


T A R T A L O M .

C ik k e k : „Erdélyi képek.“ X VII. Sólymot». Neme# Ödön
től. —  „Apolló papja.“ (Költemény) Szemere Miklóstól. —  
„Merény Izabella királynő ellen.“ —  „Á mexikói agáve.“ 
— .—  — „A  test belső melege.“ Dr. Wiener S.-től. —  „A  
brocken! kísértet.“ —  „Huszár- bravour.“ — Perónyi K risz
tina menyasszonyi hozománya.“ Saékcly Sándortól. — „Bud- 
jács András páratlan hűsége. Lója Károlytól. —  „E gy hót

története.“  Vadnai Károlytól. —  „Vegyes közlemények.“ 
—  „Irodalom.“ —  „Szerkesztői üzenetek.“ —  „Újdonságok.“ 

K épek : Sólymos vára, (Rajz. Nemes Ödön.) —  A z  aga- 
ve-amerikána. —  Meróny Izabella, volt spanyol királyné ol
len. — A brockeni kísértet. —  A Budjáts de Felső-Mikusócs 
család címere. (A zay-ugröci levéltár eredetije után.)

I r o d a l o  m,
—  ( „ Zrínyi Ilonau)  címmel Horváth Mihály, kitűnő tör

ténetírónktól Ráth Mór kiadásában egy igen érdekes könyv 
jelent meg egy kötetben, melynek egyik fejezetével a nagy
érdemű szerző a Kiefaludy-társaság nagy-gyüléeót tette ér
dekessé. A történeti emlékű magyar nők közül oly dicsőén 
kimagasló Zrínyi Ilona, Horváth Mihályban méltó óletiróra,

s ez életirat Ráth Mór könyvárusban méltó kiadóra talált, 
ki a könyvet igen díszesen, vászonba kötve, aranymetszés
sel és Zrínyi Ilona munkácsi olajfestósti arcképének s egyik 
eredeti levelének fotográfiáival diszesítve állitá ki. E  mű 
egyszerű példánya 1 frt 20 kr, s a fonebb leirt díszes k i
állításban 2 frt 20 kr.

Szerkesztői üzenetek.
—  Gyula- Fehérváron r St. Ö.-nek. Kedves meglepetéssel 

vettük mind a szép rajzokat, mind a hozzájuk csatolt leírá
sokat. óhajtása teljesülni fog.

—  Szegedre : Sp. I-nek. „Aszerémsógi babonás szokások
ról“ cimü cikk kezünkhez jutott s adjuk, a mint tért nye
rünk reá.

—  Pesten : K. L.-rak. Ön idejét vesztegette azon versek 
írására s mi is, midőn el kellett azokat olvasnunk.

-  F . P .-пак : Szó- és számrejtvényeket nem közlünk.

Véteknek ugyan (miként egy régibb kollégánk) nem tartjuk 
némely olvasót ilyesekkel is mulattatni, mindazáltal na
gyobb súlyt kell fektetnünk az oly közleményekre, melyek 
eredményükre nézve nem ily meddők.

—  Pesten: St. M-nek. Jönni fog ez az újabbik is.
—  Pesten : G, E.-nek. Alkalm ilag közlése ellen nem volna 

kifogásunk, ha a kézirat elég javítást nem igényelne. Ez 
azonban az ön közleménye megjelenhotÓBÓt mindenesetre 
késlelteti.

U j d  o n s á g o k .
*  (A  képviselöház) szombati ülésében elnökké 

Somsich Pál választatott. A  balközép Nyári Pálra, 
a szélsőbal pedig Irányi Dánielre szavazott. A lel- 
nök lett Gajzágó Salamon. A  balközép jelöltje  
Szaplonczay József, a szélsőbalé pedig Mocsonyi 
Antal v o lt ; másod alelnök lett : Bittó István. 
Jegyzékül pedig a következőket választák: 
Jámbor Pál, Mihályi Péter, Fodróczy Sándor (hor- 
vát) Bújanovice Sándor, Majláth István és Széli 
Kálm ánt. Közderültséget okozott a házban, hogy 
D eák s a miniszterek is kaptak egy-egy szavaza
tot a jegyzőségre.

* (Á  királyi udvar) most Gödöllőn időz, hova a 
királyi gyerm ekek is megérkeztek. K irály ő fel
sége a múlt hét közepén Bécsbe rándult, honnan 
e hét elején várták vissza. E  napokban a budai 
várpalotában nagy estély lesz s azután nem sokára 
Schönbrunnba megy az udvar.

* (A  koi'onaörség) hir szerint a m agy. kir. hon
védelmi minisztérium alá fog helyeztetni, s a hón- 
védekkel egyenlő egyenruhát kap.

%* (A  honvédséghez való sorozások) május elején 
kezdődnek. E  hó 24-éig az első korosztály sorozta 
tik be,mely két hónap alatt be fog gyakoroltatni.

* (A  honvédek toborzásay)  mindannyi kerületben, 
f. hó 8-án kezdődik. Minden kiszolgált őrmester 
5 aranyat, őrvezető 4 aranyat, tizedes 3 aranyat 
в közvitéz 1 aranyat kap toborzási pénzül. Minden 
honvédcsapat ő zászlóaljból fog állani, de ezek 
közül csak egy lesz activ szolgálatban, a többi négy  
pedig tartalékban ; lovascsapat egyelőre osak 26  
leszen.

* (A  közelébb kinevezett honvédtisztek) m. hó 29 - 
ikén tisztelegtek ő felségénél, ki meggyőződését 
fejezte íki, hogy a honvédség a király és haza vé
delmében újabb fényes babérokat fog szerezni. 
Aztán József főhercegnél tisztelegtek, végül pedig  
gr. Andrássy Gyula lakomát rendezett.

* ( Képviselőválasztás.) A  n.-kállói kerületben 
Böszörményi helyére egyhangúlag gr. Degenfeld  
Gusztávot választották meg.

* (Vetter Antal) honvéd-altábornagy hir szerint 
a m agyar hadi akadémia igazgatójává nevezte
tett ki.

* (.Erdély térképes felvétele) végett e napokban  
több táborkari törzstiszt érkezett Szebenbe.

* (Ludvigh János) kit Késmárkon és Szegeden  
választottak képviselőnek,"ez utóbbi képviselőségé
ről lemond, és Szegedre személyesen m egy le, 
megköszönni a benne helyzett bizalmat.

*  (A  kathautonóm ia) ügyében a püspöki kar 
közelebb értekezletet tartván, elhatározta, hogy a 
legfelsőbb helyen megerősített szabályok alapján 
az előkészítő gyűlésre a választások, az Összes 
püspöki megyékben, azonnal foganatba vétesse
nek s jun. 20 -ig  be is fejeztessenek.

* (Gyász isteni tisztelettel) emlékeztek meg Bö
szörményiről Acsádon, Szabolcamegyében. A  
gyász isteni tiszteletet Dudinszky Emánuel görög  
kath. lelkész tartotta.

* {Államsorsjáték népiskolai célokra.) A  m agyar 
korona területén levő szegényebb falusi iskolák
nak taneszközökkel fölszerelése, tankönyvekkel 
ellátása végett közelebb ál lám sorsjátékot rendez
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E r d é  1 у i к é  {> e k.
X X V II. Sólymos.

Hogy mi 
is a haladó 
n e m z ö to k  
közó tarto
zunk , azt 
eddig is be
bizonyítot
tuk. Hala
dásunknak 
egyik újabb 
bizonyítéka 
az Erdély
be vezetett 
pálya vonal. 
A mit ez
előtt két év
tizeddel le
hetetlennek 
hittek , azt 
ma a jelen 
nomzodék 
valósulva 

látja s mig 
a vaspályák 
ejg у f о Í ő 1 
anyagi ha
szonnal van
nak egybe 
kötve : ad
dig {azok 
szellemi élv
ben is része
sítenek. egy

kedves vi
dék avagy 
tÖréneti ne
vezetességű 
hely átte

kintése, 
vagy ennek 

tanulni á 
n у о z á s a 
szellemi él
vezet, mit a 
gyors köz- 
lekedésfoly 
tán köny- 
nyobben el

érhetünk. 
Az új vonal 
megnyitása 
következté
ben alkal
munk nyí
lik tehát az 
élvre is, és 
különösen 

azon út az ók 
kik a szép 
és nagysze
rűség iránt 
lelkesülni 

tudnak, bi
zonynyal 

inog lesznek 
1 epet ve.
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Szebbnél szebb vidékek tárulnak a szemlélő 
e lé; itt-ott a hegyek ormain egy-egy vészszol 
küzdő váromladék.

Képünk is egy ily sasfészket tüntet elő.
A mint az utas Aradról Erdély felé közeledik; 

mind inkább emelkedni látja a hegyeket; mig Lip- 
pánál tekintélyes magasságban tűnnek elő; s ezek 
egyikén a festői Sólymos vár emelkedik az égnek.

Epitője ismeretlen. Izabella királyné ezt is 
megszállotta; midőn Lippába vonult; később Cas- 
taldo birtokába került, de 1551-ben a törököknek 
feladta. 1595-ben Borbély György erdélyi fe
jedelem vezére elvette a töröktől. 1597-ben Józsi
ka István erdélyi kancellár bírta, 1602-ben pedig 
Báthory Zsigmond Székely Mózesnek ajándékozd. 
Székely azután a várat a törökök védelmére bizta, 
kik azonban nem sokára a Básta által a vár elfog
lalására kiküldött Borbély Györgynek feladák

Rákóczy Zs. a várat a már akkor elpusztult fal
vakkal Lugosy János lippai várkapitánynak zá
logossá el. Később viszont a törökök birtokába 
került.

A  várat árkok és egy meglehetős erős fal ko- 
riték. A keritéson belül van a tulajdonképeni 
vár, a hogy legmagasabb pontján. Udvara hatszö
géi s néhány tornya még fönnáll; a várszobák 
romjai is kivehetők.

Sólymos várral átellenbon van Boszborda he
gye, melyen hajdan szitén tekintélyes erőd állt; 
mint mondják, e két vár egy alagúttal volt kap
csolatban.

Sólymos várból gyönyörű kilátás nyílik, alatta 
terülnek el Lippa és a búcsúiról hírhedt Mária- 
Radna városok. E két várost a Maros vize vá
lasztja el egymástól.

Nemes Ödön.

A p o l l ó  p a p j a .

A poéta szinte : pap !
De nem, mint a többi p a p !
A hol ő a loci páter,
A mennyország ott a mater,
S ez a földgömb : filiája ;
Zöld borostyán a stólája, 
Tudniillik —  hogy ha —  kap !

A poéta szinte : pap !
De nem, mint a többi pap ! 
Saját keble a sekrestye ;
Apolló az esperes tje ;
Kilenc papné : felesége,
Ritkán tudja mi a béke.
Mi vidítja fel ? a —  csap.

A poéta szinte : pap !
De nem, mint a többi p a p ! 
Zengő lant a bibliája,
Millió fül hallgat rá ja ; 
Koronákat oszt a jónak,
A bűnökben nyavalygónak 
Fejére lángkardja csap.

A poéta szinte : pap !
De nem, mint a többi p ap !
Kit már sírba tett a papja,
Azt ő a sírból kikapja,
Újra lángot önt szivébe,
Pohárt, kardot ád kezébe.
Soha, soha ! több ily pap !

A poéta szinte : pap !
De nem, mint a többi pap ! 
Lova, melyen föld s égen jár, 
Félig csikó, félig madár!
Oda fenn : serénye szórja 
A szikrát, lenn : négy patkója, 
A kemény fold : jobb alap !

A poéta szinte : pap !
De nem, mint a többi p ap ! 
Csak ha józan : papoljon az ! 
Ez, csak úgy jó , hogy ha ittas! 
S dala, bűvös szivárványa, 
Akkor ragyog legszebben, ha 
Lelke mentül Utasabb.

A  poéta szinte : pap !
De nem, mint a többi pap ! 
Angyalokkal : sógorságban, 
Ördögökkel : komaságban, 
Frigyben : varázs szellemekkel, 
15őszorkánynyal, tűndérekkel. 
Bizony, bizony, — furcsa pap !

A poéta szinte : pap !
De nem, mint a többi pap ! 
Sötét éj: az édes apja,
Piros hajnal édes anyja ; 
Lángoló bérc : búja, pokla, 
Örömének rózsabokra 
Tüzmeder szélén fakad.

A poéta szinte : pap !
De nem, mint a többi pap !
Hogy elhal, —  csak mese szó a ! —  
Nem férne a koporsóba !
Mint a magyar huszár: —  élve 
Nyargal lován fel az égbe !
Nincs e földön több ily pap ! Szemere Miklós.
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Merény Izabella királynő ellen.
(Kor- és jellemrajz.)

1852. február 22-dikén történt. Л madridi ki
rályi kápolna oltárja előtt egy alig 22 éves nő 
térdelt, karjai közt csecsemőjét tartva.

E nő Izabella királyné, ki első anyaságáért ad 
hálát istennek.

Л királyné aztán föláll s csecsemőjét Fővár 
marquisnő karjaiba helyezi.

Л fiatal királyné sem nem szép, som nem kel
lemes ; arcvonásai szőlősek, nemtelenek, esetle
nek ; ajkai duzzadtak, érzékiséget tolmácslók s 
nagy szemei kifejezés nélküliek. Hangja nyers 
és férfias, még midőn gyermekéhez szól is"; járása 
pedig íigystlon, méltóságtalan.

Számos és fényes kisérot követi, midőn a ká
polnából távozik, mely körül mindenekelőtt Asz- 
szizi Forene vonja magára figyelmünket, kit Iza
bella már G éve nevez férjének és két hét óta 
gyermeke apjának — a világ előtt. Ez az úgyne
vezett királyi férj szomorú egy jelenség, bárha 
szép alaknak is lehetne őt mondani, ha rendes 
vonásu, halvány és szakáltalan arcában a férfias
ság legcsekélyebb jele is volna kifejezve. Ha 
megszólal gyönge és vékony hangján, valójában 
megijedhetni tőle. Ez egyenetlen királyi párt nem 
szerelem, hanem Fiilöp Lajos francia király ra
vaszsága koritette össze, ki azt remélte, hogy le- 
hetlon majd utódjuknak lenniük. E férfi gyűlölte 
s megvetette nejét, mert nem volt előtte ismeret
len, mikép tudja az egész világ, hogy az ő férji 
szerepe csak köpönyeg, melylyel be kell takar
nia azon erkölcstelen és kicsapongó életet, moly 
miatt Izabella csaknem gyermekkorában neve
zetessé lett, ki már 13 éves korában szeretőjévé 
tette Sorranót, a fiatal testőrhadnagyot s ezt aztán 
fokról-fokra egész miniszterelnökségig emelte.

A királynő kisérotébon látunk továbbá ogy 
még mindig szép, elegáns és vonzó asszonyt, Iza
bella anyját, Krisztinát, ki egy Munos nevű kö
zönséges hadnagygyal élt tilos szerelmi viszony
ban, miglon azzal titokban össze is kelt. Izabella, 
hálás akarván lenni azért, hogy anyja már gyer
mekkorában vitt kicsapongásai irányában is el
néző volt, onnok szeretőjét, Munost, hercegi rangra 
emelte.

Természetes, hogy a királynő kíséretéből a pá
pai nuncius és későbbi toledói érsek, a hírhedt 
névre emelkedett Claret atya mellett nem hiány
zanak páter Fulgoncio és a szintén hírhedt apáca, 
Petrocinio testvér, kik igen értik, hogyan kell a 
bűnei miatt némelykor mégis nyuglmtlan király

nőt mogvigasztalniok, mindennapi mondásuk ez 
lévén: „Izabella lányunk, ajándékozzál az egy
háznak s ajándékozzál nekünk, mint az egyház 
hű szolgáinak sokat . . s mi imádkozni fogunk 
éretted, hogy ne juss a purgatoriumba vagy a po
kolba.“ S a babona tudatlanságában, az érzékiség 
és tétlenségben neveltetett Izabella tele marokkal 
szórja nekik a kincsüket, naponta többször hall
gat misét és nyugodtan követi el a —  bűnöket to
vább.

A mint Izabella ezen emlitett egyének kísére
tében kilép a kápolnából, szeme egy egészségtől 
duzzadozó és tenyeres-talpas ifjún akad meg, ki 
szerényen foglal helyet a folyosó ajtajában, kar
ján a valenciai herceg köpenyét tartva. A nem 
szép királyné arcán megelégedett mosoly lebben 
ol, mert hisz ő nagy tapasztalatokkal bir az erő- és 
egészségtől duzzadozó férfiúi szépségek megíté
lésében. Sőt még egyszer vissza is tekint a tenye
res-talpas ifjúra, és kegyesen biccent neki fe
jével.

S ki ez a szerencsés halandó? . . . Atyja Nar
vaez tábornagy kuktája, ő maga pedig ugyanan
nak borbélya és inasa. Neve Marfori.

Ez volt Izabellának első találkozása Marl'o- 
rival.

Izabella, kinek járását a hermelines királyi pa
lást sem tudta fejedelmivé tenni, szemeibon az 
érzékiség boldog Marfori-mosolyával haladt elő
re a kápolna folyosóján. Már felnyílnak a holle- 
bárdosok termének ajtószárnyai, itt azonban a 
menet felakadt a kiváncsi tömeg előnyomulása 
miatt, melyből egy öreg, őszhajú, magas, de sovány 
testalkatú pap alakja válik ki. Ez előre tolakodik, 
s mint valami folyamodó, a királyné előtt térdre 
borúi. Egyszerre azonban éles tőrt von ki talárja 
alól, s villámgyorsan felugorva, azt Izabella mel
lébe döfi.

A királyné holt halványan, félelmesen folsikolt- 
va roskad don Narvaez karjai közé, a fehér hajú 
pap azonban vadul kacagva kiáltja :

— H ejhterim a! most ez legújabb к urálid V 
(cortejo ?) Légy átkozott! Le Izabellával ! le a 
Bourbonokkal! (Abayo la reyna Izabella! abayo 
Bourbonos!)

Izabella sebe azonban csak jelentéktelen. A 
tőrt feltartóztatta a királyi palástba aranynyal 
hímzett címer, s csak nehány vonalnyira hatott be 
a húsba. A vogyészi kutatásból kitűnik az is, hogy 
a tör nem volt megmérgezve.

18*
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rágsz ár n törzsből kinőtt, kis lyukat vájnak, moly
bon a kiforró nodvnok össze kell gyűlnie.

Lzen nedvei azonban olojénto mindjárt nem 
használhatni, azért a lyukba rostokat vagy vé
kony gyökereket tömnek, melyek abban mint
egy két hétig maradnak s csak ezután vájják a 
lyukat tágabbra, mire megkezdődik a szüret, mi 
eltarthat két hónapig is. A munkás t. i. minden

már másként gyomorbajt okoz. Ha azonban rö
vid ideig tartó erjedésen (forráson) ment keresz
tül, akkor pülque-nak nevezik ; ártalmatlan, nem 
igen erős, üdítő itallá válik, s ily minőségben bor
zasztó mennyiséget fogyasztanak el; belőle Mexi
kóban.

A mexikói agávo azonban szintén igényel mű
velést., mert bár vadon is tenyészik az országban,
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A test belső melege.
Л tudomány mindon testben szunyádé meleget 

talál, ennek csak ébrcsztetnio kell, hogy jótékony 
vagy káros hatását éreztesse. Az acélt a kovához 
ütik s azonnal annyimeleg jő létre,hogy a lepattanó 
acélparányok izzókká lesznek ; e még nem eléggé 
kiderített műveletnél sokkal érthetőbb példa, ha 
mészre egy kis vizet öntünk ; a mész nem sokára 
oly forróvá lesz, hogy kezünkben sem tarthatjuk 
többé, a vizet azonban a mész nem szívta magába 
olyformán, mint például a szivacs, hanem azzal 
benső összeköttetésbe lépett; vegyük kézhez pél
dául a most már nem igen használatban levő lég- 
gyúeszközt; a nyomóval történő erős nyomás kö
vetkeztében a lég összenyomatik és a nyomóra 
alkalmazott tapló meggyül. Fémek kovácsolás 
által izzókká válnak ; harangok, a harangozás kö
vetkeztében megmelegülnek. Ekként mindenütt 
hőség jő  létre, hol a testek, legyenek azok szilár
dak, folyók vagy légnemüok, ütés, dörzsölés vagy 
nyomás által megsürittetnek.

Mi a szükséges meleget’ rendesen égetés által 
nyerjük, ez nem más művelet, mint az, mely a 
mész oltásánál történik; legtöbb gyúanyagunk 
széneny (Kohlenstoff) és könenyböl (Wasserstoff) 
állanak, ezek égés által a levegő élenyévei (oxy
gen) egyesülnek és ezzel szénsavat és vizet ké
peznek. Ily összeköttetést vegyi műveletnek neve
zünk. Ismerünk még több ilyenemü összeköttetést, 
minőkkel a természetben minden nap találkozunk, 
ilyenek a rothadás és erjedés; mindkét esetben 
szénsav képződik, az elsőben a levegő-, a máso
dikban a cukorban levő élony által létrejövő össze
köttetés által, mindkét esetben melegség is kép
ződik, moly gyakran 30 K. fokig emclkcdhotik s 
igy a rothadást és erjedést lassú elégésnek nevez
hetnek, habár fény és tüzképződés nélkül.

Lássuk most, mily vegyi műveletek eredménye- 
zék a test belső melegét.

A  test tápláltatásánál az eledelek több oly vál
tozáson mennek keresztül, melyet könnyen az er
jedéssel összehasonlíthatnánk; a nyál, gyomornedv, 
epe, hasnyál és bélnedv kemnyelisztre orjesztőleg 
hatnak és azt cukorrá változtatják;' látjuk, hogy 
az elodolek némely részei rothadásba mennek át 
és eltávolíttatnak, mások ismét vérré változnak, 
moly az izmok, csontok, zsir sat. képzéséro szol
gáltatja az anyagot; végro pedig még egy más 
müveletot látunk az állati tostbon, mely a szüle
téstől a halálig tart, molytői az élet tétoloztctik 
föl, s ez a légzés.

Az emberi élet fentartására nem az egész leve

gő szolgál, hanem annak csak ogy részo : az élony, 
azonban ez maga még sem szolgálhat élet-elemül, 
hanem hogy a levegő használhatóvá váljék, lég- 
onynyel van vegyítve, azért a lovegö 100 rész
ben csak 21 rész élenyt és 70 rész légonyt tartal
maz ; minden más arány az életre káros befolyás
sal volna.

A levegő a szájon át a légcsőn és annak faszorü 
elágazásain keresztül a tüdőkhöz ju t; maguk a 
tüdők két 'szivacsos, ruganyos szer, melyek a 
szív két oldalán feküsznek; a bal tüdő valamivel 
keskenyebb és mindig két lobenynyel bir, a jobb 
valamivel szélesebb és három lobenyü. A test min
don vére a jobb szivgyomrocsból a tüdőkbe vezet
tetik s itt bár nem közvetlenül, a levegővel jő  érint
kezésbe.

Azon vérodények, molyek a vért a tüdőkbe vo- 
zetik, mindinkább olágoznak,mig végro igen finom? 
puszta szemmel ki sem vehető edényekbe,az ugyno 
vezett hajszálodényekbo oszolnak el, ezok hálót 
képeznek és a tüdő apró sejtjeineldfalait -  özek 
a tüdő átmetszési felületén egymással soha össze
függésben nem levő apró likacsokként láthatók 
beborítják.

A kilehelt levegő a belehclttől az által külön
bözik, hogy abban nagyobb mennyiségben van je
len a szénsav és vizgőz s hogy kevesebb benne 
az éleny ; rovására tehát szénsav és vizgőz képző
dött, azaz lassú elégés történt; korábban azt hit
ték, hogy ezen elégés magukban a tüdőkben tör
ténik, ez azonban téves nézetnek bizonyult be, 
mert az elégés a test mindon résziben a hajszál- 
edényekben történik; a tüdő hajszálodényoi csak 
felveszik a levegő élenyét, hogy az a test nagy 
haj száledény hálózatai által az egyes szervekhez 
vitessék, ezek szétomlása adja az elégési termé
nyeket, melyek mint szénsav és viz a tüdőkből is
mét kikiiszöböltotnok.

Az állati meleg e szerint valóban égés terménye, 
melyre a levegő élenyo szolgáltatja az anyagot

Ha már most megleltük azon forrást, melyből 
a test melege származik, akkor nőm fog’többé no- 
hözünkre esni о meloget fentartani és m egóvni; 
magától értetik és a tapasztalat bebizonyította, 
hogy azon molegmenyis^g, mely valamoly elégés
nél fejlődik, egyenlő marad akár gyorsan, akár las
san történjék; az elégési termények mennyiségé, 
bői tehát az elégett anyagok mennyiségére és igy 
a kifejlődött melegre kell következtetni.

Ezen mologfejlosztö élotmüvoletot kényünk sze- 
szorint fokozhatjuk. Mindon tostmozgás, minden
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nagyobb erőkifejtés az anyagok gyorsabb átvál
tozását, gyorsabb lélogzotvétolt s gyorsabb vérke
ringést eredményez, ez által tehát nagyobb mo- 
legmonnyiség fojlosztetik; hogy ez azonban a test
nek ártalmára no legyen, egyúttal a bőrkiszivár
gás is fokozódik, azaz : izzadunk s ez által a fölös- 

* leg melogmonnyiség eltávolittatik. Gyöngébb moz
gásnál, különösen alváskor, lassabban lélegzőnk és 
kcvesobb meleget fejlesztünk, azért hidegben ha 
erősön dolgozunk, vagy gyorsabban járunk, nem 
fázunk annyira, mint ülve egy gyöngén fütött szo
bában ; azért takarózunk be lefekvéskor, hogy az 
alváskor kifejlesztett csekélyebb melegmennyi
séget összetartsuk, azért ha kemény télben járni 
kénytolenittotünk, mindaddig óva vagyunk a meg
fagy ás ellen, mig az álmot elkerülhetjük.

Tehát minél több meleget veszitünk, minél erö- 
sobb mozgásokat toszünk, minél ^gyorsabban lé
legzőnk, azaz minél több élenyt viszünk a gyor
sabb vérkeringés következtében a testbe, annál 
több táplálékot, különösen szénsavdúsat kell, hogy 
élvezzünk.

Forró nyári napokon kevesebb az étvágyunk, 
mint kemény télben s ez természetes; mert forró 
évszakban kevesebbet veszítünk életmelegünk- 
ből, mint a hidegben, s igy kevesebb a szükséglet 
annak helyrehozására. Azért a délszak lakója 
gyümölcsöt eszik, mely nem tartalmaz több, mint 
12 százalék szénenyt,mig az éjszak lakója szalon
nát és zsirt fogyaszt, melyen a szénony 60— 80 
százaléknyi.

Éhség hideget szül, mert a molegfejlődés az 
éhező testben csak a levegő élonyével történő 
összeköttetése által jöhet létre; hideg és éhség 
tönkre juttatják a testet; о kettő egyetemben sem- 
misité meg az Oroszországból visszavonuló nagy 
francia hadsereget; zsiradékok, szénonydús táp
lálékok képezik a legjobb óvszert a hideg ellen, 
másrészt meleg ruházkodás az evés szükségletét 
csökkonli; a meztelen indus, a nagy hidegben va
dászó eszkimó egy fél borjut megemészt; nincs 
ragadozó állat a forró égöv alatt, moly a sarkkö
rök jégmedvéivol az étkosséget illetőleg összeha- 
sonlittathatnék.

A természet tehát törvényül szabja elénk, hogy 
táplálékunkat a légzés monnyisége és a hőség el- 
voszéso arányában élvezzük. Valamint a déli tétlón 
lakónak nőm szabad több, a tevékeny éjszakinak 
nem kovosobb szénony és vizet fölvonni tápláléka 
által testébe, a nélkül, hogy egészségének ártson, 
úgy nekünk, változó égalj lakóinak, nyáron ko- 
vesbiteni, télen szaporítani kell táplálékainkat; 
igaz, hogy egy részt éhség, másrészt a túlélvozés

undora megszabja a szükséges határt, de a mily 
sziveson teszünk eleget az elsőnek, oly kevéssé sze
retünk a másiknak eleget tenni; átalában keve
sebb ombor éhezik, mint amennyi túlterheli gyom
rát. A szegény, egyszerű tápláléka mellett, termé
szetesen kovésbbé van ennek kitéve, mint a gaz
dag, ki változatos és fűszeres eledelek által mester
séges ingert teremt magának. Azért mértékletlen- 
ség következtében több betegségnek is van alá
vetve a gazdag, mint a szegény, mert ha ez ritka 
alkalmakkor el is felejti a mértékletesség szüksé
ges határát, a bajt tevékenyebb életmódja és erő
sebb munka következményéül történő sebesebb 
légzés által könnyebben helyrehozhatja.

Gazdag asztal, ülő életmód mellett, a mozgás 
és lehűtés szükségletét kelti. Az Íróasztala mel
lett ülő tudós gyengén lélegzik, mert szelleme 
tevékenysége a test tevékenységét alább szál
lítja. Amannak a szabadban üdülést szerezni, 
hegyre mászni, hideg levegőben vadásznia kell, 
csak úgy mint emennek: az előbbi, hogy a túl
ságosan élvezett táplálékot megemésze, az utóbbi, 
hogy míg szelleme nyugszik, megeröltetes által 
a légzés gyorsíttassék. A fáradt munkás gyakran 
nem fogja fel a szobatudós életmódját és irigyli 
sétáit, melyeket henyélésnek nevez, nem tudva, 
hogy annak a sétára ép oly nagy szüksége van, 
mint neki magának a pihenésre végzett munkája 
után. Veszélyes tévedés pedig az, ha a szobában 
ülő elvesztett erejét bővebb táplálat által igyek
szik helyrehozni, a helyett, hogy eztannal inkább 
mérsékelné, minél többet dolgozik szellemileg.

Étkezés után, különösen szeszes italok élvezete 
mellett gyakran óhajtunk hidegvizet; a fokozott 
belső meleg, lehűtést keres, de ez áltál a légzés 
gyorsíttatik s a túlságos szénköneny eltávolitta
tik. S igy hideg fürdők épen úgy fokozzák az 
étvágyat, mint hideg levegőben történő mozgás, 
mert az elveszett meleg mindkét esetben helyre
pótoltatást keres. Minden erősebb kedélyizgalom, 
mint öröm , fajdalom, harag, félelem, befolyással 
bir étvágyunkra a szerint, a mint ezek következ
tében vagy lassabban vagy sebesebben kering a 
vér ereinkben.

Hangos, tartós beszéd, valamint a gyermekek 
kiáltozása ; szintén nagyobbitják az étvágyat, mert 
ezek következtében a légzés sebesebb lesz; azért 
történik, hogy társaságban élénk mulatozás mel- 
lott ártalmas befolyás nélkül többet ehetünk, mint 
a magános asztalnál.

Alvásközben -  mint fönobb mondók —• las
sabban lélegzőnk, azért misem ártalmasabb, mint 
mértéklotlon vacsora; ilyonkor azon beteghoz
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(JA I) го с ко ni kísértet. (S/.ttvego a ‘282. oldalon.)



A brockeni kisértet.
Strohbart néhány év előtt igen érdekes útiraj

zokat bocsátott közre a németországi Schwarz- 
waldnak (Feketeerdőségnek) novezett s több or
szág és fejedelemségbe benyúló terűiéiről, pom
pás illusztrációk kíséretében.

Ez úti vázlatból közöljük mai számunkban a 
brockeni kisértet cimü megragadó képet, mely 
csodás természeti tüneményről igy ir utazónk :

Tanyánkat Ilsenburgban ütöttük fel. Megpihe- 
nésüuk után másnap hajnalban két órakor keltem 
föl. A völgyet, miként múlt reggel, most is köd 
boritotta, a hideg éles volt s a körülfekvő táj dér
től fehérlett." Mindenek előtt megkerültük az il- 
senburgi hegyet, hogy közelről bámulhassuk an
nak csodás és óriási szikla-alakzatait. Miután 
magunk mögött hagytuk a Schiorko felé vozotö 
útnak jó  részét, a Brockon-hegy legfelső síkjára 
jutottunk azon percben, midőn a nap olsö sugá- 
rait lövolte szórté s látni ongodé a nagy távolban 
levő tárgyakat is.

Vozetőm, ki mindeddig egyenes irányban ha
ladt előre, egyszerre jobbra-balra kezdett tekint-

getni, s magával vont ogy magaslatra, honnan 
több percen át csodálhattam azon nagyszerű tü
neményt, melyet e vidék lakói a brockeni kísér
tetnek neveznek.

A hatás valóban megragadó.
A hegység nyugati részéből t. i. egyszerre sűrű 

sötét köd emelkedők föl, mintegy óriási függöny 
a föllegek és a völgy közt, melyen olébb szivár
vány képződött, mig lassankint valami határzat* 
lan alakok kezdenék rajta lerajzolódni. A határ- 
zatlan légi alakzatok mindjobban kifejlettek s 
először is éji szállásunk tornyát különböztethet
tük meg, csakhogy óriási mérvbon nagyítva, azu
tán pedig saját alakjaink is megjelentek retteries 
nagyságban. S hogy a tünemény még különösebb 
legyen, mindezen légi alakok körvonalait a 
szivárvány szinoi szegélyezék.

Éji szállásunk ablakaiból ugyanozon időben 
több utazó látta fölkelni a napot, de ogyik sem 
gyönyörködheték a hogység nyugati oldalán min
ket annyira meglepett rendkívüli tüneményben, 
melyet Gröthe is bolészőtt „ Faust“ -jába.

„Huszár-bravúr.«
(Korrajz, hasoncimü mülapuokhoz.)

(Vége.)

A kérdéses nap déli 12 órájára a kommandi- j Okot kérte föl Albrocht főhorcog, hogy tolmácsok 
rozó generális körlevél által hivott ogybo szállá- j legyonok.
sára sok főtisztet. Bem apó is Bécsben volt akkor | Dávid a eugs-káplárnál jelontotlo magát, s az 
és szintén meghivatott és meg is jelent. A különben j tovább vezette a kapitányhoz, ez az óbesterhez, 
a jelenlevőkön kívül csakis ö törte a magyar ki elejétől végig kikérdezte. Szegény Dávid toro
nyéi vet, meg a brigadéros generál: gr. Vrbna* dolmosen bevallott mindont. Do monyiro olbámhlt,
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midőn gr. Dóim maga mollc a batárba ültotte. 
Dávid sokszor clbeszélto, hogy obben az volt a 
logboszantóbb, hogy nemcsak lovát kollett ott 
hagyni, hanem a batárban csákóját is le kellett 
venni, mivel az a hosszú forgóval nem fért el. Út
közben azon gondolkozott : hogy mily szerencsét
len ember ö, ki most ismeretlen sorsa elé megy, 
pedig a kaszárnyában ma még a menázst sem 
fogyasztotta el, mert 12 órakor már rapportra 
kellett mennie.

Végre megérkeztek Albrocht főherceghez, s 
nőm sokára bevezették Dávidot a fényes tiszti 
társaságba. Illedelmesen megállt az ajtónál és sza
lutált. Albrocht főherceg Dem és Vrbna által in- 
téztotett hozzá kérdést a történtek felől, s a hu
szár el is mondott mindent, a mit a két tolmács 
németül ismételt. „Hoch! Vivát!“ hangzott erre 
mindenfelől. Dáviddal lotétotték kardját, s mond
ták neki, hogy tegye magát „komóttá.“ Л huszár 
most kezdte sejteni a valót. A generálisok ezüst 
pénzeket tettek a legény tarsolyába, és szivarok
kal kínálták meg.

Nem sokára asztalhoz ültek. A huszár lévén a 
nap hőse, az első helyet kapta, s hozzá vittek 
minden tálat először, mint ezt olvashatni akkori 
bécsi lapokban is.

Ebéd előtt volt szilvórium és egyéb étvágy- 
gorjosztő szeszes ital, a mit Dávid soha sem ve- 
tott meg, s ez volt fő oka, hogy a fényes társaság
ban elég jól kezdte magát találni. Csakhamar 
aztán borok következtek, a mit a huszár kínálat 
nélkül is szivosen fogyasztott, hát még most, mi
dőn mindig töltögették poharát. Л harmadik tál 
után nagyon fészkelődéit a széken. „Óhajt vala
mit?“ — kérdezték. Dávid nngvallotta, hogy 
még soha som ült ily hosszodalmasan asztalnál 
és a katona-életben már megszokta, hogy monázs 
után ogyot nyújtózzék, vagy pucoljon valamit.

Vagy rágyújtunk, és lomogyiink a kantinba, és 
ogyot ugrunk addig, mig vakarásra fúj a trombi
tás. Nagyot nevettek, s Dávid végig ülte az ebédet.

Ekkor kérdezték tőle, hogy mit tesznek a ka
szárnyában ebéd után ? „Rendesen táncolnak is 
egyet a markotányosnékkal,“volt a válasz. „Van 
a cugunknál egész banda, hegedűs, klarinétos, 
kontrás“ — „Mit szeretne táncolni?“ Dávid elég 
figyelmes volt azt mondani : „dájcsot.“ Erre Al
brocht főherceg valamit jegyzett egy papirszeletrc 
s azt kiküldte.

— Megelégszik-o, ha a tánchoz fütyölni fo
gunk ? — kérdezték tőle.

— Füty-szó mellett is táncolunk mi, — felelt 
Dávid.

Pár pillanat múlva belépett Albrecht főherceg 
neje, Iiildegarde hercegasszony. Vrbna biztatni 
kezdte Dávidot, ‘hogy táncoljon. A huszár kissé 
röstelkedett,azután oda ment a hercegnéhez, össze- 
iitötto előtte sarkantyúit, s huszáros tempóval át
fogta. A generálisok polkát fütyültek. Egyszer 
körül forogtak, s aztán vége volt a táncnak. Tánc 
után a hercegné hat darab körmöci aranyat csúsz
tatott Dávid markába, azután eltávozott.

Bécsi lapok azt Írták, hogy az orosz cár nevé
ben adták a 6 aranyat, sőt azt is írták, hogy a 
cár személyesen adta át, de Miklós cár akkor 
nem is volt Bécsben.

A tánc után Dávid engedőimet kért, hogy tá
vozhasson, mert lovát nőm bízta senkire, s itt az 
abrakolás ideje.

Engodelmet adtak neki a távozásra, és Dávid 
ballagot a kaszárnya felé.

Ez a hiros huszár-bravúr történote, melyről 
még csak ezután, a kitüntetés után beszéltek so
kat a bécsiek.

Dávid a kapott ajándékokból nagy vendégsé
get csapott a kaszárnyában.

Percnyi Krisztina menyasszonyi hozománya.
E lapokban egy hasonló közlomény alkalmá

val volt szerencsém megemlíteni, hogy minő ok 
totto szükségessé a kiházasitási hozomány hitolos 
vagy törvényes személyek előtti összeírását. Az 
alábbi közleményben összeírt tárgyak nevo, anya
ga, rendeltetése nem sok különbséget mutat a 
mai és az akkori kor közt; kevesebből, mint attól 
kozdvo a mogolőző száz év, mert például, mig a 
17 ik században nem ritkán látunk „Spanyol
módra“, „Lengyolmódra“ , „Törökmódra“ , „Olasz
módra“ készített ruhanomüokot: ebben ogyotlon

ogy se fordul ilyon elő s minden darabot a ma- 
fjycirosság jollomoz.

Az okmány mai helyesírással cképen követ
kezik :

Ao 1727. Die 13. Jan. (1727. év január 13-án.)
Az Tekintetes és Nagyságos Holler Pál uram 

házastársának, Tekintetes Nagyságos Porényi 
Krisztinának ezeket adtam : Egy sokfélo solyom- 
mol, aranynyal varrott ágyravaló. Egy karmasin 
szin selyemmel aranynyal varrott ágyravaló. Egy 
karmasin szin sclyommel ozüsttel varrott ágyra-
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való. Ugyan aranynyal és sokféle selyemmel 
varrott ágyravaló. — Ugyan ezüsttel és karma- 
sin szin selyemmel varrott ágyravaló. — Sárga 
selyemmel varrott rece ágyravaló. — Fej éressél 
varrott ágyra való. — Fehéressel írás után varrott 
ágyra való. — Fej éressél, írás után varrott, kék 
szin ágyra való. — Fejéressel, fekete selyemmel 
varrott ágyravaló. — Sokféle selyemmel, irás 
után varrott ágyravaló. — Beczés ágyra való. — 
Ismét holmi aprólék varrások, kik készen nincse
nek. — Ugyan 40 paraszt lepedő. — Zöld se
lyemmel varrott ágyravaló. — Fekete selyem
mel, fejéressel varrott ágyravaló. — Adtam há
rom vég kamuka asztal keszkenőt, kiben min- 
donik végben 16 sing vagyon. — 17 sáhos ab
rosz, kit magam szőlettem (igy). — Ugyan 17 
sing kamuka abrosz egy végben. — Egy darab
ban 10 asztal keszkenő. — Ugyan más végben 
22 asztal keszkenő. — Ugyan más végben va
gyon 20 asztal keszkenő. — Viola szin tcrcenáll 
szoknya vállastul. — Zöld sima bársony szoknya, 
széles arany kötéssel, vállastul. — Ttizszin sima 
bársony szoknya, ezüst kötéssel, vállastól. — Kar* 
masinszín bársony szoknya, széles arany kötéssel, 
széles arany csipkével vállastul. Francia kék atlac 
szoknya, arany virágokkal, vállastul. Tüzszin vi
rágos atlac supellát. — Ugyan egy kék tafota 
supellat. — Egy aranyos paplan. — Ugyan más 
selyem paplan. — Egy zöld bársony ezüst kötés
sel, nyesttel bélelt mente. — Egy ezüst öreg me
dence, mosdójával és fedelével együtt. — Tiz 
nagy ezüst pohár. — Egy ezüst palack, aranyos. 
— Hét ezüst gyertyatartó. — Egy aranyos só
tartó. — Tiz rend gyöngy, nagy szemek. —

Ugyan nyolc rend gyöngy nyakba való. — Egy 
pár fülbe való, 36 rubint bonne és kétszom gyöngy. 
— Egy reszkező tü, zafir bonne, mint fél dió. — 
Nyolc rend gyöngy nyakbavaló, apróval össze
fűzve. — Hét arany boglár, egyikben egyikben 
egy szem rubint, négy kurta (?) gyöngy körülötte.

Tizenegy arany boglár, ogy egy szem gyöngy 
benne. — Tizenöt apró arany boglár, rubinos, 
gyöngygyei összefűzve, fejér románcos. — Ugyan 
egy melyre való rózsa, 25 gyémánt és 3 szem 
gyöngy benne. — Ugyan egy pántlika forma, 
kontyra való függő, 21 rubint benne. — 22 sor 
kézre való gyöngy, középszerű. — Egy gyön
gyös gallér, előre való. — Egy gyöngyös fökötő, 
kontyra való. —- Egy gyöngyös párta, 5 arany 
boglárral, mindeniken ogy gyöngy, három ujnyi 
az szélessége. — Kilenc sor aranj lánc, 40 
arany benne, 4 darabban. — Egy arany gyűrű, 
hat rubint benne, szines. — Egy arany gyűrű, 
egy hegyes gyémánt benne. — Egy arany gyűrű, 
kék zafir benne, nagy darab. — Ugyan egy más 
ilyen gyűrű. — Egy kláris öv, ezüst rostélyos 
szemekkel összefűzve, hat sor hólyagosán. — 
Tisztességes hat lovas hintót, hámostul, moly 
ezüstös. — Ugyan alpári .jószág kiváltására há
romezer tizenkét forintot — id est 3012. — Ugyan 
4 nagy ezüst tálat.

Coram me b. Wolfgangus de Perény m. p. 
(előttem b. Perényi Farkas előtt.) Coram me, 
Emerico L. Barone juniore de Perény (elöltem 
szabad zászlós ifjabb b. Perényi Imre előtt.)

A b. Perényi-család Nagy-Szöllősi levéltárból 
közli : Székely Sándor.

Budjács András páratlan hűsége.
(A csömöri gróf Zayak eimergyíijteményéböl lemásolt ábrával.)

„Midőn az istenek földi pályájukon elfáradta- 
nak, és a csillagos menybe visszavonultanak, 
magukkal elvitték minden kincseit az életnek, 
itt hagyván csak a szerelmet.“ Egy nagy költőnek 
ezen állítása szép ugyan, de csak részben való, 
mert az istenek azon végrendeletükben nem csak 
a szerelemmel ajándékozták meg a halandókat, 
hanem hűséggel is, az elsővel bőkeziileg, az utol
sóval igen is fukaron.

De ha fukaron is, vannak mégis emberi lé
nyek, kiknek az utolsó menyei ajándékból neve
zetes rész jutott. Ezen ritka emberek olsö sorai
ba illesztetését méltán megérdemli Budjács And
rás. Ez várnagya vala Oroszlánkoöi Miklósnak, 
ki a tizenhatodik század elején, a Trencséri-mo-

gyében fekvő, most romba dőlt hassonnevü várat 
birta.

Budjács András, emlitott urával, a mohácsi 
vész előtti időben török fogságba esvén, oz utóbbi 
megszabadítására saját lábszárát, mely uráéhoz 
volt láncolva, bárddal elvágta. Ura igy menekült 
meg és sok visszontagság után, — barát ruhá
ban, gyanúsított neje hozzá való htt ragaszkodását 
megkísértendő, — haza tért, és hitvesét a régi
nek találván, vele még sokáig boldogan élt.

Maga Budjács András sebeiből szintén felgyó
gyulván és szabadságot nyervén, az oroszlán* 
keői várat ő is elérte. Majd később urától, ki őt 
már nem mint szolgáját, hanem mint barátját te
kintette, fekvő birtokot, a királytól pedig Miku-



H A Z Á N K S  Л K Ü L F Ö L D . 285

sóczi elöntivvei nemességet nyert. Ezen nevű 
Trencsén-mogyében fekvő helységben, valamint 
szomszédságában is, Búdjács András egyenes 
utódai még most is nagy számban élnek, de csak
nem egészen elszegényedtek, úgy bogy páratlan 
hüségü törzsökük után alig maradt más öröksé
gük, mint dicső tettének emlékezete és a neki 
adományozott nemesi címer, melyet itt hü máso
latban van szerencsénk bemutatni.

Az Oroszlánkeö család az érintett Miklós uno
kájában, hasonlólag Miklósban, halt ki fiágban 
154(J-ben, és a gazdag birtokörökség számos le
ányutódra szállt, inig az végre mostani tulajdo
nosaik, a gróf Kónigseggek birtokába került.

Valóban méltó volna ezen, szoros igazságon 
alapuló előadottakat, történelmi regény alakjában 
megörökitn i.

A ltudj áts de Felsö-Alikusócs család címere.
(A zay-ugróci levéltár eredetije után.)

Lója Károly.
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nagyszerű. A pokol tornácának fölirata: „hagyja
tok fel minden reménynyel!“ van kifejezve benne. 
Utána a „Purgatórium,“ bármily szépen festi 
a fájdalomérzetet, moly bünbánatból és remény
ből áll, az oszló felhőket, a derűt, s a „Magnificat“ 
hatalmas kara bármily boldogan köszönti is a 
Paradicsom fényét: csak halvány kép ama ko
mor freskó után, melyet a „Pokol“ tár elénk. Nem 
is volt oly hatása, mint amannak, s átalában — 
hatás tekintetében — ez képezte a két est fény
pontját. Liszt nem kapott többé annyi tapsot, 
mint „Inferno“ -ja után.

A budai dalárda elénekelvén három „harci 
dalt,“ melyek inkább mesterkéltek, mint valódi 
hősies szelleműek: következett a „koronázási 
mise“, melyben a roppant nagy zenekart és karo
kat már nem Erkel Ferenc, hanem maga Liszt 
vezénylé.

E mise is eltér az egyházi zene hagyományos, 
egyhangú styljétől. Vegyitve van benne a vallásos 
és drámailag ünnepélyes, sőt némi nemzeties szin 
is csillámlik föl, a mennyiben egy helyen a „Rá- 
kóezi-nóta“ hangjaira ismernek azok, kik egy 
boglya szénában is megtalálnák a gombostűt. E 
misének igen kitűnő részletei vannak, de inkább 
mozaikszorü, mint egyöntetű munka. „Kyrie“-je 
ünnepélyes és emelkedett, a „Glória“ fanfarade-ja 
hatalmas, a „Credo“ régi gregoríáni énekmodor
ban foly, csupán egy orgona (s bizony gyönge or
gona) kíséretével, s mivel igen hosszú, vége felé 
már oly egyhangú, mint a vízesés; a „Sanctus“ 
„Benedictus“ , „Agnus Dei“ kitűnő szépségekkel 
bírnak. A közönség hallgatta, tapsolta is, (bár 
nem valami nagyon lelkesen), de egy csöppet som 
volt elragadtatva.

Átalában nem úgy van már, mint volt régen, 
midőn az „Esztergálni misét“ és az „Erzsébet“ 
oratóriumot — Liszt e sokkal nagyobb müveit — 
hallgattuk.

A kultusz még megvan, de nem a régi bálvány- 
zás többé, mely ne ongedne helyet a bírálatnak 
is. Most a fény oldalaktól nem káp rázik el any- 
nyira szemünk, hogy ne látnék az árnyoldala
kat is.

Például hiába hívják „Hungáriának“ azt a 
symphoniai költeményt, moly a második est első 
számát képezte: bizony Hungária budapesti lakosai 
nem nagyon lelkesültek rajta. Elismerték ebben 
is, hogy Liszt a hangszerelés egyik hatalmas mes
tere, ki csodálatos harmonikus zajokat tud ütni; 
de miután hiába keresték az alapeszmét, az egy
séget e változatosságban (minden műremek az 
első föltételét,) tapsoltak ugyan szokásból és elis

merésből, de nem az a „hozsánna“ volt oz, melyet 
Liszt hallott valaha, s nem csodálnék, ha maga a 
mester mogütödött kérdést csinálna Vörösmarty 
ogy állításából, (molylyol épen a hozzá irt ódát 
végezé): „Van még lelke Árpád nemzoténok V“

Van bizony, s hozzá ogy kis zenészoti képzett
séget is szorzott. Többi közt újabb időkben meg
ismerte Wagner llikhárdot, ki nemcsak a hang- 
szerelés főmestore, hanem igazi nagy költő, kinek 
eszméit meglehet érteni tisztán, s ki a festözonét 
igen okosan műveli, mert szöveget használ hozzá, 
mint a képiró, ki elébb rajzol és azután színez.

Hallottunk még egy bús zsoltárt (a 137-ikot,) 
s ismét a koronázási misét, melyben Reményi Ede 
gyönyörűn játszá a magán hegedű-részeket.

S ezzel vége az úgy nevezett „ünnepeknek.“ 
Igaz, majd elfeledtük a koszorút, melyet első 
este Ábrányi Kornél nyujta át a zenoogyletek ne
vében Lisztnek, mint a zene héroszának és „nagy 
hazánkfiádnak, ki kétségkívül о pillanatban igen 
sajnálta, hogy magyarul megtanulni elfelejtett, 
mert mily szép alkalma lett volna most mogmu, 
tatni, hogy csakugyan szintén magyar ember, ki 
ért a dictióhoz és semmi ünnepet nem hagy a 
nélkül.

A mesternek egy tanítványa is: Leitert György 
adott egy hangversenyt, bemutatva, hogy jeles 
tanítvány. Itt van Mentor Zsófia is, a kedves ba
jor zongoraművésznő, ki azonban nem koncer
tezni jött, hanem csak bámulni a mestert, ki min
dig uszálylyal jár, mint az üstökös.

Rendeztek egy Liszt-lakomát is, s mivel a mes
ter hosszabb időre hazánkban marad, (megy Szek- 
szárdra s a Balaton vidékére,) nem veszünk tőle 
ezúttal búcsút, mert ha itt lesz, bizonyára fog ö 
okot és alkalmat adni arra, hogy még beszéljünk 
róla. A fojedelmok minden lépése történet, s ö — 
zongorakirály.

E héten a múzsának átalában elég tér jutott. 
Láttuk a nemzeti színpadon „Othellót“ aLendvai 
párral, s hallottunk ismét egy kedves költőt a 
Kisfaludy-Társaságban : Tognért, a „Frithiof“ 
szerzőjét, ki oly friss és élénk szellemmel bir, 
mintha az északi nyár egész üdességét bírná. 
Győry Vilmos forditá le „Axel“ cimü költői be- 
szélyét s ezt mutatá be Gyulai Pál által. Egy 
ukrániai szűz megszeret egy svéd lovagot, de vál 
niok kell. A nő búsúl s megy keresni, katonaru
hában, midőn Orosz- és Svédország harcolnak 
egymással. Es a szerelmesek találkoznak is egy
mással ogy csata után , de a lány meg van sebe
sülve, smeghal ifjúnak karjai közt; az ifjút pedig 
utána bú omészti el. Az érzelmek festése , a lián-
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gúlát igen kitűnő о műben, s mi irigyeljük a köl
tőt, ki az orosházi lelkészlak boldog csendjé
ben — ily szellemekkel társalog, mig mi о zajos 
Poston Dux Adolf barátunkkal harcolunk az új 
német színház terve fölött.

Németek, vagy is inkább clnémotesodott polgá
rok, új német színházat torvoznek épp akkor, 
midőn másfelől a pesti magyar népszínház terve 
van szőnyegen. E tüntotésszorü föllépés vissza
tetszést szült, s a visszatotszésnok hangot is ad
tunk. Dux Adolf pedig mindjárt nemzetiségi kér
dést csinált belőle, mondván, hogy ellenezvén a 
német színházat: türelmetlenek és szabadelvüt- 
lonek vagyunk. Isten mentsen! Csak ogy kissé 
előrelátók vagyunk. Látjuk ugyanis, hogy hiába 
emelnek itt nagy némot szinházat, (mórt nagyot 
akarnak), abból megint csak operotte és bohózat
csarnok lesz, s erre kár volna valami nagyon so
kat kiadni, mert a „Schöne Helena“ és a „Prin
zessin Hirschkuh“ ogy szerényebb épülettel is be
érnék. Megpróbálták már itt a német igazgatók, 
hogy regényes operákat adtak, elővették Schillert 
Cetliét; de nem ment; Offenbachhoz] kellett me- 
nokeduiök. A valódi némot művészetnek nem al
kalmas többé a pesti homok, s mi csak annyit 
mondánk: mit fáradnak és költenek arra, hogy 
pálmafákat termői jenek oly földön, a hol ők csak 
bazsarózsákat nyerhetnek, a mi pedig költséges

Vegyes köz
Történeti naptár. Májushó 5-én. Bonaparte 

Szent-Ilonában T 1821. — Eugenia francia csá
szárné született 182G. — A moszkvai néprajzi 
kiállítás, 1867. — Illésházy István *j~ 160(J.

6 .1 lumboldt Sándor *{* 1859. — Noc bárkája az 
Ararát-hogyon megfonoklott a világtoromtéso 
után 1657.

7. Börzsönyi Dániol született, 1776.
8. Gr. Toloky László szobájában szivén lövő 

találtatott 1861. — D’Arc Johanna megszaba
dítja Orloanst, 1429.

9. Erdély 1. Lipótnak hódol, 1688. — Schiller 
Erigyos *i* 1805. — Vörösmarty Mihály és Csa- 
jághy Lóra esküvője 1846.

10. XV. Lajos t  1774. — Francia Erzsébot 
hgnö kivégoztotik 1794.

11. A badoni forradalom, 1848.
Közli: V. A.

— {Deák Ferenc és Vörösmarty Mihály.) Az 
1840-cs évekbon hazánknak két igen novo- 
zotos férfia járt Szabolcs-vármogyébcn látogatás 
végett, hol Tétre Bónis Sámuel,* hol Apagyra
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Az írás így hangzik: „Alólirt ezennel bizonyl
tom, hogy Vörösmarty Mihály, ki egyébiránt 
sokkal jelesebb költö mint vadász, e mai napon 
Tét és Apagy közt kilenc lövéssel egy szalonkát 
lőtt.—- Apagyon, május, 3-án 1845. Deák Fe
renc

Vörösmarty pedig ezeket következőleg bizo
nyítja: „Azon különbséggel, mint az egyszeri 
ember, ki két órai csiholás után végtére kiütött, 
s azt mondta: ejnye! de egyszerre kiütöttem, igy 
a szalonka is egy lövésre, még pedig jó  távolból 
esett e l ; a föllebb előadottak valószínű részét 
nem tagadom. Vörősmarthy Mihály.“ (Ez eset 
ugyan ismeretes, de itt nevek és uj részletek mel
lett van fölujitva.)

K özli: Várady Bálint.
* (A báliéiról.) A két Vestrisről, kiket a ballet 

királyának tartanak, már irtunk vegyes közlemé
nyeink közt. Most pár szóval a ballet történetét 
említjük meg. A régi korban a tánc egyetlen ün
nepélyről sem hiányzott. Csodálatosan hangzik, ha 
azt mondjuk,hogy már a görögöknek hallétjük volt; 
pedig ez úgy van. A harci ünnepélyeken mindenütt 
szerepel a táncos, és említik a táncosokat. Az olim- 
pusi ünnepeken is ott vannak a táncosok, kik mesz- 
sze földről vándorolnak. De női táncosról nem 
hallani, csupán Cleopatráról jegyzi föl a történet, 
hogy táncosnői voltak,kik mulattaták. Terpsichore 
temploma körül egész tánctársaságokat találunk, 
kik a kecses istennő tiszteletére napokig táncol
tak. A rómaiaknál nem volt oly nagy szerepe a 
táncosoknak, mint a görögöknél, de például Pom- 
pejusról, Néróról tudva van, hogy szerették a tán
cot. A népvándorlás zajában elveszett a tánc, le- 
ronták Terpsichore templomát, de a Mediciek a 
művészetek közé emelik Olaszországban. A Medi
ciek udvarában napirenden van a némajáték, me
lyet tánccal kötnek egybe. Egy bolognai akkor 
élt tudós azonban megjegyzi: a nők ilyenkor lelép
nek a színpadról. A XVI. században Baltazarini 
már egész ballet-darabokat rendez és személyze
tében leányok is vannak. 1681-ben Florencben 
már oly balleteket rendeztek, melyekben több volt 
a nő, mint a férfi. A múlt század második felében 
a szép francia táncosnő : Nővérré k. a. kizárólag 
táncosnőkből rendezett balletet,s a balletdarabokat 
ő teremtette meg. Vostris, Gardel és Galeotti az ő 
tanítványai voltak.^ Galeotti Koppenhágában még 
Shakespeare műveiből is balletet csinált. E század 
elején Bécsben virágzott legjobban a már művészi 
jogokat nyert ballot, smost Páriában. A ballet-tör- 
ténctében az idősb Taglioni Mária és Elslor Fán ni

valódi reformátoroknak tűnnek föl, kik sokat tet
tek a plastika és jó  Ízlés érdekében.

SS. (A kakas viadal) sokak által az újabbkor 
által feltalált népgyönyörködtető mulatságnak 
tartatik, holott ez már az ó-korban is divatozott 
a görögöknél, Themistokles által kezdeményezve, 
ki katonáinak szórakoztatásául ez ötletre egy, 
a görögök és persák ellen viselendő hadjárat előtt 
jött. S ez nem kevéssé jellemzi az ügyes hadve
zért, ki felszólitá katonáit, miszerint ö nekik any- 
nyival is nagyobb kötelességük elszántan küz
deni a harcban, mivel ez állatok is utolsó csepp 
vérükig védelmezik önmagukat, a nélkül hogy 
egy magasabb cél, mint pl. a haza biztonságának 
fentartása, lenne szemük előtt. — Ennek emléke
zetére aztán — mivel a győzelmi tény végrehaj
tatott — Themistokles rendeletéből minden évben 
tartottak nyilvános kakas-viadalok. Mint tudjuk, 
újabban különösen az angolok karolták fel e bi
zonyára nem a legjobb Ízlésre s művészi töké- 
lyesbülésre mutató idő- és kakas- ölést.

— K. F- — (Az aszszonyok hiúsága külön né
peknél.) Khinában a nők kitépik szemeik szőrét, 
hogy kicsinyded szemiket még kisebbekké te
hessék ; szájukat cinóberrel festik be, mert ezt 
különös szépségnek tartják. A török asszonyok
nál szokásban volt szempilláikat megaranyozni s 
körmeiket rózsapirosra festeni. A grönlandi nők 
kék és sárga mázzal kenik arcaikat. A japán iák fo
gaikat is megaranyozzák. Natoliában az asszonyok 
10 hüvelyknyi magas fej kötöket hordanak mar
hafagy gyúból. Khinában pedig fejeiket réz vagy 
arany madárral ékesítik, melynek csőre az asz- 
szony orrahegyét érinti, mig a szárnyak homlo
kát s halántékát fedik, a hosszú, fölfolé álló fark 
pedig kócsagtoll gyanánt szolgál.

— K. F. (A gyász-színek külön népeknél.) Minden 
népnek van saját’gyász-szino. Az európai a feketét 
választá ; a syriai az égkéket s ibolyaszint ; az 
egyiptomi a halvány-sárgát ; a szerocson a szür
két, a japáni a fehéret. Midogyik e népek közül 
a választást komoly, való érzelem szerint tövé. A 
syriaiak az égkéket választák, jelképül azon hely
nek, hova halottjaikat jutni óhajtják. Az egyipto
miak azt hiszik, hogy a halvány-sárga szili az 
élet s minden földi remény enyésztét jelképezi. A 
szerecseneknél agyászszin szürke, mivel a föld is, 
melybe a halottak visszatérnek, szürke. A japáni- 
ak fehér gyászszino a meghaltak életének tisztasá
gát jelzi. Nálunk európaiaknál pedig a fekete szili 
jelenti, hogy minden földi élet söröm elsötétül.

Peaten. Nyomatott az „Athenaeum" irodalmi én nyomdai r. táraidat nyomdájában. 1869.








