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Erdélyi képek.
XXVI. A magyar Kalifornia egyik vidéke.

Ibi aranydús földöt tikárunk látni, tőgyünk ki
rándulást Zalatlma, Abrud és Vorosptilak vî ld-

A magasból úgy, mint a völgyből egyformán 
gyönyörű a kilátás. Az erdő nagyobb rdszt örök-

Л magyar Kalifornia egyik virtóke. (Rajzolta Staubért Ödön.)

k(íro, a magyar korona-tartományok Kaliforniá
jába s fáradságunk dúsan kárpótolva lösz a szdpsdg 
minden jelével olhalmozott vidék szemlélése által.

zöld fákkal benőve, a völgy ok tolvo havasi virá
gokkal ! főjünk fölött madárdal, állattunk folyto
nos zúgás hallatszik, mit a zúzdák működése okoz
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Mily’ ellentétben álle vidék az alföld sík róná
ival ; itt sziklák — ott kutgém emelkedik az ég 
fe lé ; itt a gyümölcs, búza meg nem érik, mig 
amott a délibáb mint álomkép játszik a kalász
tengeren. Az aratást itt mélyen a föld alatt, bál
vány férfiak eszközük, ott napbarnított vidám ar
cok ; ezek arany, azok pedig a mindennapi ke

nyérért izzadnak. Képünk a bazalt begyek egyik 
völgyét ábrázolja, hátterén Detonata nevű, saját
ságos idomú hogygyol, melynek koronáját egy- 
egy magas fenyőfa képezi. A bazalt kőzet itt, az 
egykori kihűlés után 4 —8 szabályos oldalú osz
lopokká hasadozolt szét, melyekhez hasonló pél
dányokat keveset találni. St. Ö dön .

Az utolsó görög,.
Hajdan legyőzte a világot,

Mellette küzdtek égiek ;
Az istenek nyomába hágott,

Hódolt a föld nagy nevinek.
Most önmagának martaléka,

Ujjong bukásán a pokol:
Öngyilkos Hellasz —  gyáva, lé h a ----------

S hejh ! Philopoemen haldokol.

Hol Miltiádesz küzde, ím ott 
Feledség árnya a síkon ;

Fölleg borítja szent Olympot,
Múzsátlan, puszta —  Helikon.

Pindar koboza —  hah ! gyalázat! —  
Hízelgő rab-dalhoz szokol!

Költők dicsőült hamva lázad —  —
S hejh ! Philopoemen haldokol.

Kényúr mosolya, lánc sírása 
Legcsábitóbb dalú syrén 

Sírját önön kezével ássa, —
A  hősiség zsoldos erény !

Ellennek tárja fel kapuit
Ünnepre ! olcsó népgomoly ! —

Felejti múltját —  vértanúit —  —
S hejh ! Philopoemen haldokol !

Ki —  mig a korcs fej gyönge —  gyáván 
Kihítta végzet boszuját, 

Dicsőn-magasztos, ritka látvány !
Harcolt viharban, borún át;

Bár látta, nyílt örvényi mélybe 
Menthetlenül alábukói,

Te vak, imádott, kába népe !
Hajh ! Philopoemen haldokol !

S görög szabadság romba dűlt, le,
Hányván utolsó nagy fia — —

A nyolcvan év, ősz-téli fürtje 
A ie vénséged —  Grécia !

S mig ágya fején könyütlen állasz 
S a hős díja — méregpohár :

Ten-sziveden vég-törszurás az —•
Hejh! Philopoemen halva már!

Lörinczi {Lehr) ZsigmomL

Kínzó kamra a nürnbergi várban.
A külső vár első kapujának bejáratánál meg

lepetik, mondhatnám megretten az idegen, ha az 
oldalt fekvő várkapitányi lak sötét tartalmú táb
lájára tekint. — A kinzó eszközök és bünvádak- 
nál használt régiségek előszámlálását nyújtja az 
az idegen elé, melyek ez épület egy kamrájában, 
mint visszataszító emlékei a sötét vakhit és' érzé
ketlenségnek, a leggonoszabb igazságtalanság és 
szörny tetteknek, láthatók. Ezekről szólva, nem 
lesz talán érdektelen о borzasztó gyilkos eszkö
zök hajmeresztő használatáról rövid körvonalak
ban egy képet nyújtani; mint voltak ezek forrásai 
a számtalan jogtiprásnak az utólsó három száza
don át némely államokban, kiterjoszkodvc még 
a tizenkilencedik századra is. Alapja ezen erkölcs
ös jogellenes intézvénynek azon téveszmében 
rejlik, melynek elvei szerint azon korban a kinzó

törvénykezést s igazságtételt gyakorolták, hogy 
a bűnt és ártatlanságot felderítsék. — Minden ily 
törvényes eljárásnak főcélja az volt, hogy bármi 
módon vallomást csikarjanak ki. S a mit azelőtt 
istenítéletek s párbaj által, későbben a nyilvános 
vértörvényszékeknél szóbeli kipuhatolássál értek 
el, arra alkalmazták a tizenötödik században 
Francia-, Spanyol- s Olaszországban, midőn a vak
hittel karöltve járó önkény emelkedett túlsúlyra, 
a kinzást, mint uj, egyszerű s hatást nem tévesztő 
eszközt arra nézve, hogy a hazugoktól vallomást 
erőszakoljanak ki. — Csak ennek sogitségévol vált 
lehetségessé az önkénynek száz és száz ártatlant, 
mint varázslót és boszorkányt, a máglyára vinni. 
Egy esztelen gyanú elegendő volt, hogy a boldog
talanokat, kik a törvény kezébe estek, ha — hogy 
a tortúra kimondhatlan kínait kikerüljék, azonnal
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mindjárt az első törvényszék olött mindent össze
visszavallottak, a kinpadra vessék. Es igy szám
talan esetben megtörtént, bogy olyanokat vallot
tak, melyeknek már puszta gondolata is esztelon- 
ség s képtelenség volt. — A kínzások minden 
büntetésnél iszonyúbbak voltak s a halál vigasz
ként vétetett. A kínzást magát gyalázatos és lá
zitó előzmények előzték meg.‘ Ezeket követé a 
tulajdonképeni kínzó kérdés a hüvelykszoritóval; 
egy csavar volt ez, melybe a hüvelyk-ujj tétetett 
és lassú összeszoritás által szétroncsoltaték. Ha ez 
nem segitott, a spanyol csizmára került a sor, 
mely a lábikrát s szárcsontot egész hosszában szo
rítja. A  szenvedést fokozandó!?, a hóhérszolgák 
a csavarokat kalapácscsal ütik, minél a csonttörés 
ritkán marad el. — A hüvelyk- és láb-csavar 
egyesítését baknak nevezték. Ez abból állott, 
hogy egy hüvelyket s egy nagy lábujjat kereszt
be csavartak össze, úgy, hogy a kinzott csak egy 
nyöszörgő tömeget képezett. Ha a vallatandó nem 
tágított, következett e kötéllétra csigasorral. A 
kezeket hátraköték , ezen felül pedig egy kötél
hez orőslték, moly csigán a boltozathoz vala erő
sítve s igy nemsokára a légben lebegett; majd 
egy hegyes szögekkel kivert hengerre tétetett, 
melyet spékolt nyúlnak neveztek, azon le- s fel- 
vonogatták, mig a kezek ki nem törtek s a fej 
felett ki nem fordultak. E műtétnél sokszor hirte
len leeresztették s ismét felvonták. Ha a szeren
csétlen ezt is túlélte,fájdalmainak fokozásáralábára 
súlyokat függesztettek, a lábcsavart ismét alkal
mazták s igy hagyák órák hosszáiglan szenvedni. 
Ha még most is hazudott, forró ként és szurkot 
öntöttek meztelen testére vagy hóna alá, s lábá
hoz, vagy a testnek más rászeihez égő fáklyát 
tartottak. E mód is újabb foka volt a kínzásnak. 
A kínzás alatt, vagy rögtön utána, igen sokan el
haltak. Ha pedig valaki о kínokat ártatlanságá
nak állandó vallása mellett kiállotta, boldogtakm 
élet s roncsolt test a jutalma. A vallomás minda
mellett a legtöbb esetben olyan volt, a milyet ki- 
csakarni akartak ; mert a kitérést bizonyosan uj 
és kegyetlenebb kínzás követte. Hasonló történt 
visszavonásnál is, moly gyakran előfordult. Csak 
a tizennyolcadik században voltak férfiak, mint 
Thomasius, Hőmmel, Beccaria, Mottosquieu és 
Voltaire, kik a tizenhatodik, tizenhetedik és tizen
nyolcadik század о gyalázatos intézményei ellen

nyílt sisakkal s orélylyel mertek föllépni. Hanem 
igen lassan sikerült nekiek a kényuraságot e szo
morú eszközök igazságtalanságáról és kegyet
lenségéről meggyőzni. — Németországban a 
hercegi bölcsész s emberbarát (Nagy Frigyes volt 
az első zászlóvivő 1754-ben. Őt követé 1767-ben 
Baden, 1769-ben Meklenburg, 1770-ben Szászor
szág. Bajorországban a jótevő Maximilian tö
rülte el 1807-ben, Würtenbergben még 1809-ben 
létezett, sőt Hannoverben még 1818-ban is.

Ennyit a kinpad és eszközeiről. — Most még 
egy pár szót a bünvádnál alkalmazott régiségek
ről, melyek az emlitett kamrában láthatók Niirn- 
bergben. — Ezek többnyire a halálbüntetések és 
fájdalmas testi büntetések végrehajtásánál alka- 
maztattak. A mi az V. Károly törvénykönyvében 
előforduló halálitéleteket illeti, ezek következők 
valának: 1. A  felnégyelés. Az egyes részek négy 
nyilvános útra akasztattak fel. 2. Az élve-elte- 
metés és karózás. Az elítéltet] sírba tették, testén 
egy meghegyezett karót döftek át s úgy zárták 
be a sirt. 3. A máglyán elégetés. 4. Ä  kerék. 
Az elítéltnek karjait és lábait kifesziték s a kerék 
által összetörték. Ezután még rendszerint élt, 
azért ismét a kerékbe fonták é3 karóra tűzték, 
így  kellett aztán a szerencsétlennek a vesztőhe
lyen elsenyvednie. 5. A kivégzés egy nemét ké- 
pozé az is, hogy az elitéltet vászon-zsákba varrták 
s vízbe dobták, hogy olt megfuladjon. 6. A  fel
akasztás kötél vagy lánc által. 7. A  karddali le
fejezés. — E kivégzésnemek még tovább is fo- 
koztathattak, a kivégzés előtt tüzes vasfogóval 
tépték testét, moly műtét aztán „előkészület a 
vesztőhelyre“ névvel jeleztetett.

A kínzó testi büntetések közül ezek voltak a 
legszokásosabbak: 1. A csonkítások. Szemét szúr
ták ki vagy nyelvét metszették el. Ilyen volt a 
kézlevágás, egyes ujjak, vagy fülnek lemetszése 
s több eíféle. E büntetéseket a hóhér hajtotta vég
re s becstelenséget vontak maguk után. Ezekkel 
rendszerint a bitófa alatti állás is össze volt köt
ve. 2. A fel vágatás vessző, vagy korbácscsal, 
melynek végébe ólomgömb volt erősítve. Ezekot 
szintén a hóhér végezte a bitófa alatt. A  büntetés 
végrehajtásának mindezen eszközei megtekinthe
tők a fennérintett kamrában, hol mint egy bor
zasztó múltnak tanúi őriztetnek.

i Maszlarszhy József,
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A tengeri kagyló.
(Kreol beszély.)

St. Gormainbon a terrasszon ogy fiatal ember 
melázó «zeniekkel nézdolt ogy cédrusfa-asztalon 
kirakott tárgyakat. Egyszerre a csongotyü szava 
rázta öt fel álmaiból.

— On az kodvos orvos ur ? — szólt kedves 
meglepetés hangján.

Martiniquoböl -van. Nővérem Írását és pecsétjét 
ösmerem. Kedves Júliám! Sejtelmem volt, hogy 
én ma tőle levelet kapok. Épen midőn a napot le
nyugodni láttam s azon égre gondoltam vissza, 
a hol a kilátást emberi hajlék nőm korlátozza, 
mint itt, reá is emlékoztem . . .

A n őri m berg ni kínzá kamra. (Szövődő a 178, oldalon.'

Én, hogy önnek szolgálatára legyek, ked
ves barátom !

- Mi újságot hoz ?
— Sem többet, sem kevesebbet, mint egy leve

let ezen fölirattal: Monsieur Jules de la Pointe, 
Quai Voltaire, Paris.

- Kedves orvos ur! Köszönöm önnek! E hívéi

Jules de la Pointe türelmetlenül bontá fel a le 
velőt. Arca sugárzott az örömtől s szemében (így 
könycsopp jelont meg.

Az orvos szinte félt e tiszta, kimondhatlan örö
met háborgatni, azért visszavonult aterrasszra.

Julos az örömtől magán kívül, nemsokára kö
veté őt.
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— Nővérem férjhez ment! — monda; a frigyot 
azzal köté mog, kihoz szive már kora ifjúságától 
fogva vonzódott.

A tudomány embere fiatal barátjának örömé
ben szivböl osztozva, barátságosan nyujtá kezét. 
Érzelmeik kölcsönös nyilvánulása után mondá az 
orvos: — Ön csodálkozva lát ongom kagylógyüj- 
toménye előtt állani. Mily gondosság a |mhányok 
héjain! Mily művészettől tudja ön a kenőcsöt al
kalmazni, hogy fényüket emelje s minden legki
sebb árnyalatot kitüntessen. Egy festő som iigyo- 
sebb. Meg vagyok győződve, hogy azért tette ön

podo-böl mit sem tudok, hanem ez undok kagyló 
holy éhe már én inkább csak e sasszárnykagylót 
tenném, moly a prizma minden színében ragyog.

Julos könyos szemekkel nézett a ki jelölt kagy
lóra. Orvos ur, — mondá, mindig a legjobb 
az, a mi leginkább fénylik? Ezt talán csak nőm 
hiszi. Mint növényész, a fübo rejtett ibolyát 
nomdo elébe teszi a gyönyörű györgyiko- és bi 
borpiros bazsarózsának? Az iston a természetben 
minden értékest titok alá rejt. - Csak az ember 
jelelhet ki számára helyet, melyet mogérdomol. 
E kagyló, molyét ön oly kevésre becsül, egy csa

Francis, J u lia s  a Irnniib a k ó k u szp álm a falatt. (Beszólyünkhez.)

őket a verőfény re, hogy partjaik egére emlékez
tesse.

— Mindenesetre, orvos u r ! egy nap sem fogom 
elmulasztani, nekik ez ünnepélyt megszorozni.

—  Hanem ön kíváncsiságomat különös módon 
izgatja. Hogy lehet az, hogy egy oly kagylóbu- 
vár, mint ön, a rondozés és sorozás törvényeit 
ogészon mellőzi ? Miért foglalja az ön gyüjtomé- 
b.n  о szinohagyott, repedezett, alaktalan kagyló 
a középhelyet? Miért fekszik a megtisztelés he
lyén épen ez, midőn a legpompásabb kagylók, 
melyek az egész szivárványt visszatükrözik, a 
második vonalba holyozvék ? En Linné és Lanc

iád ot mentett meg s oz alapította meg nővé
rem boldogságát is.

— Beszéljen világosabban.
-  Szívósén! Üljünk a tűzhöz, s hallgassa meg 

történetemet, ez az istennek tiszta igazsága, a mint 
fokotéink magukat kifojozik.

I.

Ön gyakran mondá nokom, hogy Martinique 
szigetet ismeri. Akkor Caravolleről is hallott va
lamit. Egy vadon félsziget nyerte e nevet a mat
rózoktól, mert egy spanyol hajó, Oaravollo, part
jainál sülyodt el. A tenger ott igen viharos s már
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dők m indnyájan elbámulva. — Ön lát a kövön 
keresztül V

A  főnök Caravollo sziklái felé nyújlá ki kezét, 
hol az ö kunyhója villám októl megvilágítva, ál
lott, mint egy teknősbéka háza a villámszikrás 
habok között.

—  Jöjjetek  oda, ott majd többet is megtud
hattok.

E  szavak után csolnakjába szállott, mely miha
mar eltűnt a habok között.

—  Sássá atyánknak igaza van, — mondá Ju 
lia pár perc m úlva ; — miért kellene о kagylót 
megvetni ? Igaz, nem szé p ; hanem a maga nemé
ben egyedüli, eredeti és mi hozzá hasonlóval m ég 
nem bírunk. G yűjtem ényünkbe vesszük. E viha
ros napra fog az bcnnünkot emlékeztetni, molyon 
Francis a habokba ugrott, hogy ongom megsza
badítson.

A  villám ok mindig hovcsobben cikkáztak, s 
nagy csoppok adák hírül a borszasztó oső közel- 
létét. H azafelé siettünk.

II.•
Másnap villámsujtott s gyökerükből kitépett 

fák, s vizzói bontott földek valának az éjjel 
dühöngött viharnak egyedüli tanúi. A z ég, föld és 
tenger a vad háborgás után nyugodtak.

Sássá apó kunyhója felé vottiik utunkat. A  
caraib kunyhójának bomenote előtt egy nagy k ö 
vön ült s halászhálót kötött.

M egpillantásunkra vastag szomöldjoi folhu- 
zódtalc s zöldessziirko szemei szolid fényben ra
gyogtak. Ú gy  látszott, hogy örült, hogy mi öt ol 
nem felejtettük.

— K i adta nekem ezon fonalakat, hogy Hálót 
készitsok V — kérdd.

—  Én, — fololo Julia.
— Ki adta a kést, hogy a fonalat olmessem, 

hogy faszögoimot m egfaragjam , hogy kunyhómat 
befedjem  s csolnakom at ki vájjam  V

—  En, - felőle Francis.
ígon , - - folytatá a főnök. — Sassagari k ö 

vetni fog titokot az öbölbe s a kagyló-padra. Sas
sagari inkább a cápáknak ongedi oda magát mar
talékul, mint hogy a tongornok fejetekről csak 
egy szál hajat is elrabolni ongedjon. Sassagari 
tegnap a fiatal urat és fiatal úrnőt látta a zajló 
tengorrol k ü zd en i; a viz alá merült s m egm en
tette a kagylót.

Hanem micsoda kagyló az Sássá apó V —  
kérdőm , s mit jelontenok azon varázsszavak, 
m elyeket tegnap osto a pálmafák alatt mondott У

Látjátok, monda a caraib, a kunyhója (Jött
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Francis csendesen hozzá lépett, megfogta kö
zét s a legszelídebb lián gon mondá:

— Kedves Júliám, mit nézesz oly némán a kék 
habokra ?

— Nézem — felele — egy hajónak fehér vi
torláját, moly téged messze, messze fog elvinni.

A gróf is szomorkodott s kozévol fiának hom
lokát árnyaló arany fürtjeiben játszva, mondá: 
Te Júliát valóban szereted ?

— Igen, atyám, s ha többé nem fogom láthatni, 
a szikláról votom magam a tengerbe.

Egy reggel, még hajnalban, utazó kocsi vára-

Ez volt Júliának utolsó isten hozzád-ja, utólso 
áldása egy angyalnak, ki testvéreiért imádkozik.

IV.

Hat évvel később, 1847—48. telén, egy csinos 
fiatal ember végezte bo tanulmányait az egyete
men s Pária arislokrata köreibe lépett. E csinos 
fiatal ember Sainto Croix Francis volt. Sötét 
arcszíne kissé megfehérodett; homloka fény- 
lőtt, mint egy liliom, szőke fürtjei közt, s rózsa- 
piros arca szemének ragyogó kék sziliét kimond- 
hatlanúl emolto. Az úri körökben fellépésénél a

A karaib clbucsuzása. (Uoszélyünldioís.)

kozott ránk. Ihicsut vettünk. Julia sápadtan, 
mint egy liliom jött hözánk, kezében kagylóival. 
Franciának a legszebbeket adá; engem pedig 
megfogott kezemnél és mondá:

— Julius, neked az ocsmány kagylót adom; 
ne feledd el soha, hogy azon napon találtam, mo
lyon engem Francis úszva mentett meg. Őrizd 
inog, mint nővéred emlékét.

El volt határozva, hogy a hajón, ha a szigeten 
túl lesz, lőni fognak. Az első lövésnél alegmagasb 
sziklaormon egy fehér zsebkendőt láttunk az ég 
azúrjában lebegni.

fiatal omborok közt mindig az első helyet fog
lalta el.

Gondolatai azonban a termek élénk zaja között 
is Caravelle csendes szikláin nyugodtak ; oda 
ragadák ezek öt ollenállhatlan hatalommal.

Elutazásunk után nővéremnek állapota miatt 
jogos félelem költ föl benne. Julia azonban remélt, 
s remélni annyit tesz, mint élni. Minden nap, mely 
a tongorbo sülyodt, kevesebb habot látott azok 
közül, melyeknek a hajót körül kell nyaldosniuk 
s a végét oly í eh ezen várta. Megszámlálta a kö
röket, melyeket a pálmafáról lehulló levelek a
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A szombat megüti ucplése. (Doró O. bibliájából. Saövogo a 188. oldalon.)
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törzsök körül képeztek. Minden este felment a 
sziklára, hogy Franciaország és Francis elsohaj- 
tott nevét a szelekre bízza, hogy vitorla után 
nézzen.

Levelet gyakran kaptunk ; a miről beszélt, az 
mindig az elválás boldogtalansága és a visszaté
rés ideje volt, vagy pedig visszaemlékezés ifjúsá
gunkra.

— Kedves Julius! — mondá, — őrzöd-e még 
az öreg Sássá kagylóját ? Azon napon mentett meg 
engem Francis, molyon én azt találtam ; az barát
ságunk záloga; ne veszitsd el soha, édes fivérem.

A pillanat eljött; tanulmányaink be valának 
fejezve. Már csak az atlanti óceánon kelle átevez
nünk.

Caravelle-ban és Beau-Sejour-ban ismét éledt 
az öröm. Az utolsó hónapban visszatértünk meg
ünneplésére és a rákövetkező menyegző megülé- 
sére nagyszerű előkészületek tétettek.

Francis finom ízlésével Páris nagyszerű gyárai
ból a legszebb nászkosarat választotta ki. Minden 
készen volt. Csak a tavaszt vártuk. Még egy hó
nap s a szél a mi hajónk vitorláját lengeti.

Hanem micsodák a határozatok, micsodák a 
számítások, mire az ember, a halandó féreg épít!

A  menyegző és a minket haza szállítandó hajó 
közt egy nagy akadály feküdt, s ez akadály egy 
forradalom volt.

A  rabszolgák szabadsága kikiáltatott; eluta
zásunkat el kellett halasztanunk, s az első viharo
kat tombolni hagynunk.

Sainte-Crois gróf szabadságot Ígért azon rab
szolgának, ki bátyja hajóját mogjelzi. A hajó 
megjelent, hanem fiú nélkül, s a rabszolgák mind 
szabadok lettek.

A  munka megszűnt.
Beau-Sejour ültetvényese, hol háromszáz rab

szolga dolgozott, cukornádját tövén látta kiszá
radni, anélkül, hogy aratásról szó is lehetett volna* 
Nehány nő gyermekével és egy öreg néger voltak 
az egyedüliek, kik e szóra: szabadság, könyeztek 
s régi uraiknak hűséget esküdvén, mogigérték, 
hogy mint onnekelőtte, úgy ezután is szolgálni 
fogják.

A gróf azon reményben, hogy évi jövedelméből 
legalább valamit megment, az aratásra ombereket 
akart bérelni. Hanem a munkás kevés, a fizetés 
pedig kívánalmaiknak soha sem volt elegendő. — 
E borzasztó hírek villámként sújtottak ben
nünket.

—  Mi lesz belőlem ? kérdd Francis reszkető 
hangon. — En nem lőhetek a te fivéred. —  Nem 
tudnám elviselni, ha családodban én idéznék elő

szerencsétlenséget. Engedd meg, hogy eltávozzam 
idegen földre. Fogok dolgozni; atyám aratását 
kipótlom. Júliát veszítsem én el s mar akkor, mi
dőn az ég örök frigyben akart bennünket cgyosi- 
teni! Mondd neki kedves fivérem, mennyire sze
retem ; mondd neki, hogy csak a kogyetlon kény
szer . . .

—  Francis, — viszonzám, mielőtt ő beszédét 
bevégezte volna, — a te helyed atyád mellott van. 
Igyekezetedet s szorgalmadat ogyesitsd az övé
vel. Te minden bajt le fogsz győzni. —  Egy ara
tás vngyontokat ismét helyre fogja állítani, gon- 
golj Júliára, ki ha elhagynád, meghalna.

— Nem, nem, — mondá, — kiállóin a megpró
báltatást, mely előmbe van szabva. En orély és 
szilárdságom által akarom Julia kezét megérde
melni. E drágakövek , melyek őt az oltárhoz 
leendő menetnél valának ékesitondők, segíteni 
fognak nekem számára egy uj, szebb koronát el
nyernem.

Ennyi elhatározottság megsemmisitettt.
Másnap egy hideg, csillagtalan éjen kapunk 

előtt postakocsi állott. Utánam kérdezősködtek. 
Francis volt. Megfogja kezemet, könnyokkol bo- 
ritá s fájdalmas hangon mondá: Isten volod 
Julius, én elv álok. Ha ismét látlak, akkor a te fi
véred vagyok.

— Hova mégy tehát V — kérdém V
—  Havreba, Havreből pedig New-Yorkba.
Sírva öleltük át egymást; egy perc múlva pe

dig a lovak elvágtattak.

V.

A következő tavasz kezdetén egy napon, épen 
mint ma, kagylóim nézegetésével voltam elfog
lalva. —■ Saint-Croix urat jelentették be. Nagyot 
ugrottam, hogy Francis atyjának nyakába borul
jak. Moggörbedt, ősz aggastyán fogott fel karjaiba.

— A gróf! — kiülték fill.
Ah! ez csak a gróf árnyéka volt. A szerencsétlen* 

ség borzasztó rombolást vitt véghez egész lényén. 
Sokáig tartók egymást átölelve. A multakrai 
visszaemlékezésnél sóhajok fojtották el szavunkat.

— Kedves gyermekem! — mondá végre a 
gróf, — annyi szerencsétlenséget nőm tudtam 
meggyőzni. Nővéred és fiam sorsa rágódik leiko
mon; Francist meg kell találnom s Júliát meg
mentenem. En méltányos kártalanítást fogok 
kapni s a cukorültetvényt újra müveihetoin.

Hanem őzen reményboni ringatózás is mi
hamar eltűnt.

Egy este, — épen ma egy éve, — a gróf, mi
után az utolso hasztalan lépést is megtette, ismét
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meglátogatott. Megtörve vető magát azon tám- 
lányba, molybon most ön ül, orvos ur.

Igyekeztem öt megnyugtatni. Egy fiú gyön
gédségével hoztam fel mindent, a mi bizalmát 
megerősíthető; a jobb időket viharnak is kell kö
vetnie, Francisnak van erélyo, bátorsága, a jöv ő 
ről ő gondoskodik...

— Inkább halált, mint szegy on t! Francis, Julia, 
en meghalok, a nélkül, hogy titeket egyesíthetné
lek. Borzasztó végzet! Igen, inkább a halált!

Szemei Julia arcképére ostok.
— Kedves gyermekem! — mondá, s felkelve, a 

festményt közébe vette, — jer, hadd lássalak még, 
mielőtt meghalnék. Utolsó gondolatom rajtad és 
Francison nyugszik.

liánom az öreg karjaiban nem volt már erő a 
képet megtartani. Loosott és ogy, a tüzholyen 
fekvő kagylót szétzúzott; ugyanaz volt ez, moly 
az ön kíváncsiságát folkölté s melyot ama vihar 
alkalmával a caraib hozott föl a tengerből Jú
liának.

Mi történt e pillanatban szobámban, csak a 
jó  isten tudja.

Л kép sértotlon volt. Л márványon a kagyló 
töredékei hovortok. Júlia vonásait valami égi 
fény látszott elárasztani.

Megismertem a caraib csillagait; a kagylóból 
•három nagy gyöngy”) gurult elő, melyek csillog
tak, mint a gyémánt.

— lstonom, meg vagyunk mentve! — kiál- 
ték fel, s a gyöngyöket a gróf közébe tovém. — 
Menjen ön vissza Martiniquero s keresse fel az öreg 
Sassát, ha még él, sziklái közt neki roppant 
kincse van.

—  Az isten igazságos ! szólt az öreg, sze
meit ég fölé omol ve; dicsérjük és magasztaljuk őt 
fiam, most és mindörökké!

VI.
Másnap Párisnak első ékszerárusa oly összoget 

adott a grófnak a gyöngyökért, mely elegendő 
volt, hogy földbirtokait kiváltsa.

Valamint a szerencsétlenség, úgy a szerencse 
sem jár ogyodiil; még ugyanaz nap Francistól 
kaptam levelet, melyben címzését közli velem 
New-Yorkban. Л  nemes s z í v  bátran kiállotta a 
küzdelmet. Értelmes oszélyessége által ogy nagy
kereskedői vállalat részvényese lett s remélte,

'••) A kagylók több neme, nevezetesen я pendatimi ino- 
leagrimi gyöngy-termo. Л nagy kagyló, melyről itt szó van, 
a legjelesebb gyöngyöket rejtó, melyek annyira beesiiltet- 
»,< k mint a gyémánt, s melyeket az indiai óceánban nagy fá
radsággal keresnek.

hogy pár év múlva eléri célját. A  jó  ember nőm 
is sojté, hogy a Caravelle partjain talált gyöngyök 
megpróbáltatásának idejét megrövidítik.

Most a grófnak jutott osztályrészül az előké
születeket fia menyegzőjére megtenni. Miután ez 
nagyrészben megtörtént, elkisértem öt egészen a 
kikötőig, honnan New-Yorkba vala hajózandó. 
El akarta fiát hozni s Martinique-ro vinni. Fájda
lom nélkül váltunk cl A viszontlátásig! — mon
dók egymásnak.

Most orvos ur az, ki e történet koronáját nekem 
meghozta. Engedje meg, hogy elolvassam önnek 
nővérem levelét:

Kedves Julius !
Boldogságunkhoz semmi nem hiányzik, csak te, 

legbensőbben szeretett fivérem! Annyi szenvedés 
és fájdalom, s a keserű elválás után mogkönyörült 
rajtunk az isten, s összekötött engem Francisval. 
Beau Sejour- és Caravollc-ba ismét visszatért a 
boldogság, s ez egész szerencsés változás a sze
gény kagyló müve! a szegény caraib érdeme • 
Hajtsuk meg térdeinket a gondviselés csodálandó 
utai előtt.

Menyegzőnk napján, obéd után az öreg caraib 
kunyhójába mentünk. Ugyanazon kövön ült, mint 
akkor, az öregségtől meggörbedve s megtörve.

— Sássá atyánk, — mondá Francis, -  szavai 
igazak voltak, csak a mi sziveink valának hitet
lenek. Megtaláltuk a kagylóban az ég csillagait!

A főnök szemei felragyogtak.
—  Ki adott nekom zsineget, hogy hálómat el

készítsem? — mondá; — ki ajándékozá nekem 
csolnakomhoz a fát, és a kést, melylyel azt kiváj
ja m ? Kövessétek Sassagarit.

Fölemelkedék, mogfogá kezeinkot s levezetett 
ogy nagy kőhöz, melyet az esetleg kúszott a szik
lákra gördíteni.

— Sassagari elmegy atyáihoz, — mondá, 
a tenger óhajtja csontjait.

A követ félrotolá, mely a fövényben tova gurult. 
A kő egy üreg bejáratát ledé el s az üregben száz 
és száz gyöngykagyló feküdt.

Meg akartuk a caraib kezét fogni. Eltűnt. Mi
dőn a napnak utolsó sugarai a tengerbe merültek, 
láttuk csolnakát; úszott a végtelenségbe, hogy 
soha többé vissza no térjen.

Roppant mennyiségű kincs birtokában voltunk. 
— A gyöngyöket Francis eladta New-Yorkban, 
melyekért oly összeget kapott, hogy a forradalom 
által elkobzott vagyonunk busásan lön vissza
térítve.

Sássá iránti hálaadatosságunkat ki akartuk fe
jezni. A kunyhó holyéri egy gránitoszlop omelkc-
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dott fel, melynek csúcsán a hajósoknak iránya
dóul egy lámpa dg. Az oszlopon e szavak állnak: 

Emlékül
Sassagarinak, e szigeten lakó utólsó caraibnak. 
Tárt karokkal várunk reád kedves Júliusunk. 

Naplementekor többször látogatjuk meg az oszlo
pot s tövénél háladatosságunk füstjével áldozunk.

Júliád.

Most, kodves orvos ur, — tévé hozzá Pointe 
Julius, mialatt elbeszélését befojozé,— szükséges
nek látja-e, hogy ha a kagylóbuvárlat szabályai
nak eleget akarok tenni, a hasadt kagylót olto- 
gyom helyéről ?

— Oh nem, valóban nőm! — föleit az orvos. 
— E kagyló ön és szerettei olőtt szont oreklyo 
lehet. P*

Dóré Gusztáv
Ezen geniális francia művész utolsó remekmű

véből,— melyben a szent történeteket ép oly meg
ragadó, mint bámulatosan változatos rajzokban 
állitja szemünk elé,— már többször közlénk egyes 
kiváló képet, alkalmilag azon óhajtásunkat fejez
vén ki : vajha ezen, az egész müveit világot ér
deklő egész mű magyar kiadásban is megjelen
hetnék.

Örömmel értesültünk róla, hogy csakugyan ta
lálkozott magyar vállalkozó is kiadására, de ép 
oly sajnálkozva hallottuk aztán, hogy az egész 
mü kiadása nohezen létesülhet, mert nagyon ke
vés ember találkozik Magyarországon, ki csak egy 
könyvért 40— 50 forintot kiadjon.

Hogy e lélekemelő szép rajzokat olvasóink szá
mára mégis hozzáférhetőkké tegyük, időnkint 
ezután is fogunk közülök egyeseket adni; most 
„Л szombat megillesd“ címűt adjuk. A kép magya
rázata ez :

Az Üdvözitő alakja magasztosan áll tanít
ványai és a farizéusok között, s az utóbbiak kép-

A b o s z o r k á n y o k r ó l .
(A  magyar ös-moudakörbol.)

Kedves olvasóim bizonyára sokat olvastak már 
a hitregékről, azon vallásos regeképzetről, mely a 
régi kor népoinok keblét magasztos érzelmekre 
tüzelte istonoik tisztelete iránt.

Minden müveit nép az ó-korban, a pogányság 
vak eszméjétől vezettetve, csodás burokba öltöz
tető azon alakokat, melyek ábrándos képzeteit 
foglalkoztaták, s vallási ihletségro fokozák.

Számos ily mondái alakokkal bővelkedik a 
hitrogetan; én különösen néhány tollvonással a 
boszorkányokat festem az ős magyar monda
körből.

A  boszorkányokról! monda még az ős magya
roknál is nagy szoropot játszott; ámbár a görö
gök és rómaiaknál is divatazott özek tisztelete, 
de különösen a keleti nép, mint babönásabb, hitte 
a boszorkányokat.

Igen eltörjodt volt e hitképzet a scytháknál 
(őseinknél), hol a boszorkány tekintető haláltho- 
zónak tartatott; s ki a boszorkányhoz szólt, az 
olszáradott; az elitéit boszorkányok, ha vízbe 
dobattak, el nem merültök ; s ezek elrabolták a 
kis gyermekeket, s barlangjaikba hurcolva, vé
rüket kiszívták s felfalták.

Majd hasonló képzetek uralkodtak a magya
roknál ; mint babonás nép tiszteletben tartá a harc 
(Hadúr) és a bűn (Ármány) istenét, azonkívül 
hittek a lidércok, ördögök s különösen a boszor
kányokban.

S kik voltak о boszorkányok V . ..
A magyaroknál szokás volt, hogy az áldozat

nál a népért papnők imádkoztak; ozok gyógyí
tották őket, ozok könyörögtök Hadúrtól áldást a 
szerencsétlenek, vagy botegokre nézve.
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Papnőknek választattak az ifjú szüzek, kik 
megvetve az anyagi érdeket, a testi örömeket, 
lemondtak a családi életről s imádság és gyógyí
tással csordlvo fel az diót örömeit, a tövises pá
lyán haladtak.

Száműzve valának ők a családi diót örömeiből 
s nem ldphottek soha ennek dlvdbe, mert ha lo- 
tdvo hivatalaikat, magányba vonulva dltdk nap
jaikat, a világi gyűlölet ds megtagadás miatt, 
ökot ily helyzetben mindenki ferde drtelembon 
itdlto el, s a gonosz Ármány követőinek ndzvo, 
mogvotottnok tokintd. Mint megkorosodott agg- 
nőknok müköddsük kárhozatosnak tartatott. S 
nem hiába, mert о nőkből a meggyülölt diót mi
att minden jobb, gyongddobb drzds kihalt s a csa
ládi diót ndlkülözdse miatt jóslás, kuruzslás, s va
rázslásra voltak kdnyszoritvo, hogy éltüket fon- 
tarthassák; s őzen mesterségüket alattomos utakon 
olaljasodva gyakorolták, s ez által ámiták a né
pet, csalogatva ökot büverojü varázsszoroikkol.

íg y  azon gyógyszerek, Írek, molyokot mint pap
nők ifjú korukban áldásként tettek a nép fájdal
mas tagjaira,— ezek most mind elmúltak, közükben 
minden átváltozott méreggé, bájitallá, s az iston- 
tisztoloti ima pedig kiolvasás, igézés, kuruzslássá 
vált! s ogydbszertartások,mint az áldozat, jóslat, 
stb. büvölds s varázszsá váltak. Miután kizártak 
voltak az isteni tiszteletből, tudományukat aljas 
célokra használták, megvetették Hadúrt s képző
tök szerint (Ármánynak) az ördögökkel cimbo- 
ráztak, mit a balga nép elhitt, hogy müvoik az 
ördögök befolyása által gyógyorojü.

Ezen állapot még akkor is nagyban dívott a 
nép közt, midőn a keresztény vallás oltorjodtével 
a pogányság sötét eszméje háttérbo szorittatott; 
de az ösvallási cikkek, szertartások, csolokvényok 
a babona métolyébo sülyodt képzetként maradtak 
fenn. így tartották nomcsak a papnőket, hanem a 
pogány papokat is titkos, bűvös gonosztevőknek, 
a jóspapnökot pedig a bűn szelleme által áthatott 
boszorkányoknak.

Hüvészi mesterségükhöz még a nemzeti ra
gaszkodás, a vakhit, tudatlanság, nyomor s bűn 
is fokozódott.

Л mint omlitottom, minden népnek vallása értel
me szerint birt a magyar is jóssal, iIlletett főpapok
kal és druidákkal, táltosok, bűvészek és pythoni-

sákkal. Ezekhez járult a boszorkányokról! kép
zet; hitték, hogy vaskatlanokban lóhust főznek ; 
a füvek erejét ismerve, abból irt készítenek, hogy 
az állatok belső részeiből gyógyszert főznek, s 
hogy különféle tárgyakból jósolnak stb. S ezen 
boszorkányok, miután családi életet nem élvez
hettek, megvettetvo a világtól, magányban tölték 
napjaikat, barlangokban, berkekben, sátorban, 
folyók mellett, s igy főzték s késziték a gyógy
szereket és jósoltak egyes omboroknek. Összejö
veteleik éjnek idején valamely meghatározott 
helyen történt, s igen ritkán, többnyire hegyes vi
dékeken, mely a babonás pór nép közt ünnepnap 
volt. Innen maradt még napjainkban is a Luca 
napja (dec. 13) a pórnépeknél tiszteletben a nép
hit nyomán. Ily ünnepek alkalmával a babonás 
nép sip- és dobszóval, zenélt, s nyilván a régi po- 
gányok emlékeit utánozta.

E kettőre vehetők alakjuk, mert ezen legfőbb 
lényok különféle alakokat vettek fel ; a jósok, 
bűvészek is kendőzték magukat, sőt még állati 
alakokkal is voltak ismeretesek.

E boszorkányok kinézésűkre nézve sovány, re
dős arcú, kócos hajú, kancsal szemű, hosszú kör- 
mü alakok voltak; a kártevő papnők ép oly 
csúnyák, megvetett öreg nők voltak, mint a vas
orrú bábák a népmesékben.

A pogány vallás háttérbo szorulásával e büvé- 
szoti csodás tünemények a felvilágosodás eszmé
nye után a gonosz szellem müvének tartattak ; s 
igy azon személyek, —  kik a babonás nép tiszta 
orkölcsoit elrontották, vagy egészen el nem ront
va, vallásuk kételyét ismertették fel bonnök, — 
mogvottottok, s művök az ördög müvének mon
datott; s azon erkölcstelen lények, kik a kor. 
vallás ismoroto által a boszorkányság alap
talanságát belátták, s mégis felkeresték fész- 
koikot, s hittok büvorojükben, csodálták szellemi 
orojökot: ezek nem voltak képcsők habozó er
kölcsük miatt az ősi szokás ellenére büverejökot 
s ámitási mesterségüket alaptalannak tekinteni.

De végre a 12. században már többen voltak, 
kik kétkodtok a boszorkányokban, s Kálmán ki
rály nyíltan cáfolta meg ezek létezését, s napja
inkban már egészen kihalt a babonás nép rögesz
méje, csak emléke él mosékbon a pórnép ajkain.

K öz li: V il lá n y i  G éza .

E g y  h é t  t ö r t é n e t e .
(Márc. 24.)

(VK .) Ez a „vox populi“ nagyboté. „Kar- | tások zajától viszhangozott s viszhangzik még 
pátoktúl Adriáig“ minden talpalatnyi tér a válasz- J olyvást. A távírda villanyos keze percről percre
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uj sürgönyöket dob a kettős mérlegbe, moly kö
rül egy ország népe szorongva áll, egyre számol
va : jobb, bal, jobb, b a l!

A múlt hét végén a mérleg nagyot billent 
a bal felé, de a jobbat még se tudta lenyomni egé
szen. Eddigelé egy nap sem volt, melyen a szám
arány ne a „jobboldali“ mérlegnek kedvezett vol
na, kivéve a legelső napot, melyen ez a jegyzet 
állt: bal: 1. (Ghiczy Kálmán,) jo b b : 0. A kkora 
jobboldalon azt mondták: „prima fortuna raro 
bona“, mig balfelől nyomban utána tették: „séd 
si bona, (már pedig Ghiczy Kálmán elég nagy 
szerencse egy pártnak,) valde bona.“

Ma már alig szenved kétséget, hogy megint 
a jobboldalon lesz a többség, de ebbe a győzede- 
lembe némi „pyrrhusi“ vonás is vegyül, a meny
nyiben a kormánykörök is elmondhatják: „el
indítanak legjobbjaink a hosszú harc alatt!“ Nem 
hullt ugyan el mind, de elhúllt sok, és pedig ha 
nem a „legjobbak“ is, de bizonyára a — javából. 
Somssich Pál elesett Kaposvárt, s csak Rigyica 
emelte fö l ; Csengery Antal — a múlt országgyű
lésen Deák „jobb keze,“ — Biharban maradt ki
sebbségben ; Trefort Gyomán, Bartal György Pin
cehelyen, Kerkápoly Enyingen, Tanárky Gedeon 
Hódmezővásárhelyen, Zichy Antal Tabon, s a 
többi — mivel vannak még többen, egész „longus 
ordo “ Milyen jó  lenne, ha ki lehetne cserélni ez 
elesteket némely „győzedelmesekkel“ ! Bizonyára 
a losonci ellenzék se szégyenlené, ha Csengery 
Antal miatt maradt volna cserben; s a balpárt se 
bánná, ha Krassó egyik kerületének képét Babe- 
siu helyett Trefort Ágoston viselné a Sándor- 
utcai palotában, mert hát mindakét oldalon van 
olyan nyereség, melyhez saját pártja is savanyú 
képet v á g ; valamint olyan veszteség is, a min 
örülnie lehet. Dobzánszkyt bizony nem siratják 
a szélső-balon ; valamint Nehrebeczky vei som fog
nak nagyon dicsekedni a jobboldalon. Hanem 
hát az urnából som nőhet ki a rózsa tövistelenül.

Szegény öreg Bernáth Zsigmond; ö is lionn ma
rad , у edig — tisztes ősz fejével, becsületet su
gárzó arcával, hogy illett volna megint a korel
nöki székbe ! Hiába tagadta el éveinek számát a 
múltkor az agg B o:zkó Dániel, (e máig is vas 
izmú patrióta,) most mégis csak ö jut a praesidi- 
umra! Pedig mily szivesen engedné át helyét 
moct is öreg társának, ki mióta férfivá lett, (pedig 
biz az régen lehetett,) ott volt minden pozsonyi 
diétán s valamennyi pesti országgyűlésen — am i 
több, Debrecenben is. Szontagh Pálért is kár — 
ö elég mélyen müveit ember arra, hogy igazi „de
mokrata“ lehessen. Ivánka Imre még kikerülhet

valahonnan az urnából, miután vele egész körutat 
járatnak Pozsonytól kezdve, Versetzen со Duna- 
patajon át Tápéig, s lehet, hogy tovább !

Igazi sorsjáték ez a választás. Sok „biztos nye
rő“ maradt hoppon, mig a kire nem is gondolánk 
—  „hauptreffer“ -t csinál. Meglett az öreg f  dncsics 
is, s ez a szegény öreg annyit szenvedett, hogy ta
lán senki sem sajnálja tőle ezt a meleg sugarat, 
mely életének alkonyára esett — majdnem várat
lanul.

Bizony ez a választás nem csak a csöndet for
gatta föl, hanem még a természet rendjét is. íme 
a kormány e napokban északról kapta a meleg, 
s délről a hideg szelet. Nyert Nyitrában, Nógrád- 
ban, Zemplénben, Ungban, s elveszté Somogyot, 
Bácsot és Békést. Elveszté Pest-megyét is teljesen, 
kivéve Kecskemét egyik kerületét, hol Horváth 
Döme mégis csak kiküzdötte a magáét.

S bármily szenvedélyosek voltak is о küzdel
mek, volt egy oly jó  oldaluk, a minek minden 
„oldal“ egyformán örülhet: nem volt annyi véres 
ütközet, mint három év előtt. Pedig az olőmozgal- 
mak láza után sokkal többre számithatánk. Ör
vendetes csalódás, mely kedvező adatul jut be az 
érettségi rovatba • habár az ellenkező lapra is van 
némi fölirni va ló ! Ott van például Dabas, a hires 
„nemesi fészek,“ hol most meghiúsult a választás, 
mert szavazás közben szélső-bal és bal-közép 
egymásnak cselt, szétkorgotte a választmányt, 
összetépte az irományokat — a mint egy gúnyos 
sürgöny m egjegyzi: „ad majorom fusionis g ló
riám.“ Hanem ez a csata is csak kék foltokba 
került, nem pedig emberek életébe, a mint már 
Pesten susogták. Egy'“ember elesett, mogvérozte a 
képét, —  ez a legtöbb, hála istennek!

Bárha odáig jutnánk, hogy az igazolás itélő- 
széke előtt sohase hallanék ismétoltetni Klauzál 
Gábor egykori bús szavait: „Nehezek ez iratok, 
egy halott fekszik bennök.“

Most még akadni fog egy-két ily nehéz iro
m ányáé legalább nem sok; ha majd a népnevelés 

inéin csak óhajtott mulaszt lóéiul, hanem minden
felé kiterjedő áldás: akkor nem lesz ogy som.

Hát Buda-Pesten kié lett a v ivát?“
Budán, a szintén megmozgatott Budán, báró 

Eötvös és Házmán Mihályé — a mint előre lehe
tett gondolni, mert ott az ellenzék ha nyert is 
elég tért, de győzelmet maga sem igen remélhe
tett ; mig a lánchidon innen — a pezsgő Pesten —- 
három városrészen ’át a bizonytalanság szárnyai 
lebegnek, egyik oldalukon Gorovo, Szentkirályi 
és Török Pál, a másikon Jókai, Csernátony és 
Vidacs neveivel.
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Meg kell kérnünk az olvasót, liogy midőn e 
ponthoz ér: szíveskedjék megtekinteni tárcánk 
„kolt“ -jét. Ha megtekinti, bizonyára szánakozás
sal lesz irántunk. Szegény tárca! a lap pontos 
megjelenésének szigora tönkre teszi egész érde
kességedet. Egy nappal olébb kell megiratnod, 
mint midőn a főváros nagy eseménye az urna mé- 
hébon megszületik. Ekkép azt sem birod tudtul 
adni: hogy fiú lott-é vagy leány ? s a „kék bo
ríték“ nohány sornyi hire, mely az eredményt 
tudatja, többet ér nálad ! Mikor megjelensz : akkor 
már elavultál, s legkevesebbet beszélhetsz arról, 
a miről az egész város beszél.

Mit érdekli most a világot egyéb, mint az, hogy 
ki győzött a lövöldében, az egyleti lovardában s 
a köztelken V

Hiába boszélsz most a Teleki-féle drámapályá
zat győzteséről: „Fráter Györgyről,“ moly dicső
ségbon ma már máskor sem igen van nagyobb 
öröm, mint a mennyit a félszemü ember érozhet a 
vakok között. A logjobbnak is minden sikere ab
ból áll, hogy legkcvésbbé rósz aroszak között. Va
lóban ezek a Teleki-drámák sírva köszöntőnek 
be a világra. A bírálók oda adják nekik a száz 
aranyat, mert kénytelenek vele, de egyszersmind 
bosszúsan ütik hátba: „menj, mért nem tudtál 
nagyobbra n őni!“ „Fráter G yörgy“ -nek som volt 
jobb sorsa, s nem Ígértek neki hosszú életet a 
színpadon. Szerzője — rendki vilii változatosság 
lesz az irodalomban, ha nem Szigligeti. — Tár
cánk mai balsorsa itt ismét a „kék borítékra“ utal, 
mivel a jeligés levelet még csak ma este bontják 
föl. — Emlékezzünk hát „régiekről,“ kik mellett 
megélünk a „kék boríték“ segélye nélkül is.

Ott vannak a Stravssok, a keringek és polkák 
„bécsi héroszai“ , kik a múlt héten két zonesé- 
tányt adtak a rcdoutban. De mivel a mi lábaink 
nem oly íürgék többé, hogy onnan is kaphatnék 
a lolkosiilést, legjobb lessz, ha prózai számok
ban fejezzük ki sikerökot. Kaptak 2500 irtot, s 
bár az ezen kívüli költség is 1128 ft vala, mégis a 
„zonészsegélyző ogylct“ javára másfél ozor forint 
maradt. Elképzelheti tehát az olvasó, milyen 
nagy közönségük volt. A kiket csak szép tavaszi 
alkonyokon az újtéri sétányon látunk pozsogni. 
azok most mind ott ültek, mozogtak vagy cseme
géztek a rodoutban. A Straussok hegedűje — úgy 
látszik — nem más, mint változata a mythologi- 
kus Oboron-sipnak, melybe ha bole futták, min
dönki keringeni kozdett. Hogy sietett a tömeg 
most is drága pénzen élvezni azt, a mit a bécsiek 
oly olcsón kapnak.

— H ová?

— A Straussok at — hallgatni,
En nézni megyek őket!

E párbeszéd egy élénk ifjú és egy komoly 
ember közt történt. Mi az utóbbival tartunk, 
mert bár elismerjük, hogy a koringüket senki sem 
játszhat ja náluk dallamosabban, a polkákat élén
kekben, sat., mégis mi jobban táplálkoztunk sze
meinken keresztül, látva Eduárd urat, mily dik- 
tátori komolysággal vezényel, mintha azt gon
dolná: én úr vagyok a szivek tengere fölött, s 
meghódítom a „száraz“ ., földet kebleitekben!; 
vagy József urat, a hosszú hajút, ki magasztos ön
érzettel nézett le a hallgató Brahms-ra, magában 
mondván: ha a zene hőse vagy, gyújts zongorád 
elé ilyen nagy publikumot!; vagy János urat, ki 
úgy mozog az emelvényen, mintha a saját korin
géinek habjai emelnék fölfelé — majdhogy el 
nem röpül. Bizonyára érnek is ők valamit, s ke
délyes koringeikkel fel tudják viditani az embert. 
A „tánc birodalma“ az övék, s ezzel beérhetik, 
habár a múzsák országához kevés közük van. 
Minden időben és mindenütt sokkal több lévén 
azoknak a száma, a kik táncolni, mint kik a mú
zsákkal komolyan társalogni szeretnek: semmi 
különös nincs benne, hogy a Straussoknak kicsiny 
még a nagy redout is, mig Brahmsnak és Stokhau- 
sonnok a kis terem is igen nagy. Hiába, a művé
szeti világban is nagyobb forgalomban van az 
apró pénz, mint az arany.

Zenéről szólva, toliunk hegyén szeretnénk egy 
kis csöndes „Te deum laudamust“ tartani, hogy 
már maholnap о hangverseny-szapora idénynek 
is vége lesz. De nem akarjuk magunkat átadni a 
kora örömnek, mert Kolár-Auspitz Auguszta asz- 
szony — a szép bécsi virtuóznő, ki néha férfikéz
zel üt a billentyűkre, — még csak egy hangver
senyt adott az „Európában;“ a „jótékonyság“ is 
kinyújtva tartja kezét, hogy az evang. iskola ter
mébe hívjon bennünket liusvét hétfőjére, midőn 
Fáyl zongoravirtuóz „szegény tanulók“ javára 
rendez hangversenyt; a philharmonikusokat is 
megmozditá az elhunyt Berlioz iránti kegyelet s 
tiszteletére zancestélyt készülnek tartani, ama 
bizarran érdekes zenekari müvekkel, melyekben 
о francia zoneköltö minden áron meg akará mu
tálni, hogy mégis van uj a nap alatt, s nemcsak 
az ecset tud festeni, hanem a trombita és hegedű 
is; aztán most jön még csak az olasz opera, hozva 
édelgő dallamait s „idegen“ nyelvét ama padokra, 
hol sohasem volna szabad hangoznia, csak a ma
gyar szónak.

Hanem hát mi nálunk sok minden megtörtén
hetik. Nemzeti színházban lehet olasz opera, s a



192 H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

szinészoti tanoda adhat egy tarka kondortot 
„operai vizsga“ helyett. Ez az operai vizsga — 
gr. Festetich Leó dicsőségére — ugyancsak so
ványul ütött ki. Láttunk egy légió fiatal lányt, 
de annál kevesebb jó  hangot haliánk. Bizony nem J

ártana e tanoda énoktormdnok ajtaja föld ez is
meretes jelszót — mint művészeti parancsolatot — 
írni fö l: »Singe, wem Gesang gegeben,“ — a többi 
pedig no korgosso a múzsát, melyot úgy sem lobot 

j megfogni annak, a kihoz ö maga nem közelit.

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
Történeti naptár. Március hó 25. V ili. Pius ( 

pápa brevéje a vogyesházassági ügyben 1830.
26. Beethoven zeneszerző 1827 f .
27. Amiensi béke 1802.
28. Urbinoi Raphael szülotott 1483. — A nyu

gati hatalmak hadat üzennek Oroszországnak 
1854. — A Vezúv kitörése, moly 9 hónapig tar
tott 1766.

29. Szicíliai vérvecsernyo 1282. — Derby gr. 
született 1799. — Percei Mór gyalázó beszéde 
Kossuth ellen 1868.

30. A konstanci béke 1474. — Newton Izsák f  
1727. — A magyar képvisolöház a közösügyi tör
vényjavaslatot elfogadja 1867.

31. Cicero száműzetik Kr. o. 55. — Descartes
1596, Haydn zeneszerző 1732, gr. Guyon Rikhárd 
1813 születtek. — A szövetségesek bevonulása 
Párisba 1814. Közli : V. A.

— (Mosakodás keleten.) Az olőkolő porsák és 
tatárok soha som mosdanak maguk, som pipáikat 
ki nem tisztítják vagy meg nem töltik. E fontos fog
lalkozások mindogyiko más-más szolgára vár és 
annak megint külön szerepe van, ki a törölközőt 
nyújtja oda. Jaj neki, ha a mosdás után nem ha
jítja ügyesen úgy ura kezoiro, hogy ogészon rá
juk lapuljon ; a büntetés azon pillanatban utoléri.
A mosdatónak is különös helyzetbe kell magát 
tenni szereplése közben, ügy térdel le ura előtt, 
hogy bal lába térdig egyenesen a földön pihen 
maga alatt, a jobbat pedig szorosan melléje, 
olyan formán Aliit ja, hogy a talpak ogyones, a 
térd függélyes irányban támaszkodjanak a 
földre. Förtelmes testtartás ! Egyébiránt maguk 
a szegényebb tatárok és porsák о tekintetben bi
zonyos szokások- és szabályokhoz alkalmazkod
nak , melyokot soha sem szabad megsérteni. 
Sőt az előkelő örmények is fölvették és utánoz
zák ezen szokásokat, loginkább pedig a papok, 
kik nagy gondot fordítanak tanítványaik- és fia
talabb kortársaikkal elhitetni, hogy ilyen és ha
sonló szolgálatok a finomabb világképzottséghoz 
tartoznak. Sz. G.

—K. F. — (A spanyolok edzett természete.) Spa- 
tyolországbon a köznép legnagyobb részo egész 

évon át tarka gyapjú-takarót visel, moly nappal 
köpenyül, éj idején pogig ágy gyanánt szolgál. 
Legtöbb spanyol vidéken a pór csak monnyogzöjo 
napján kozd nyoszolyán éjszakázni. Kötött vagy 
kosbőrtalp, néhány szijjal a láb alatt mogorősive, 
szolgál neki saru helyeit. Nyakkendő Spanyolor
szágban ismeretlen s kiállhatlan ékesség; haris
nyákat csak igon kevés tartományban szokás hor
dozni, ezon felül о lábbeli nem is teljesen egész, 
csak bokáig ér s igy az egész lábszár födotlon ma
rab Valenciában a pór még nadrágot som visel, 
hanem e holyott térdig érő széles inget, melyet 
szijjövvol szoritnak derékon össze. A spanyol köz
nép élelme ép oly egyszerű mint ruházata. Az leg
közönségesebben kenyér és olajból készített főze
lék. Utazók sok pórt láttak, kik kenyerűkhez 
földből kitépett nyers parajt ettek. E nép tehát, 
melynek ily kevés igényei vannak, könnyen ki- 
vihetto azon makacs és véres harcokat, melyek 
a történelemben följogyezvék. A hadfi puszta föl
dön fekszik, kenyér, hagyma és vizzol él.

— A. F. — (Mily részegítő itallal élnek különfé
le népekl) Mindegyik nép más-más szoszos s része
gítő italokat készít. A törökök kávét isznak és 
ópiumot, s ezek közé a gazdagok még ambrát, 
(viasz zsirosságu, kívül szürke, vagy barnás, belől 
sárga-pirosas, vagy fekete tarka s dörzsölvo igen 
kellemes illatú állati anyag,) pézsma-nodvot, sze- 
rocsondiót, fahéjat stb. szoktak kovorni. Szibériá
ban a lakosok az ugynovozott brágát iszszák, 
moly rozsból készített eörnom. A tatárok részegítő 
itala kumisz, moly savanyított lótejből készül. A 
khinaiaké opium, racki, rizsből készített nedv. Az 
indiaiak különbfélo pálmákból s cukornádból ké
szítik a ruckrot és rumot; a bambuszfának bole 
szolgáltatja nokik az ugynevozett tabaxirt. A bra
zíliaiak és caraibok rondoson a cassava s manick- 
nodvet iszszák. Az izmaeliták kenderből föznok 
bizonyos italt s novo hasis. A perzsák is kon
dor levéből, melyot a levélből sajtolnak ki, készí
tik részogitő italukat stb. Hát magyar hazánkban 
menynyi a józanságot veszélyoztotő szeszes ital!!

Pesten. Nyomatott, ди „Athenaeum" irodalmi és nyomdai r. társulat nyomdájában. 1869.






