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V é g h 1 e s.
ANógrádbólHesztercebányára vezető országúton mány egyedül azt jegyze fel róla, bogy Mátyás 

egy meredek hogy oldalában, igen szép látványt királynak igen kedvenc vadászkastélya volt 
nyújt Véghles vára.

Végllles vár romjai. (Knlnir/ky Gy. raj zu.)

Történeti múltjára nézve igen keveset tudunk | Stratégiai fontossággal о vár soha sem birha- 
mint átalában hazai váraink legnagyobb részé- j tott, mit. fekvése eléggé tanúsít. Az utóbbi idők
ről, s a későbbi történet, vagyis inkább hagyó- | bon herceg Eszterházyak birtoka volt, de ujab-
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hogy о nagy kínok dacára csak eszemet tartsa 
meg, ne engedje, hogy megörüljek, mert mig az 
eszmélet világa megvan, addig a szív legtitko
sabb rejtőkében még mindig él egy drága kincs 
— a szabadság édes reménye! .......

Szörnyű állapot a magánfogság, és semmi som 
egyéb, mint minősitett gyilkosság!

Midőn késő este szalmazsákomra dőltem s gon
dolkoztam néha szomorú sorsomról — néha sem
miről vagy mindenről — mikor az elme, mint 
valami nehéz köd az egyén belső világára eresz
kedik, de sehol sem talál nyugtot, vagy kellemes 
érintkezési pontot, olyan terhes a létei, s oly ki- 
mondliatlan erős vágyat érzünk a feloszláshoz, a 
megsemmisüléshez! Vas ágyam mellett egy nagy 
vak-ablak volt, s arról gondolkozám, hogy ott 
egykor valami szent kép vagy tán kereszt állott, 
s előtte valami vén szerzetes mily buzgón imád
kozott, mert hitt; váljon van-e valami abban, hogy 
a hit fentart ?

Néma csend volt körültem és sötét, s a mint 
elandalodva ott feküdtem, hirtelen éles kopogta
tást hallék a falon, s egész idegzetemben megráz
kódva, ijedten szöktem fel ágyamból s a szoba 
közepére szaladtam ; mi lehet ez ? gondolám ma
gamban ? de nem volt időm gondolkozni, mert a 
kopogtatás megújult, de már most sokkal hal
kabban. Rögtön eszembo jutott, hogy bizonyosan 
valami fogoly-társ lehet, tehát én is nagyon hal
kan ugyan, de visszakopogtattam egy kis fadarab
bal. Erre ő valami rendszeres kopogást kezdett, 
idönkint megmegszüntetve, én mindannyiszor 
vissza kopogtam, utánozni igyekezvén az ő üte
mét és szüneteit, egyszer egy nagyot döngitett a 
falra és többé nem kopogott. Én az egészet nem 
értettem.

A következő napon szép őszi idő volt, s folál- 
lottam az ablak párkányára, hogy legalább egy 
kis szabad eget lássak, mert az ablak kívülről be 
volt doszkázva, s alig volt 2 □  láb nyilás fölfelé. 
A mint oda állok, észreveszom, hogy szomszédom 
is az ablakban van; én nem mertem szólani, csak 
köhécseltem, erre ö elkezdett halkan fütyülni egy 
régi dalt, moly úgy kezdődik: ABC, a dalt ismé
telve az első hangnál koppantott egyet, a máso
diknál kettőt, a harmadiknál hármat . . . mire én 
egész önfolodvo kiülték fe l: Értem már! Abla
kunk alatt pedig az őr ordított föl: Ruj ! (Ruhe!)

Örömem határtalan volt — az asztalon mind
járt elkezdtem magam gyakorolni — hogy igy, 
ha egyedül maradtam is, legalább szomszédom
mal némi közlekedést tartok fenn. Annyit tollát 
tudtam, hogy A-ra egyet koli koppantani, B-re

kettőt, s a hányadik a betű, annyit kell koppan
tani. Előbb meg akartam tanulni, hogy minden 
betű hányadik, de csakhamar rá jöttem, kopog
tatva, hogy csak a hetüket kell mondani magam
ban, s az illetőnél megállani, aztán újra kezdeni, 
s igy kész a szó. Pl. ezt a szót Béla igy kell ki
kopogtatni, a ó, azután a, b, c, d, é,— a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, k, /, a, tehát először koppantok kettőt, s 
ott megállók, aztán a betűket magamba mondva 
az é-nél állok meg, (ekkor koppantottam 5-öt), 
aztán megállók az l-né\ (11 köp), s végre egyet 
koppantok s az az a. E rendszer első pillanatra ne
hézkesnek látszik, de Szebenben létem 11 hó
nap alatt úgy bele gyakoroltam fülemet a hall
gatásba , és kezemet a kopogtatásba, hogy fél 
óra alatt egész vezércikket átadtam szomszé
domnak, vagy átvettem Simon Elektől vagy 
Arkosi Mózsitól.

A kőfal erős hangvezető, a legkisebb tárgygyal 
is kényelmesen s hallhatólag lehet kopolni, s néha 
3-ik 4-ik szobába is átkopoltunk. Ebéd után te
hát, mikor beállott a néma csend, én kezdtem ko- 
polni (ez volt a műszó, melylyel e közlekedést 
neveztük); persze, hogy eleinte nehezen ment, de 
aztán csak megértettük egymást; szomszédom 
egy udvarhelyi ügyvéd volt, Bányai Antal, kit az 
este ugyancsak megijeszték, mert rendetlen ко- 
polásomból legjobb barátai neveit olvasta ki, s 
egész éjen át nem tudott aludni! (Azután is Fehér
várt és Józsefstadtban sokszor emlegette, hogy 
mennyire megijesztettem volt Szebenben ; jókedvű, 
tréfás ember volt, pedig sokat betegeskedett s 
Josefstadtban meg is halt, úgy hiszem 1855 bon.) 
Ez alkalommal azonban elkopolta, hogy van há
rom fogda, hol társaink vannak; ez a zárda, mely
bon vagyunk, a Bruckenthal-ház a József-külvá- 
rosban,és az egyik katonai őrtanya. Ott a zárdában 
voltak akkor: Török, Gálffi, Ráfi, Horváth Ká
roly, az erős lelkű szép Czirjákné Kolozsvárról, 
páter Veress, Demjén, Bcreczky Sándor, (Topler 
Simon, a szegény becsületes jellemű ember s Vá
sárhely egyik legnépszerűbb embere, már meg
halt volt a nyár folytán,) Boer Nina Кonderessyné, 
mind ogyonkint külön szobában.

Pár nap múlva egy más kis szobába vittek, 
hol egyik felöl szomszédom Horváth Károly volt 
egy vagy két nap ; ekkor beszéltünk együtt utol
jára kopolás utján ; én az nap nagyon rosszul 
éreztem magam, erős lázam volt, moly kisebb-na- 
gyobb mértékben egész télen és tavaszon tartott. 
Mondtam Horváthnak, hogy nagyon beteg va
gyok : „Titkold ol a mennyire lehet, különben 
most visznek rostára!“ (Rostának neveztük a
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Verhörözést). Este még beszélgettünk s én egy 
kissé nyugodtabbnak érezvén magam, elbeszél
tem elfogatásunkat, melyen Horváth nagyon cso
dálkozott s kérdé, hogy vájjon ki adott, fel; én 
köziéin gyanúmat, s ö azt felelte: „Lehet“ ; aztán 
összeegyeztünk, hogy holnap séta után beszé
lünk — s jó éjt kívánva, elváltunk, — de őt jó

a profosz udvariasan jelenté : „Kérem, uram, le
gyen készen, kora röggel törvényszékre me
gyünk!“ A fogoly ilyenkor aztán keveset aludt, 
s jó  reggel jött a profosz parádéban, s két katoná
val a törvényszék helyiségeibe vitték a foglyot, 
t. i. a zárda hátsó részének második emeletébe; 
ott aztán egy kis nyomom szobába dugták az ein-

reggel más szobába vitték, s a mellékszoba üre
sen maradt, a másik oldalon talán páter Veres 
volt és ö vagy épen nem, vagy nagyon ritkán 
kopolt.

December közepe felé rostára (részletes kikér
dezésre) hordoztak négy vagy öt nap egymásután. 
Ez úgy szokott történni, hogy esteli látogatáskor

bért s várni kellett, inig a törvényszék összeült.
Most egy WoUawa Ferenc nevű dragonyos-ka

pitány auditor kérdezett ki ; cseh ember volt; 
kevés eszü mérges, dühös, ambitiósus, de kitartó 
makacs ember; sáppadt sárga arc, éles szögletes 
homlok, gyér bajusz, szürke szemek, rekedt riká 
csoló hang, linóm szép teliéi* kezek s a gentle-
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csenek Muszlimnak, Muszlein kot fiának s végre 
Hosszeinnak drámáját röviden elmondanunk.

Arabia és Medina fölötti khalifaságukban a 
Mahomet próféta után következett első négy kha
lifa közvetlen örököse Husszun imám volt. Mivel 
ö a prófétának utóda és képviselője vala, a mo
hamedánok igen tisztelek, s mert igazságos és ne- 
messzivü is volt, ezért megszerették.

Azonban Jezid, Szíria királya, heves ellensé
geskedést kezdett ellene s elhatárzá őt elveszteni, 
hogy országait hatalmába kerithesse.

Midőn Husszun egy Ízben Kufába átázott, Je- 
zidnek egyik megbízottja több Ízben mérget ve
gyített Arábia uralkodójának ételeibe, de süker- 
telenül. Máskor meg egy, magát vaknak tettetett 
ember közeledék Husszunhoz, hogy — úgymond
— annak szent lábait megérinthesse és igy meg- 
gyógyulhasson ; midőn azonban hozzája ért, elé- 
rántott egy metL mérgezett kelevézt, melyre eddig 
botként támaszkodott. Husszun a támadásra el
esett s vére patakként folyt; a nép azonban kéz,- 
rekeritette a gonosztevőt s kényszerítő, hogy ad
jon áldozatának ellenmérget. Husszun igy me
gint megmenekült s visszatért Medinába, s itt egy 
éjjel, saját palotájában, saját megvesztegetett ne
jeinek egyike mérget vetett italába, mely ez íz
ben vesztét okozta. Halála közelgését érezvén, 
minthogy Kasim nevű fia még igen fiatal vala, a 
kormányzást öcscsére, Hosszeinre bízta s ezzel 
meghalt.

Jezid határtalanul örvendett azon, hogy ellen
ségétől ily módon megszabadult s most már an
nak családja kiirtásán dolgozott. Husszein pedig 
a maga részéről — gyanítván Jezid szándékait,
— meg akart győződni Kufa lakosainak hűségé
ről, s ezért unokaöcscsét, Muszlimct küldő hozzá
juk. A mint ez megérkezett, 30,000 kufai gyűlt 
köréje, tisztelegni előtte, mire Jezid annyira meg
haragudott, hogy követet külde Kufába, földig 
lerombolással fenyegetvén a várost, hahogy az 
Hosszéin pártjáról el nem áll, s minthogy a ku- 
faiak nem érzék magukat elég erőseknek ily ha
talmas ellenséggel szembe szállhatni, Muszlimnak 
elmenekülést ajánlottak. Ez pedig bizonyos Hani 
nevű becsületes ember házában vonta meg magát, 
a városnak Abdulah nevű kormányzója azonban 
Szíriából visszatérvén, el méné Hani házába s pa- 
rancsolá, hogy adja ki Muszlimot. Hani ezt meg
tagadta, mire a kormányzó mindaddig ostoroztat- 
ta őt, mig lelkét ki nem adta, azután pedig Musz- 
limet is legyilkoltatta.

Muszlim Kufába magával vitte volt hat- és hét
éves fiacskáit is, s ezeket tömlöcbo vetette. A

Hosszeinhez hű börtönőr azonban kiszabaditá a 
gyermekeket s azokat bizonyos Surrah nevű asz- 
szonyhoz küldötte. Abdulláhnak értésére osott a 
gyermekek megmonekvéso, s a legnagyobb kin- 
zatásokkal fenyegette mindazt, ki az árváknak 
menholyet merészkedik nyújtani, mire Surrah is 
megijedt s meghagyta fiának, hogy vezesse el a 
gyermekeket a most épen Kufa határán tanyázó 
s Medinába tartó karavánhoz ; azonban éjjel volt 
s a két gyermek egy erdőben eltévedt, s mert hű
vös is lett, egy datolyapálma lombjai közé vették 
magukat. E pálmafa forrás közelében állott. Pity- 
malatkor fiatal rabszolganő jőve a forráshoz kor
saját megtölteni, a viz tükrében azonban egyszerro 
megpillantá a két gyermek arcát, fölemelte tehát 
fejét s igy kiáltott : „Ti vagytok Muszloin gyer
mekei ?“

A szegény gyermekek atyjuk nevének hallatá
ra elkezdőnek sírni, mire a fiatal rabszolganő őket 
asszonyához, bizonyos Haris nevű muzulmán nő
jéhez vezető. Ez a jó asszony sírva fogadta s 
megölelte őket, megmosta kezeiket, lábaikat, ouni 
s inni adott nekik és aztán rejtett helyen le
fektető őket.

Haris este fáradtan s elégületlenül tért haza.
— Asszony — mondá — adj nekem ennem 

tüstént. Lovam s én ki vagyunk merülve, mert 
egész napon át ide-oda száguldottunk, keresve 
Muszlim gyermekeit, de nem akadhattunk rájuk.

— S miért keresed te ezen gyermekeket V — 
kérdő az asszony.

— Szép kérdés ! Hát azért, hogy Abdullah elé 
vezessem őket, ki ezért jól megfizet.

— Eszeden vagy ? hát muzulmán vagy to V — 
kiálta fel az asszony. — A próféta utódainak vé
rével akarod kezodot mogfortőztetni V Azt aka
rod, hogy gyalázat és mennyei átok szálljon csa
ládodra V

Haris hallgatást parancsolt neki, szidalmazta öt 
s aztán lefeküdt.

Éjjel a gyermekek egyike azt álmodta, hogy ő 
látta a prófétát s apját, és Mohamed próféta igy 
szólt Muszlimhoz: „Miért jövél te ide kis gyer
mekeid nélkül, miért hagyád őket ellenségeik kö- 
zopotto V“ Muszlim pedig feleié: „Légy nyugodt 
atyám, az én apró gyormekeim holnap délig bi
zonynyal itt lesznek.“

A megzavarodott gyormok erre fölébredt s el
beszélte álmát öcscsénok is, mire mindketten zo
kogni kezdettek. Haris pedig, kit tervei nem 
hagytak aludni, igy szólt feleségéhez: „Gyorrne- 
kekot hallok sírni. Hogyan lehet az, hogy házam
ban gyormokek vannak Vй
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Most fölkelt, mécset gyújtott s csakhamar rá
akadt a gyermekekre, kiket azonnal megismert. 
— „Ah, — mondá, — csaknem beléveszek a fá
radságba, titeket keresve, mig ti nálam jó ágy
ban nyugosztok!“ Ezt mondva, hajuknál fogva 
megragadta a gyermekeket, s egészen lováig von
szolta. Felesége, rabszolgája, rabszolgájának fe
lesége cs rabszolgáinak leányai térdre estek előtte 
s irgalmat esdokoltok a szegény kis árváknak, ő 
azonban oly dühösen rontott nekik, hogy egyikü
ket megsobosité, másikukat megölé s aztán zsák
mányával útnak indult.

Midőn egy folyóhoz ért, ott megfojtotta a gyer
mekeket, testeiket a vizbo veté, fejeiket pedig be
mutató Abdulláhnak, kitől már most jutalmat 
kért.

Abdulláh tanácsosai közt ült. A két gyermekié 
láttára könnyekben tört ki s kérdd Haristól': hol 
vannak őzen kis áldozatok testei, s mikor választ 
kapott, megparancsolta, hogy Harist vessék láncra, 
nyakazzák lo ugyanazon folyó partján, hol a 
bűnt elkövette. Azt is meghagyta, hogy a két fe
jecskét ugyanazon vízbe dobják, melybe dobták 
testeiket; a hagyomány pedig azt beszéli, hogy 
midőn vizbo dobták a két kis fejet, azok kis tes
tei is fölmerültök a hullámok fölszinéro, összeforr
tak fejecskéikkel s aztán megint örökre eltűntök 
a viz alá.

Ezenközben Hosszéin személyesen közeledett 
Kufa felé s Jezid 30.000 embert küldött ellene 
az Eufrát partjaira, mig amannak kíséretében 
csak 72 harcos volt, s bárha a harc kimenotele 
nőm lehetett kétséges, Hosszéin mégis elfogadta a 
csatát, melyben két napig tartotta magát; más
nap esto társai már majdnem egytől egyig oles- 
tok, s ő maga is egészen soboktől vala elborítva, 
úgy hogy vérvesztéso miatt lováról is lehullott. 
Fejét venni még ellenségei sem merészelték, s 
nagy ígéretek után erre végre valami Szinan és 
Sumur-Zil-Jusun szánta rá magát. Sumur a sobo- 
sült felé közolodtokor olfödte arcát.

— Ki vagy to V — szólitá meg őt Hosszéin. — 
Leplezd lo magadat!

Sumur ongedolmoskedott.
— Várj, mig imádkozom ! — mondá Hosszéin 

s (ízzel könyörgésébe merült. Orgyilkosai fölhasz
nálták ezt a pillanatot s fejét elválaszták testétől.

Ezek azon események, melyek Mohamed futása, 
vagyis a „bogira“ utáni hatvannogyedik, Krisztus 
születése után pedig a 680-dik évben történtek, 
nielyekot minden siíta folokozotü muzulmán meg 
szokott ülni a möhárom-hónap olső tiz napja alatt.

Ez ünnepek tizedik napja különösen Hosszéin

halálának emlékére van szentelve. E tiz nap alatt 
a siíta muzulmán szigorúan böjtöl s pitymallattól 
az esti csillag fölkeltéig nem eszik semmit; a kü
lönösen jámbor férfiak ilyenkor még fejüket s 
szakállukat sem borotválják, nem dohányoznak, 
nem fördenek s nem útaznak. Idejük legnagyobb 
részét kegyes gyülekezetekben töltik. Azok azon
ban, kik nappal bőjtöltek s nem nyúltak hozzá a 
nargiléhez, éjjel bőségesen kárpótolják magukat, 
mert alig áll be a szürkület, hozzá látnak a lak- 
mározáshoz, mely tart hajnalig.

A mecsetekben ekkor a szent könyvek azon 
lapjait olvassák fel, melyeken lo van írva a pró
féta utódainak szenvedése, s e tárgy fölött beszé
dek tartatlak. Misztériumokat, vagyis inkább 
drámákat is szoktak e tárgyból készíteni s azo
kat az első kilenc napon adják elé, mig a tizedik 
napra a díszmenet s azon ünnepélyes eléadás van 
fönntartva, mely Hosszéin halálát ábrázolja.

Az ünnepélyes menet élén legelőször is az úgy
nevezett „összevágdaltokat“ , vagyis önkénytes 
mártírokat láthatni. Ezek száma rondesen^több 
száz s két hosszú sort képeznek ; jobb kezükben 
élesre fent szablyát tartanak s azzal időnkint sa
ját arcukba, homlokukba vágnak. E fanatikus ta
tárok arca s homloka csupa tátongó seb, s ogész 
alakjuk mintegy vérburokba van övezve, s hogy 
vérük öltözetüket meg ne áztassa, mindegyik 
hosszú, fehér köpenyt visel, mely különben még 
jobban elétünteti a rajta végig folyó vérpata
kokat.

Ezen „összevagdaltak“ kettős sora közt mennek 
a nap főhősei, azok, kik dicsőségüket abban ke
resik, hogy önkinzásaik nagyságát magának 
Hosszeinnek szenvedései nagyságához hasonlít
hassák. Ezek félig meztelenek, s testükbe éles 
tárgyakat mélyesztve, sebesítik meg magukat. 
Fejükön tüskekorona félét viselnek, melynek he
gyes tüskéi bclészuródnak homlokbörükbe s ha
lántékaikba , mig füleikbe horgok segélyével 
apróbb láncokat,súlyokat, tükröket aggatnak. Más 
tükröket meg karjaik izmaiba, mellük s hasuk 
bőrébo aggatnak horgokkal. Mellükön s hátukon 
két, keresztbe tett igen éles hosszú tőr pihen oly 
módon, hogy azoknak bármi csekély megmozdu
lásra is bőrüket kell hasitaniok. Oldalukon két, 
hasonlólag elhelyezett éles kard ugyan ily hely
zetben van, s aztán ezen fegyverek végoire réz
láncok vannak aggatva, sőt vastagabb vasláncok 
is, a mártír buzgóságához képest.

Képünk elég híven ábrázol két ily önkénytes 
tatár mártírt.
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Wesselényi Miklós egy ismeretlen levele a hazáról, hazafi Ságról 
s a székely nemzeti iskola alapításáról.

Mielőtt az ezen fejezet cimében jelzett levelet 
közölnek, nem lesz szükségtelen Wesselényiről 
némieket elősorolnunk azon olvasók tájékozásául, 
kik előtt az 1848 előtti hazai események, s azon 
korszak főbb szereplőinek élete kevésbbé isme
retes.

Wesselényi Miklós id. W. Miklósnak, a hatal
mas főárnak, a született szónokmik, a bár arisz
tokrata érzelmű, de kiváló hazafinak, a magyar 
irodalom és szinészet buzgó pártolójának volt fia 
és Zsibón, 1797-ben született. Eletirója szerint a 
legjobb szivü volt ő, óriási szenvedélyekkel s pa
rancsoló természettel egyesülve. Atyja a testi 
ügyesség különböző nemeinek ezen, életben ma
radt egyetlen fiában kifejtésére főgondot fordított, 
s szervezetét korán szoktatta a viszontagságok 
eltűrésére; spártai növeltetésével azonban gon
dos szellemű kifejtés is egyesült, s nevelője Pa- 
taky volt, kit nagyon tisztelt, szeretett és csa
ládja tagjai közé temettotett.

Az ifjú Wesselényi Miklós 1818-ban tűnt fel 
először a politikai láthatáron, közgyűlésről köz
gyűlésre útazva, s izgatva az ekkor kiadott úr
béri összeírások és rendeletek ellen. A törvény- 
hozás terme hosszabb ideig zárva lévén, a fényes 
testi tulajdonokkal biró ifjú abban talált komo
lyabb elfoglaltatás hiányában kárpótlást, ha leg
delibb lovaglónak, legügyesebb céllövőnek s ví
vónak tartatott. Merészsége, kalandjai s óriási 
ereje az uracs-világ bálványává tevék őt; az 
1823-diki mozgalmak azonban komolyabb irányt 
adtak az eszméknek, s Wesselényi divatba hozta 
a napi örömök között a haza ügyeire is gondolni.

Ez időben ismerkedett meg az akkor Debre
cenben állomásozott katonatiszttel: gr. Széchenyi 
Istvánnal, kivel nemes barátságot kötött, s egy 
pályán járt sokáig. E baráti szövetkezésből szár
mazott a felsőházi szabadelvű pártnak magva, s 
közülök keletkezett azon fiatal kör, melyből ki
kelt a megifjodott, új életre támadt Magyarország. 
E férfiak érdeme, hogy a körültök mozgó ifjú
ságnak szivébe csepegteték a hazaszeretet, nemes 
munkásság vágyát, s az elhanyagolt magyar 
nyelv s nemzetiség becsülését.—  Wesselényi Szé
chenyit elkísérte Angliába és Franciaországba is, 
s ezen utazás volt Wesselényi életének legkedve- 
sabb időszaka, mely alatt mindketten férfiasán 
elhatározták : hazájukba visszatérésük után meg
kezdeni a reformátori szerepet, s életüket kizáró
lag a nemzet fölébresztésére és emeléséro fordí

tani, úgy a közélet s politika, mint a társaskö
rök, egyletek s az irodalom útján.

Később az elvben megegyező barátokat a rész
letek fölötti vita éles meghasonlásba hozta egy
mással : egyik sem akart engedni a másiknak, s 
egyik sem tudta legyőzni véralkotának sajátsá
gait. Wesselényi a faltörő, az egyenes úton járó 
politika embere lett, s Széchenyi azzal vádolta őt, 
hogy hiúsága után indul, s viz ellenében szeret 
úszni; mire Wesselényi Széchenyit még erősebb 
vádakkal illette. így  váltak el egymástól pá
lyáik, s ha Wesselényi a magáén nem oly tartó
san, miként Széchenyi, de korára szintén nagy
szerűen hatott; ő volt az 1830— 31-dikei ország
gyűléseken a felsőházi ellenzéknek senki által 
meg nem közelített szónoka, s a parlamentáris 
ékesszólás és népszerűség oly magas fokára emel
kedett, mint azelőtt talán senki sem.

Az 1834-diki erdélyi országgyűlés után, mely 
feloszlattatott, Wesselényi ellen két közkoreset 
intézteték, egyik a nyilvánosság, másik —  ugy- 
mond — a szólásszabadság körüli visszaélések
ért. Az erdélyi kir. táblára az általa felállított 
kőnyomdáért idéztetett meg, a magyarországi kir. 
táblán pedig a szatmári közgyűlésen az örök- 
váltság tárgyában tartott lángnyelvü beszéde 
miatt, (melyet e lapok hasábjain csak nem rég 
közlöttiinkj fogatott porbe.

Ezen időbe esik alább, az eredetiről közlött, 
Pozsonyban kelt, s a székelyekhez intézett levolo.

Marosvásárhelyre, az idézés dacára, nem jelent 
meg, s ott ennélfogva makacsságban maraszta Ita
tott e l ; innen számkivotettségre való célzása le
velében ; a magyarországi kir. tábla pedig bör
tönre ítélte, melynek kihirdetése előtt azonban 
1838-ban a pesti nagy árvíz alkalmával csodá
kat mi veit, s személyes bátorsága sok száz embo- 
életet mentett meg. Azután a budai várban zár
ták őt el.

Szacsoli Papp Pál úr szívességéből a széke
lyekhez intézett levele eredetiben küldotett be 
hozzánk, melyhez — a fentebb elmondottak után 
—  egyéb magyarázatot nem tartunk szüksé
gesnek.

A levél szó és betű szerint igy hangzik : 
„Kedves Hazámfiai! szeretett Rokonim !

Ki bérért jó, gyáva annak lelke ; de gyáva is; 
eszeveszett is, ki hazájához jutalomért hiv. A ha
zafi hivség verejték lepte pályáján gonosszág hal
mozta szirtok közt ravaszság keleptzéi, rágalom, s
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üldözés kígyói, s az önkény szörnyetege ólálkod
nak az elszánt küzdőre. A Haza ugyan a pálya
bíró, de nem az ö kezében vágynak a dí j ja k : ’s a 
fény, s hatalom ragyogó jutalmit az álnok nyeri 
el, s a hív küzdőnek tövis koszorú bére. De van 
egy jutalom, mellyet nem ragadhat el töllo som erő 
som hatalom, ’s ez „11 on fiainak vonszodása“ és 
ezen vonszodás, ha hallgató keblek méjjébe va
gyon is rejtve, ditső jutalom; sokkalta ditsöbb 
azon tsilláraló béreknél, melyeket álnokság ko
holt, ’s léhasság fényesre aranyzott. Boldog ki bírja 
ezen jutalmat! Százszor boldog én, ki ezen ju
talmat nyertem, ’s ezen szép jutalomnak lelket 
emelő diszjelét is kaptam! A ditső székely nem
zet Hazafi iránti hazafi hajlandóságnak jeleid 
tisztelt m og,’s boldogított engem ezen szabad Szé
kely birtok kegyes ajándékozásával. Miként há
lálhatnám meg ezen szívességét V Nintsonek sza 
vaim, tettektől el vagyok zárva, melyekkel ezt 
méltán meg köszönhetném. Légyen temérdek há
lámnak még tsak parányi adója az, hogy ezen 
szép ajándékot a ditső Székely nemzőt hasznára, 
dicsőségére szentelem. Alapullyon, ’s emelkedjék 
ezen tulajdonomon, ozon hazafiság szentelte he
lyen, a Székely ifiuság számára egy nevelő, egy 
tanitó intézet. Terjedjen ezen tudományok miv-

helyéből világosság. Follyon innen férfias erő 
honfiaink lelkekekbe, sugározzék innen értelmes- 
ség az észre, s hazafiui melegség szivekre. L é
gyen ez örökre oskolája a haza ’s törvényes Feje
delem iránti buzgó ’s tántoríthatatlan hivségnok. 
Légyen ez miután az én költségemen fel épül, ’s 
az én nevemet fogja viselni, minden ebben neve
lendő ifiu előtt. Bizonysága annak, ’s emlékeztesse 
egész életében arra: hogy mindenünket a hazától 
bírjuk, ’s mindenünkkel a hazának tartozunk.Ezen 
Székely nemzeti oskolában hat Székely ifjú nevel
tetésére tészek ezennel alapítványt; kik közül 
örökké kottő Református, kettő Catholicus, ’s kettő 
Unitárius legyen. Hazám sz. földje! melyre né
kem lépnem nem szabad, fogadd annyai kebledbe 
ezen oskolának alap kövét! El zárva örökömtől, 
ki küszöbölve sajátomból, távol szülötte földöm
től, nem téhetlek én téged sz. elrendeltetésed hel- 
lyére. A honnak hiv fijára, honnyában erőszak és 
rabság vár ! de nyugodt az ő keble, ’s béke la
kozik szivében, mert ön tudása jutalmazó, ’s hiszi 
hogy polgár társai nem vetik meg az üldözöttet. 
Ellyen a ditső székely nemzet, éllyen szegény 
Hazánk, éllyen törvényes fejedelmünk! Pozsony
ban, October 6-ikán 1835. Wesselényi Miklós.44
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A selyem és selymér.
Selymeinek (solyembogár) hívjuk azon rovart, 

moly a sólymot szolgáltatja. Táplálékát a fehér 
eperfa (moms alba) leveleiből veszi, moly erede
tileg Khina északi részében honos. Krisztus sz. 
előtt mintegy 2700 évvel élt itt egy Silinghi nevű 
császárné, ki már a selyomhornyó gubájáról a 
körülbelöl ozorkétszáz rőf hosszú fonalat le tudta 
motolálni, s két három fonalat összovovén, abból 
oly kelmét állított elő, moly minden időkre nézve 
fon fogja tartani becsét és értékét.

A  példa utánzókat vont maga után. A császár
né saját palotájában saját maga ápolta a sely- 
mérhornyókat, miként még ma is szokás a mony- 
nyoi birodalomban, hogy a császár az ekével ba
rázdát von a szántóföldön, a földmivelés iránti 
tiszteletnek akarván ez által kifejezést adni. íg y  
alapitá meg a novozott császárné azon iparágat, 
mely К Innának mondhatlan összeg pénzt ado
mányozott. Logolsöbbon a föníciaiak űztek a se
lyemmel kereskedést, kik 240 napot vettok 
igénybe, hogy azt a sziriai partokra szállítsák.

A görögöknél a selyem Aristoteles előtt isme
retlen volt, s csak Nagy Sándor hadjáratai után 
jött divatba. A rómaiak olointén tisztolctlennok és

asszonyosnak tárták, ha a férfi selyembe öltözött 
s Aurelián császár még nejének sem engedte meg, 
hogy selyemruhát viseljen, sőt törvényt is hozott 
az ellen. Kaligula azonban, ki pazarlásáról hí
ressé lett, kedvelte a selymet és bíbort, mi által a 
szigorú rómaiaknak megvetését vonta magára. 
Kr. sz. után 370 évvel, midőn az erkölcs is alá- 
sülyedt, már annyira ment a dolog, hogy a nép 
is selyomruhára vágyott.

Nem megvetendő fényüzési cikket képezett a 
konstantinápolyi udvarnál a selyemkelme, de a 
porsákkal folytatott harc nagyon kedvezőtlenül 
hatott a kereskedelomre, miért is Justinián csá
szár más módokról kezdett gondolkozni, hogy se
lyemhez juthasson. Erro azonban nem volt szük
ség, mert épen ezen időben (530-ik évben) két 
téritő szerzetes érkezett vissza persiai és indiai 
utjából, hol ők a selyemtenyésztést tanulmányoz
ván, Konstantinápolyba selyemgubókat és eper- 
famagvakat hoztak, a nélkül, hogy petékről gon
doskodtak volna. Most mit volt mit tenni! A két 
szerzetesnek, Justinián kérolmo folytán, vissza 
kellett Khinába menni solymértojásokért.

De ez nem volt könnyű dolog. A khinaik
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saját terményeikre nagyon féltékenyek, és a 
selymértojások kivitele is halálos büntetés alatt 
meg volt tiltva. De a leleményes embori ész meg
találta az utat és módot, hogy célt érhessen. A ba
rátok ki vájták vándorbotukat s tele tömték sely- 
mérpctékkel. Ezen vándorbotukkal kezükben 552 
körül érkeztek vissza Konstantinápolyba, s mi
után a peték a trágyában kiköltették , a solymér 
meghonosult, és még azon évben termelték az 
első európai selymet.

Említett Justinian igen sokat tett az eperfa 
elterjesztésére is. Görögországban jelesül Morea 
félsziget tüntette ki magát e tekintetben, s talán 
innen vette az oporfa latin „morus“ nevét. A XII- 
dik századig Görögország volt a selyem főtormc- 
lőlielye, s ámbár az arabok Spanyolországba is 
bevitték azt, mégis csak a keresztes háborúk után 
nyert a selyemtormelés lendületet, miglen a XVII. 
század vége ftdé ismét al ászál lőtt. Spanyolország
ból Cortez vitte át az uj világba az eperfát, hol 
már most — Humboldt tudósításai nyomán — 
majdnem minden államban közönséges az.

Ha már egy körpillanatot vetünk a solyomter- 
melésre, úgy találjuk, hogy Európában leginkább 
virágzik az Olasz- és Franciaországban. Lyon 
hires solyemgyárairól. I. Ferenc alatt két szövő
szék állíttatott itt, de a melyek csakhamar 200-ra 
szaporodtak, s 1836-ban az összes gyárak 00,000 
ogyénnok adtak munkát, és összesen száz millió 
frank áru selymet termeltek.

IV-ik Henrik egyik legbuzgóbb pártolója volt a 
selyemtermelés ügyének.Alatta a Ttiilferiák kertje 
valóságos eperfa-ültetvénynyé lön, s a narancshá
zak solymérhernyók ápoldájává változtattak. Ki 
12 évig sikerrel űzte a selyemtenyésztést, nemes 
séget nyert. Do nem soká tartott ezen iparág virág
kora.. XVI ik Lajos visszavonta a nantesi paran
csot, s a reformátusok, kik jelesül ezen üzletet 
folytatták, tömegesen hagyták cl ősi lakhelyüket. 
A 12,000 szövőszék 4.000-rc szállott alá, s a ki
űzőitek közül 50,000 Angolországban telepedett 
meg, a többiek Németországban széledtek el, 
m’ndonhol kedvező fogadtatásra találván. Fran
ciaországban kormányi bölcs intézkedések újra 
felkarolják a selyemtermelés ügyét, s azt jelen 
magassági fokára emelték.

Németországban Il-ik Joachimnah, a branden
burgi választófejedelemnek leánya, Erzsébet, volt 
első, ki selymérbernyók növelésével foglalkozott. 
Ezelőtt fény űzési cikket képezett a selyem, s V-ik 
Károly császár 1547-ben egy hadgyakorlat alkal 
mával levette selycmkalapját, hogy meg ne ázzék, 
tanácsnokát pedig megfeddette, hogy hétköznap

is solyomharisnyát, visolt. 1771-ben Il-ik Frigyes 
jutalmakat tűzött a solyomtormolök részére, mi
nek következése lön, hogy már 1782 körül Po
roszországban 3 millió eporfa volt ültetve, s pusz
tán Berlinben 865 szövőszék mozgásban.

Nagy Frigyes halála után hanyatlásnak indult 
a solyemtenyésztés, miglen ezon század folytán 
legalább némoly helyeken — újra lendületre tett 
szert. Az osztrák-magyar államban mintegy 
200,000 ember űzi azt, de a fogyasztás sokkal 
tetemesebb, semhogy a honi termeléssel azt ki
elégíteni képesek volnánk.

Az államgazdászoknak engedem át azon okok 
fejtegetését, melyek ezen nevezetes iparágra, hát
ráltatóig hatnak. Mert valóban csodálatra méltó, 
hogy ámbár éghajlatunk az eporfatonyésztosro 
nézve nagyon kedvező, hogy gyormekok és öre
gek — kik más foglalkozásra képtelenek — a 
selymérek ápolása körül kellő alkalmazást nyer
hetnek, s hogy a velük bajlódás csak 6—7 botot 
vesz igénybe, és mégis oly nyomorun teng ná
lunk ezen iparág !! Tekintetbe lehet ugyan ven
ni, hogy a hernyók sok betegségnek vannak alá
vetve, melyekbon eldöglenek, és hogy más ipar
ágak talán jövedelmezőbb kutforrást nyújtanak, 
mint a selyemtenyésztés.

Lássuk már a szeder-selymér (1. ábra, bombyx

A selyem-hernyó.

móri) természotrajzi leírását és egyéb sajátságait. 
„Sárgás-fehér, 2—3 sötét kerosztvonallal, molyok 
közt egy barnás, félhold-alakú folt látszik az elö- 
szárnyakon. Hernyója 16 lábú, mocskos-fohér-bar- 
nás, meztelen, kis szarvval a farkon.“ (2-ik ábra.) 

A nőstény 300— 500 petét tojik, a szabadban
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a fatörzsekre, fogságban vászonra vagy papírra, 
melyek mákszomnagyok és kékesek. Egy lat

H A Z Á N K  S

л selyem-pille. (Nőstény.)

petéből körülbelül 16,000 hernyó kel ki, melyek 
H mázsa eperfalevolet szükségeinek éleimül. Ezen 
szükségletet — mint már mondók — a fehér eperfa 
adja, de táplaltathatnak a szedet' eperfu (morus 
nigra) leveleivel is, mitől azonban a selyem dur
vább lesz. Legújabban Beaivwais a közép-eperfával 
(morcus intermedia) tett kísérletet, melyet Klímá
ból hozott 1835-ben, s úgy látszik, hogy ezen faj 
is minden kívánalomnak megfelel.

Tavaszszal, ha az eperfa hajtani kezd, a peték 
világos, 16— 18° meleggel biró szobákba helyez
tetnek el, midőn a hernyó 8 nap alatt kikel, s 
eleintén gyöngébb, későbbén keményebb lombbal 
tápláltatik. A lombnak száraznak kell lenni, mert 
a nedves levelektől a hernyó betegséget (viz- 
vagy sápkórt) kap. A hol a selyemtermelést nagy
ban űzik, csorényoket készitnek emeletekben 
egymás fölé. Ezeken foglalnak helyt a hernyók. 
Az ily cserényeket tisztán kell tartani, s a szo
bát időről-időre szellőzni. A hernyók igon sokat 
falnak, de aztán igen sebesen is nőnek, úgy hogy 
24 — 50 nap alatt 60 — 80 szemernyi súlyra tesz
nek szert. Mig ezen korszakot átfutja a hernyó, 
négyszer vedlik, midőn lomhán vesztegel és ke
veset, vagy semmit nem eszik.'A negyedik ved- 
lés után gubóba fonja magát, ilyenkor nyugtalan- | 
kodik, ide s oda mász, fejét fölfelé nyújtogatja, s I 
alkalmas hely után néz, hol magát befonhassa, j  
Evégett száraz galyakat szokás felállitni, molye- 
ket elsöbbon a hernyó két csepp nedvvel mogfocs- 
kond, majd két vékony szál fonalat ereszt ki, s j  
olőlábaival szövetté alakitván, a megnedvesitett 
hely hoz ragasztja. 3 — 4 nap alatt elkészül a gubó, 
mely 1200— 1600 rőf hosszú fonalból áll. A gu- | 
bók hosszudadok, többnyire sárgák, néha felié 
rok, kékes szint nyernek, ha az oporfalovél indi
gó-porral behintotik. i A gubóban a selymér az 
életnek minden jele nélkül fekszik, midőn báb-

>mh moudatik, de 19 nap múlva kibúvik a tökéle
tes rovar, a lepke, még pedig mindig kora reggel, 
lassan kint kifejlenek szárnyai, nehány napig min
den táplálék nélkül mászkál, párosodik, petéket 
tojik és aztán elhal. A tenyésztésre rendelt gubók 
gondosan kiválasztatnak és félretétetnek; körül
belül 50—60 pár szükségeltetik egy lat tojás elő
állítására. A többi gubó szín szerint osztályozta- 
tik, s a bent rejlő bábok sütőkemence melegével 
megöletnek. Ennek megtörténtével s selyem le
rn otoláltati к ; rendesen 7—-8 font gubó ad egy 
font tiszta selymet, melynek ára 8— 15 forint.

Főnyavalyája a selymérhernyónak a muszkdr- 
diuó, midőn az egész testet bizonyos nemű penész 
(botrytis bassiana) vonja be, melyet elsőbben dr. 
Bas'i vizsgált meg pontosan. A muszkárdinó a 
test belsejében fejük ki, de aztán a bőr likacsain 
at a felületiül is előtör es magporoknál fogva sza
porodik, melyek az egészséges hernyókra is át
viszik a bajt. Kénsavany és halvány gőze meg
akadályozza a magporok csírázását, a nélkül, 
hogy a selymérnek ártana.

A selyméren kívül még többé-kevésbbé jó sely
met szolgáltatnak:

1. az ájtatos selymér (bombyx religiosae), mely 
Asszámban él.

2. A iölyy-selymér (bombyx perui), mely Éj- 
szakamerikában tölgylevelekkel táplálkozik, s 
élelme miatt fontos következményre jogosít.

3. A diána pávaszem{saturnia cynthia), mely Ke- 
let-lndiában a közönséges himbojon (ricinus commu
nis) él. Erős selyme van. A francia honosító tár
sulat némely helyeken már kísérletet to t vele ;

4. Az atlac ; 5. a oénus pávaszem stb.
Mielőtt értekezésemet bevégezném, meg akarom 

említeni a selymér s átalában a rovarok nemzési 
mozzanatát, mely náluk nem úgy történik, mint 
más állatoknál. A peték mindenhol a petefész
kekben foglalnak helyt, hanem a terméken у ités 
módja a rovaroknál egészen sajátságos. Mialatt 
ugyanis más állatoknál a him-egyedok ondóállat
kái egy kis nyíláson át egyenesen a petékbe ha
tolnak, a nőstényrovarnál a tojóhíívoly mellett 
oldalvást egy hólyag találtatik, moly magzacs
kónak mondatik, s a hüvelylyel közlekedésben 
van. Ha a rovar párosodik, az ondóállatkák nem 
latnak a petefészekig, hanem egyenesen a mag- 
sacskóba mennek. Midőn aztán a nőstény tojik, 
ninden petének a magzacskó mollett kell olha- 
adni, s ezen útjában a pete tormékenyittetik.

Malpighi már 1669-ben észlelte ezen csodála- 
;os folyamatot a solymérnél, Pallos pedig 1768- 
>an azt is fölfedezte, hogy a peték a petefészek
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ben egészen más szintiek voltak, mint a tojás 
után. Amazok sárgás, ezek kékessárga szint mu
tattak.

De legnagyob világosságba helyezték ezen dol
got Castellet megfigyelései. Csodálkozva tapasz
talta ezen nagy észlelő, hogy 11 nőstény-selymér 
a gubóbóli kibúvás után a nélkül, hogy himek ál
tal termékenyítettek volna, elkezdett petéket 
tojni, melyekből hernyók fejlettek ki, s minden 
átváltozáson keresztülmentek, mint ez a dolgok 
rendes folyamatánál történni szokott. C a s te lle t  

ezen tényt R e a u m u r r e l  közlötte, de a ki annak 
hitelt nem adván, a dolog feledésbe ment, mig- 
len H e r o ld  1838-ban azt újólag fölelevenitette.

Majd P h i l l i p p i , olasz természetbúvár és S í e l ő i d  

M ü n ch e n b en  1852-ben megállapították a' tényt, 
miszerint a selymérnél s z ű z  n e m z é s n e k  (parrhogo- 
nesis) van helye. Most már kétségen kívül van és 
sok más rokon pillangón bebizonyult, bogy azok 
szűz állapotban is tojnak petéket, melyekből 
szintúgy, mint a termékenyitettekböl, hernyók 
kelnek ki, s ezek magokat befonják. A  bábból 
átalakult pillangók aztán részint nemzésképes hi
mek, részint nőstények, melyek peteket tojnak, 
még pedig vagy a megtörtént termékenyítés után, 
vagy szűzies állapotban, mint szüléik.

D r . S . J ,

Egy hét története.
(június 7.)

(VK.) Pest megint szépeket — álmodik. Egyik 
álma egy n é p k e r t  az üllői-út mellett, a másik egy 
árnyas, ligetes, szökőkútas s é tá n y  a szerviták tel
kén. Ez utóbbi különben régi álom, melyet József 
nádor és Széchenyi István már egy századne
gyed előtt be akartak teljesíteni. Akkor is sze
met szúrt már, hogy a tiszteletreméltó atyák a 
belváros egyik legszebb pontját — és pedig mily 
nagy pontját! —  igen elcsúfítva tartják birtokuk
ban. Templomuk éktelen, kolostoruk rozzant, 
kertjük kietlen, gazdasági épületeik rósz szaga 
négy utca levegőjét mételyezi el, telküknek va
kolatlan falazata pedig három utca díszét teszi 
tönkre. Az egész telep egy holttetem a belváros 
szépülő, ifjodó testén. Akkoriban ipar-iskolát ter
veztek oda, mig az érdemes lelkiatyákat a Teréz
városba szállították volna ki, templomot és kolos
tort épitve számukra. Hanem hát jött az 1848, 
eleintén mint friss légáram, mely megtisztitá a 
légkört s elkészité a földet a leggazdagabb tenyé
szetre ; aztán mint orkán, mely sok jót elsöpört, 
hanem a szervita atyákat annál inkább meg
hagyta régi helyükön, a hol egész a mai napig 
szépen megfeneklettek.

Hanem ma már van kisajátítási törvény, moly- 
lyel, mint egy bűvös ággal, a régi szép álmot va
lósággá lehet varázsolni.

A város atyái atyáskodjanak egy kicsit a szer
vita atyák fölött is! / ) k  —• szegények — több
nyire csöndes, öreg emberek, kik roszul érezhe
tik magukat e zaj és pompa kellő közepén. A 
folyvást robogó kocsiktól nem tudnak aludni, s a 
pávamódra tarkáló úri néptől nem tudnak meren
geni. Még csak ablakukon sem nézhetnek ki a 
nélkül, hogy meg no botránkozzanak, mert fák,

ligetek s a természet csöndje helyett, uszályokat, 
chignonokat, csábitó dandykot és kacér szeme
ket látnak, szóval, szemtől-szembe állnak a^sátán- 
nal, mely frakkot és zwickert visel, s igen jó l 
érzi magát. Oh, nem ez a látvány kell a tiszte
letreméltó atyáknak! Ok csendet, nyugodalmat 
áhitnak, künn a külvárosok valamelyik békésebb 
pontján. Itt a zaj és kisértés árja befoly az ő né
ma celláik ablakán is, s a kámzsák egyszerűségére 
a nagyravágyás veti csalfa sugarait. Jön például 
egy építész — a spekuláns század fia, — s toli 
beszéli az imádkozó kegyes lelkek fülét, hogy 
mily jó  volna kertjük végére egy nagy három- 
emeletes bérházat építeni, és az ártatlan lelkek 
— kiknok világa nem e földről való — elfordul
nak egy percre a feszülettől, s mennek a város
hoz, mennek a kormányhoz, hogy egy jövedolmos 
ház építésére engedélyt kaphassanak! íme, a szá
zad realistikus szelleme mintjhat be a kolostorok 
falain is, ha egyszer e kolostorok nem jó  helyen 
feküsznek. A város persze ridegen feleli: a „holt 
kéz“ nem arra való, hogy mozogjon s bérháza
kat építsen ; a kormány pedig nem mondhat mást, 
mint hogy az önkormányzat idejét éljük, mely
ben a város dolga nem a kormányé, hanem a vá
rosé. Ekkép a szervita-atyák nem építhetnek, 
hanem épülhetnek a lemondás szellemében, moly 
minden időben a keresztyéni erények egyik leg- 
nomesbikénok tartatott. Mi pedig remélhetjük, 
hogy — a mily gőzszárnyon jár most az idő! — 
unokáink meg fogják érni a boldog időt, midőn a 
belváros közepén hűvös árnyak alatt sétálgatnak, 
s lombos berkek kőiül fognak gyönyörködni a 
Károly-kaszárnya hatalmas homlokzatában, mely 
mögött akkorra [tán már az összes minisztériu-



шок kisebb-nagyobb papirgépei fogják végezni 
hon boldogító munkáikat.

Mai világban hamarább ivódnak meg a kövek, 
mint az emberek. A „Neugebäude“ is — ez a szo
morú emlékű hely,— melyre egykor annyi sóhaj jal 
gondolánk, maholnap összeomlik, s három társa
ság —  a hitelintézet, angol-magyar bank és épi- 
tö-társulat — építtetnek helyére diszes palotákat, 
köztük utcavonallal; ám a régi előítéletek nem 
omlanak össze ily hamar ! Egy éve már, hogy 
meg van az omancipátió, s Horn Ede ma sem kell 
a szegedi demokratáknak, mivelhogy Mózes sze
rint dicséri az Urat; sok éve már, hogy penget
jük a reformok mélabús kobozát, s ime, a régi te
kintetes nemes vármegyék minden kis elve
szendő sallangja fölött egymásután hangzik a 
gyászszózat. Még az államrendőrség eszméje som 
kell, mivelhogy nagyon megszoktuk ősi csendbiz
tosainkat és pandúrjainkat, kiktől pedig az or
szágutakon csak oly békében terem az útonálló, 
mint a vadfü. Még Carthago nincs romban, s 
máris hogy keseregnek a Máriusok!

Hallottuk hangjukat a válaszfelirati vitában; 
kihallatszott aggodalmas jeromiádjuk a Deák-kör 
értekezletéből is, s úgy látjuk, hogy jobbról-bal- 
ról egyaránt van elég honatya, kik szeretnék —  
ha lehetne — egyszerre meg is enni, meg is tar
tani a lepényt.

A  válaszfelirati vitának azonban legalább már 
vége van. Epén két hétig tartott, mialatt beszélt 
mindenki, a ki csak szóhoz jutott. A mit már 
ezerszer elmondtak a szónokok és lapok : azt most 
mindegyikük épen ezerogyedikszer mondotta ol, 
s végre is a vitából feleselés lett. Cáfolták X. 
urat azért, a mit X . ur sohasem mondott; aztán 
meg Kárpótlásul X . ur tett hasonlót V. úrral. 
Szóval, a nagy vita méltóságosan hömpölygő fo
lyama clsokélyesült a sok szó homokjában, mig 
végre a szavazás be nem zárta az egészet. A jobb
o ld a la k  107 szónyi többsége lett. „Hát még az 
erkölcsi nyereség ? “ — mondák a jobboldalon. 
„De az már egészen a m iénk!“ — orösité a bal
oldal sajtója, a miből látszik, hogy mindkét párt 
meg van elégedve magával, de bizonyára egyfor
mán örvend annak is, hogy túl van a parlamenti 
dráma ez első felvonásán, melyben sok volt a 
szó, do kevés a cselokvény.

Somssich Pál legtöbbet nyert ez egész vita alatt. 
Azelőtt; csak a jobboldaliak dicsérték öt, most már 
dicsérik a baloldaliak is, mivelhogy pártatlan 
volt, s a többség zaját nem egyszer fékezé mog 
a csöngotyúszóval. Igen éber, szabatos és erélyes 
elnök. Egy pillanatra som látszik benne, hogy a
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uj, érdekes adatokkal bővítve fog második, kti-' 
lön kiadásban megjelenni.

égyiptomi alkirály) BécabŐl egyenesen 
Berlinbe utazott, de pesti útja azért nem marad el. 
Körútja után, augustusban a Dunán utazik Stam- 
b«lba, és ezúttal 3 — 4  napot Pesten tölt.

(Dr. Oroszhegyi Józsaj) kirőíaz orvosok már 
lemondottak, a napokban indult el Kolozsvárról 
Svájcba, a st.-galleni fürdőbe, m e lle k  orvosa,; 
H a b , az egyedüli még, ki felgyógyulásához némi 
reményt nyújtott. Költségeit a W v ^ i ^ i ^ m í e z -  
teriumtól nyert segélylyel fedezi.

*  (Áz dsö polgári házasság) Magyarországon 
Aradon történt, junius 1-én; egy nejétől törvénye
sen elvált helybeli kath. vallásu iparos t. i. egy 
helv. hitv. leánynyal kelt össze négy tanú és 
a leány apja jelenlétében A  városi ábiró  
ur a  tanuk előtt felolvastatta az első nőtől el
választó oklevelet s azután felolvasta az esküvő 
felek által készített házassági szerződést, melyben 
a házasulandók egymás irányában hűségre, sze- 
retetre és holtig együttlétre kötelezik magukat, s 
azután az eljárásról jegyzőkönyv vétetvén fel, ez 
a felek és a tanuk aláírása után egy példányban 
a  ̂ levéltárba tétetett el, egy-egy példányban pe
dig a vőlegénynek és menyasszonynak adatott. 
A z ünnepélyes művelet mintegy negyedórát

* (Némely plánéta állása a folyó hó alatt:) M e r- 
k u r  a hó elején esti csillag és 10 órakor nyug
szik le. 11-én a keskeny holdsarló mellett lesz, 
látni azonban a hold fénye miatt alig lehetend. 
20-án alsó együtt-állásbajő, в a hónap végéig 
láthatlan. V e n u s  a napot ugyan már mindin
kább elhagyja, mégis csak a hó végén lesz mind- 
járt naplenyugta után a nyugati égen látható, 
m a r s  naplenyugtával a délnyugati égen látható, 
a hó elején 1, végén pedig 11 */f órakor nyugszik 
le. Útja az oroszlánba esik, s meglehetős sebes
séggel a Szűz felé üget. J u p i t e r  reggeli 21/», 
később már 1 órakor kel. 7-én a hold közelében 
volt látható. S a t u r n u s , mint fényes csillag 
már naplenyugtakor az esti égen van , s az egész 
éjen át látható. 4-én a nappal ellenállásba jött, te
hát épen éjfélkor lépte át a délkört. 23-án a hold 
közelében lesz látható. Н о  1 d. Utolsó negyed
2-án ; ujhold 10-én ; első negyed 17-én ; holdtölte 
24-én ; 21-én a nyár kezdete.

* (A pesti ferencvárosi szivar gyárban) mintegy 
$00 £yármunkás leány csinálja ez idő szerint a 
szivart. Mindegyik körülbelül ezer darabót gyárt 
naponkint. Dohány körttbelttl 50 ezer mázsa ke
rül a gyárba éven által

* (Budán a jelenlegi vízvezeték) nem lévén ki
elégítő a vár lakosaira nézve, folyamodtak az iránt, 
hogy a Viz a házakba vezettessék be. A  hatóság 
elhatározó ennek folytán , hogy á városi képviSe- • 
lök közgyűlésében közelebb az átalános vízveze
ték létrehozatalát indítványozza.

* (Véresösszeiltközés) volt Varasdmegye Nova- 
ves helységében a katonaság és lakosság közt. Egy  
peres legelő ügyében az elmarasztalt félre katonai 
erővel kelivén menni, a lakosok előbb kővel do

bálták a katonákat, később pedig puskalövések
kel fogadták. Erre a katonaság sortüzet adott, s a 
faluból kettő azonnal meghalt, többen pedig ne
héz, és mások ismét kisebb sebet kaptak. A buj- 
togatók közül már többét elfogták.

* (ßlomstedt Oszkár,) finn tudós 215 lapnyi ér
tekezést bocsátott közre a legrégibb magyar nyelv
emlékről, a „halotti beszédről.* Könyvét Hunfalvi 
Pálnak és Budenznek ajánló.

;* (A madridi nemzeti képtárból) 700-nál több 
darab festmény tűnt él, * most a kortes-gyülés egy 
bizottmánya nyomozza, hogy hova tűnhettek.

* (A suezi csatorna megnyitásáhoẑ ) egyik hir sze
rint közép-Europa mindegyik fejedelme lerándul 
Egyiptomba, nevezetesen : a francia császárné, az 
osztr. császár, a szultán, az olasz és görög királyok. 
Más hir szerint azonban a fejedelmek csak kép
viseltetni fogják magukat az ünnepélyen, ugyanis: 
az osztrák-magy. fejedelem Beustgr., a szultán a 
nagyvezir, Olaszország Menabrea tábornok által. 
Eugenia császárné mindenesetre személyesen vesz 
részt a megnyitási ünnepélyen.

* (AJ kaspi tenget') nem rég két egész napon át 
jó  darabon lángba borult. A  kaspi tenger fenekén 
ugyanis tömérdeknaphta-forrás van; ezúttal e for
rások tartalma óriás mérvben borította el a ten
ger felszínét, s meggyülva, mértföldekre terjedő ' 
területen szállt a légbe.

* (Vasutak velocipedek számára.) Angliában és 
Amerikában külön vasutakat tervezgetnek a ve
locipedek számára; sőt amott már szabadalmat is 
vettek egy ily pályára. Uj-Yorkban ésBrooklyn- 
bén mintegy 30 „velociped-csarnok* állíttatott 
már fel, s számuk folyvást szaporodik. Ezek több
nyire iskolák, melyekben a velocipeddel való bá
násmód tanittatik. Egy angol feltaláló vitorlákat 
javasol a velocipedeknél alkalmazni. A velociped 
sportnak már egy külön lapja is van, „Volócipe- 
díst* cim alatt. Bostonban nemrég velociped ver
senyt tartottak, melyen a leghosszabb futamra 500, 
s a leggyorsabbra 100 dollár tűzetett ki.

* (Izabella exkirályntí) e hó végén Prágába ér
kezik, s ott telepszik le. Érdekesnek találjuk meg
említeni, hogy a spanyol kortes-gyűlésben a pénz
ügyőr egy interpellációra felelvén, kijelenti, hogy 
Izabella volt királynő 36 millió reállal tartozik a 
kincstárnak. A  kereskedelmi ügyér pedig tudatja, 
hogy a bukott kormány alatt hétszáznegy venöt 
nagy értékű kép veszett el a múzeumokból. A  
kortesek bizottmányt küldenek ki, hogy a volt 
miniszterek mindazon okmányait felkutassa, me
lyek az ország pénzügyét s az állam-vagyont ér
deklik. A  rósz gazdálkodás fölött nagy a felindu
lás Spanyolországban!

* (Coupé-égése.) A  Linz-bécsi vonalon majd 
nagy szerencsétlenség történt a napokban egyik 
vasúti kocsiban. Alig indult el a vonat, kiabálás, 
jajgatást lehete hallani eg^ik másodosztályú vag- 
gonban. A  nagy zajban, robogásban nem is hall
hatták meg egyszerre a kétségbeesett kiáltásokat, 
mig végre egyik mozdonyvezető észrevette, s rög
tön sietett a kétségbeesett coupé felé. Midőn föl 
nyitotta a kocsi ajtaját, füst tolult szemébe, hogy






