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Cikkek S „Pater Hiacint.“ — „Apafi Mihály uram és az 
udvarhelyi barátok.“ (Történeti rajz.) (Folytatás.) Deák Far
kastól) —  'Fiume környékéről. II. A grobniki vár.“ „A 
természet titkai.“ A esay Sándortól. — „A temetésekről. P. 
J.-től. — Egy hót történő e.* Vadnay Károlytél — „Vegyes 
közlemények.“ — „Újdonságok.“

Képek : Hiacint atya. —  A grobniki vár Fiume környé
kén. (Gracheg rajza.) — Az angyal kiszabadítja szent Péter 
apostolt fogságából. (Honthorst nagy eredeti olajfestménye 
után.)

Új dons ágok.
* (A Kisfaludy-Társaság figyelmét fölhívjuk oly 

ügyben), mely őt illeti legelső helyen, és melyet 
már egészen elfeledni látszik mindenki. Kisfaludy 
Károlynak egy kész szobráról van itt szó, melyet 
Ferenczy István derék szobrászunk még 1836- 
ban elkészített. A  kik a muzeum parkjában meg
fordulnak, az épületnek lovarda felé néző oldalán 
nagy gránit oszlopdarabot kell kerülgetniük, 
mert az ott feküszik az egyik saroknál már 
évek óta. Ama nagy inellszobor talapzata ez, mely 
múzeumunk szerény szobor-gyűjteményében szo
katlan nagysága által rögtön feltűnik, s a figyel
mes vizsgáló csakhamar észreveszi, hogy e nagy 
mellszobor nem szobor-gyűjteménybe van szán
va, hanem emléknek magas helyre. A harmincas 
évek elején Kisfaludy Károly tisztelői gyűjtést 
rendeztek egy szöbor létesítésére, mely a nemzeti 
muzeum telkére (akkor még nem. volt beültetve 
fákkal) volt fölállítandó; Nem ismerjük az oko
kat, melyek a fölállítást késleltették mind e mai 
napig. De a mellszobor és talapzata elkészült. 
Azonban évek hosszú sora alatt sem állították 
föl, s a mellszobor —  még mindig csak ideigle
nesen — a szobor-gyűjteményben van. Emléke
zetbe hozzuk tehát ez ügyet, melyet a feledés 
látszik borítani, s ajánljuk a Kisfaludy-Társaság 
figyelmébe. A  szobor fehér márványból van, s 
mint mellszobor, ha nem is jeles, de a jobbak kö
zé tartozik, és mindig meg lesz nálunk míítörté- 
nelmi becse, minthogy a legelső úttörő magyar 
szobrász ~készitetto. Mi azt hisszük, legjobb helye 
lenne a muzeum lépcsőzoto előtti szabad téren, 
melyen úgy is mezőgazdaságot űznek lucerna 
termesztéssel. Kevés költséggel föl lehetne állitni 
az emléket, minthogy talapzatát is csak egybe 
kell illeszteni.

* (Magyar operaszínház,) Több Ízben panasz
kodtak, hogy az emelkedő Pest szépítésében a 
kormány semmi részt nem vesz, s panaszkodnak, 
hogy mig Bécsbon kormány és uralkodói költsé
gen oly sok középület emelkedett és emelkedik, 
Pesten egyetlen sincs. Ezzel kapcsolatban tehát 
most az a hír jár, hogy kormányunk díszes opera 
színház által akarja megkezdeni a főváros szépítését 
és művészi érdekeinek előmozdítását. E célra, mint 
bizalmasan sugdossák, ő felsége a király nem so
kára jelentékeny összeget fog adományozni, s ez 
után megindulnak az alirások, melyeket a főúri 
körök gavallérosan készülnek gyámolitani. Any- 
nyi igaz, hogy egy főur, midőn közelébb a Pesten 
tervezett népszínházra aláírási Ívvel kínálták 
meg, az opera színházzal mentegette magát. Sze
retnék azonban, ha az egész hir nem e mentség
ből származott légyen.

(A nemzeti színház uj intendánsául) gr. Ráday 
Gedeont emlegetik, ki már volt a nemzeti színház 
ügyeinek vezetője. Most is ideiglenesen ő van 
megbízva ezzel.

* (Petőfi a külföld előtt) bizonyára sokat fog 
nyerni genialitásában az által, hogy valahára jobb 
fordítója akad. Lomnitz Hugó, fiatal német költő 
(ki hazánkban sok ideig tartózkodván, jó l megta
nulta nyelvünket) fordít most egy kötetnyit Petőfi 
lyrai költeményeiből., Ugyancsak az ő buzgalmá
nak köszöhetjük, hogy dr. Scherr „Bildersaal der 
Weltliteratur“ cimü könyvének második kiadása 
már tüzetesebben is felölelendi irodalmunkat. A 
mutatványokat ide Petőfi költeményeiből már 
Lomnitz Hugó fordítja.

* ( Csávolszky Lajos), az „Ellenőr44 segédszer
kesztője, a Hollán Ernő által indított sajtópörben 
az esküdtszék által 9 szóval 3 ellenében vétkes
nek találtatván, 2 havi fogságra és 100 frtnyi 
pénzbírságra Ítéltetett. A  vád alapját ugyanazon 
cikk képezte, melyről múlt számunkban szóltunk, 
s melyért az esküdtszék a vádlottat a közlekedési 
minisztérium ellenében fölmentette volt.
, * (/1 kétkrajcáros levelezési lapoknak) oly nagy 

forgalmuk van, hogy csupán Pesten az első két 
nap alatt 16,000 darabot adtak el. Ily  levelezési 
lapok más államban még sehol sincsenek.

* (A  82 honvédzászlóalj lobogóinak elkészítését) 
Rosenthal A. pesti kereskedő vállalta el.

* (A  tizenhárom aradi vértanú emlékét) kogyo- 
letteljesen ünnepelte meg Arad városa. A  régi 
harcosokból álló menet gyászfátyollal bevont hon
véd-zászló elő vitele mellet reggeli 9 órakor indult 
a templomba, melynek tornyáról nagy fekete 
zászló lengett. A  gyászemelvény előtt tizenhá
rom fekete viaszgyertya lobogott s lejebb a 13 
hős csérkoszorus arcképe volt felállítva. A hon
véd-egylet tagjai két sorfalat képeztek, mögöttük 
a nagy számmal összegyűlt közönség. A gyász- 
mise után a tizenhárom vértanú egyszerű emlék
kővel jelölt nyughelyét keresték fel. Vass István 
itt, mint a honvéd-egylet elnöke, lelkes szavakban 
emlékezett meg áz elvérzettekről. Még két beszé
det tartottak s a monot ünnepélyes csendben tért 
vissza a városba.

( Talált régiségek.) Szombathelyen egy gyár 
alapjának ásása közben több érdekes régiségre 
akadtak."eTaláltatak egy. darab aranyat Valens 
császár korából. A  tiszta, nemes érc, melyen a 
rozsdának nyoma sem észloltotett, egy és egy 
negyed arany súlyú, az egyik lapján a fejedelem 
feje, köriilo e felírással: „D. N. valfn s . p . f . aug. 
— A másikon egy álló kép, bal kezében a koszo
rút tartó Victoriával, s jobbjában egy hosszú
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lapjában egy levél jelent meg pater Hiacinttól, kijelenti a kolostorból való kilépését, „mely —

Г ^zitlábos karmeliták főnökihez intézve, moly 
Franciaországban, de az egész világon

H iacint atya.

úgymond — a mostani viszonyok közt lelkiis 
méretének börtönövé v á lt / s egyúttal hatalmasai
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történelem és társadalmi tudományokkal; s me
lyek az ő szavai után világosságban jelennek meg 
a leghiggadtabb szellemek előtt is, kik azelőtt 
tele valának kételyekkel. Az egyház mellett ha
talmas és meggyőződésteli athlétakent harcol s 
fegyvere nemcsak az ékesszólás, hanem egyszer
smind a kimerithetlen tudomány.'

„Habár Hiacint atya a férfiakhoz szól, egyházi 
beszédeiről a nők nincsenek kizárva; számtalan, 
kitűnő hölgy szokott ezek meghallgatására a 
Notre-Dameba sietni, s ami — kivált az udvarias 
Párisban —  különös, nem nekik jut a legjobb 
hely. Mert ez egyházi beszédek a férfiaknak szól
nak, azért a férfiak udvariasságukat a templom 
ajtaján kívül hagyják. Hiacint atya polgárokhoz 
szól; ügyvédekhez, Írókhoz, tudósokhoz, művé
szekhez s tisztviselőkhöz, szóval olyakhoz, kik 
értelmüket szokták gyümölcsöztetni.“

Hiacint atyának mai számunkban bemutatott 
arcképe fogalmat nyújt arckifejezéséről, melynek 
főjellemvonása a határozottság. Feje hatalmas es 
arányos; arcéle tiszta és jellegzetes. Ajkai kifeje
zésteltek, tekintete mély és nyugodt; orrának 
hajlása finom. Ha mosolyog, 'szigorú arcán föld
feletti szelidség és kollern ömlik el.

Ha szószékén áll, taglejtést ritkán használ ; 
szavai erősek és nyugodtak; ha azonban egy
szerre valami gyújtó rögtönzésre tér át —  mi 
sokszor megtörténik —  akkor taglejtése meg
élénkül, szava emelkedettebbé válik s ilyenkor 
visszaidézi emlékezetünkbe azon egyház-atyákat, 
kiknek magasztos hire áthatott a századokon.

Leszámitva azon órákat, melyeket szószékén 
tölt el, Hiacint atya teljes visszavonultságban 
él a Páris melletti Passy egyik szerény külsejű 
házában, melyet a bejárat nem tág ajtaja fölött 
fekete kereszt jelöl. Azon kis, négyszögletes szo
bának, mely társalgó-termeül szolgál, összes bú
torzata négy szalmaszék s egy lágy faasztal, s he- 
tonkint egyszer itt fogadja el a vele értekezni 
óhajtókat; idejének többi részét tanulással és 
szemlélődéssel tölti el.

Hiacint atya családi neve Loyson K ároly; 
Chateau-Gonthierben, 1827-bon született. A szo
kott bevezető rnagasb iskolákat szorgalommal vé
gezvén s darab ideig a költészet terén is tevén 
kísérleteket, végre 1851-ben pappá szenteltetett s 
aztán mint a bölcsészet tanára, előbb Avignonba, 
majd Nantesba ment; azonban mert Hiacint atya 
több hivatást érzett magában a népet tanítani, 
mint papokat képezni az egyház számára, a.íRfesft* 
lemondott a tanári állásról s a
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lepett, hanem eleinte oly kevés szerencsével s 
annyira üres padok előtt beszélt, hogy neve s 
jövője megmenthetése végett kénytelen lett más 
szerzetbe lépni. íg y  lett dominikánus, 1859-től

kezdve pedig mozitlábas karmelita s ez időtől 
fogva kezdődik „apostoli élete“ is, járva-kelve 
mindenütt Franciaországban, s hirdetve és ma
gyarázva isten igéit.

A pally Mihály uram és az udvarhelyi barátok.
(Történeti rajz.)

(Folytatás.)
II.

Udvarhely városa ez időben sokkal jelentéke
nyebb volt, mint jelenleg ; magán-épületei talán 
nem voltak oly csinosak, utcái talán nem voltak 
oly rendezettek, de vára épen állott, s még akkor 
valósággal anyavárosa volt a székely földnek.

A  „darabont“ -utca egyik szögletén jó  külsejű 
ház állott három ablakkal a darabont-utcára ; ud
vara jó  magas kőfallal volt körülvéve s nagy-és 
kis-kapuja egyaránt nagy fejű vasszegokkel ki
vert tölgyfából készült; a kis-kapu felett egy rú
don száraz galyból koszorút lóggatott a hideg feb
ruári szél, mely koszorú azt jelenté, hogy e ház 
ez időszerint korcsoméi.

A pitvar téglával volt kirakva s hátterében 
óriási tűzhely állott, melyen hatalmas láng égett; 
egy piros pozsgás farcádi leány forgolódott a tűz 
körül s úgy látszott, több ember számára készít 
vacsorát. Az ivó-szobában néhány polgár ember 
iddogálta a jó  darlaci bort s beszélgettek a há
borús időkről s a nagy veszedelemről, mely a 
várost nyolc év előtt, 1663-ban találta.

Hat-hét óra lehetett este, de a kis-kapu még 
nem volt bezárva, mert az ivók rendesen nyolc 
óra körül szoktak eltakarodni ; koromsötét idő 
volt s a szél néha nagyokat sóhajtott, mire a tűz 
annál vigabban pattogott.

A piros arcú szolgáló a kövér borjúhúst már 
felvágta és egy nagy serpenyőbe tette, midőn a 
kis-kapu megcsattant s még gondolkozni sem 
volt ideje, már a pitvarajtó is megnyílt és egy 
karcsú legény a leány előtt állott:

— Jó estét adjon isten! — mondá nyájasan, 
s kezével hosszú kardját felfogá.

—-Isten hozta, vitéz uram ! felelt a leány; —  
hát mi járatban van ?

— Egy kis éjjeli szállást keresek, ha meg nem 
tagadná, szép húgom.

— En nem ; de csak beszéljen nagy urammal. E 
szóra már kilépett a szobából egy kis termetű, de 
jó  húsban lévőomberke, óriási nagy bajuszszal 
és borotvált állal.

—  Van szállás, van ! mondá méltósággal, — 
csak tudjam kinek.

—  Vásárhelyről jövök uram s Brassóba kell 
mennem ; egy szombatfalvi ember hozott szeke
rén ; csak magam vagyok, s holnap szeretnék to
vább menni. Különben az ország katonája vagyok.

— No hát le kell telepedni, majd lesz vacsora 
és alvóhely; itt benn még több a tágasság — 
szólt ismét a kis ember, felnyitva az ivó-szoba 
ajtaját. Az ifjú talán a pitvarban is elmaradt vol
na, oly vonzólag pillantott rá az a fürge szép le
ány, de csak bement s ott is köszönve a vendé
geknek, egy szegletbe húzódva, fél kupa bort kért.

—  No, a mi engem illet, én már csak inkább 
megyek a német ellen, mint a törökre.

— Már miért menne kigyolmed inkább a 
német ellen ? mondja meg nekem í

— No, tudja kigyelmed, a német hamarább 
megfutamodik, de az a fene török mindegyre 
megáll; a törökkel való dolog nem olyan 
kommodus . . .

—  Mégis csak jobb lelket hittem kigyelmedben ; 
mert hiszen lássa kigy elmed, a török nem ma- 
gunkfélc ember; a török mégis csak pogány nép, 
a német meg keresztyén . . .

—  Keresztyén ? pápista! egye ki a süly ! . . . .
— I io h ó ! jobb lesz kevesebbet beszélni! — 

közbeszólt a gazda, — nem szeretem én az ilyen 
beszédet, mert a vér hamar forr, aztán törik az 
üveg s nincs a ki fizessen . . . .

— Héhé, hogy felkapott ez a pápista kutya ! 
csak úgy parancsolgat ; dejszon ne volnék csak 
adósa, majd a hátára mérném a keresztet! •— mor
mogó az elébb szóló. — No, hát annyit beszélünk 
— tövé hozzá hangosan — a mennyit tudunk ; 
aztán ha beszélni sem szabad, hát itt a bor ára 
mind, a mivel tartozom; aztán sem ingem, sem- 
testem az egész pápistaság, értjük-e ? . . . Nem 
kell oly nagyra tartani magát, hogy a papok 
kocsmárosa lettünk ! Lehet ennek a dolognak más 
nótája is még . . . .

—  No lássa az ember ! Hiszen ne legyen 
olyan haragos ; én csak a békességért szóltam, s 
nem is volna illendő, hogy mint kocsmáros-ember,

j magam kezdjem a gorombaságot; azért hát tegye 
! el kend a j énz :l s most igyunk egyet . . .
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__Na inni iszom, de adósa maradni nem aka
rok; nem szeretnem, ha azt az előbbi hangot má
sodszor hallanom kellene. — A vendégek is ittak 
s a kocsmáros a lefizetett pénzt zsebre rakva, 
újra a pitvarba ment s egy-két ember utána mor
mogta: „Kutya pápistája!“

Az ifjú vendég egy piros arcú székely mellé 
ült és halkan megszólitá :

— Atyafi,! — nem mondaná meg kend, hogy 
itt mért haragusznak úgy a pápistákra?

— Nem jól értette kigyelmed,katona uram! — 
nem a pápistákra haragusznak ezek, hanem a pá
pistára, érti már? Tudja kigyelmed, ennek ez a 
sora: a ki borivó ember, az a kocsmárost soha 
sem szereti, soha sem kedveli ; mindig azt hiszi, 
hogy a mértékben megcsalja es a borban rászedi, 
bizonyos mennyiségű vizet bor helyett itatván 
meg vele; ez az első ok. Aztán tudja kigyelmed, 
ez a kocsmáros volt már kálvinista is, unitárius 
is; most, hogy ezt a korcsomát kikapja, pápista 
lett, pedig csak öt-hat esztendeje ismerjük ; 
hát azelőtt ki tudja: kicsoda, micsoda volt? Aztán 
parasztos, kevély, veszekedő ember, ez a második 
ok ; a harmadik pedig az, hogy a nép ezt a házat 
nem hiszi igaz birtoknak ; mert lássa katona uram, 
ez a ház, a melyben mi most iszunk, nem volt ám 
mindig a pápista papoké, mert ez a ház a néhai 
öreg Borbély Istvánné háza volt. No, hát mi lelte 
katona uram ! talán almos ? mintha kiáltani akart 
volna. De jobb is lesz, ha kimegy a konyhára s 
azzal az ifjú leány nyal mulatozik, mintsem az én 
beszédemet hallgassa . . .

— Beszéljen édes jó  bátya, én ezer örömmel 
hallgatom a régi dolgok történeteit . . . .

— Réginek nem nagyon régi, de már történet
nek ugyancsak beillik — mert hát csak néhány 
esztendeje az a Borbély-nemzetség olyan virágzó 
volt, mint akármelyik nagyságos ur familiája; az 
öreg ember hirtelen halt meg, aztán jöttek a tatá
rok s mi elibök álltunk; ottveszett a derék Bor
bély János, de oly vitézül harcolt, hogy egy tö
rök tisztet m egölt; ezért aztán feleségét s két nö
vendék leánykáját tatár-rabságra hurcolák — a 
jó isten tudja, mi lett belőlük . . itthon csak a vén 
asszony maradott, ki két esztendeig sirt és mon
datta a sok drága misét, és akkor ő is meghalt.

— És a nagy vagyon ?
— A vagyon ? a vagyon ? ..........úgy beszéli

egy-kettő, hogy az öreg asszony mindenét a pa
poknak hagyta; de ha egy mondja, száz nem hi
szi . . és ez a kurta kocsmáros mindennap meges
küszik tízszer, hogy az öreg asszony tiszta, tör
vényes testamentumát saját szemeivel látta, de a
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kociik в ormok folytán a j > Marói olyan könnyel
mű volt, hogy mindenét másnak adta; ő tehát 
igazi példány képe volt egy becsületes szerzetes
nek, mert szegény volt, rongyos volt és jól táp
lált kövér volt. Olvasás-irás mesterségéhez nem 
értett.

Kész-e a vacsora amice У mindjárt itt lesznek 
a tisztelendő szent atyák. Oh te hamis szemű 
leányzó, ne kacsingass te már én rám, nem vagyok 
én hozzád való, nem vagyok én ifjú.

Ej, Harci ha, hogy ne volna, hiszen olyan a 
két arcája, mint a basarózsa. Menjen csak be, van 
egy vendégünk is, igaz jó  keresztyén . . .

sokat figyeltek a pityókos katonára, sőt a szép lá
nyokra sem.

bn megvallom, semmi reménynyel som ke
csegtethetem főtisztelendőségedet, mert itt min
ket senki se néz jószemmel; volna csak egy-két 
fŐLir pártolónk, mindjárt érvényes lenne a vég
rendelet, de igy csak idő kérdése, ma holnap ki
dobhatnak.

~~ Nem kell csüggedni, szólt a másik pap, egy 
halvány arcú, de izmos termetű szép férfi, tudják 
tisztelendőségtek, a hol bizonyos a vereség, ott nyá 
jasan engedünk, a hol kétes az ügy, ott rendithetle- 
nül kell allanunk ; ez a mi győzelmeink kulcsa; de
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E percben újra kopogtak az ablakon s nemso
kára három szerzetes lépett a szobába. Л vacsora 
is felkerült s a papok ittak és beszélgettek, a szép 
lányok felszolgáltak s enyolegtek egyformán a 
papokkal, a vén fráterrel s az ifjú katonával; a 
korcsmáros szaladgált, hol ide, hol oda, s mikor 
aztán vége volt a vacsorának, a papok iddogál- 
tak s tovább beszélgettek, a vén Marci szundikálni 
kezdett s a katona az ogyik leányt maga mellé 
ülteté в tette magát, In gy kissé berúgott és nagy
ban szerelmes.

A papok egymás közt latinul beszéltek s nem

az engedésnek is vannak módjai; engedünk, hogy 
engedni láttassunk, azonban makacsul ragaszko
dunk szándékunk kiviteléhez ; engedünk ma, hogy 
holnap ellenkezőt tehessünk sokkal biztosabban. 
Való igaz, hogy az a rendelet hitvány irka firka, 
aztán pénzt csaknem áldozunk olyan bolond cél
ra, hogy az igaz örökösöket haza hozzuk ; ez vol
na csak szép! Tehát akárki kéri fel a házat és a 
birtok többi részeit, igy kell felelni: „Oh tessék, mi 
készséggel átadunk mindent akárkinek azonban 
nem kell mozdulni. Hanem most jó  éjt kívánok, 
én szállásomra megyek és lenyugszom; holuap
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korán reggel Vásárhelyre megyek, ott is ilyen 
bajunk van épen a piac közepén, de ott több a 
remény. Mi számítunk tisztelendöségtekre és so
kat várunk eszélyességüktői; ha zárdánk lesz, 
önöké a kormányzás, ezt ígérem a szent collegi
um nevében, mert hogy mi mikor térünk vissza, 
az nem bizonyos. Jó é jt !

A két pap tovább társalgóit:
— Hm, a bizony jó  is lesz! Mi szerezzük a va

gyont, mi tegyük ki magunkat a veszedelemnek 
s azután a jezsuitáké legyen minden; még hiva
talt is ők Ígérnek.

— Ej domine con fráter, az anyaszentegyház 
nevében!

— A szent collegium nevében ! domine reveren 
dissime ; ők és az egyház: az annyi, mint egy és 
ugyanaz ; és nekem ez sehogy sem tetszik, azért hát 
nem is gondolok rá, mert haragba hoz az ilyen 
gondolat. A n ik ó! bort ide s ülj mellém és da
lolj. A leány bort töltött s aztán nem sokat kéret
ve magát, a pap mellé ült, és dalolt:

„Őszi rózsa
Az papoknak szerelme.
A pünkösdit
A hideg tél elverte ;

Haj ! engem is 
Elhagyott egy rósz gyerek,
S ezért van az,
Hogy most papot szeretek.u

— Ej ! ez nem tetszik, miféle szomorú nóta ez ?
— Jaj kedvesem, én nem tehetek ró la ; de ha 

dalolni kezdek, mindig elszomorodom.
—  Na csak egy mást, egy vigabbat!
—  No én nem bánom, lássuk csa k :

„Csöndes eső ablakomra hulldogál,
Az én rózsám erre felé soh’se jár ; 
Elfelejtett, ide hagyott engemef,
Máshol keres, máshol talál szerelmet.

Hát én szegény mivé legyek, mit (egyek ? 
Titkon sírok s nyilván papot szeretek ;
A pap titkon ajkaimat csókolja,
Nyilván pedig bűneimet feloldja.“

— Azt meg kell adui, hogy hamis egy kis 
lyány vagy te ! — suttogá a jó  páter s a hamvadó 
gyertyára pislogva, a leányt ölelgette . . .  Az ifjú 
katona pedig felkelt s szép latinsággal csendes 
jó  éjszakát kívánt és a hátulsó szobába távozo- 
zott, hova a leányok ágyat vetettek volt számára.

(Vége következik.)
Ducik Farkas.

Fiume kornyékéről.
II. A grobniki vár.

Fiúméból szárazföldön tevén kirándulásainkat, 
miután Tersat falait s a Frangepánok sírjait már 
meglátogattuk, egy másik magyar történelmi 
emlék, a grobniki vár felé irányozzuk lépteinket.

A tenger felől tekintve, Fiúmétól jobb kéz fe
lől vonul el az úgynevezett ludoviceai-ut, mely 
18 mértföld hosszú s Károly várost összeköti a 
magyar tengerpart-vidékkel. Ezen mintegy ne
gyedóráig sétálva, a fiumei papírgyár kéménye 
mellett megláthatjuk az úgynevezett Sziklakaput, 
némelyek szerint római maradványt, melynek 
egyik oldalán 1848-ig nagy márványlapon s 
aranybetükkel ezen felirat állott: „Porta hunga- 
rica.“ E feliratot aztán az osztrák hatalom meg
semmisítette. De azért Magyarország mégis él.

Ezen ludoviceai-uton tovább haladva, Ernőié
től mintegy két órányi gyalogséta után az úgy* 
nevezett grobniki mezőhöz es várhoz érkezünk. 
Történeti hagyományok szerint IV. Béla kirá
lyunk a tatárok által elpusztított hazából mene
külvén, itt talált menhelyet s 1242-ben ezon me
zőn verte meg Veglia szigetén gyűjtött hadaival 
a tatár csordákat. A tatár tábor sáncait is muto
gatják a mezőn.

E helyen, melyen az elpusztult, halálba dűlt 
hazának első lélekzetvétele, újra föléledésénok 
első jele történt, bizonyára komoly elmélkedések 
közt fog megállani minden magyar utas.

A természet titkai.
(A bővülés.)

Ámbár ezen „kövülés,“ ha szigorúan veszszíik, 
a már ilynemii előadott folyamatok folytatása, il
letőleg befejezése, de azért semmikép se ütköz
zék meg rajta azon tisztelt olvasóm, ki netán

csakis most fizetett volna elő ezon lapokra, an
nál is kevésbbé, miután ezen folyamatok bárme
lyike, igy tehát az itt előadott kövülés is, már ma
gában véve, azaz a többiek nélkül, toljoson érthető’



s igy csak annyiban függ össze a többiekkel, 
a mennyiben ez szintén a vizképződményekhez 
tartozik.

Mint majdnem minden ilynemű folyamat, úgy 
а к övül esi is, tágabb és szőkébb értelemben hatá
rozható meg.

Tágabb értelmében kövületnek neveztetik mind
az, a mi a nagy földátváltozások — eatastrophák 
*— alkalmával tönkre ment, de ezt csakis a nö
vények- s állatokra, azaz a szerves országra ért
ve, s ezen értelemben aztán kövülettannak (pet- 
refaetológia) neveztetik, de ennek tere oly nagy, 
hogy erről egész kötetek szólnak, s általában egy 
egész önálló tudományt képez, mely azonban 
mégis a földtan (geológia) kiegészítő részét ké
pezi, mely ismét tágabb'értelomben őslénytannak 
tpalaeontologia), szükebb értelmében pedig kö- 
vülettanak (petrefactologia, oryctologia) nevez
tetik. Régente ezen tudományhoz számos ásványt 
is soroltak, melyek azonban semmi tekintetben 
sem tartoznak hozzá.

Ezen kövülettan az, mely által a föld képzésé
nek történelmében számos oly tünemény fejtetik 
meg, melyek vagy a mesék országába soroztai
nak, pedig sajnos, hogy igenis sokak által, vagy 
pedig csak feltételesen — hypothotice — állhat
nának fen, de ez által teljesen ki lesz mutatva 
mibenlétük. A  múlt század vége felé, de különö
sen a jelen század folyama alatt, moly különben 
is a haladás századának szokott neveztetni, tett 
ezen tudomány oly roppant haladást, moly való
ban bámulatra ragadhatja, s ragadja is az em
bert, s igy bizton remélhető, hogy ezután sem 
fog megállapodni, hanem még előbbre fog halad
ni, nagyobb tért fog a maga számára kivivni, mi 
különben nem csak hogy igen óhajtandó számos 
tekintetben, hanem igen hasznos is lenne, miután 
a tudományok terjedését hathatósan mozdítja elő.

A tágabb értelemben vett kövülés általában 4 
részre osztható : 1 .&Az elsőhöz azon kövült szer
vek számíthatók, melyek csupán meszesedvo van
nak, s többnyiro csak az összetartó anyagot vesz
tették ol s roppant mennyiségben találhatók, kü
lönösen az egykor elárasztott tartományokban.

2. Ide tartoznak a valóban megkövült testek, 
a szükebb értelemben vett potrefactak (kövü
letek) ; ezek különösön a tömött, tömör kőtele- 
pokbon fordulnak elő, s legnagyobb részét képe
zik a historikus kor előtti állatvilág maradvá
nyai, nagyobbrészt a tengeri állatok közül; ilyen 
a mammuth rég kiveszett kagylók, belomnitek, 
ammoniták stb.

H A Z Á N K  S
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az ezekkel egyidőben élt óriási szarvasok csont
vázaira, vagy pedig egyes csontjaikra nézve áll.*)

Még érdekesebbek ezeknél azon esetek, mi
dőn a növények vagy állatok hullámok által elso
dortatva, gyakran tömegesen rakattak le. Ez ál
tal különösen két tünemény fejthető meg: ^ szá 
mos kőszéntelep előfordulása, s 2) az állati cson
toké, az u. n. csontbarlangokban. Hogy a nagy, 
erdődús’ vidékeken átvonuló folyamok, s bármely 
más vizek mikép hordanak össze folyton uszadék
fát, arról a jelenkorban is lehet meggyőződni, s 
ez máskép az őskorban sem lehetett, sőt még sok
kal hatásosabban mehetett s kellett is végbe
mennie, miután akkor nemcsak a folyamok le
hettek nagyobbak, hanem a mi egészen bizonyos, 
sokkal több fa is volt, azaz a növényzet átalában 
sokkal dúsabb s igy sokkal több is szállít
tathatott az akkori folyamok által, miként ezt 
a roppant mennyiségben előforduló kőszén
bányák bizonyítják.**)

Hogy ily viz általi elsodortatás vagyis usztatás 
sokkal nagyobb mennyiségben ment végbe a nö
vényekkel, mint az állatokkal, az onnan is meg
fejthető, hogy az állati test átalában sokkal ne
hezebb s igy az nem vitethetik oly messze a ro
hanó hullámok által, de e mellett még mechanice 
sokkal hamarabb is bontatik fel a viz által, mint 
a növényi szervezet; különben-különösen a ten
geri viharok alkalmával, mindig vettetnek ki a 
viz által a partra az apró tengeri állatok myriad- 
jai, ezek azután a homok- s iszappal keverődnok 
s belőlük oly lerakodványok képződnek, me
lyek a legújabb formatiókkal a legtöbb eset
ben némileg megegyeznek, vagy legalább ezek
hez hasonlóak. Itt különösen érdekes a cson
tok összeusztatása, többnyire az emlősökéi az 
u. n. földalatti barlangokban. Ezen barlangok 
rendszerint az által különböznek azoktól, me
lyekben a ragadozók és sötétben élők maradvá
nyai találtatnak, pl. hyenák, medvek stb., hogy 
a rendetlenül szertcszort különféle állatok csont
jai szorosan vannak homokkal s kőtöredékekkel

*) Hogy mily óriásiak lehettek s voltak is ezen ál
latok, bizonyítják a már eddigelé talált maradványaik. 
Ilyenek különösen az Irföldön nagy számmal található 
óriási szarvasok, melyek némelyikének koponyája 2 
láb hosszú, agancsaik több mázsát nyomnak s oly rop
pantak, hogy végeik 12— 14 lábnyira állanak egy
mástól ; úgyszintén a Gothábam talált elefántok a mos
taniakat nagyságukat illetőleg nagyon is felülmúlják.

**) Bronn állítása szeriut maga a Missisipi 800 köb- 
iábnyi fatörzset s általában faanyagot szállit percon- 
kint torkolatán át, mi azután évenkint 40 millió ölnél 
többre rúg

keverve, s ez által a barlangok gyakran egész a 
tetőig vannak kitöltve s az előbbi bemenet telje
sen elzárva ; továbbá az által, hogy egykori lakóik 
ürülékei (excrementa) az u. n. ganéjkövek (pop- 
rolith) bennük teljesen hiányzanak, vagy legfel
jebb igen ritkán találhatók. A csontok között né
ha kihalt emlősöket, embermaradványokat, mű
termékeket stb. lehet találni, mi annak a bizonysá
ga, hogy ily barlang-kitöltések a még história kor
ban is mentek végbe.

b) A mi már most ezek után azon eseménye
ket, vagyis a különböző kedvezőn vagy kedve
zőtlenül ható körülményeket illeti, ezek egybeha- 
tását tekintve, tehát azon körülményeket, melyek 
által a szervek többé-kevésbbé épségben tartat
nak fenn, mindenekelőtt az emlitendö, midőn az 
elkorbadás és elrombolás föltételei elannyira hi
ányzottak, hogy a szervek még majdnem épség
ben maradtak fenn s természettanilag és termé- 
szetrajzilag még teljesen meghatározhatók. Ezen 
eset leginkább a jég-, só- s borostyánkőben stb. 
levő szerves maradványokra áll, s részben még 
a viz alá sülyedt, vagy pl. leendő kőzetekben bon
foglalt maradványokra is, különösen a növény
világból.

A tengeralatti erdők-, némely barlangok-, barna 
széntelepekben stb. teljesen felismerhető fa- és év
századostörzseken kívül még gyengébb növényré
szek, levelek, gyümölcsök, virágrészek stb. is oly 
épségben fentartva találtatnak, hogy még bota- 
nice is meghatározhatók.

Ezen elősorolt eseteken kívül az állatok közül 
igen ritkán maradtak fenn puha, szerves részek, 
vagy pedig gyengébb állati testek, de azért ezen 
esetek sem hiányzottak teljesen, mint ezt a „pet- 
refaktok rovarokból“ a monga eflában mutatják, 
pl. Radoboi-ban (Tótország), különösen pedig a 
Orvén által megismertetett belomnitok. Ezen kí
vül még néhány pubány említendő, molyok néha 
igen érdekes gyöngyházrétegot tüntetnek elő, 
igen sok változatban s feltűnő] szinpompával.

Helyesen az ilyen, tökéletes épen fenmaradt 
szerves maradványok nem nevozendök valódi kö
vületeknek, de ezekhez mégis a valódi átmenetet 
képezik s ezen tekintetben igen érdekesek és 
figyelemreméltók. Ezen ásványodási (fossilicatio) 
azaz oly folyamatok között, melyeknél a vegyi 
összetétel s a szerves szövedék megváltozott, a 
legfeltűnőbb, legérdekesebb s legnagyobb befo
lyású az emberiség ipara, koreskedolme, lehet 
mondani mir éledésére nézve a szonosülés, különö
sen a növényeket illotölog, miután az állatoknál- 
csak igen alárendelt szerepet játszik. Acsay 8.
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A temetésekről.
Betekintünk sokszor a tudományok csarnoká

ba, a remek épületek oszlopai közé s a mű
vészet pantheonjába; vessünk egy pillantást 
most azon csendes halmokra, melyekre a szeretet 
keze „Requiescant in pace!“ kegyeletos szavakat 
irta fel, mivel utoljára is csak egy sírhalom lesz azon 
göröngy, melyben földi vándorlásunk-közben 
egyszer csak megbotlunk s a vándorbot többé 
íöl nem segít. „El van határozva : egyszer minden 
embernek meg kell halni.“ „Ma az ember egészsé
gesen fekszik le, s holnap halva, kel fö l!“ — mint 
az egyszeri asszony mondta. „Andrásnak sírt ás
nék. Ma ásnak Andrásnak, holnap ásnak más
nak!“ emlékeztet sorsunkra о közmondás is.

Igen érzéketlen embernek képzelem azt, ki 
érdekkel nem viselhetik az iránt, miként fogja ö 
ez utolsó útját megtenni, a részvét kÖnyei fog
ják e sír virágait növelui, vagy az átok számuma 
perzseli majd le sírjáról az utolsó fűszálat is. Ves
sünk tehát egy pillantást a temetésekre.

Különös! Minden keresztény, sőt más népeknél 
is közhiedelem, miszerint a halál mindnyájunkat 
egyenlővé tesz, s az emberek közt mégis oly mér- 
hetlen különbség uralkodik egész a sír széléig. A 
szegények, középosztályuak és gazdagok temotke- 
zési,módja már századok óta begyökerezett a tár
sadalomba. A pénzért vehető fény és pompa sokak
nál oly elmaradhatlan, s oly valami tisztelet
teljes kitüntetés, hogy sokszor többet is óhajtanak, 
mint a mennyi erejüktől kitelik. Vannak gyász
kocsik, szemfödelek, hivatalos kísérők a szegé
nyek, és vannak a gazdagok számára. Az egyházi 
szónok úgy fizetteti magát, mint az újságíró : so
ronként, s beszédének tartalmára nézve is a pénz
mennyiség szolgál zsinórmértékül. A falusi kán
tor búcsúztatója annyi versszakból áll,a hány két 
garast kap; előre megkérdi: hány garasos bú
csúztatót akar valaki ?

Hogy némelyek, ha a társadalomban magasabb 
rangú állást foglaltak el, bár ezt nem is a legmél- 
tóbbképen tölték be, s számos tisztelet-, köteles
ség- s érdeklődésből eredő kiséretben részesülnek, 
mig más szegény omberek, kik egész lényüket a 
társadalom jóléte vagy legalább egy kis kor bol
dogságának előmozdítására áldozták fel, magá
nosán' toszik meg utolsó utjokat: emberi elfo
gultság következménye, mely megróható ugyan, 
de meg nem változtatható.

Bécsbon létezik az úgynevezett „enlrepise des 
pompes funebres,“ mely pénzért a legdíszesebb 
gyászmenotekot és gyászdalokat rendezi. Olasz

országban a temetés valóságos népünnepély. Mig 
az illető helység lakosságának egyik fele a gyász- 
menetet képezi, a másik mint néző vesz részt. A 
kocsik, keresztek mind koszorúk- és gyászszala
gokkal vannak ékesítve"; mindönki égő gyertyát 
vagy fáklyát visz. A koporsót egész sereg egy
házi diszöltözetü pap s a céhek követik.

E pénzért vett gyász néhol tovább is kiterjed, 
nemcsak a temetés időpontjára. A bécsi temető
ben minden-szentek napján minden bejelentett 
lélekért zsoldos seregek imádkoznak, élükön elő- 
olvasóval, más sírokon ismét vén asszonyok ülnek 
nagy óthg-betükkel irt ima könyvekkel s 1 frt. 50 
krért az egész napot átimád к ózzák. A ki ez 
összeget nem tudja kifizetni, az halottja iránt 
nem mutatja a kellő kegyeletet; hanem ékíti 
azért a szegények sírját is valami: a szeret t s a 
kedves megemlékezés megfizethetlen könyei, mig 
a gazdagok sírjáról, melyeket márvány vagy érc
szobor ékit, csupa hiúság rí le.

Hanem menjünk át a temetkezés különféle 
módjaira. Régen nagyon szerettek a templomok 
közelében, vagy a templomok alatti sírboltok- és 
kápolnákba temetkezni. Ez is a nagyok és gaz
dagok kizárólagos szabadalma volt. Először ugyan 
csak a vértanuk vagy uralkodók számára volt 
fontartva e hely, a hatodik század óta azonban 
mások is kapkodtak utána. Az egyházi elöljá
rók az egészségi szempontból rósz szokás ellen a 
mennyire csak lehetett, küzdöttek, és egyes zsina
tokban határozatokat is hoztak ellene. Hanem vég
re ezek sem tudtak a pénz csábhatásának ellent
ál lani és a gazdagoknak jó fizetés mellett meg
engedték nemcsak a templom közelében, hanem 
bele is temetkezniük.

Mily rósz következményei voltak ennek, ta
núskodik Angolország, hol századok előtt zseb- 
metszők, játékosok, korhelyek tanyáztak e sírbol
tokban. A winchesteri zsinat 1240-ben ünnepé
lyesen megtiltotta a templom-udvar- és a sírbol
tokban tartott vásárokat és játékokat. Humphrey 
herceg sírboltja a sz. Pál-egyliáz alatt London
ban még a NVI-ik században is tolvajok, rablók s 
csavargók menedékhelye volt, mig végre о visz 
szaélés 1554-ben szorosan megvitatott.

Vájjon jelenlegi temetőink azokkal a zöld hal
mokkal, fák, bokrok, virágok, keresztek és em
lékkövekkel, azokkal a fehér homokos utakkal 
és nyug padokkal nem sokkal kellemesebb be
nyomást gyakorolnak a szemlélőre, mint a sírból-
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tok kőfalai, melyok között a borzalomtól az 
ember soha sem gyulhatott áhitatosságra.

Különös s valóban utánzatra nem méltó, sőt 
visszataszitó temetkezési módszer dívott a fő-fÖ- 
uraknál s királyoknál. Ezek háromfelé temettet- 
tek : szivük egy különös templomi sírboltba, tes
tük egy másikba, в beleik végre egy harmadikba.

A régi görögök-és rómaiaknál tilos volt a vá 
ros falain belül temetkezni; a temetők rendesen 
távol álltak a várostól, mint a most kiásott Pom- 
péji temetője is bizonyítja. A rómaiak temetke
zési szertartásukat a görögöktől vették át, azon 
különbséggel, hogy halottaikat nem fehérbe öl
töztetek, mint a görögök, hanem feketébe. A  gö
rögök régi hiedelme volt az, hogy a halai nem 
valami rettenetes szörny, hanem barátságos nem
tő, mely csókjával ajkainkról leszívja az életet. 
A görögöt halála után azonnal megmosták, illa
tos anyagakkal bekenték, gyakran bebalzsamozták 
s fehér köntösbe öltöztetve arccal az ajtó felé for
dították, annak jeléül, hogy a házat örökre el 
fogja hagyni s rendszerint vagy napfölkolte előtt, 
vagy lemente után tették örök nyugalomra. A  
ravatalt virágcsokrok s koszorúk ékesiték. A 
gyászmenetet a siránkozó asszonyok nyitották 
meg, kik bevett szokás és előirt szabályok sze
rint ordítottak, keblöket marcangolták s hajukat 
tépték. Hangos jajaik csak a sírnál némultak el 
a vallásos szertartás alatt, hanem annál erőtelje
sebben törtek elő, midőn a halottat utolszor Öle- 
lék át s csókolták meg. „Sirassatok fivéreim, nő
véreim és barátaim! — jajgatnak — mert elsza- 
kittattam tőletek ! Csókoljatok meg utóljára, mert 
én már nem fogok hozzátok beszélni többé soha ! 
Megyek az igazságos bíróhoz, ki előtt nincs sze
mélyválogatás, hol az ur és szolga, a király és 
katona, a gazdag és szegény egészen egyenlő, hol 
mindenki vagy megdicsőül, vagy elkárhozik.“ 

Temetés után tort tartottak, mint ez más né
peknél s nálunk is dívik. A székelyek cserepeket 
dobálnak e sírba, melynek eredete talán őseink 
halotti torában rejlik, midőn nagy szomorúságuk 
kifejezésére ivó- s evő-edényeiket földhöz vag
dalták. A  harmadik, hatodik, kilencedik vagy ti
zennegyedik napon, a harmadik, hatodik vagy ki
lencedik hónapban a halottnak is adtak eledele
ket, kalácsokat és gyümölcsöket sírjára, s a szo
bában, a hol meghalt, tizennégy napig égettek lám
pát s tartottak friss vizet, mely szokást hazánkban 
is láttam s jelentőségét kérdezve, azt kaptam fe
leletül, hogy kár volt nekem annyi iskolát járni, 
ha még azt sem tudom, hogy a lélek első éjjel 
mindig hazajön megmosdani. A halott kezébe

vagy szájába egy pénzdarabot is tettek, bogy a 
vitelbért a Styxen megfizethesse. A székelyeknél 
még e szokást is lehet találni, csakhogy nekik az 
alvilági folyóról már fogalmuk nincs.

Rómában szokás volt a halottat hét napig tar
tani a ravatalon kiterítve s virágokkal hintve, 
hogy csak arca látszott ki. A gyászmenetben sok
szor találkozott, oly egyén, ki a meghalt ruháit 
vieelé s járását és arcát utánozta, hogy még egy
szer élénkítsék föl emlékét. Családja födetlen fő
vel в mezítláb követé, kisértetve nagy számú ki
bérelt siró asszonyoktól (praeficae) kiknek ékte
len lármája mindent elnémított.

Az egyiptomiak azt hitték, hogy a megholtnak 
lelke bizonyos idő elteltével ismét visszatér 
ugyanazon testbe, azért halottaikat gondosan be
balzsamozták s begöngyölték. Mint Diodor említi, 
a balzsamozásnak volt valami bizonyos módja, mely 
a halottnak minden vonását, még szemöldjeit is 
épségben tartotta. A gazdagok halottaikat éve
ken át saját lakjaikban tárták, hogy arcaikat 
folyvást láthassák. Nekropolisaik, vagyis a halot
tak városa mindig a Nílus nyugati oldalán vol
tak, mig az élők városaikat keleti partjára épít
tették.

Ha egy egyiptomi meghalt, övéi ezt tartoztak 
a bírónak s minden ismerőseinek tudtul adni s 
mindenkinek joga volt a halott ellen panaszt emel
ni, mielőtt a Nílus habjainak adatott volna átal. 
На в vádak alaposaknak bizonyultak be, a teme
tésnek nem volt szabad megtörténni; ha pedig 
alaptalanok voltak, vádlót érte szigorú büntetés. 
Az ilyen post mortem bevádlástóli félelem soka
kat visszarenttentett az elvetemült életmódtól. 
Oly eset is volt, hogy a nép alapos vádaknál 
fogva a királynétól is megtagadta a temetést. A 
papoknak e részben, természetesen, legnagyobb 
befolyásuk volt

Az egyiptomi temetők most is távol vannak 
a lakott helyektől, mi egészségi szempontból 
igen helyeselhető.

A  khinaiak ezer év előtti dédőseik szokásaihoz 
ragaszkodnak, s a legcsekélyebb eltérést is halá
los bűnnek tartják. Temetőik rendesen a városon 
kivül valami halmon feküsznek, melyen ciprus
lombok diszlenek.

Perzsiában törvény tiltja, hogy a temetők vala
mely város közelében legyenek, A mohamedá
nok a régen bevett szokásnak hódolva, megtart
ják e törvényt, mely az egészségre nézve oly 
előnyös.

Hogy Indiában a halottak elégetése van áta- 
lános szokásban — s hogy az angoloknak nagy
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fáradtságukba került az özvegyek elégetését be
tiltani — talán mindenki előtt ismeretes. Azon 
szokás dívott ugyanis itt, bogy a meghalt férjet 
fölemésztő máglya lángjai közé kellett magát 
vetnie özvegyének is, s igy adni jelét igaz szere
tőiének. Az indiánok közt élő mohamedánok nem 
égetik meg halottjaikat.

Sajátságos az indiánoknál a halottak ünnepé
lye, a halotti tor, — ha annak lehet nevezni. — 
Éjjel égő mécsek mellett mezei s kerti gyümölcs
csel, tojás-, halak-, hús- és süteménynyel telt edé
nyeket tesznek fel halottjaik sírjára. E szokást 
már India őslakói ismerték. Több szárnyas állatot 
szoktak volt leölni, rizs s más növényekkel Ízlé
sük szerint megfőzve, valami nád-emelvényre fel
tenni. Ezután keresztbe-font kezek- és lábakkal 
telepedtek köré s kérték a holtakat: jönnének 
elkölteni a számukra készített eledelt. így  tölték 
az egész éjét, annélkül, hogy csak egyszer is fel
tekintenének. Az ételeket, melyeknek a halottak 
csak finom illatát szivták be, másnap reggel a 
szegények közt osztották ki.

Siam- és Birmániában a megégetés a halottak 
iránti tisztelet nyilvánítása. A bűnösöket és tisz
teletlenül elköltözőiteket egyszerűen elássák.

Megemlíthetjük itt, hogy a pogány görögök és 
rómaiaknál is szokásban volt a halottakat meg
égetni s hamvaikat urnákba gyűjteni. Ily urná
kat és hamvvedreket az ásatásoknál eleget talá
lunk. A megégetést egyes keresztény népek is 
megkisérlették behozni, haimm eredmény nélkül. 
E borzasztó szokás iránti ellenszenv átalános. 
Az ember nem akarja magát megfosztani azon 
örömtől, hogy szeretett halottjának sírját néha- 
néha meg ne látogathassa, hogy virágokat s egy 
pár könycseppet ne áldozzon emlékének.

Az indiai tüzimádók a halottak elégetését is
tenségük elleni vétségnek tekintik, mit a régi 
chaldeoktól látszanak örökölni. Azért náluk, va
lamint Tibetben, azon undorító szokás uralkodik, 
hogy a hullát a szabad légre teszik ki, hol az a 
sakálok, ragadozó négylábúak és madarak zsák
mánya lesz. Egy angol beszéli, hogy a népesebb 
helységek közelében egész sereg sakál és raga
dozó madár tanyáz s a halotti szertartásnak lesel
kedve várják végét, melynek bevégeztével azon
nal zsákmányukra csapnak.
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1862 óta igazgatá e színházat, sok napfény és még 
több vihar közt, nem mindig szerencsével, de foly
vást kitűnő buzgalommal és becsülettől.

Az a hét-nyolc év,melynek fejezete fölött színhá
zunk történetében az ő neve fog állni, teli van vál
tozásokkal, örömmel és gyászszal. A gyász legin
kább abból állt, hogy az ö igazgatása alatt hánytak 
el a szinészeti nagy gárda utolsó tagjai, a mi ellen 
ő mit sem tehetett; az öröm pedig abból, hogy a 
színház anyagi helyzete egészen jobbra fordult, a 
miben mindenesetre övé a legfőbb rész és érdem.

A közt, a mint ő átvette és most átadja színhá
zunkat, igen nagy a különbség. Ő — úgy szólván
__egy roncsolt hajót kapott az öreg Nyékytöl,
tépett vitorlákkal, ingó talappal, hol még az elsők 
sem élhettek nyugodtan ; s most utána egy telje
sen rangeirozolt intézet marad, fölszerelve, bő 
anyagi forrásokkal, ellátva sok oly kellékkel, a 
mi azelőtt mind kirívóing hiányzott.

Szegény öreg u r ! —■ hiába keresztelő a gúny 
„Radnótfáy papának“ — ez a név valódi ér elem- 
jele marad. Ő valóban úgy szerette az intézetet 
mint egy szülöttjét, kinek jövőjéről gondoskodni 
kell. Mindig az forgott eszében, hogy színházun
kat mint mentse meg a nehéz terhektől, melyeket 
örökségül kapott. Csaknem túlságba ment e gon
doskodása, miután a jövőt sokszor egészen a jelen 
rovására ápolta. Soha sem volt nagyobb öröme, 
mintha egy-egy évben jelentékeny adósságot tör- 
lesztlietett le, s о tavaszon, midőn a fejdelmi segély 
lőrét vette, édesdeden kiálta föl: „Még egy év, s 
akkor a színháznak nem lesz többé adóssága; át
adhatom tisztán; és akkor szivesen is átadom 
akárkinek!“

De ezt az egy évet nem futhatá végig, s a híva- 
tást, melyet magának kijelölt, fájdalom, nem tölt
hető be az utolsó cseppig. Hanem bevégezte leg
nagyobb részét, s a mit utódjára e tekintetben 
hagyott, az bizony nem nagy munka lesz.

Bizonyára neki is voltak gyarlóságai, melye
kért a sajtó nem egyszer vonta kérdőre, (haragu
dott is érte eleget, bár —  dicséretére legyen 
mondva —  harag múltán igyekezett rajta segí
teni) ; hanem volt egy nagy erénye is, t. i. — iga
zán szerette a színházat. Szerette pedig nem mel- 
léktekintetekböl, hanem magáért a színházért, 
melynek ifjúkora óta igen nagy kodvelőjo volt. 
Már a régi időkben forditgatolt a színpad szá
mára, s szoros ismeretségben állt a kolozsvári 
színpaddal; és később is — befutva hivatalos 
pályáját, mely udvari tanácsosságban érte végét 
— egész fiatal buzgalommal adta át magát regi 
gyönyörének, noha ez a gyönyör a legingerléke
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nyebb faj : a hírlapírók és művészek körébe ve
zette. De ő igon jó l érezte magát e körben. Szen
vedélye lett a színház, s midőn a múlt julius hó
ban — gr. Mikó Imre miniszterre várva, ki hiva
talos dolgai miatt késett, — a szünhónap három 
hetén át nem mehetett Marienbádba, hanem itthon 
kellett lennie tétlenül: minden áldott nap, (néha 
kétszer is) elsétált a színház udvarára, hogy ha a 
színpad embereit nem dirigálhatja, legalább a 
napszámosokat nézze, kik a nézőtéren igazitgat- 
tak valamit. Máskor is — üres óráiban —  a 
színpadnak dolgozott. Átolvasott minden valamire 
való drámát még kéziratban, meghozatá az ide
gen termékeket, s fordított, többnyire jó  Ízléssel 
választva: Feuillet, Benedix vagy gr. Fredro 
müveiből. Ez utóbbit ő honosítá meg.

Mindig tervezett valamit. Egy nap arra gon
dolt, hogy meg kellene szabadítani a színészeket 
az uzsorások kezéből, mivel egészen a körmeik 
közt voltak. Alapitá tehát a segélypénztárt, s 
attól fogva utón útfélen mindig azzal foglalko
zott, hogy mint szaporitsa annak tőkéjét, s föl is 
szaporitá majd húszezerre. Ha egy főúri család 
utazni ment: páholyát о célra kérte el, sőt gyak 
ran a kaszinó játékasztalait is megadóztatá, és pe
dig mindig tapintatosan, jóakaratúlag, részvétet és 
rokonszenvet ébresztve az eszme iránt. Es évek óta 
hány özvegy, árva, és hány beteg színész áldja e 
segélypénztárt! Az öreg Déryné nélkülözéseire is 
ez a forrás hinti enyhítő csöppjoit.

Különben az intendáns nem csak mások által 
segélt a bajokon ; hanem mindig maga ment elől 
jó  példával az áldozatkészségben. Nem tehettek 
eléje oly aláírási ivet, melyre örömmel ne jegyez
te volna novét. A jótékonyság adójában magára 
nézve csak ritkán ismert kisebb bankjegyet a tiz 
forintosnál. Adott, kölcsönzött, meglátogatta a be
teg tagokat, (volt legyen első színész vagy kar
dalnok), s öröme tolt benne, ha bárkin is segíthe
tett. Hanem a színház pénzével annál szőkébben 
bánt. Mindig csóválta fejét, ha fizetés-emelést kér
tek tőle, hanem aztán mégis csak engedt. A  ki 
tudott a nyelvén : az könnyen boldogult. Szegény 
Radnótfáy papa! bizony az egész színházra való
di bánat árnyát vető a te gyászlobogód, mert hi
báid emberi apró hibák valának, erényeid pedig 
—  igazi jószívűség és magyar becsülot. -— A mi
lyen tiszta galambfehér volt az ő haja: oly tiszta 
maradt a keze is. Achill-sarkát leginkább az ké
pezte, hogy sok olyan szóra hallgatott, a mit jobb 
lőtt volna szélnek eresztenie. Hamar hitt! Elhitte, 
hogy egyik-másik tag vadakat beszél róla, s ak 
kor attól elvonta jóságát; elhitte, hogy ogyik-má



s nem fog megharagudni ránk, őszinte újságírók
ra, ha ogy-egy énekesét nem halljuk oly pompás 
hangnak, mint ő —  mert ime egyestély gr. Károlyi 
Györgynél, ott egy-két pohár jégbe hütött pezs
gő, aztán gyomorhurut, tiz napi betegség —  s az
zal vége e jó  öreg urnák, kivel annyian pöröl- 
tünk, mig élt, s kit mindannyian szivünkből saj
nálunk, midőn most meghalt. Az ő ismerősalakja 
— ez ősz fej, piros arc, tisztes magatartás és vá
lasztékos külső —  hiányzani fog sok helyen : a 
páholyokból, a kaszinó asztalainál, az igazgató- 
sági szobából, a főúri termekből, a felsőházból 
és nyarankint a csehországi fürdőkből. De lega
lább az, mi megüresült nyomán maradt, nem 
árnyék, hanem egy derült jó  emlék.

Isten nyugtassa m eg ! Megérdemlő a nagydi- 
szü temetést, meg a közrészvétet s a lapok sóha
ját, és meg azt is, hogy hétfőn — temetése nap
ján —  nem volt színházi előadás.

S ki jön utána ?
Akárki, csak hozzon annyi buzgalmat, kitar

tást s még több szakértelmet! Találni bizony 
nem lesz könnyű, mert ha a „Fekete dominó“ 
apácája azt mondja : könnyebb egy ezredet kor
mányozni, mint egy apáca-zárdát — mi meg 
utána tehetjük: —  és egy apáca*zárdát meg 
könnyebb, mint a nemzeti színházat, hol egyfelől 
a múzsák szavaló és éneklő apostolai s gráciái 
versengenek, másfelől pedig a sajtó ereszti meg 
a tintafolyam zsilipjeit, mihelyt kissé roszkedvü, 
mogorva, s nem tud okosabbat tenni.

l eményck,
—  К. I. (A leander tenyésztése.) Ki ne ismerné 

az ajtónk előtt csaknem féléven át szakadatlanul 
virágkoronával pompázó leandert ? E meleg tar
tományi növény hogy mikor hozatott be hazánk
ba, nem tudni; de miután éghajlatunk és föl
dünk —  az eddigi tapasztalás szerint — kedvező 
hatással bir ennek életfejleményére : szükséges a 
tenyésztés körüli legegyszerűbb módozatokkal is 
némileg megismerkednünk. Kinek csak egyetlen 
auya-leandcrja van: az ezen egy törzsről — kis 
gondos szorgalom mellett —  pár év alatt udvarát 
egészen ily virágerdővel rendezheti be. Ugyanis a 
kikelet ébredésével, mint minden növény, úgy a 
leander is uj fejlődés stádiumába lép ; ilyenkor 
legyen első gondunk az edényt, molybon a növény 
elhelyezve van, a régi földtől mogtisztitani s fris, 
tény észképes talajjal megtölteni. Legyen a föld 
fekete-homokos, vagy ha az nem volna, mocsáros 
helyről való televény, jó l elporhanyitva. Uj
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ágyában a növény erősebb fejlődésnek indulván, 
számos sarju-hajtást loz  magával; különösen, 
ha az öreg satnya ágakat lenyessük a törzsről: 
akkor kétszeres számmal bújnak elő a sár jak s 
ezen sarjak mindegyikéből egy-egy leander
bokrot nyerünk, ha a már keményedett és 
érett hajtásokat (mit a barnás-sárga színről le
het megismerni) egy kis virág-cserépbe belebuj
tatjuk, illetőleg főid közé szorítva, elültetjük, 
a nélkül, hogy a törzsről lemetszenők s a csere
peket az anyatörzshöz kötéssel hozzáerősitjük, 
hogy a szél és egyéb külső megtámadások ellen 
kellőleg védve legyenek. így  hagyjuk a követ
kező tavaszig az anya ölén, esti s reggeli foly
tonos öntözéssel nedvességben tartván a csere
pekben levő földet. Az elérkezett tavaszszal min
den cserepünkben már önálló gyökeres leander- 
káink vannak. Ekkor éles késsel a cserép alatt el
választjuk mindegyiket az anyától, s fonnyadás 
nélkül folytatják tovább életüket. Most már, ha 
egyszerre mintegy 12 sarj at sikerült igy műtét alá 
vennünk: egy év alatt — az anyával — 13 da
rab leanderünk lett, mely szép eredményből azu
tán ismét pár év múlva százakra lehet a létszámot 
emelni, mígnem az egész udvar gyönyörűséges 
paradicsomszerü leander-erdővé leszen átvará
zsolva ! Sokan e műtét helyett a vizben való gyö- 
kéreztetést is alkalmazzák. Valamely edénykébe 
helyezik el a törzsről leválasztott sarjakat s rá 
forrás- vagy folyóvizet töltenek, és a gyökerek 
mutatkozásaig — félárnyékos helyen — maguk
ra hagyják, végre a 'meggyökösödött szálacská
kat alkalmas edényekbe kiültetik. Ez azonban 
nem oly biztos eljárás, miután a gyökér fejlődés 
némelyiknél elmarad, a fogamzottnak pedig ké
nyes csiratermészetü gyökérszálai lévén, a földbe 
leendő áthelyezésnél könnyen sinlődésbe eshetik. 
A szaporításnak még egy harmadik módja is van, 
s ez igen célszerű. Ugyanis a tavasz beálltával 
a műtét alá veendő leandert edényestől a földre 
fektetjük, s ekkor az elöbujt sarj uhaj tások egye
nes irányban fölfelé veszik növésüket, s midőn a 
hajtások már meglehetős nagyok, akkor az egész 
leandert föld alá bujtatjuk, mint a szőlővenyigét 
szoktuk, olyformán, hogy a sarjuhajtások a föld
ből részben kiemelkedjenek. Ez állapotban is ké
ső őszig gyökeret vernek, midőn azután késsel 
szétmetéljük s cserepekbe rakjuk. A  leander to
vábbi ápolásához tudnunk kell, hogy azt igen so
kat öntözni nem szabad ; mert ha Örökös sáros 
földben tartjuk, nemcsak hogy növésében meg
akadályozzuk : de sőt akkor hamar sárgaságba
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esik, levelei elsárgulnak s idétlen apró rózsái 
kellemetlen fehér-cirádás szint öltenek, és a nö
vény csenevészesedni kezd ; mi azonban ismét 
megszűnik, ha az öntözéssel felhagyunk, midőn 
aztán újra visszakapja zöld életszinét. A téli el
szállásolásnál óvatosnak kell lenni. Száraz, fagy
mentes és lehető világos helyiséget keressünk szá
mukra; de egészségi szempontból lakó-szobánkban 
ne tartsuk. A nedves és penészes pincehelyiségek
ben igen könnyen ragályos, fehér sörkés beteg
ségbe esnek, a levelek hátlapján fehér, lapos hó
lyagokban kóranyag fejlődvén, mely gyakran az 
egész leander-családra elterjed s igen fáradságos 
bajba kerül e kórállapotból kiorvosolni, sőt ha
nyagság esetében gyakran az egész növényt el
pusztítja. E betegségen segítünk azonban, ha a 
sinlődő leander minden egyes levelét —  úgy tör
zsét is — sárkefével jó  erősen szárazmódon meg- 
keféljük, mely műtét folytán a fehér sörkés foltok 
mind leperegnek. Haszna e dísznövénynek — 
tudomásom szerint — alig van egyéb, minthogy 
némelyek az elsárgult s érett lovélhulladékok- 
ból —  árnyékos helyen megszáritván, aztán porrá * 
törvén — igen erős burnótot készitnek.

* (U j óriási gyémánt.) Ausztráliából nem régi
ben azt táviratozták Londonba, hogy az ottani 
bányaterületeken oly darab gyémántot találtak, 
mely minden eddig ismertnél nagyobb. A  kincset 
fegyveres csapat fedezete mellett vitték Sydney
be. Értékét száz millióra teszik. A  dolog elég 
zajt ütött, hanem meg kell jegyezni, hogy a gyé
mánt még nincs szakavatottan megvizsgálva, s 
nincs megállapítva, ha csakugyan krisztalizált 
szén, vagy pedig saphir, azaz krisztalizált agyag; 
a mi utóbbi esetben is ritkaság. E gyémántdarab 
900 karátot, vagyis 3,600 gránt nyom, tehát öt
ször nagyobb az angol kohinoor nál, de nem na
gyobb a portugáli kincstárban levő gyémántnál, 
mely 1880 karát súlyú. Hanem e hires portugáli 
kincset utóbbi időben gyanúsítják, mivel senkinek 
sem engedik megvizsgálni.

* (A galambokról) érdekes tudni, hogy 288 faj
ra oszlanak. A  törzsfaj az úgynevezett szikla
galamb (Columba livia). A szelíd vagy házi ga
lamboknak 160 faja van. Mindezek az egész föl
dön el vannak terjedve. Mooker, angol természet
vizsgáló, most egy uj fajról tesz említést, melyet 
pattagoni útjában látott, mely a legkisebb a ga
lambfajok közt, s nagy mello és hosszú lábai te
szik feltűnővé. Bugását dallamosnak mondja, s 
ezért „éneklő galambnak“ nevezi.

Pest, 1869. Nyomatott az „Athenaeum" ban.








