorlat, oly katonai 
gyarok — Jézus! Jézus! harckiállásán kívül, me- körrektséggel, hogy ma sem válnék szégyenére 
lyet az ütközet kezdetekor szoktak volt a vitézek bármely hadképezdei tanárnak sem. S a mellett  ̂
patronusa: Isten fia segítségül hívásáúl kiáltani, hogy e vezényszavak mindnyája igazi magyaros: 
rendes harci riadása a rohamok alkalmával soha- a legtöbb még jellemző és gyakorlati rövidséggel 
sem a mai „előre!“ volt, hanem mindig a „Rajta! s hangzatossággal is bír. Ily rendet és hadképzett- 
rajta!“ E szóval jeleztetnek a nagy-szombati üt- séget törekedett behozni a reguláris kuruc ezre- 
közet tervrajzában azorl kuruc ezredek, melyek dekbe már ezelőtt másfél száz éve Rákóczi Ferenc, 
a harc folyamában az ellenségre rárohantak. Maga („Századok.“ ) Thai у Kálmán.
Rákóczi is igy Írja, Bottyán 1707. aug. elején Ra- * (A paróka története.) Alig hihető, hogy a pa- 
butin ellen Malom-Sóknál vívott csatájáról, Bér- róka a régi világban a legtekintélyesebb szere- 
csényihez szóló levelében: „Dunántúl megvolt pet játszá. Érdekes tudni, mi uton-módon foglalta 
mára „rajta! rajta!“ Bottyán tábornok pedig el állását, melyről annyi századokig semmi hata- 
igy serkenti rohamra aselmeci ütközetben (1709) lom le nem szorithatá. — A nélkül, hogy az első 
ezredeit: „Rajta, édes fiaim! Löjjed, vágjad eb- parókáról szólanánk, mely a történetben kecske
szülte németjét, apád, anyád, nemzeted nyomori- bőr formában jelenik meg, s melylyel Saul zsidó 
tóját!“ A „Halt wer da?“ helyett a kurucok király leánya férjét oly ügyesen menté ki a baj
osak egyszerűen „Ki vagy ?“ -ot kiáltottak, mint ból, egyenesen csak Mansolét, Tyria királyát em- 
több egykorú levélben elöfordúl; pl. Bercsényi ütjük, ki hasznot akarván húzni alattvalói szere- 
irja 1704 őszén, Kassa elfoglalásakor: „Istennek tétéből, melyyel gyönyörű hajfürteiken csüngenek, 
légyen hála, Kassán som kiáltanak többé „bordót,“ megparancsoltatá, hogy egy óra alatt mindenki 
hanem „ki vagy ?“ -ot.“ A sortüzek adását, úgy lát- borotválja lehaját, kivéve, kik a megszabott ösz- 
szik, hol „tüzelj !“ hol „adj tüzet ’.“ -tel komman- szeget lefizetni hajlandók. A phoeniciaiak a nagy 
dirozták. Egyébiránt a puskával való lmdgyakor- gyásznapon s Adonis tiszteletére szokták volt leg- 
latnak szerencsések vagyunk teljes vezényszavait szebb hajfürteiket feláldozni. De ez áldozatot 
közölhetni. Ugyanis a Rákóezi-féle első magyar pénzzel is megválthaták. Ázsiában, Görögország- 
nemcsi testőrség egyik tagja, Veszprémi Badicz ban s Afrikában atalanos viselet volt az álhaj. Ki 
Imre, a testörsereg számára kiadott rendszabályok- ne ismerné Hannibált, a pun hadak nagyhirü ve- 
hoz a maga saját példánya borítékjára följegyzé zérét, ki minden csatájában új öltönyt, s új szinií 
ezen vezényszavakat, úgy, a mint a nemes testőr parókát váltott, hogy annál jobban tessék a har- 
ifjak, s hihető, az egész kuruc ezredek — értve cok istenének. Franciaországban 1689-ben XIII. 
a puskával való gyalog exercirozást — vezényel- Lajos alatt kezdett divatba jönni aparóka. A hiú 
tettek. Badicz Imrének e feljegyzése, a Badicz- király, hogy kopaszságát, ritkuló fürtéit palás
család szil sárkány i levéltárában levő eredetiről tolja, álhajat hozott divatba. Ekkor kapott lábra 
általam lemásolva, sor szerint igy következik: a „coiffure a la cométe“ mely a fő tetejéről aláhulló 
„Fel az fegyvert! Készülj az tüzeléshez! Pofád- hosszú hajfürtökből állott s az egész fejet a füle- 
hoz a fegyvert! Adj tüzet! Vedd el a pofádtul a kig elfödte. Ez nem igen tetszett a hajfürteikre
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hiú embereknek, másrészt kényelmetlen is volt 
az I. Ferenc alatt átalánosan divó rövid hajvise
let helyett. Kezdték ezután a hajfürtöket minden
féleképen színezni, mig végre ráakadtak a később 
annyira átalánosan használt haj poros parókákra. 
Ebben is Franciaországot illeti a dicsőség, mert az 
első hajporos paróka francia fejen díszelgett. E 
divat 1800-ig tartott. — Fontange kisasszony 
vissza akarta később ismét állítani az eltűnt pa
róka régi fényét s divatba hozta a 15-ik század
ban is már divatozott úgynevezett : piramid haj
viseletet, mely különféle fürtök összefonásából s 
egymásra való illesztéséből állott. Mint minden 
túlzásnak, ennek is akadtak pártolói. Ki no akarna 
feltűnni, mikor emeletre tornyozott hajával olyan 
hamar elérheti azt? Fontange kisasszony s ked
ves hajviseletének mély tisztelői cl is nevezték 
róla e divatot Fontagne-divatnak s megőrizték 
nevét a paróka történetében. Megjegyzendő hogy 
Angliában , Spanyolországban , sőt Magyaror
szágban is talált párthi vekre a haj porozott paróka. 
A 17, 18-ik századbeli divat, hazájából Francia- 
országból mindenüvé elkóborolt s nyomot hagyott. 
Szinte megfoghatlannak tetszik, hogyan szorithatá 
ki e mesterségesen készült hajfürt halmaz, rizspor
ral behintve, a gyönyörű hajfürtöket, az emberi fő 
legkiválóbb ékességét; megfoghatatlan, mint fog" 
lalhatott oly első helyet, hogy már e nélkül az 
ember salon-képes sem lehetett a müveit világban. 
Csak nagyon rövid ideje, hogy I. Napoleon trónra 
jutása adott más fordulatot e divatnak, felszabadít
ván a fejet kényelmetlen bilincseitől.

Mai nap már csak azok hordanak parókát, kik
től az idő megvonta a haj díszét, és szégyenük 
korai kopaszságukat; de ezek is szeretik, ha mások 
nem tudják; szeretik, ha mások csalódásban van
nak. S igy a paróka, mint divatcikk, a közel 
múlt éveivel végkép sírba szállt.

* (Az arcfestés történetéből.) Az emberi hiúság
nak nincs kiáltóbb példája, mint az arc festése 
s ennek nyomaira még a legrégibb időkből oly 
adatokat találunk, melyek után elhihetjük, hogy 
történelmi előtti időkben is divatozott. Az újabb 
korból nem szükség adatokat hozni, eléggé isme
retes, hogy a piperének mily kiegészítő része. A 
hébereknél nemcsak a nők, de a férfiak is festék 
arcukat, s az Írás már Hágárról mondja : könyei le
mosták arcának pirosságát. A persáknál a nők csil
logó porokat hintettek hajukba; férfiak, kik már 
korosak voltak, de őszülni nem akartak, fehérre 
festék hajukat, mivel az ősz haj a tisztelet jelvé
nye volt. Az egyiptomi nők valódi művészek vol
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tak az arcfestésben, s Cleopatra idejében még a 
fiatal leányok is kifesték arcukat. Cleopatra ara
nyozott szemöldökkel s kármin vörösre festett kör
mökkel fogadta Antoniust. Croesusról említi a tör
tén et,hogy kincseket érő olajokat, illatszereket és 
festéket találtak palotájában. Görögországban so
káig csak a feslettebb nők festék arcukat, mígnem 
a hanyatlás korszakában divatos Jett. Homer is 
nem egyszer említ festett arcokat. Aesopus meséje 
az álarcról pedig arra mutat, hogy nagyon régi 
szokásnak kellett már lenni az arc szépítésének, 
elváltoztatásárak, midőn amaz időben, mikor a 
találmányok ritkák voltak, már az álarc is diva
tozott. A görög színjátékokig van csak szükség 
bizonyitgatásra, hogy az arcfestés divatos volt, 
miután a színjátékoknál már a színészek annyira 
elváltoztaták arcukat, hogy a nézők nem ismerték 
föl. Itt tellát csak nevezetesebb példákat említünk 
meg. Kómában Julius Caesar törvényt hozott 
az arcfestés ellen. Bizáncban egy húsvéti ünnep 
alkalmával, mint egy történész Írja : „mindenfelé 
csak kifestett arcokat látott a templomban.“ Az 
inquisitió ítéletében, mint a közerkölcsiség elleni 
vétek, nem egyszer föl van hozva a vádlottra: 
„arcát festeni szokta.“ A rizspor használata a XV. 
század végén kezdődött s Franciaországban hasz
nálták először. Erzsébet angol királynő, sa szeren
csétlen Stuart Mária, mint hiteles okmányokból 
kitűnik, minden héten egy font rizsport használ
tak. Egy számla szerint pedig a lures Pompadour 
félév alatt 57 darab aranyat költött rizsporra, a 
min akkoriban körülbelül egy mázsa rizsport le
hetett vásárolni. Hanem már akkor a hajporos 
parókák is divatoztak. Erzsébet királynő agg ko
rában azért vett udvarához egy Nesville nevű fran
cia hölgyet, mert feltűnt neki, hogy igen szépen 
festi magát.Nesville kisasszonynak nem is volt más 
dolga, mint a királynőt kifesteni, ki ezért oly önke
zűleg jutalmazta, hogy halála után Nesville k. a. 
mintegy 80,000 frankkal hagyta el Londont.

* (Papiros ruhák.) A ki nem hiszi, hogy a pa
pírból mily csinos és tartós ruhákat lehet készí
teni,meggyőződhetik Wilson gyárában Now-York- 
ban. Alig lehet észrevenni, hogy nem szövet-ruhák. 
Wilson fölfedezte, miként lehet erős és puha pa
pirt gyártani, s ebből készít ruhákat, melyek a 
legszebb kelmék mintájára vannak festve. Ha 
összegyürem 1 enek, nedves helyre kell tenni, s is
mét visszanyerik simaságukat. De vigyázni kell, 
hogy meg no ázzanak, mert akkor vége az egész 
ruhának. A papírból csak szoknyákat lehet ké
szíteni, s ezek alig kerülnek fél dollárba, (1 ftba.)

Pesten. Nyomat >tt az „Athenaoum " irodalmi és nyomdai r. társulat nyomdájában. 18G9.








