


T A R T A L O M .

Cikkek: „A boszu.“ (Elbeszélés.) P  J.-töl. —  „A tenger 
alatt.“ P . J-tol. (Folyt.) — „Erdélyi képek. XVIII. Bálik* 
vára.u Közli : Palaki Ferenc. —* „A kalapos király.“ (Köl
temény-töredék Ányos Páltól.) Mihály Tivadartól. — „A  
hydra.“ Szováthy Lajostól. -  „Egy hét története “  Vajinai 
Károlytól. —  „Vegyes közlemények.“ — „Irodalom.“  — 
„Szerkesztői üzenetek. — „Újdonságok.“

Képek : Gyermektalálás. — A gyermek viszonlátása. („A 
boszu“ cimíí elbeszéléshez.) — A spanyol cigánycsalád. (Dó
ré G. rajza.) —  Balika vára Erdélyben. (Szathmáry N. raj
za.) -  1 . A hydra táplálkozó helyzetében. 2. Anya-hydra 
egy sarjjal. 3. Anya-hydra másodnemzedékkel.)

írod aló ni,
_(Bálh Mór váciiitcai könyvkereskedése kiadásában) ezút

tal egész csomó oly könyv jelent meg, mely nemcsak az iro
dalom minden barátját, de szépirodalmi tartalmánál fogva 
különösen hölgy közönségünket is érdekelheti; e müvek :

1. „A nevető ember“ ; Hugo Viktor ezen világhírű legújabb 
regénye magyarban (Huszár Imre fordításában) előbb jelent 
meg, mint más nyelveken. Az egész négy kötetből fog állani

a sajtó alól most kikerült első kötet majdnem 400 lapra
terjed; ára 2 frt. , .. A .

2. Jean de Ohazol“ : szintén kellemes feltűnést okozott
francia regény Uchaid Máriától; fordította Huszár Imre ; két 
vastag kötet; ára 2 frt 40 kr. . . . .  .

3. „Szemere Bertalan naplója“ , melyet a nemrég elhunyt 
1849-dikei magyar belügyminiszter száműzetésében irt. Ez 
érdekes műből az első füzet fekszik előttünk ; ára 1 frt.

4, -Pártjaink feladata a választások után“ ; irta Toldy 
István ; ára 1 frt 20 kr. Tudni való, hogy Toldy Is tván mi
niszteri titkár s Lónyay pénzügyminiszter kezében ö is toll.

— (Megjelent az „ Erdélyi Múzeum-egylet Évkönyvei“ -böl) 
az 5-dik kötet első füzete ; szerkeszté Brassai Samu ; ára 
1 frt. Ez évkönyv erdélyi tudósoktól hoz jóravaló munkála
tokat, s tán nem lesz érdektelen megjegyeznünk, hogy né
mely cikke, tán az újabb politikai viszonyok iránti tekintet
ből, nemcsak magyar, de egyúttal osztrák nyelven is ki van 
benne nyomtatva.

— (A Szily Kálmán által szerkesztett „ Természettudományi 
Közlöny“) ez idei 5 dik füzete megjelent, igen számos érde
kes cikkel; egyik cikk többek közt a siami ikrekről szól, 
mely torz-szülötteket mintegy félév előtt lapunk ösmerteté.

Szerkesztői üzenetek.
— Budán : Pr. Gy-nek. A tehetség nem mindig jár ké

szültséggel karöltve, költői müvekben pedig mindkettőnek 
kell nyilvánulnia. E nyilatkozat után érteni fogja ön, hogy 
miért nem adjuk a „Világosságot“ sem, melynek vége szinte 
banálissá válik a merész költői kicsapongás hajhaszatában.

— Pesten; L. Jnek. A most küldöttek egytől egyig jó- 
ravalók, s a k i ily gazdasági dolgokkal szokott foglalkozni, 
attól reméljük, hogy a „Heti Posta“  számára a gyümölcste- 
nyésztésröl is igen’jól fog írni.

— Pesten: Bt. M.-nak. A „lausauni“  talán jöhet testvér

lapunkban, bárha enernüek ott is nagy számban várnak ezt 
megelőző közlésre.

—  Pesten : M. P-nak. „Az anyagcseréről“  a közlendők 
sorába jutott; a másik nem.

—  Veszprémbe: J. J-nák. Kísérletnek megjárja, a kritikát 
azonban meg nem állja.

—  Eperjeskére : К. E. Ha tér nyílik rájuk, felhaeználhat- 
hatjuk mind a két rendbelit. A másik óhajtást illetőleg: va
lóban nincs felesleges.

Ú j d o n s á g o k .

* ( A  f ő r e n d i h á z )  már készen van föliratával. 
A  javaslatot az e hó 15-én tartott ülésben csekély  
és lényegtelen módosítással elfogadták.

* (Az u d v a r )  már csak rövid ideig lesz Gödöllőn- 
A király  e hó 12-kén este ment Bécsbe, a k irá ly
né is csak e hó 24-ikén vagy 26-ikáig időz G ö 
döllőn. Ez alatt egyszer m ég a király is 1 érán dúl 
pár napra, s akkor tán Budán is ád kihallgatást. 
R u dolf főherceg most reggelenkint 7 — 8 óra k özt 
eg y  magas paripán szokott kilovagolni, gr. Latour 
va gy  gr. Pálffy kísértében. M. Valeria főhercegnőt 
fél tizenkettőkor sétáltatják. Királyné О Felsége 
gyakran sétál a parkban, olvasgat, d. u. 5 és 6 
közt lovagol a környékben, mig Gizella főherceg
nő sétakocsizást tesz. E z a göd öllő i napirend, 
midőn szép idő van. M üncheni hírek szerint K i
rályné ő felsége e nyár folytán —  nővére : a ná
poly i királynéval együt — hosszabb időt szándé
koznék  tölteni a szép starnbergi tó mellett,

* ( A  k ö z o k t a t á s i  m in is z t é r iu m )  a győri árva alap 
jövedelm éből 1869-ik évtől kezdve több uj ösz
töndíj rendszeresitettt, és pedig a követkézé árva
alapit vány oknál : a győri királyinál 5 száz, és 14

hatvan forintost; a győri D labáos-félénél 2 száz. 
és 3 hatvan forin tost; a győri Észtorházy-félénél 
2 száz és 3 hatvan frtost.

* [T e m e s b e n  a  fdsbecskereki k e r ü l e t b e n ,) m elynek 
képviselőségéről V u kovics lem ondott, G or öve m i
nisztert készülnek megválasztani. A z a hire van 
ugyan is, h ogy ha m egválasztják : akkor ö, mint 
tem esmegyei, az árva-m egyei kerületről lem ond- 
na, m elyből úgy is Stefanidesz engedte magát ki- 
szorittatni, s most a két kerületet jobbold ali fo g 
lalná el.

*  ( A  h o n v é d - t o b o r z á s )  m indenütt rósz eredm ény
nyel folyt. Ú jabb  rendelet szerint m inden közhon 
véd, a már kiszabott díjon kívül, öt forintot kap a 
toborzásnál. E  rendelet azon honvédekre vonat
kozólag is áll, k ik  már eddig jelenkeztek .

* (.B o r s o d m e g y e  e l s ő  a l i s p á n j á v á )  a f. hó 1 1-én 
tartott bizottm ányi gyűlésben B ay Bertalan jo b b 
oldali választatott.

( A z  o r s z .  m . k é p z ő  rnilv. t á r s u l a t  v á l a s z t m á n y á 
n a k ,)  máj. 7-én tartott ülésben, úgy a f. évi album - 
lap megválasztása, valam int az 1870. évi tagillot- 
m ény m ily alakban kiadása, és a verseny m ódoza-



Ötödik évi folyam. 20. szám. Pest, 1809 Május 20-án.

OtyerincktalaliK

zone, pohárcsengés s hangos örömrivalgás hallat
szott. A háziak szorgoskodva jártak-keltok ; az 
utcán, a kastély, ab’akai alatt Chapelette lakosai
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többiek kiáltása által csakhamar el lön fojtva, 
mert a lakosok földesurokkal igen függő viszony
ban állottak s azért tiszteletteljes félelem, hogy 
ne mondjuk, rettegéssel voltak kebleik eltöltve.

A  jelenlevők tiszteletteljes áhítatában csak 
egy : a magas, sovány, sötét tekintetű, fekete 
bozontos hajú Dejeán nem látszott osztozn i; azért 
rósz hírben is állott, kinek t. i. az enyém és tied
ről igen különös fogalmai voltak.

— Hallgassátok csak, mint u jjongnak ott fon ! 
— mondó Beauchampnak, szabómester szom szédjá
hoz. — Az ember gondolhat is magában valamit !

A  szabó a magas D ejeán merészsége miatt egé
szen megrettent s aggály telj es intésekkel adta 
tudtára, hogy ily lealázó hangon kiejtett hangos 
szavakkal magát veszélynek teszi ki. S első 
pillanatban igen tanácsosnak tartotta D ejeán k ö 
zeléből eltávozni, hanem megfékezhetlen kíván
csisága visszatartó; s mivel azon emberek közé 
tartozott, kik  azon közm ondásra: „az ökröt szar
váról, az embert társáról ismerik m egtt — mit- 
sem adnak, a magas D ejeánt karon fogta s a kas
tély udvarának egyik  homályosabb részére ve
zette. — Mondja m eg csak barátom, mit akart ön 
mondani azzal az „em ber gondolhat is magában 
valamittó-tel ? — susogó óvatosan körülnézve, —  
hanem a Jézus szerelméért, beszéljen csendesen, 
mert maguknak e falaknak és fák leveleinek is 
vannak fü le ik !

—- Mit bánom én ! — felele Dejeán félhango
san. A nemesi udvar pereputyát halálig utálom,már 
e tekintetben igen rósz vendée-i vagyok, A nép is 
e szerint bánik velem. Tudja ön, miért kerültem 
én először fogságba ? Mivel egy dermesztő télben 
már-már m egfagyó gyermekeim számára a nemesi 
udvarból egy kis fát hoztam. Büntessen meg az 
Isten minden szívtelent!

Mindketten majdnem nesztelenül haladtak át a 
gyepes talajon, túl a legutolsó udvari épületen, 
egészen a kastély kertjéhez, s odaálltik  egy k e 
rek szemű ablakhoz, m elyből gyér világosság pis
logott. Arcaikat szorosan az üveghez tevék s csak 
szemükkel figyelm ezteték egymást kölcsönösen, 
hogy csendesen legyenek.

E gy hosszú, durva faragványu asztalnál őszhaju 
öreg ember ült, ki az elé rakott virágm agvakból 
kis csipeteket alakított s papir-tokocskákba he- 
ly e z é ; miközben felpillantott s hallgatózott, ha 
a kastélyból a zene és az öröm hangjai különö
sen lehatottak az ő m agányába; mélyen és fáj
dalmasan sóhajtott fel ilyenkor, s ősz fejét kar
jára  támasztotta.

— Látja — susogá a szabó, Dejeánt az ab

laktól kissé elvonva; — látja, mily nehéz valami 
az öreg szivének s mint búslakodik? Es mi több, 
a fiatal urnák oly gazdag nővel tartott menyeg
zőjén, ily nagyszerű ünnepélyen, mely az öreg 
urat oly boldoggá teszi!

—Az nem csoda ! — morgá Dejeán. — Antoine- 
nak gonosz atyának kellene lennie s kőszivvel 
bírnia, hogy kétségbe ne essék. Látja, ő sir, hogy 
könyei a magvakat megtermékenyítsék, melyek 
a gazok számára, kik a derék ember szivét szét
zúzták, átokkal fognak majd kikelni!

•— Minden szentekre kérem, lassabban, lassab
ban! — esdekle a szabó. — Jöjjön, üljünk le a 
sötét szilfa alá s beszélje el, a mit tud. En va
lóban nagyon kiváncsi vagyok, miért nem iszik 
a kertész, Antoine, a kastély többi cselédeivel.

—■ Meg van annak a maga alapos oka, Beau
champ bátya! — viszonzá Dejeán. — Tudni lógja 
ön, hogy a fiatal ur, ki különben már nem oly 
igen fiatal, Párisban élt!

A szabó igenlőlog bólintott.
— És hogy, bár a császár udvari személyze

téhez tartozott, nem minden bélyegnélküli lo- 
gény volt.

— Pszt,pszt! ne oly hangosan! Nem, erről mit- 
sem tudtam. Igaz, hogy úgy mondják; no, do 
előkelő uraknak sok szabad.

— Az ördögöt szabad! Hát nem ugyanazon 
anyagból vannak ők is, mint mi szegények, kik 
nyomasztó igát kénytelenek vagyunk viselni ? Sza
bad nekik a mi leányainkat elcsábítani és boldog
talanná tenni ?

— P szt! Beaulien marquis ezt tette ?
— Még sokkal gonoszabbat! Hallgassa csak 

tovább! Azt tudja ön, hogy Antoine barátunk
nak egy gyönyörű kis játszi leánykája volt, pi
ros arcú, mint a most kinyílt rózsa, fürge, mint a 
szarvas.

— Igen, ő Párisban igen boldog lehet.
— Ó igen, ő valóban boldog, oly boldog, hogy 

szintén megtébolyodott bele!
— Mi V megtébolyodott, mondja ön ? ő tehát... ?
— Ó a tébolydában van. En kedves barátom

tól, a szerencsétlen Gustavetól tudom, ki An
nette kedvese volt s őt Párisban fel akarta ke
resni. És tudja ön, ki tette Annetto-ot szerencsét
lenné és nyomorulttá ? A fiatal marquis ur, ki 
átkos menyegzőjét épen most, oly vigan ünnepli 
oda főn ! Annette Párisba ment, hogy kiházasi- 
tásához valamit szerezzen s úgy menjen Gustave- 
hoz. Atyja olbocsátá, s kísérőül áldását adta rá, 
melyet azonban a marquis átokká változtatott. 
Annette azon kérolemmal fordult hozzá, hogy
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befolyásánál fogva nyújtson neki segédkezet va
lami alkalmazás elnyerésében. A szép rózsa 
azonban a finom uracsnak szúrta a szemét s maga 
számára tartotta m eg; pompás ruhába öltözteté, 
értékes ajándékokkal lepé meg, vele koesikázott 
s a szegény, ártatlan szivet ördögi fogásaival any- 
nyira behálózta, hogy Annette kedvesét elfeledé 
s komolyan képzőié, hogy a marquis u r — kit 
az isten büntessen m eg! — öt nőül akarja venni. 
A vigalomteli élet már egy évig tartott. Ekkor 
az öreg ur, ki családfájának életét biztosítva 
akarta látni, a könnyelmű fiúra, ki vagyonát s 
pénzét ezrenként pazarolta s a házasságra gon
dolni sem látszott, nagyon megharagudott, ismé
telve integette, végre pedig maga utazott Párisba 
s Eugenia császárnénál, ki jámbor lényét érde
kelte, minden befolyását felhasználta, hogy fiá
nak fényes állást szerezzen. Ez sikerült; a fiatal 
marquis közel az atyai jószághoz császári hiva
talnokká neveztetett ki, engedett atyja akaratá- 
tának s egy német báró dúsgazdag leányának 
kezét kérte meg. E leánynyal tartja most épen 
menyegzőjét. A szegény, megcsalt s megbecsto- 
lonitett Annette a rajta elkövetett gyalázat feletti 
kétségbeesésében eszét veszté s a tébolydába ke
rült. Így mondják ezt; hanem én azt hiszem, 
hogy öt az előkelő gazember erővel záratta be, 
mivel oly esztelen volt, hogy még akkor is akarta 
öt szeretni, midőn a német nővel el volt je
gyezve.

—  Eb ez mind igaz, Dejeán ?
—  Csak csendesen, még nem vagyok a végén. 

A történeteket, természetesen, Annette atyja is 
meghallotta , elment tehát az öreg marquishoz, 
kit negyven éven felül szolgált selmondá neki az 
egészet. Mit gondol ön, mit felelt neki a marquisV 
Az öreg, becsületes Antoinenak ötszáz frank fáj
dalompénzt parancsolt adatni; csak lássa ezt a 
gonoszságot!

— P szt! ne oly hangosan! Es Antoine elfo
gadta a pénzt У

— Ön talán elfogadta volna У Pfuj! Nem ! An
toine valódi francia büszkeséggel birt. Ott hagyá 
a pénzt s némán távozott kertjébe, hol jajgatott, 
mint egy megsebzett vad. En másképen cseleked
tem volna, én azon embert, ki nekem ilyen aján
latot tett volna.............!

Itt elhallgatott s oly tagmozdulatot tett, mint
ha valakit fojtogatna.

A szabó ijedten ugrott fel s Dojeántól pár lé
pésnyire távozott.

— Nos, miért ijed ön m eg? Menjen, ön szabó, 
Beauchamp barátom !

Nem hallott most valami zörejt? susogá a 
szabó, óvatosan körülnézve.

— Ön álmodik! — viszonzá Dejean, hallga
tózva, s vizsgálódásának eredményével megelé
gedve ; — hanem mivel ön nincs hozzászokva a sö
tétben félelem nélkül lenni, menjen és feküdjék 
fülére. Nekem még egy kis dolgom van ott a 
pusztai csárdában. Jó éjt!

A szabó eltávozott, Dejeán a kert keritéséhez 
lépdelt s egy tücsök cirpelését utánozta, mire 
neki hasonló hang felelt. Pár lépésnyire egy fér
fiúval találkozott.

— Gustave! — susogá.
— Francois! — felelt neki az illető.
— Dologra! folytatá Dejeán. A vidám társa

ságnak egy kis tűzijátékot szerzünk, hogy vissza
jönni soha sem lesz kedve. Mihelyt a kastély jól 
ég s a fiatal urat meglátod, a sötétből lődd agyon 
s fuss. A farkashalom mögött a három tölgy
fánál találkozunk.

Mindketten elindultak s a sötétben a nemesi 
udvar gazdasági épületei mögé tűntek.

Körülbelül egy óra múlva az épületek három 
helyén lángok emelkedének fel s a födelek felett 
lobogva csapának össze. A falu már majdnem 
üressé lett utcája ismét élénk lett, a kastély ud
vara emberekkel tolt meg s hangos „tű z !“ kiáltá
sok hatottak az ünnepélyes termekbe fel. Vad 
zavarban s kiabálva törtek elő a vendégek 
és szolgák, s az udvaron levőkkel egy nagy cso
porttá vegyültek. A fehér ruhákba öltözött 
nők a lángoktól kísértetiesen megvilágítva, si
koltozva rohantak a szabadba. Az ég borzasztóan 
kipirult. Az ólakban bőgött a barom. A lovak 
tombolva szabaditák meg magukat a kötöféktöl. 
A szolgák és férfi-vendégek betörték az ajtókat, 
a házfedelekre másztak s fejszékkel tüzes geren
dákat hasítottak !e. Mások vizzel telt kannákat, 
kupákat és hordókat hoztak elő. Végre egy tüz- 
fecskendö is érkezett. Az átalános za j a lángokkal 
növekedett. Mindenki kiabált, mindenki vezé- 
nyclt, valamit tenni nagyon kevesen tudtak. A 
tűzvész oly eszeveszetten harapózott el, bogy 
azt eloltani, minden igyekezet hasztalannak lát
szott.

A gyöngébb gazdasági épületek menthetlenül 
roskadtak össze; minden törekvés az ős, tisztelet
teljes főépület megmentésére irányult; hanem a 
lángok a felsőbb szobákból egyszerre csapkodva 
törtek elő, s a hátulsó lépcsőn, mely a halastóhoz 
vezetett, észrevétlenül egy sötét alak suhant cl ; 
Gustave volt az, Annette kedvese. Cs\k lenn, a 

1 bemenetnél, moly narancsfák-és gránát-bokroktól
20*
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volt szegélyezve, találkozott e^y rá к ' ál tó om- 
borrcl. Gustavo megismerte az ősz kertészt, és ki 
akarta kerülni. — Antoine megragadta, és sze
mébe nézőit. As erős legény félredobá s elfutott, 
elhagyva egy bokorba rejtett lőfegyverét is.

A hatalmas lángok mihamar az ős kastély 
falain a fa-párkányzatot és oszlopzatot nyaldosák. 
Égő üszkök hullottak alá s felgyujták a lépcső 
karfáját és a verandát. Az oltásnál minden igye
kezet megsemmisült. A nemesi udvarnak egész 
épület-tömekelege lobogó lángokba volt temetve, 
kivéve a bejáratnál levő cselédházat. A nők ez

ujdonszeríí épületek valának felállítva. A roco- 
co-izlés, melyet az öreg marquis annyira kedvelt, 
miután ama borzalmas éj hatálya következté
ben meghalt s az összes családi javak birtokába 
a fiatal marquis jutott, kiküszöböltetek. Fiatal 
neje öt egy kis fiúval ajándékozta meg, ki testi
leg úgy, mint szellemileg fényesen fejlődött, s az 
apának minden büszkeségét, az anyának határ
talan örömét képezte.

A marquis Antoint, az öreg kertészt, szívtele
nül elboesátá, mert megjelenése az egykori fes- 
lett embert mindig az Annetten elkövetett igaz-

A gyermek viszontlátása. (Elbeszélésünkhöz.)

egyetlen házba s a faluba menekültek. A mar 
quis fiatal nejét ájultan vivék a lolkészlakba; egy 
négy szolga által cipelt széken követé öt az 
öreg marquis, ki az ijedelem miatt erős görcs ro
hamokat kapóit. így lett a vidám menyegzőnek 
ijodtség és borzadály a vége.

I I .

E jelenetek után, melyek Ohapelette egész kör
nyéket izgatottságba hozták, két és fél évvel ké
sőbb a nemesi udvar egészen másképen nézett ki. 
A középkor leégett omlékénok helyén pompás

ságtalanságra emlékezteié, azonfelül az egész fa
luban azon hir szárnyalt, hogy Annette-t a téboly
dába a marquis záratta be. E hir terjesztésének 
gyanúja a kertészre esett, bár a szabó volt az, ki 
fecsegő száját hirharangnak használta.

Az öreg Antoine elüzetése után a fiatal mar- 
I quis, a bonopnrtismus lelketlen szolgája, még in- 
! kább gyűlölt és rettegett volt. A parasztok 
1 nevét titokban átkok között említ ették s kasté

lyának porráégését szívből óhajtották. Ez oknál 
fogva sikerült a tűz két előidézőjének, Gustavo 
és Frankóiénak, kik rablók s bitangok lettek, a
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rendőrök ébor figyelmet már évek óta kike
rülni. Ok a parasztoknak soha sommi roszat 
som csináltak, azért az olőkolö osztály és szemé
lyiségek iránti kiolthatlan gyűlöletből ökot elrej
tették s olhazudták.

Francois és Gustave Cliapolettotől mintegy 
négy órányira eső, kiterjedt erdőségben, egy bá
nyám- barlangjában ütötték föl sátrukat. Ezen
kívül Boaulien marquis kastélyának egészen kö
zelében cső sírboltot használták, mint szükség 
esetéboni rejtőket, mely az öreg marquis halála 
óta napvilágot sem látott, s lakóinak szaporodá 
síra semmi kilátás sem volt. Innen a kastély 
lakóit gyakorta megrabolgatták, a nélkül, hogy 
nyomukra jöttek volna.

Egy napon értésükre esett, hogy a marquis, l<i 
az év szebb szakaiban hivatalát odahagyva, kas
télyában lakott, hivatalos utazása folytán hosz- 
szabb ideig távol lesz. E távollétot egy végesa
pásra akarták felhasználni, s azért a családi sír
boltban lesbe állottak.

Л marquisnö, a szegények iránt tanúsított 
jószi\üsége miatt különben közszeretetben álló 
úrnő, a kastély parkjában a tó mellett üldögélt 
gyermekével, s játszadozva beszélt neki mind
azon szép holmiról, melyeket a vissszatérö papa 
majd hozni fog

A kastélylyal szemközt, egy dombocskán fe
küdt a falu temetője. Oda mint egy őz csúszott 
bo egy fiatal, szétbomlott hajú, sápadt koldus nő. 
Lotérdopelt egy félig beomlott sírra, arcra borult 
a hideg fűre, és imádkozó t Így feküdt sokáig, 
aztán soboson ugrott föl s a kastély felé tartott, 
melynek körn ékével igon ismerősnek látszott 
lonni, mivel nem a főbejáratot választotta hanem 
egy kőkapun ment be, mely egyenesen a parkba, 
onnan pedig a tó hosszában a nagy kertbe ve
zetett.

Az úrnő, s még inkább a sötétfiirtü gyermek 
mogpiilantására egy pillanatra, mintha lábai gyö
keret vertek volna, megállott; azután nagyot si
kolt va, kitárt karokkal rohant a gyermeknek. A 
marquiso ijedten ugrott föl és a gyermeket vé
dendő, karjaira votte. Szemei a koldusrtöt a szi
gor és kémkedés egy vogyületével méregoték. — 
A koldusnő zavart tekintete különösen hatott reá. 
Ily tekintet, mint ez idegen asszonynak volt, 
csak vagy örült, vagy ittasnak lehetett, s a mar
quiso, ki mindig kész volt az omborokröl a leg
szelídebb Ítéletet mondani, az első feltevésre haj
lott. Épen azt akarta kérdezni, hogy mi baja 
vagy mit kíván, midőn egy szolga jelenté, hogy 
férje megérkezett, s a marquiso örömében min

dönt feledve, karjára vette gyermekét s a kapu
hoz sietett, hogy mindenekelőtt a várva-várt fér
jet üdvözölje. A koldus nő látva a marquist, fu
tásnak eredt. Az idogen nőt a marquis is észre
vette s láthatólag összerezzent. Neje, kinek figyel
mét e különös benyomás ki nem kerülte, hall
gatag maradt, hogy a viszontlátás édes pillanatát 
meg ne keserítse ; föltette azonban magában, hogy 
adandó alkalommal ezt felemlitendi.

A marquis, nője figyelmét újdonságok és Páris- 
ból hozott ajándékokkal mihamar más térre te
relte , gyermeke számára is megragadó játéksze
reket csomagolva ki.

— De hol van a mi Robertünk ? — kérdezős-
ködék szívélyesen, mint ezt különben máskor is 
tenni szokta. ч

A marquisné villámsebosen jártatá körül sze
meit környezetén, midőn gyermekét, ki pár pil
lanat előtt mellette volt, nem látta; megrettent, 
rohanva sietett a folyosóra s Robort nevét han
gosan kiáltozó. A gyermeket som hallani, som 
látni nem lehetett.

— Szerelmes istenem, az az asszony ! — kiál
tott fel s kirohant a parkba.

A marquis utána sietett.
— Micsoda asszonyt gondolsz te? Mit akarsz 

vele? — kérdé aggódva.
— Az a koldus nő, az meg akarta a gyermeket 

fogni! — kiálta a marquise felindulva, s mind 
Robert, mind az elszökött asszony után hasztalan 
kiáltozott.

A marquis még inkább megrettent, a kastélyba 
rohant vissza s minden szolga-, szolgáló- és házi 
cselédnek megparancsolta, hogy a gyermeket ke
resni tüstént minden irányba fussanak, s különös 
figyelmüket a fiatal koldus nőre, kit futólagosán 
loirt, fordítsák s elfogják. Ezután visszatért meg
zavarodott nejéhez s átkutató vele az egész 
parkot.

— Ha a fiú о tóba esett! — mondá, félig ma
gánkívül.

A marquiso kétségbeesett kiáltást hallatott, s 
embereket hivott, kik a tavat átkutatnák.

Az öreg kapus és éji őrön kívül senki más nőm 
volt, kik azonnal egy készen álló gondolába száll
tak s a t ivat hosszú halászrudakkal kozdék vizs
gálni. Hogy Robort bofult volna, sehol semmi 
jel som gyanittatá.

A marquiso vigasztalhatlanul rogyott egy kerti 
padra s hangosan zokogott. A marquis kéré őt, 
hogy térjen magához, legyen erős, s két szobalo- 
ány ápolására bízva, vadászfegyverével fogyver- 
zotton maga is elsietett, hogy az oltünt keresésé

dül)
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ben ő is részt vegyen. A kiküldöttok több órai 
futkozás után fáradtan tértek vissza, hanem a 
gyermek- vagy a koldusnönek se hire, se hamva.

Midőn azt est leszállott, a chapelettei urak .sír
boltjából két fegyverrel ellátót s köpenybe 
burkolt alak jött e lő ; az első kémkedve nézett 
körül, a másik karján egy alvó gyermeket tar
tott. A két alak Gustave és Dejeán Francois vol
tak, az alvó gyermek pedig Beaulien marquisnak 
elveszett fia, Robert. A rablók alig-járt utón a 
bokrok mögött az erdőbe osontak, hol aztán 
eltűntek.

Másnap reggel, midőn a kastély cselédsége 
ismét kiküldetett a gyermek keresésére, az erdő
nek egy ritkás helyén az erdészt agyonlőve ta
lálták, s a hullával rémülten tértek vissza a kas
télyba. Meggyilkoltatásának gyanúja a vidéken 
már hírhedt rablókra esett, kik közé mindenek
előtt Dejeán Francois tartozott; legtöbben azon
ban úgy vélekedtek, hogy az erdész a gyilkost 
vadorzáson kapta, s ez önmegmentése tekinteté
ből öt agyonlövő. Maga a marquis is azt hitte, 
hogy a gyermeket a koldus nő vitte el. Neje rá
förmedt, gyanújának alapját, a koldus nő megpil
lantásánál észrevett sajátágos megrettenését lob- 
bantá szemére , ö pedig kinyilvánitá, hogy e 
koldus nőben az őrült Annettere, Antoine, az el
űzött kertész leányára ismert, ki a tébolydából 
valószínűleg megszökött, hogy rajta borzasztó 
módon bosszulja meg magát. Mellesleg azt is el- 
mondá, hogy ő Párisban a leány nyal igen bizal
mas viszonyban élt, s hogy öt meghódítsa, titkos 
házassági Ígéretekkel hitegető. A szerencsétlen 
marquise e közlés után, mely kétszeres keserű
séggel tölté el lelkét, a könyek egész tengerében 
tört ki s a bűnös kétségbeesetten rejtő kezébe 
arcát.

Mig a marquis e naptól fogva állása- s befolyá
sának minden erejét felhasználta s igénybe vette, 
hogy az eltűnt gyermek és erdésze gyilkosának 
nyomára jöjjön, Gustave és Francois barlangjuk
ban voltak, s a siró gyermeket nyalánkságok és 
fenyegetésekkel csitították el.

Dejeán egy levelet irt, melyben a marquisnak 
tudtára adá, hogy gyermeke gondos ápolás alatt 
van, s csak harmincezer franknyi váltságdíjért fog 
visszaszolgáltatni, moly az erdőnek bizonyos ré
szében tétessék le. К levéllel Gustave Montvillage,

egy szegény, erdők s hegyek közt fekvő falucs
kába ment, rejteküktől mintegy két mértmöldnyi- 
re. Ott lakott Antoine, az öreg kertésznek egy 
nős fia, mint madárkereskedő. Ez volt hivatva 
a bepecsételt levelet a kastélyba szállítani, mely 
nehéz feladat pontos teljesítéséért száz frank volt 
neki díjul Ígérve. E fiánál lakott az öreg kertész 
chapelettobőli eltávozásajóta s szarvasgomba-kere
sésből élt, melynél mindig egy öreg kutya, az úgy
nevezett gombakereső, követte.

Petit jean, a szegény madarász, ismerte a vi
szonyt, melyben Gustave nővérével állott s erre 
úgy, mint az Ígért jutalomra is gondolt, a nélkül, 
hogy a végzetteljes levél elszállítását, melynek je 
lentősége ismeretlen maradt előtte, megfontolta 
volna. Neje, ki Chapeletteböl származott s oz al- 
alkalommal rokonait is meg akarta látogatni, ob- 
ben segítségére volt. E végre tehát megnyergelé 
szamarát, melyet a hegyekben személy- és te
herhordóul használt, ráültető nejét és útnak indult.

Midőn Gustáve Montvillageból a barlangba 
visszatért, megrettenve állott meg annak bejáratá
nál, mert szemei azon nőt látták, kit egyszer a vi
lágon mindenektőlett szeretett: az őrült Annettet, 
kit Francois rejtekük közelében egészen megza
varodva látott meg.

Annette kimondhatlan szeretettel viseltetett a 
rablott gyermek iránt, csókolta, cirógatta, bár ez 
félt tőle,s kémkedve nézett körül, nem jön-e valaki, 
ki a gyermeket tőle elrabolhatná. Midőn Gustavet 
megpillantá, zavartan meredt rá, arcát kötényé
be rejtő s fájdalmasan jajgatva, a földre vető magát. 
A fiatal ember szeretetteljesen emelő öt fel s fejét 
kebelére hajtá, hanem Annette cirógatásait nem 
viszonozta, sőt félelmet s visszatetszést mutatott 
irányában. A legszerencsétlenebb nő szivo, még 
mindig azon férfiun függött, ki őt oly kimondhatlan 
nyomorulttá tette. Gustave vigasztalva igyekezett 
őt megnyugtatni s végre valóban magához látszott 
jönni, s néma érzelembe merült.

Este fölé, midőn mindkét férfi valami rablás 
véghezvitelére eltávozott s a gyermeket Annette 
felügyelete alatt hagyták, ez hevesen ragadá meg 
kezét, vad kacaj között vezette ki az erdőből s 
eltűnt.

( Vége követk.1

r  . /
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A tenger alatt.
(A  viz alatti búvárkodás történetéből.) 

(folytatás.)

Fulton után az újabb időben feltűntek Scott 
Russell és W. E. Newton, kik a „Nautilus“-t ho- 
zák létre, hogy a krim-háboruban az oroszok ha
jóit a sebastopoli kikötőben légbe vessék. A mii 
csak akkor lön készen, midőn a háború már vége 
felé járt, s igy komolyabb ténykedésben nem volt 
része. Megjegyzondö itt, hogy egy német, névleg 
Kloingort, Breslauból, a múlt század vége körül 
tervben egy ehez egészen hasonlót talált fel.

A már emlitett W. E. Newton 1857-ben egy viz 
alatti hajóval kísérletet tett, mely bizonyos számú 
személyeknek meghatározott időre fris levegőt 
kölcsönzött, hanem a mint látszott, semmi gya
korlati következménye nem volt. Ezután követ
kezett Dr. Payerno találmánya, mely az 1855-iki 
párizsi világkiállítás tárgysorozatában is volt em
lítve, melyben az élt ö levegőnek vegyszerek 
által kellett létrejönnie. — A találmány, a meny
nyire tudva van, még eddig foganatosítást nem 
nyert. Látjuk mindazonáltal ezekből, hogy ma 
már senki sem fog fellépni egy tengeralatti hajó
val, mint ujdon találmánynyal. De másrészről 
senki sem volt még — senki, mondjuk, dacára 
minden kérkedésnek ki megmutatta volna, 
hogy a nehézségek, melyeknek elmozdításában 
évszázadok óta merész emberek fáradoztak, való
ban túl vannak szárnyalva.

Most egy pár közleményt nyújtunk azon nagy
szerű és nevezetes következményekről, melyeket 
a búvárok életveszélyes tevékenységük által esz
közöltek. A búvárok törekvése három század óta 
ismét azon kincsekre irányult, melyek a spanyol 
Armada s a spanyol arany terhes hajókkal a ten
ger mélyébe sülyedtek, és e kincsek közül már 
sok ezer valóban napvilágra van hozva.

1588-ban Argyl marquis egy királyi iratot ka
pott, mely neki jogot adott mindazon kincsek el
sajátítására, melyeket ö a Mull sziget mellett el- 
sülyedt spanyol hajókból megszabadít. Argyl e 
végre Colguhon James búvárt Glasgowból lo- 
küldte, ki ogy bör-légtömlö segélyével az elsii- 
lyodt hajókat megvizsgálta, de sommi értékest 
nőm talált. Nyolc évvel később uj buváriatok esz
közöltettek, de két ágyúnál egyebet ki nem für
késztek.

Phipps William csak száz évvel később 1680- 
ban kisértette meg alul nyílt, s oldalt ablakokkal 
ellátott vas-haranggal a tenger mélyének kipuha-

tolását Hispaniola mellett. — Kísérlete először 
eredmény nélkül maradt, hanem a következő év
ben, midőn Monk, Albemarle hercege, őt a szük
séges pénzösszeggel ellátta, Phipps az elsülyedt 
hajótöredékokl ől 200,000 font sterling aranyat 
hozott fel. Lovaggá üttetett s e merész és szeren
csés búvártól származnak a Malgravok.

1683-ban a buvármesterség már nagyobb tudo
mányos támogatást nyert Sincloir György termé
szetvizsgáló részéről Edinburghban. — Ó hig- 
nyugtanában egész sereg számítást közlött, me
lyekben kimutatá, mint kelljen a vizalatti búvár- 
készlet és jármű ellentállási-képességének a leg
nagyobb mélység és a viznok fokozatos nyomása 
fölött állnia, és vele megküzdenie, hasonlóképen 
kimutatá, mily nagynak kell leunie egy búvár- 
harangnak, hogy bizonyos számú egyénnek meg
határozott időre elegendő mennyiségű levegőt 
felfoghasson.

Halley végre, az ismeretes csillagász, 1715-ben 
legyőzte a nehézséget, a levegőt megújítani: a 
harang tetején egy závárt s légtonnákat alkal
mazott, melyek felülről bocsáttattak alá s a ha
rangban kiürithetők valának. A lég-bevezetés 
ezen módja azonban sok voszélylyel járt. Spal
ding, ki 1783-ban Edinburghban a Halley-félo 
harangot mogjavitá, s aztán az ir-partok közelé
ben, hogy ogy kelotindiai utazó elsülyedt holmi
ját felkeresse, egy segéde kíséretében alászállott, 
a légvezetést szintén ily módon eszközölte, hanem 
a jeladás a tonnák első leeresztése után már el
maradt, s midőn a harangot felhúzták, mindkettő 
meg volt halva, megfuladva, mivel a fris levegő 
kiürítését valami szerencsétlen körülmény meg
akadályozta.

E veszélyt csak Smeaton, az oddystone-i vilá
gítótorony építőjének 1779-ben feltalált légszi
vattyú-készlete hárította el, s a viz alatt eszköz- 
lendö minden mozgásra nagy s valóban gyakor
lati befolyással volt. 1795-ben Borelli feltalálta a 
buváröltözetet, mely lehetővé tette a búvároknak 
a harangot elhngyniok; Kloingort Breslauban 
megjavította a buvár-fojburkot. Tonkin mindket
tőnek találmányát ogyesité saját eszméjével, s egy 
elsülyedt keletindiai hajóból Weymouth mellett
60,000 font sterlinget hozott fel.

(Vége következik.)
JP-J.
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XVIII. Balika vára.
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Jelen képünk kiveri állítja a t. olvasó elé 
Balika vára külsejét s környékét a maga re
gényes n agy szerűségében ; ltol a művész ecsete 
megteszi a magáét, nincs ott szükség a festői le
írásra.

Lassúk о helyett a várnak történetét.

így használták fel a Rákóczy-forradalom alatt 
a kurucok a nevezett oláh kapitánynak és társai
nak közreműködését.

Halljuk történőt íróinkat, mit mondanak Balika 
váráról.

Néhai hires történetírónk : gróf Kemény Jó-

Nevet e vár Balika Nekita hires oláh kapitány- zsef, e várra vonatkozó jegyzetei közt a követ
tói nyerte. Nem ritkán fordul elő hazánk törté- kezűket olvassuk :
netében, hogy némely hadjáratok alkalmával a „Balikára Rác Privoda, labanc-kapitány mé- 
hadviselő lelek némelyike nem igen tisztességes ne Aranyos-Székre, az is a tolvaj eb fia szabnia; 
módú emberekkel, sőt néha rablókkal is szövet- lovágánnk a rácok egynéhányat a tolvajok közül, 
kőzett céljai kivitelére, kik aztán nem egy hasz- l()-et elfogának, 40 lovat sok prédával tölo ei
nes szolgálatot tettek, az ellenséget nyugtain- nyerénok.“
nitván. E tájban szorult tehát Balika a Torda hasadé-
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kában levő barlangba, s ekkor kapa e barlang 
nemcsak kővel kirakott kapu-falát, hanem neve
zetét is.

Ogyanezen Balikáról Cserei Mihály történész 
1710-ről ezt Írja : „A tolvajok ponig Balika és 
Fekete Vaszil commendója alatt, mig a generál 
(Steinvilié) táborozott szerte-szélyel, sok prédá- 
lást tettenek az országba, mint a farkasok, éj
szaka rárohantanak titkon a falukra, s felprédái- 
ták, mint Kolosmegyében Bátost, minek a tem
plomát is felverték s számtalan prédával megra
kodván, elmentenek ; sok becsülletes uemes em
bereket házoknál megfogtanak, megöltenek, s 
mindenekből kifosztának; s minthogy Nagy-Aj- 
tán jó  reggel Donáth György és Donáth Pál há
zaira rámenvén, a mit házuknál kaphattak, el
vittek, maguk szerencséjekre a kastélyba hálta- 
nak, egyetmásoknak is java ott volt a kastély
ba; hasonlókép Szász-Fenesen Mikola Lászlót 
is, a maga házánál elfogják, mindenét elprédál- 
ják, magát is megölték volna, de esmerője lévén 
közöttük, az nem engedte, hogy megöljék, úgy 
bocsátották el.“

Balikának haláláról egy ily cimü kéziratban : 
„Erdélynek 1690-től 1715-ig való nevezetesebb 
dolgainak és történetének feljegyzése“ , ezeket ol
vashatni: „Az 1712-ik esztendőben lön ilyen do
log is: hogy ama hires oláh kapitány, Balika Ne-

kita, kit a kurucok vezérei sok roszra használtak 
vala, a kolozsvári német praesidium által űzőbe 
vétetvén, Jára felé szalada, de megtudván a Tor- 
dai nép ( kit sok versen felprédáltak vala), annak 
oly közellétét, felkérésé s kegyetlen űzőbe vevén, 
nem is vala már Balikának más módja mentésére, 
mintha nehány fegyveres társaival a Tordai hasa- 
dékba lévő spélunkáját igyekszik vala elérni, 
melyet ha elért volna, bizonyosan megmenthette 
volna magát és a túlsó oldalon kibuhatott volna, 
a mint már sokszor praktikába vala ezt az előtt 
is, mert oda, avagy csak közelitni is félős, és ve
szedelmes vala másnak. De meg is vala ezen spé- 
lunka jó móddal éppen a torkánál erősítve. Más
képpen akará a nagy ur istennek igazsága, mert 
a midőn Balika már szinte felakar vala futni ju- 
kába, egy Patkós Dani nevű Tordai mészáros le
gény baltáját utánna vetvén, úgy érte fejét, hogy 
azonnal felfordula s azután úgy üték főbe, mint 
valami dühös kutyát; másnap nyársra huzák holt 
testét, mely varjaknak vala eledele ; koponyáját 
még magam is láttam, sok idővel azután, a bar
langnak torkába, hová elásott kincseit dugni 
szokta vala.“

így maradt fen mai napiglan egy tolvaj ne
ve, holott akkori sok becsületes honfinak em
léke sírjával együtt a feledékenység tengerébe 
merült. Közli: P a ta k i Ferenc.

A kalapos király.
(Költemény-töredék Ányos Páltól.)

(Vége.)
Holott történetink tekintvén rendére, 
Tudgyuk, soha nem szált eretnek fejére.
Mivel vagy kevesebb az ily pálosoknál?
Tsak hogy még nem láttunk urvatsorájoknál ; 
De ha nézünk többi tselekedetedben,
Alig leljük hitnek nyomdokát szivedben. 
Kálvin, Luther, vad Iiátz hitcszegességét 
Javallod s neveled lelke veszteségét,
Szabad gyakorlást adtz hibás vallásoknak,
Egy előtted nyája junak, farkasoknak ?
Ez azután igaz keresztény szeretet ?
Mért bitanglod, kérlek, e szent nevezetet?
De bár Apostoli nevet is letennéd,
S igazságtalanul magadra ne vennéd.
Nevetni kel olyan Apostol dolgára,
Ki eretnekeknek gyarapodására 
Maga mutat utat, maga hivogattya, 
Kegyelmeknek árját rajok osztogattya.
Vagy ha azt ítéled, hogy igy szelídülnek 
S könnyebben az igaz ösvényre kerülnek,
О ! gyönyörű kárpit, több ilyent is láttam,
De színnél egyebet rajta nem találtain.
Hlyének mostani százba gondolatink,
Ezeket tanulják kondor indiaink.
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Az tudósabb, ti ki jobban tud vétkezni,
Tsak bűnének tudgyon szép nevet szeiczoi. 
így szép szándékodról jót hinne, gondolna,
Ha mi Ilyen szép, szintén oly igaz is volna.
Tsak tekints Osznabrug Münster várossában 
Kötött békességnek szennyes lajstromában,
Kiég szabadságot nyer ott eretnekség,
S mivel jobbult eddig véle a németség V 
Még a fekély mostan tovább hatott berniek, 
Romába eskiini tsak ballagva mennek ,
Ne hidd, hogy nálunk is jobb szívnek lesznek, 
Noha tőled ezer kegyelmeket vesznek !
Ki egyezer hitetlen Teremtő mának.
Kérés bátorságot igér királyának,
Igaz hit gyökere szív szelídségének,
Kz az rugó tolla polgár hivségének,
Azután mi nálunk kezdesz ily újságot,
Nálunk nyer pártosnak bűne szabadságot. 
Nálunk! — Apostoli ország közepében ! 
í) ! hova jutsz magyar, e rabló körmében. ? 
Elhagyatott hazám ! szomorú nemzetem, 
Könyveiddel közli könyveimet szemem ;
Jer tudakoljuk ki szivek tetemeit,
Asztossuk könyvünkkel koporsók köveit, 
Panaszkodjunk nékik, mutassuk sebünket, 
Kérjük ne hadgyanak elveszni bennünket ;
Ne hagyák, hogy hitünk virágzó szentségét, 
Gyülevész vallások dúlják fényességét, 
fiád, Jósef, igy sírnak leghívebb népeid,
Ezek király névben tett Ígéreteid !
Pirulj el legalább! ez nem oly illetlen,
Mint a mit tselekszel, kalapos kegyetlen, 
Ilalgasd el sok tzifra szinü mentségedet, 
Melyekkel ruházod szentségtörésedet, 
ügy is jól tudgyuk, mért tseh kszed ezeket,
Hogy úgy védelmeződ az eretnekeket;
Tököli, Boeskay, Iiákótzi hadáról,
S támodásaiknak sok titkos okárol 
Gondolkozván, látod, hogy a pártosoknak 
Dolga volt leginkább tzélja táboroknak.
Ezek szabadságnak arany zászlójával 
Hiteket keresték hazájuk kárával ;
S noha az utolsó vezér igazabb volt,
Mégis pártos népe templomokat rabolt,
S azért nem engedte az Isten hadának,
Hogy szabaditója legyen hazájának;
Ez az emlékezet vitt oly kábaságban,
Hogy Luther, Kálvinnal lépjél barátságban ;
Vad Rátzság pediglen, kit alig esmértünk,
Ki tsep vért sem öntött vagy érted vagy értünk, 
Szabad gyakorlását Mohilow attyának,
Köszöni őrs?ágiás titkos fortélyának.
Volna még tsak zsidó király a környékbe,
A kivel hasznodért lépnél szövetségbe,
E füstös nemzet is, tudom, nem sokára 
Engedőimet nyerne vallása számára.
Be gyönyörét volna látni sákterjokat,
Egyből Bárót tennél, másokból Grófokat. 
Ötsmán hizelkedés, bűnös országiások !
Nem fejedelemhez illendő fogások,

Ha oly nagy császár vagy, szégyeld el magadat,
Hogy ily fortélyokká teszed hatalmadat;
Hogy ugy megalázod hitednek szentségét,
Tsak megnyerhesd szomszéd király kegyességét,
О ! a mi őseink annyi ezerekkel 
Nem szálhottak szembe ellenségeikkel,
Mégis soha öszve nem fért az szivekkel,
Hogy ily tsufos vásárt tennének hitekkel ;
Nem is lábtyüjökben vala reménységek,
Ezzel jött ditsőség, ezzel nyereségek.
De talántán Jósef, már volna ideje,
Hogy tovább ne csapjon erőszak veszszeje,
E bűnök küszöbén álj meg! elég messze 
Kegyetlenségednek nyúlt úgy is eresze.
Nem, még ez sem elég! — még a fellegeknek, 
Mellyek trónusodnak tetején lebegnek,
Gyomra ki nem lődte mind a fullángokal,
Melyekkel hizlaltad dörgő homályokat,
Uj ordítást hallok ! uj tsattogásokat,
Dühösség, pusztulás követi azokat.
Szegény remeteség ! ájtatos szállások,
Értetek reszkedek szerzetes- lakások ;
Rátok látom mérve lenni e tüzeket,
Már szórja lángjait, már dúl benneteket,
Hiszem eddig az volt természet szokása,
Hogy nem ért kunyhókat menykövek tsapása, 
Emésztő kénköve tsak magos helyekre,
Ilivságnak áldozott nagy épületekre 
Szált, hogy megalázza felfuvalkodását;
Jósef felforgattya ennek is folyását,
Már Zobor tetején, s Maiki erdőségben 
Álnak a barlangok néma csendességben.
Nem hallatik szózat ! Nem szent sóhajtások,
Nem nyílnak az égre buzgó pillantások !
Elmúltak lakosi, nincs ember pusztáin,
Tsak vadak tsapásit, látni most utzáin,
Kik, ha a teleknek havas fermetege 
Harsog az erdőkbe, s üldözi hidege,
E fedelek alatt menedék helyeket 
Találnak magoknak meleg rejtekeket,
Miként tsudálkoznak e vad teremtések,
Hogy azon helyen van bátor heverések,
Mely előbb ájtatos férfiak szavával,
Zengett az Istennek magasztalasával,
E felleg erdőkből tzammog városokra,
Szinte oly ártatlan s szelíd lakásokra ;
Szüzek, kik városi lármák közepében,
Elrejtekeztetck szent Klára nevében. . .

S itt megszakad a költemény, mely dörgéssel 
kezdődik, melynek egész hosszán szakadatla
nul sújt az alapos vádak villáma, s mely végre 
kezd csendesülm s csaknem egészen kiderül.

Mint a zivatar, ha kitombolta magát. .. Kez
dető, mint о természettüneményé: dörgésszerü, je 
lenése nagyszerű, s végén, mint zivatar után a 
nap, mosolyog . ..

M i h á l y  T i v a d a r .
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A  h y d r a .
Ismort szó. Sokszor használt hasonlat. S ter

mészetrajzi érdekességénél fogva is bemutatásra 
méltó tárgy.

A hydra, vagy édesvízi habarc (polyp) igen 
kicsiny, gyakran roppant tömegekben jelentkező 
állatka, mely az állóvizek növényzeteire fürtne- 
müen telepedik le. Test-törzse egy egyszerű 
zsacskó, — maga egy gyomor, melynek végnyilá- 
sán : a száj szélein, a fogókarok egymás mellett, 
körrendben foglalnak helyet; mig az alsó test
rész, mely lassankint összevéknyodva: a lábát 
képezi, valami igen finom szivótányérkában vég
ződik. Európában két faj található — : a zöld és 
barna hydra (hydra viridis és hydra fusca), me
lyek azonban nemcsak színre, de testök és fogó- 
karjaik husszuságára nézve is különböznek egy
mástól. Zöld hydránál a karok nem hosszabbak 
a testnél s a test teljesen kinyújtva, tetőtől talpig, 
soha sem tesz ki egy hüvelyket. A barna hydra 
karjai ellenben 7 — 8 hüvelykre is kinyúlnak.

Különösen feltűnő ezen állatkáknál, hogy test 
alakjukat tetszémk szerint változtathatják. Néha 
hosszúkás, hengoridomot vesznek fe l; majd 
gömbbé zsugorodnak, miközben karjaik, szájuk 
körül, csak mint apró csucsorodások tűnnek föl. 
Ezen utóbbi testalakzat leginkább akkor mutat
kozik, midőn gyomruk tápszerrrel van tele.

A hydra, rendkívül falánk állat —  s bár egy
szer elfoglalt helyéből többé ki nem mozdulhat: 
hosszú karjainak segedelmével bővösen el tudja 
magát látni táplálókkal. Vizi rovar, vagy féreg 
közeledvén hozzá annyira, hogy elérheti: az 
veszve van. S ha egy vagy két fogókarjával nem 
birja zsákmányát szájához vonszolni: segítségül 
vesz, az ellenség ereje nagyságához képest, töb
bet; végszükségben — mindet. Nincs rovar vagy 
féreg , melyet igy szájához vonni képes nem 
volna, legmakacsabb ellenállás esetében is. Nem 
alap nélkülinek látszik azon föltevés, hogy ezen 
állatkák karjai igen finom tövissorokkal vaunak 
benőve, melyeket a megragadott, szerencsétlen 
rovar testébe meritnek, s ezeken át magukból bi
zonyos mérges folyadékát választva ki: a legha
talmasabb ellenségnek и, melyet egyszer kar
jaik közé ölelhettek, még ha elnyelésre nem szán- 
vák is, bizonyos halált osztogatnak. Gyakran le
het látni a lenyelt állatot a gyomorban még egy 
darabig kétségbe esve, végorőfeszitéssel küzköd- 
ni; о hatalmas emésztési külön választásnak 
azonban nem birván sokáig ollonállani: végre is 
pusztulnia, feloszolnia kell. A zsákmány puha

testrészei föloldódnak, mig a keményebbek, az 
omészthetotlenek a szájon át, egyszerűen kivettot- 
nek Megtörténvén a fölbomlás: látni lehet, a 
mint a képződött folyadék a polyp gyomorfa
lain s karjaiban lassankint szétterül s holyrői- 
holyre szivárog, lévén föladata az, mi az ember
nél a vérkeringésnek: táplálni s életben tartani a 
testet.

A hydra életében azonban semmi sem annyira 
feltűnő, mint sajátságos fajszaporitási tehotsége; 
ugyanis öntesténok részekre szakadozása, vagyis 
oszlás által sokasodik. A megsértett, avagy el
vesztett részeket bámulatos módon újra vissza
nyeri, kinövi. 8 ebben, úgy látszik, nem ismer 
tehetsége határt. A tosttörzs nem csak uj karok, 
száj, láb, —  s a láb maga, egyedül törzs, karok 
és száj újra kinövésére, megszerzésére; de egy 
még oly kicsiny, alig látható testparány is, egy 
egész, tökéletes polyp létrehozására és kifej
lesztésére képes. S épen azért kapta ezen 
kicsiny teremtmény, —  moly körülbelül egy szá
zaddal ezelőtt tödöztotett föl, — görög hitrege- 
beli nevét. Nincs kéz és kés, mely ezon állatka 
életszivóságát tönkre tehetné ; kifordíthatni, mint 
egy zacskót, hogy gyomra belső fala külső bőrét 
képezze; összegyűrhetni, összehajtogathatni, s 
forgathatni minden alakba és irányba a nélkül, 
hogy éloímüködését legkevésbbé is zavarni lát
szanánk.

A hydra fajszaporitási módja — mint már em
lítők — fölöttébb sajátságos; hasonlít a növényi 
rügyozéshez. Egy kis gömb jő  létre a tosttörzs 
oldalán, mely lassankint, de folytonosan nő ; vég
re bizonyos számú nyujtványokat bocsát ki ma
gából, melynek közepén egy nyílás, az uj képzö- 
désü polyp szája, tűnik föl. Az alak lassankint

1. A hydra táplálkozási holyzotébon. 2. Anya-hydra оду 
sarjjal. 3. Anya-hydra inásod-nomzodékkol.
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kifejlik s tovékouynyé lösz, a monnyibon önere
jére lévén utalva : maga táplálja magát s koriti 
zsákmányait. A gyomor alnyilása a szívó-talpon 
át még mindig összeköttetésben van az anyatest
tel s a szerint, a mint az uj állatka erősödik test
bon, diót- ds táplálkozási képességben, szűkül 
lassankint az egymásba futó csatornanyilás s vég- 
ro eltűnik. Az ifjú polyp akkor függetlenül, tel
jesen kikdpződvo leesik a vénebbről; útnak van 
bocsátva, magára hagyva. Több ilyen szaporítási 
rügy támadhat egyszorro vénebb polyp testén; 
föltéve azonban, hogy az anyaállat bőven el van 
látva táplálékkal s a légmdrsdk kedvező meleg.

Gyakran megtörténik, hogy már a második 
nemzedék is megjelenik az első sarjon, ha ez a 
szülői testtel huzamosabb összeköttetésben marad.

A karokon kivül,molyok nyilván érülközési esz
közökül szolgálnak, bármi más szervet a hydrán 
fölfedezni lehetetlen; fény és világosság azonban, 
valószínűleg épen olyan módon, mint a növénye
kére : a hydra mozgásaira is befolyással van. A 
bolyváltoztatásnak különböző eszközeivel bírva 
s azon eljárási mód sokfélossége miatt, melylyel 
zsákmányait megszerzi : a hydra tagad katlanul 
fölötte érdekes mikroskóp-állat. Csak kissé na
gyítód vég is elegendő, hogy gyönyörködtető szem
léléséhez férhessünk.

A hydrának egész teste puha; egyik rész sem 
keményebb semmivel, mint a másik. Vannak 
azonban fajok, melyeknél a test külseje valami 
szarunemü burokkal van, csőalakulag, bevonva ü 
ha több ilyen állatka egymással összoköttotésbe 
jön : előáll egy közös, összetett lakszerkozot,

többnyire csodálatosan szép, fantasztikus alakza
tokkal. Az ilyen keményebb testű polypok már 
édes vízben nem találhatók ; tengeri lakosok ezek ; 
10— 12 hüvelyk hosszúra nőnek, s sziklafalak
hoz tapadva fordulnak elő. Sajátságos ezekben a 
nedvkeringés; egy oldalon fölmegy bennük a fo - 
lyadék, a másikon lejön, anélkül, hogy az áram
lás irányzása, működtetése a csúcson ülő polyp 
mozgásaitól fö 1 tételeztotnék. Némely fajnál az 
ilyen szarunemü C3üvek rügyzeteket, ágakat haj
tanak, melyeknek végpontjain a kis állatka csak 
akkor jelen meg, ha ezekben a neki lakásul szol
gáló cellácskák tökéletesen kiképződtek. Fajsza- 
poritás módjuk ezeknek is hasonló a hydráéhoz: 
rügyek válnak le a testburokról, melyek egy da
rabig a vízben úszkálván, végre alkalmas helyre 
letapadnak, s a lakalkotmány kezdő alapjául 
szolgálnak.

Ezek főalakzatai a hydrával rokon testszerke- 
zctü polypóknak, melyek három családba osztat
nak, s az egész rend „ hydroidn“ (hydraalaku ál
latok) nevezettel jelöltetik. Ezekről külön külön, 
tüzetesebben szólani nem tűzvén föladatomul: le
gyen elég annyit mondanom, hogy a „7iyri?-á“ -ban, 
ezen növényállatban, mit ezultal egy pár ábrá
ban is bemutatni szerencsém van: e természet 
alkotó - ereje a legnagyobb egyszerűségében, s 
épen ezért a leg csodálatraméltóbb fenségben 
nyilatkozott.

Az ilyen teremtmények alkotója előtt borulj 
le, oh halandó s imádd benne — az istent.

S z  mmthy L  n jo к.
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Ma már minden második ember a Margit-szi- 
getre siet, hol az újdonság varázsa kínálkozik. 
Látni akarja a pár év óta elzárt paradicsomot, 
hol ezelőtt csak téjjel-mézzel táplálkozhatánk, 
s honnan — a mióta eltűnt о sziget egykori „Pe 
nelopeje,“ (az ötvenes évek elején a bájos bér- 
lönö, ki akkor ott szép estélyeket tartott,) vele 
együtt az élet is elköltözött. Most zaj, élénkség 
váltja föl a régi csöndet, s meglehet: a császár- 
fürdő nem sokára úgy fog állni a szemközti par
ton, mint egy kővé vált szemrehányás, mely azt 
látszik mondani: mily hálátlan a mai világ, fe
ledi a régiek érdemét s mindig az új után futos !

S mi is üdvözöljük a kelő napot, de várjuk 
még haladását, mielőtt megdicsérnők. Nem is sie
tünk az első látogatással sem, (majd rákerül 
még a sor), s most az ünnep napjait inkább az 
édes pihenésnek szánjuk — a lezajlott hét után.

Valóban zajos hét volt, tele robogó kocsikkal, 
fényes piperékkel, nyargaló paripákkal, fénynyel, j 
táncjal, énekszóval. Vig világ volt: a lóverseny í 
hete. Soha annyi szeszélyes formájú kocsi nem 
vert port a soroksári vonalon ! Sallangos négye
sek, könnyelmű homok-futók, gig-ek, brougha- 
mek, phaetonok, char-á-bance-ok és pompás dau- 
mont-ok, melyekben az urhölgyek már nem is 
ülnek, hanem teljes elegánciával hevernek; köztük 
hogyibon is megrakott, új színekkel virító és 
rokkant omnibusok, számtalan kocsi számmal és 
még számtalanabb szám nélkül — vive a beau 
monde-ot és demi-mondeot, nagyurakat és polgá
rokat, a "port hőseit, phantastáit és nyavalygóit; 
mindennapi és vasárnapi lovagok, dics vágyukban 
kiéhezett jockeyk és jól megtermett mezei gazdák 
-  mily tarkaság! Az ember mindenféle szint és 

alakot lát, mielőtt a verseny elkezdődnék. Es az
után ? Azután, a mint hazatérnek, csak i gy szint 
láthatunk, mert szárnyra kap a por, — a miből let
tünk s a mivé leszünk — s urat és polgárt, dan- 
dyt és honoráliort, csipkés delnőt és kartonszok- 
nyás hajadontteljesen egyenlővé tesz, beburkolva 
ugyanazon szürke fátyolba, melytől az orr tüsz- 
köl, a tüdő liheg és a szem könyez; az ember 
alig várja e nagy gyönyörűség végét.

Az első verseny után, midőn a kladrubi „Pan
taloon“ elvitte az ezer aranyat (hálásan visszaad
va a császárnak azt, a mit a császár kitűzött), 
legjobban tett a királyné. A Rákosról be som jött 
Pestre, hanem hajtatott egyenest Gödöllőre. A 
többi futtatásokon aztán meg sem jelent; a ki
rály is csak a másodikon; de József főherceg, 
nejével, Klotild főhercegnővel, ki igen kedves je 
lenség s mindenkivel magyarul beszél, jelen volt

mind a hármon, s tanúja lehetett, hogy gróf 
llenckel— ki eddig a pesti gyepnek egyik trium- 
fátora volt — most nem tud boldogulni még hi
res „Bessy Giles“ -évei sem. A magyar sportsmanek 
végre is legyőzték. A legnagyobb dijt Pantaloon 
vívta ki, de másodnap az asszonyságok dijától 
„Coup d’etat“ üté el, hátán a lóratermett gróf 
Szápáry Ivánnal. Legtöbbször nyert a gr. Szé
chenyi Béla „Honesty“ -je : első nap a Széchenyi- 
dijat, másodnap a gr. Károlyi István tétversenyét 
(négyezer frt stb.), harmadnap a Batthyányi-Mu- 
nyady-dijat. De a kladrubi „Wolfsberg“ is kitett 
magáért, mert először az áll vány dijat nyargalta 
ki, végül pedig a második császárdijat : 600 
aranyat, meg akarván mutatni, hogy ő sem hálát
lanabb jószága urának, mint „Pantaloon.“ Leg- 
szeszélyesb színben tűnt föl a gr. Keglevich Béla 
„Zápolyá“ -ja, mely két nap makacskodott, s csak 
harmadizben mutatta meg, hogy ö is tud dijat 
nyerni (Zetland-Stakes), ha akar. Legkisebb di
csősége pedig a győztesek közt gróf Károlyi 
Gyula „Honvédkapitány“ -ának volt, mely a kis
béri díjért egymaga pályázott. Szinte sajnáltuk 
neki — szép nevét, ámbár kétlábú honvédkapi 
tány is akad — egy-kettő a sok jó  közt, — a ki 
csak akkor ütött már győzelmi zajt, midőn nem 
állt vele szemközt ellenség.

A lóversenyeknek soha sem volt még Pesten 
nagyobb közönségük, sem érdekesb társaséleti 
mellékleteik, mint ezúttal.

Ep akkor tárták az udvari bált is, hol a ki
rályné nemzeti szin ékszerrel és bokrétával jelent 
meg, a király önkéntes huszár-ruhában. Pompás 
ogy bál volt, hol a delnők és leányok szépsége 
és piperéje Joinville herceg hát is (ki jelen volt) 
elragadá. Gr. Andrássy Gyula ez alkalommal 
honvédezredesi egyenruhában jelent meg, s ha 
körülnézett, örömmel gondolható, hogy az ellen
zéki éle nem mondhatja többé rá : hadserege — 
Gelich. Látni lehet már elég honvédtisztet; vala
mint utcáinkon a toborzót, mely azonban nem 
sok embert csábit a „gyöngyéletre.“ Nem úgy 
megy most, mint 48-ban, midőn csak ki kellett 
tűzni egy zászlót, s mindjárt megtelt az „alja.“ 
De mi örvendünk rajta, hogy most nem igy megy, 
mert azt mutatja, hogy ezúttal nincs „a haza ve
szedelemben,“ s nincs miért megválni polgári fog
lalkozásainktól.

Az udvari bálnak, melytől egy kissé elkanya
rodtunk, alig hogy vége volt, Királynéi) Felsége 
azonnal lóra ült, в — élvezve az éj hüsét — egy 
pár lovász kíséretében Gödöllőre ment. „Szeret lo
vagolni!“ mondá másnap Budán valaki. „Sze-
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réti látni gyermekeit,44 — viszonzá rá az udvari 
tiszt. S azóta nem is volt a fővárosban, я a budai 
palota már egészen csöndes ; ajtai, ablakai bezár- 
vák; egy ideig nem is fogják zavarni nyugal
mát. Az udvari hírek most Gödöllőről szállnak 
b e : a királyné olvas, sétál, esténkint lovagol a 
környéken; lánya kocsiz; kis lányát a parkban 
sétáltatják; a koronaörökös pedig ugyancsak ha
lad, már nem ponnyn lovagol, hanem magas pa
ripán.

Ne csodálja az olvasó, hogy e tárca még min
dig a lovaké; övék volt a múlt hét. A delnők 
is úgy bele jöttek a sportba, hogy a lóverseny
bálban, melyet Kendeífy Árpád a lövöldében 
rendezett, főrangú hölgyek szintén „lovaséit44 
játszottak a füzér-táncban. Szép selyem szala
gokba „befogtak“ ötöt-hatot, egy úr kezébe vette 
az ostort, persze csak „pour la forme,“ s „allez 
done“ — kezdődött az érdekes iram körül a bálter
men. Majd meg egy nő hajtott nehány urat, jó 
kedv, csengő kacagás és tréfák közt. Atalában 
ez a bál igen vigan folyt ; mindenki jól mulatott, 
a ki csak a „társasághoz“ tartozik, s a ki nem 
az magának tulajdoníthatja feszes, kedvetlen 
óráit; mért ment oda, vagy mért nem érte be a 
nézéssel ?

Pár nap múlva azután megmutatták a szalonok 
urhölgyei, hogy nem csak táncolni, lovaséit ját
szani, hanem énekelni is tudnak. A gazdasszo- 
nyok árvaháza javára léptek föl — tömegesen, s 
a redout termei úgy megteltek, mintha ingyen 
osztották volna a belépti jegyeket. Mindig igy 
van nálunk, mikor a mágnásvilág hölgyei kon
certeznek, a mit annyiban nem is csodálunk,mert 
majd minden koncertjükben megleptek ogy-egy 
kitűnő jelenséggel. Ily alkalommal ismertük meg 
a gr. Nákó Kálmánné eredeti magyaros zongora- 
játékát, a b. Ambrózy Mária csodálatos althang
ját, s a báró Orczy »Sarolta (gr. Gyürkyné) szí
nésznői képességét. Most is volt, a mi meglepett 
— a Wonkheim Krisztina grófkisasszony kelle
mes mozzosoprán ja s meleg éneke. E tiatal hölgyet 
mindenki szereti, mert annyi jót tosz, s a jó és 
nemes ügyek iránt annyi meleg érdekeltséget ta
núsít, hogy a napi krónika majd mindennap je- 
gyozhotno föl róla valamit. E mellett igen S z ö 

rény, s külső viseletében nem lehet megismerni, 
hogy ö Magyarországon a leggazdagabb leány. 
Az átalános rokonszenv volt tehát az , moly 
zajosan megtapsolta , midőn az emelvényen 
megjelent. De — valljuk be — egy kissé 
sajnáltuk is , látva kedves zavarát és ki-

gyúló orcáit. Mily nehezünkre esett volna tol - 
jegyezni róla: ez a grófnő igazán érez, de hami
san énekel! Aggodalmunk azonban teljesen fölös 
leges volt, mert a Vaccai „Romeo és Júliájából“ 
egy dallamot oly szabatosan s annyi kifejezéssel 
adott elő, hogy a nemzeti színpad zsengébb éne
kesnői ez estétől fogva nem csakékszereit, hanem 
hangját is irigyelhetik. Mindenki örülte sikernek. 
Rossi grófnő fa hajdan oly hires énekesnő: Sonn- 
tagh Henriette lánya) énekelt kettőst, kardalban 
magánrészt, német dalt, olasz keringöt, mind ha
tásosan s elég terjedelmes hangon. S volt két 
nagy kar is: Mosonyi „Szentelt hangjai“ és Ros
sini „La charité“ -ja, melyet, a zenekedvelő egylet 
tagjaival együtt, több mint harminc grófnő és 
bárónő, (köztük főispánnék, Eötvös miniszter lá
nyai, Türr tábornokné,) adtak elő. Ilyen szép és 
fényes női kar csak ritkán látható együtt. Meg is 
tapsolták — áldozatkészségüket, s a szemek ezer 
meg ezer látcsőn keresztül legeltek e finom arcok 
rózsáin, e fehér nyakak ékszerein, e dús hajfür 
tök virágain és gyémántjain, e gyöngéd kezek 
pompás bokrétáin s e nyúlánk alakok drága il- 
lusió és selyem ruháin.

A „gazdasszonyok“ arca pedig sugárzott az 
örömtől. Ok tudják csak,hogy mint kell a siker csa
tornáit megnyitni s a jótékonyság pénztárait tele
tölteni. Ők nemcsak nemosszivü hölgyek,hanem 
leleményesek is, s Sztupa György nem adná két 
érdemrendért, (noha még csak egy van neki,) 
hogy e hölgyek — jegyzője lehet.

íme, ennyi minden történt a múlt héten. Mö
göttünk még most is hullámzik tőlük a társasélet 
zaja, mig előttünk az országház zaja áll.

Kezdődik pár nap múlva a válaszfelirat vitája, 
melyre négy javaslatot adtak be. A többségét 
Pulszky készité, a balközépit Tisza Kálmán, a 
szélső-bálit Simonyi Ernő, a nemzetiségit pedig 
— a maga hírhedt nevében — Miletics. Nem tar
tozik ránk e javaslatokat bírálni, majd megbírál
ják azt a pártok eléggé, s akkor beszélni fogunk 
róluk. Most csak annyit jegyzőnk meg, hogy ha' 
nem tartozunk is a szélsők táborába : pártkülönb
ség nélkül örvendhetünk azon az egyen, hogy a 
szélső padokon többé nem Madarász és Gsanády 
viszik a szót és tollat, hanem világlátott, tehetsé
ges emberek: Simonyi, Irányi, llenszlmann és a 
többiek, mert legalább most már onnan is oly 
munkák kerülnek ki, melyek irodalmi és politi
kai műveltség termékei, s melyeket nem élcezünk, 
hanem komolyan olvasunk.
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Történeti naptár. Május hó 19. Wouwermann 
festész 1668 +. —  Boleyn Anna angol királyné 
kivégeztetik 1536. — Fichte bölcsész született 
1762.

20. Rienzi fölkelése Rómában 1347. — A ma
gyar származású Dürer Albert 1471, Kolumbus 
Kristóf 1506 ++. — A jakobinusok bukása 1795. 
— Balzac született 1799. —  Montebelloi csata 
1859.

21. Zwingli a misét eltörli Svájcban, a képe 
két és kereszteket az egyházakból eltávolította 
15 25 .— Lafayette meghalt 1834. — Budavár 
bevétele, llency halála 1849.

22. Kossuth Lajos levele Deák Ferenchez 
1867. —  Plató született Kr. e. 429. — Nagy Kon
stantin t  337. — Károly fhg győzelme Aspernnél 
1809.

23. Diaz Bertalan elvo‘'sz a föld körüli útjában 
1500. — A császári helytartók Prágában az ab
lakokon ledobatnak 1618.

54. Kmetty György 1813, Bonaparte Lucián 
1803, Viktória angol királynő 1819. születtek.

25. VII. Gergely pápa f  1085. — A stívlicek 
lázadása Moszkvában 1682. III. Napoleon szö
kése Hámból 1846.

— („A  spanyol cigány-család“J cime azon csi
nos életképnek, melyet már ezen lapok olvasói 
által is jól ismert Dóré Gusztáv ónja után adunk 
mai számunk 8-dik lapján A geniális francia 
illusztrátor e kép tárgyaiul a spanyol népélet 
azon alakjait választotta, melyek Európaszerte 
hasonló jellegzetes vonásokkal bírnak s képe 
épen ezért átalános érdekű. —  Más alkalommal 
már figyelmeztettük olvasóinkat Dórénak majd 
mindegyik müvében nyilatkozó sajátságára, a 
költői ellentétek alkalmazására, melylyel itt is ta
lálkozunk —  a visszataszitó banya mellett az üde 
fiatalsága által vonzó alakban.

— (Eb-ápolda Londonban.) Nagy feltűnést oko
zott annak idejében a világvárosban az, hogy né
hány jószivü egyén oly intézetet alapított, mely
ben gazdátlan s éhes ebek monholyet s ápolást 
találnak mindaddig, mig vagy az illető tulajdo
nos, vagy pedig valamely idegen, a ki a hűségé
ről ismeretes állat egyikének birtokába lép
ni kívánna, nem jelentkezik. Az illető jóltevők ki
tűzték ezen magában véve szép célt, s annyi bi
zonyos, hogy más, jóhirben álló intézet félannyira 
sem jön úgy tekintetbe, mint az ob-ápolda. Az

intézet élén 5 nő áll, köztük egy birának özve
gye, és egy „a  szó teljes értelmében vett hölgy.
A  működő bizottmány 7 nőből —  kiknek egyike 
hajadon —  és 5 férfiúból áll, ezek közt van egy 
lelkész, titkári és pénztárnoki minőségben. Maga 
az intézet egy mellékutcában van, я egy tágas 
helyiségből áll, a mely deszkafal által több rész- 
re osztatván, ezek a hü állatoknak lak hol у (4 ke
pezik. Az ide oly nagy sziveséggel beszállásolt 
vendégek ogy felügyelő alatt állanak, a ki napon
kint gondoskodik azoknak eledele felöl, sőt egy 
к is mozgás kedvéért azokat a szabadlevegőro is 
kivezeti. A jelentkező tulajdonosok vissza kapják 
tulajdonaikat, a nem keresettek azonban ogy bi
zonyos idő eltelte után szabadon engedtetnek át 
annak, a ki ezen állatokban kedvét találván, 
olyannak birhatása feletti szándékát kinyilat
koztatja. Az átszolgáltatott állatért sémi dij sem 
követeltetik, azonban a komité reményli, hogy 
mindazok, a kiknek tehetségében áll, az intézet 
támogatásához oly összegből álló adománynyal já 
rulnak, a mely az eb értékének megfelelő. Hogy az 
eblopásra alkalom ne szolgáltassék, azok, a kik 
az cb-ápoldának ilyeneket át-zol gáltatnak', sem
minemű jutalomban nem részesülnek.

Közli : Via gassy László.
— K. F. - (Temetések Lisabonban.) „ Egy 

este — mond Pardoe — erős harangkongások 
csatának ki az erkélyre. Valami rendkívülit vél
tem láthatni. Rám nézve csakugyan az is volt ; 
mert egy menet közolgctt hat vagy nyolc fáklyás
sal, s láttam, hogy négy férfi terhet hoz vállain; 
s midőn figyelmesebben oda pillanték : halott tűnt 

^szemembe hosszú fateknőben hanyatt fekve. A ha
lotton, mint látszott — legszebb ünnepi ruhája 
volt : de rendkívüli borzadást szült bennem ide
genben, midőn láttam, bogy a teknő sokkal rö- 
vidobb s keskenyebb a testnél; a fej, karok s láb
szárak kicsüngtek. Az eltemetés is, mint később 
megtudtam — hamar s félig-meddig történt ; a 
keskeny sir csekély mélységű is volt, mert a halott
nak arca legfeljebb három hüvelyknyivol feküdt 
alantabb a föld színénél. Ezen rósz sírba voték a 
holttetemet rá kevés földet szórtak ; de most 
következett a legborzasztóbb ! az egyházszolga 
a halottra ugrott s tetemeit fasulyokkal aszó leg 
szorosabb értelmében össze törte. Midőn őzen 
kegyetlen bánásmód okát tudakoznák tőle, azt 
adá válaszul, hogy igy az ebek a holttestet ki 
nem kaparhatják.

i'oszon. 18(59. Nyomatott az „Athonaoinnu irodalmi As nyomd ti r. i irsulat nyomdájában.



tok voltak a tanácskozmány tárgyai. A  jelen ide- f  (A  nemzeti muzeum még más érdekes tárgyak-
nafy i8-jött birtokába Kletzer Ferenc „a sárga asz- 

adatik кь 1869 évi album-lapul, szunyok honából44, Japánból egy eredeti primitiv 
Székely Bertalap a párisi kiállításon volt „Anyai hangszert hozott magával, melyet a neraz. muze- 
Örszem^cimü müve választatott,mely jelenben a 30 umnak ajándékozott.
s^ eSret v á s^ ló to k a ^ a t^ t^ ^ re zm é h y ü L  Az * {Tűzvész és segély.) Zalamegyei Szabar köz- 
ím . évre a. társult legközelebb fogja á versenyt ségánek nagy részét a f. hó 7-ikén ott dühöngött 
kihirdetni. A  kiadvány alakja Dóré Gusztáv tűzvész elpusztította, égy gyermek gondatlan- 
szentirásához fog haspnhtni szöveggel ellátva ; a sága miatt 40 ház és gazdasági épületek a földig 
müvészeknékietszésére^^fog a tárgy választása leégtek, és vagy 50 család koldusbotra jutott. S e 
hagy atni, 6  képnél többre a szöveg-illustráció gélyezésükre most gyűjtéseket rendeznek, és De- 
azonban nem terjedhet. meczky Gyula ügyvéd (Pest, servita-tér, 6. sz.)

—\E napokban jelent meg dr. Nawatil lm- adakozásra szólítja föl az emberbarátokat. 
re tanárt ól) f az ösmért gégeórvós és orvos-irótól az * (Az éneklömadarak szabadsága érdekében)több ‘ 
Athén5̂ сиь x adásában „Gége-sebészeti Adatok44 nagy városban bizottmányok alakultak. Ezek tag- 
cimü újabb munkája. E mű, bárcsak kivonatban jai aztán az eladásra szánt madarakat megveszik 
jelent meg Berlinben, mégis az Ottani szakértő és szabadon bocsátják, ügy látszik a bécsiek a 
körök legélénkebb helyeslésével találkozott, Jelen- szászokat, illetőleg a dresdaiakat utánozzák, mi- 
leg a szerző által több érdekes s uj adattal gazda- dőn ezek példája nyomán eddigelé már mintegy

Ша számos fametszettel díszítve jelent meg. 400 elfogott s eladás végett a piacra hozott éneklő
mtől tudatjuk a szenvedők érdekében, hogy madarat helyeztek szabad szárnyra. Dresdábán 
Navratii tanár a nyári félévben előadásai alkal- számos rendőr nemcsak akadályozza e kedves és 
mával szegényebb sorsú torok- és gégebetegek- hasznos éneklők elfogatását, hanem a már elfogot- 

nek ingyen rendel a Rókus-kórházban, saját takat rögtön szabad lábra helyezteti. A  mint mond- 
osztályában, naponkint délelőtt 10— 11-ig. ják, Bécsben akir. udvarmester Hohenlohe herceg

*• (Haulik zágrábi bíbor nők temetése) e hó 20-án annyira Örvend ily madár szabad lábra helyezések- 
lesz. Holttestét dr. Mraovics balzsamozta be dr. nek, hogy valahányszor ily konüscálás történik, 
Velicsán segítsége mellett. Az érséki palota ká- személyesen jelen van az elbocsáttatásnál s abban 
polnájában nagyszerű ravatalt emeltek, a falak s szerfelett gyönyörködik.
kápolnában levő tárgyak fekete posztóval vona- * (Gyilkosság) Aradon e napokban, a kis erdő 
tak be. Nagyszámú közönséget vonzott a kíván- közelében egy holt embert találtak az árokban, 
csiság, hála és tisztelet a gyászkápcína megtekin- A  holt Holmazsan Mihály aradi lakos volt, s meg
yésére. A  bibornok-érsek hagyatéka iránt a leg- gyilkolták. Az esetet egy paulisi lakos így adja 
különfélébb hírek keringnek a közönség között, elő: A meggyilkolt 452 forinttal vásárra ment, hol 
Arany pénzekben, leginkább Napoleond’orokban két tehenet vett 226 frton s igy még 226 frt pénz- 
50,000 frt, ezüstben 7000 ftr, bankjegyekben készletével az ő kocsiján tért vissza Aradra, s a . 
80,000 frt, különféle értékpapírokban 300,000 frt, helyett, hogy vele hazament volna, a radnai úton 
s ezen összegeken kívül számtalan értékes tárgy betért egy csapszékbe, hol megittasodván, lármá- 
vétetett föl a leltári listába. A  végrendeletről is sah dicsekedett, hogy nála sok pénz van, sőt a 
igen variálnak a hirek. Egyben azonban mind korcsmárossal is szóvitába keveredett Társa 
megegyeznek, hogy a hagyaték legnagyobb ré- inté, jönne vele kocsiján lakására, de ő visszauta- 
sze jótékony célokra lesz fordítva. Szülőföldjéről sitotta ez ajánlatot. Utóbb elhagyta a korcsmát, 
(N.-Szombat) sem feledkezett meg végrendeleté- hajnalban pedig egy árokban találták fel a kis 
ben a bibcrnok-érsek, sőt megyéjében minden erdő mellett megfojtva. Gyanitólag a gonosz tét 
papnak egyehkint valami emléket hagyományo- tesek többen lehettek, mert a hullának szája fű
zött. vei, földdel torkig tömve volt, fültöve alatt pedig

* (A pénzügyöt ségrÖl) szóló egy kimutatás sze- az erőszakos megfojtás jelei láthatók. A  meggyil- 
rint ennek létszáma Magyarországon 2100 eiár költ teste még meleg volt, midőn feltalálták. Több 
bérré rúg* gyanús egyén már be is fogatott, s remélhető,

* {Északi fény.) E  hó 13-ikának éjjelen 10— 11 hogy ügyes kutatás és szigorú vizsgálat folytán a 
óra közt iger szép északi fény látszott Pest fölött, borzasztó bűntény elkövetőit fel fogják fedezni, 
mely rk&leHp&akvól északnyugatnak húzódott. *(A villám) Vácott e hó 11-kén egy házbá beü- 
Legnagyobb és íényesebb volt, ellátva egy tött, holegy fiatal házaspár s még két földmive- 
óriás karéj -szerű fekete maggal, melynek határán lő lakott. A  fiatal házaspárt agyonütötte, az egyik 
legélénkebben villogott midőn Útvonala a sark- földmives nagy sérülést szenvedett, a másiknak 
csillagon átesett: 28 Iáb̂  25 hüvelyk. A  fekete mag sommi baja sem történt.
ékeket küldve ki, rétegekre osztotta a tüneteimig *(Egy nyolcldbu wa/aco^küldöttek be á napok- 
az egészen el nem halványult. ban a brassói múzeumnak.

* [Л nemzeti тйгецт igazgatósága) értesülvén, * (Bém apó Bécsben) A  budai népszínház harci 
hogy Frankenburg Adolf nehány érdekes darabot látványosságát: „Bém hadjáratát,44 Molnár a bé- 
bir Király ö felség© és Miksa császár gyermek- esi Thalia-szinházban mutatja be e napokban. A  
kori leveleiből : érdemes írótáiitmkat azon át- bécsi német lapok is jelentik már, s figyelmezte 
engedésére kérte fóL Frankenburg él is ktildé tik a közönséget, hogy juniüs elején érdekes da- 
azokat — biztos kéz által —  Pulszkjr Ferencnek, rabot („Vater Bém44) adnak elő a Thalia szinház-
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U n , melyben több gyönyört s élvezetet fog ta- hassanak : a nagyobb melegekben is, Mgvemek-
№ , i S ü # y 3 w á  színház idétlen kankán ben tartják, mert különben elnyúlnak, s mmtha

táncaiban. »Bém apÓ^-vel felváltva fogják elő* mérget adtak volna be nekik, pár perc alatt el-

£ ЙЙшЗ??*’* ”A "^oL.  w »  « -ч с u .pú *
unni állatkei'ti rvönyörü két pél- vid időn megielenend Páriában franciái nyelven

S zedett S d é k S á n  b p o tt .két rit- Michel Lévy Fréres-nél, németül pedig Lipcsében
darvast, minő kevés van Euröpá- (F. A. Brockhaus.) Mindkét kiadáshoz egy mappa

^ ^ t á s u k  ad nagy gbndot, mi- lesz mellékelve, mely azon utakat mutatandja,
ások oly természetüek,hogy a nyár melyeken ezt. Pál e földön haladott. E könyv
, fojtó hatással Van életszerveikre. folytatását képezi Renan eddigi — Jézus elete, az
meleg áll bej azonnal jéghideg Apostolok — müveinek, s azoknak egyszersmind
getni, s hogy pedig életben marad- kiegészítéséül is szolgáland.

Aja fiai Az „Athaeneumban“
I  Т Т Т Л П Т Т  t  T Í r r n T T T A r # «  megjelent s kapható:
I  Y  M S á  I I  \  I I Ц  I I  / .  Jókai Mór: A szeretem bolondjai.
1  f f  'JL X T  A jL J X jlJL^I JL J L A X v / ^ J  E regény talán legnagyobb
в  czímzett legelső sensatiót költött a kedvelt re-

I vászonruha gyári raktárban f f i i r r Ä Ä
I  , ' a  vied иКШ» Porte»,

Ж és  g y e r m e k e k  e z a m á ra . mindezen alakok: a méltóságoa
ft в & &»Л' -  к» mindenféle kormány

| Ш '  jo lt  tat«. ’ ft 50kr>t’ ft- * fteo kr.eft,eft60kr,7ft,eft, alatt mélféságost játszik, az élei-
m&étA ista** ingek, 1-ft so. kr, l ft 80 kr, 2 ft, $ ft 50 kr, 8 ft. mes bankáron s a divathölgyön

Щ v*j*ut madapolan ingek, l ft 60 kr, l ft 76 kr, 2 ft, 2 ft 60 kr, eg&j2 a cirkus bohócáig; ugy*
és francaié mintában, féli*»ónból 1 ft »zintén a nadály-természetü ál-

Я  l ft ббкг, 1 ft во kr, valódi Vászonból 1 ft 76 kr, . lambvatalnokoktól anemesszivü
U ft, 2 ft вб kr, é ft SO kr, 8 ft, 8 ft SO kr. katonáig.—'Társadalom-politikai

Щ é* minden fajn vá- korrajz e mü, mely e tekintetben
HUgy’ u s s o n  sim»2 ft 26 *krTft W kr, 8 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft, 5 ft, "»“ tégy folytetása a külföldön is

» S Ж Ш тЩ Щ  8 Щ Щ л  kr,4  ft. *  ft 50 kr, 8—14 füg, * legújabb franezia oly nagy érdekeltséggel fogadott
- h t o M B A k * *  ö f l M ,  «r»,», *.»0 ft. : v* . ‘  , 4 M J# 4  „Uj földesúrinak s előre is örü-

Щ Ж « “ М 1г4|1в | 4, 1 ft 60 kr, 8 ft 80 kr, 8 ft, 3 ft 60, 4 frt, lünk „ kedvezft fogadtatásnak,

Щ « * l * r  parkAUoora.tt.k, 1 ft 86 kr, 3 ft 80 kr, 3 ft 98 kr, 9 ft 80 kr, melyet e mü mind a szomszéd
b a  ft '■ 5 kr, 8 ft, 8 ft 50 kr, 4 ft,4 6 0 kr̂ ’6, 6,12 ft. & német, mind a távolabbi ángol

‘ i a s f t s r v i i f t

Ш  fe i ; 1 0 4 у м п Л  8 f t » 6 k r ,9 f t  88 kr, 12 4 » « « *  2 ft 40 k t, 9 ft  SO k r, 4.50, latrán. Két rész egy kötetben

L e in ?  ingek, »im» a hímzettek, leány conettek, nadrágok, alsáuoknyák dik, javított kiadáa. Három kö- 
’ ; ütavábM%ánljuk legnagyobb váason-raktárunkat rumburji, hollandi . . ' ‘ ~  V '
Ш Ш М а «м Ж о«Г véáét Жle , 80,82, 80,40, 80-190 ftif, cnas ráront (íren kén t, az első kötet vagy»

tt;i% Ц  Ä  ft. • о -kor 1 ft во k r : a második
Vájtxom «ÖHUkösék, köiegja 8 ft 60, в ft, в ft 60, 7, а 10, 12-90  ftig. kötet vagyis Középkor 1 frt; a

Ш Й № Й ? 1 е й Г  Ä  К ; i; Й  f t »  л  j ~ - a  « в а ч а »  i
Ш é a a a z ta u te e tté b ik * s , 10, 12ésM *s«sne]yra. Irt 60%kr.
Щ é i  aaetat-térítők, kávés abro- ■ Ввек Károly. Mater dolorosa, Elbeezé-

^ S ^ r ^ № ^ k 4 . . f . b é r o . m ü é . v 4 . . o DirukbU  a l^aa- Ford. Beck Hugo . . .  Ifit. 
gyobb választókban szolgálhttnnk. BeUÍCzky Bajza Lenke. Két szív har-

i S f e M á M f p k s i k M M f M ЬктШтлШОЩ. «в . Regény. Két kötetben 2 frt 50 kr.
I  ш Ш Ш Ш К *  " ‘ “ в 1' ! . '  Ю ГЫ  Kiről,. ÉU, *  f c W .  N .«1.

дНМЙМИМШНМНМННШНМЯНЯМЯММЯМННММММПМНм1  lék. Két
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