




A Fehér Körös vidékei.

Zaránd északi hegységeit a Bihar óriás karjai j 
képezik ; ezek részint kristályos mész-, pala-, csil- ! 
ám-, zagylat- (Gneiss) kőzetekből, részint homok- '

mintegy száz ölnyi utat lejt — előbb délkeleti, 
majd déli irányban másfél mértföldnyi területen 
homokkövek közt zuhog alább-alább ; a keskeny

kövekből állanak. E terrain kezdetleges földké
reg, bölcsője az arany-homoku Fehér Körösnek. 
Л Körös — miután a kristályos mészkőzotek közt

völgyet itt-ott meredek sziklák szegélyezik, me
lyek fölött sötéten erdők terülnek. Л vidék 
néptolen, zord, de festőilog szép. Rendezett fal
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vaknak semmi nyoma, csak itt-ott láthatni elszór* 
va néhány szegényes viskót. Blezseny falun alól 
azonban, hol a Körös augitporíir-rétegeken halad 
keresztül, barátságosabbá kezd válni a vidék, s rö
vid időn utunkba esik az első rendezettebb falu : 
Mihelyen. Itt postaállomás is van. A falu egyik 
völgyületében szeszélyesen kanyarog az út Abrud- 
bánya felé; nyilásán élőnkbe mered Vulkán he
gye krétamész szikláival, melyek 3987 lábnyira 
emelkednek a tenger szine fö lé ; itt halad el az út 
Abrudbányának, mintegy 3000 láb magasságban. 
Mihely énből jőve, Zdrápsz falut találjuk ; itt útunk 
a Körös mentén trachit-rétegeken vezet keresztül. 
Ezen kőzet Zaránd északi, keleti és déli részeiben 
(patkó-alakban) jelentékeny hegységeket képez s 
magában foglalja a megye gazdag aranybánya
telepeit. Zdrapsztól egy órai utazás után Kőris- 
falvára (Kristyor) érünk.* Régebben számos ma
gyar család fészke; az itt-ott romokban heverő 
épitmények szomorú képei egy boldog, de már 
letűnt múltnak. Kőrisfalvánál a völgy szélesedni 
kezd, s a vidék mind nyájasabb alakot ölt; a K ö
rös, mely itt folyásának nyugati irányt vesz, ter
mékenyebb alluvium-völgyületen fut végig. A 
Körös mentén csakhamar elérjük Brádot. Brád 
(románul fenyőfát jelent) mezőváros, vásárai ne
vezetesek, minthogy a felvidéki oláhság ezeken 
szerzi be élelmét. 1848 előtt:virágzó helység v o lt; 
a népdüh azonban itt is megkövetelé áldozatait; ez 
időben történt a Brády-család vérfagylaló legyil- 
koltatása is. Brádtól délkeletre találjuk Ruda és 
Zdraholc bányatelepeit. E két aranybánya Ma
gyar- és Erdélyország legnevezetesebb bányái 
közé tartozik. Fölomlitésre méltó, hogy ezen bá
nyákat már a rómaiak is mívelték. Ruda legneve
zetesebb bányaüregei Kornya, Magdana és Mihály 
nevet viselnek. Zdraholcon a leggazdagabb erüek 
a fő-, zdraholci-, József-, Anna-, Miklós-, Barbara- 
üregekstb. Valamint a rudai, úgy a zdraholci bá
nyák is trachyt-rétegek közt feküsznek, a pót
anyagot nagyobbára kova, nehéz spát, barnapát 
és mészle (gyps) képezik. Ruda és Zdraholc kö
rül egész csoport bányász-helységre találunk ; ezek 
között a lunkoji, kajáneli, hercegányi és boicai 
bányák a legnevezetesbek. A  Brád és Kőrösbánya 
közti völgyi út kevés érdekkel b ir ; egy keskeny 
völgyület azonban, mely Cebe és Mesztákon kö
zött nyúlik el, barna széntelepéről nevezetes. A  
keskeny völgyületen feljebb haladva, sötét, bar
na kovahomokkő rétegekre akadunk, melyek a 
savanyokkal élesen pezsegnek. E homokrétegek 
számos szerves maradványt rejtnek magukban. 
A kies Cebe völgyületében, hol a Bálványos

7 3 8

pataka ezzel egyesül, zöld, porphyr-rétegek tűnnek 
élőnkbe, melyek kalcedon-erezetekkel tarkázottak. 
A Bálványos-völgy torkolatában egy domb emel
kedik, ennek meszes kőzetei közt találjuk a Fe- 
redio nevii természetes víztartót, hossza 3— 4°, 
mélysége 1 lábnyi; belsejéből meleg buborékok 
emelkednek föl, melyek a viznok 18— 20°hőmér- 
séket kölcsönöznek. Ezen buborékok gyúlékony 
gázot tartalmaznak, s igy azokat — ha magunk
nak fáradságot veszünk — meg is gyújthatjuk.

A szomszédos Vuron PietrUov hegyen jelenté
keny kőbánya létezik, melyben malom- és köszörű- 
kövek faragtatnak ; maga a kő hol finomabb, hol 
durvább szemcséjű, s legtöbbnyire kovagból áll. 
E helyhez közel több bányaüregre találunk, az 
arany azonban itt korántsem található erezetek
ben, mivel az a kőzetben szabálytalanul elszór
va jelentkezik, termék-arany pedig — állítólag 
— e helyen soha sem találtatott. Ezen bányák kö
veiből 10— 25 mázsa ad egy piset aranyat (szin
te IV2 arany pénz.)

Cehével majdnem átellcnben fekszik Ribice. 
A  Körös felőli része nyájasan tekint a sík határra, 
mig hátterét kopasz, magasra fölnyuló hegyhátak 
képezik. Ribice, mióta Neugeboren kövületeit bő
ven tárgyalta, a természetbúvárok előtt sok ér
dekkel bir. Az itt talált koráll-kö fületekből több 
muzeum igen szép példányokat bir, valamint a 
gastropodok kövületeiből is. A kövületek a ribi- 
cei patak szakadékos oldalában találhatók 2— 3 
□  " területen, jelenleg azonban — fájdalommal 
kell megemlítenem — sokkal kisebb mértékben, 
minthogy az idő néhány év óta nagyon megron
gálta. Ribice s Körösbánya között gyönyörű 
völgy terül a Körös mentében, ezen völgyület 
azonban Kőrösbányánál kissé elkeskenyül. Maga 
a régi bányaváros is részben az érchegyek lanká- 
sabb oldalain terül el. Sajátképeni bányászata 
nincs, minthogy a bányászatot csakis szomszé
dos falvaij (Cebe, Karács) űzik, „hű belé Balázs !tó 
módjára. A  rendszeresség, a mi a rudai, zdraholci 
stb. bányákban oly feltűnő, itt fölötte kis mérték
ben jelentkezik ; innen van, hogy többen a helyett, 
hogy meggazdagodtak volna: elszegényedtek. 
Pedig hogy e vidéken a régiek sikeresen bá- 
nyászkodtak, arról az évi kimutatások nyiltan ta
núskodnak ; de ott vannak továbbá a római bá
nyászat nyomai, a nagyszerű vízvezetékek és víz
tartók századok óta begyöpösödött földtorlaszai. 
Kőrösbánya a megye főhelye, alig 5000 lakossal, 
kik részint magyarok, részint románok. Mint út
ban eső holységot sok csapás érte, s igy bizton 
elmondhatjuk, hogy több város romjaim épült.

Nemes Ödön.
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A tengerész hazatérte.
(Beszély.)

. . .  —  »Igen, uram, úgy v o lt! és szolgáljon tag
jaimnak egy cápa gyomra sirul, ha én össze 
nem töröm a semmirekellő minden csontját!“ 

„Pfuj, Tim ! Boszugondolaiok egy derék ten
gerésznek, mint ön, nem állanak jól ! Csak nem 
változtathat már rajta!“

„Igen, uram ! és épen azért, mivel nem vál
toztathatok már rajta, no élvezze gaztette és nyo
morom gyümölcseit. — így  kétkednénk az ég 
igazságossága felett!

„Hagyja el, T im ! isten keze iszonyúan fogja 
sújtani azt, ki önt és önéit ily nyomorba taszitá. 
Ne avatkozzék be . . . higyje el. Bízza istenre!“ 

„Már mások is mondták ezt nekem; de nem, 
nőm tehetem, uram, nem! szegény lelkem üdvös
ségére : пещ! Nem tehetem! Mint vörös fátyol le
beg szemem előtt, ha rá gondolok; körmeim
mel szakítanám ki szívét kebléből, —  napokon, 
heteken át tartó kínban akarnám lábaimnál vo- 
nagolva látni, és még mindig nem volnék meg
bosszulva. . . . még mindig nem“ !

„Csendesen ! —  Csendesen. — Rettenetes önt 
hallgatni. A  kapitány ne engedje el a hajóról 
megérkeztünkkor, különben könnyen szerencsét
lenség történhetik; kivált ha a többi közt egy pa
lack rumot csúsztatott le !“

„Rumot . . . ? Csalatkozik, uram! Az hiányoz
zék ; nem, teljes öntudatomnál legyek, midőn a 
semmirekellőt megfojtom; csak nem fosztom meg 
magam ily élvtől?“

„Tim, adja ide anyja levelét, melyet Gibraltár
ban talált ! Felolvasom ön előtt, és más gondola
tokra fog térni.“

„Tegye meg, uram ! — itt van; szegény öreg, 
eléggé köményen van megbüntetve. Isten aldja 
mog az öreg asszonyt; a szemrehányás egy sza
vát som fogja tőlem hallani! Itt a levél, uram ; 
ma még nem olvastam ismételten át, mint szok
tam tenni minden napon.

„Üljön le, és hallgasson nyugodtan! „Fiam 
Tim ! —  Igen, igen beteg, boteg vagyok, midőn 
neked irok, és könnyön mcgeshetik, hogy ezek 
utolsó szavaim, melyeket anyádtól ez életben 
hallhatsz! Gyakran gyűlöletessé váltál előttom, 
Tim. — Száműzz kedélyedből minden haragot; 
mert nem sokára mindnyájunk bírája olőtt fogok 
állani, ki elég okot találand ellenem, a nélkül, 
hogy fiam haragja is beledobatnék az isteni tör
vényszék mérlegébe. Bocsáss mog fiam ..........
akarsz ? . . . . “

„Isten áldja meg az öreg asszonyt ! . . .  Oh mily 
különösen hangzik ez, midőn ön o lvassa .... 
Tovább . . tovább !“

„ . . . . Midőn az ember sokáig fekszik ágyá
ban, sokat gondolkozik, és akkor gyakran elköve
tett tettek más szinben tűnnek fel, mint midőn 
azt végrehajtók. Nagyatyád, falunk megboldo
gult lelkésze, gyakran mondá, hogy a halál előtti 
betegség isten kegyelme, miután az ember az 
élet örvényében úgy sem készülhet el a halálra.
S csakis halálos ágyán adta az atyáddali házas
ságba az oly soká megtagadott beleegyezést, ki 
oly rangján aluli volt, mint egy majoros a község 
lelkészéhez. Tiz évig éljen atyád, Tim, és min
den máskép lesz ! Szilárd, mint vas, hajthatlan, 
mint szikla, volt ő, de jó  és szelíd, mint a gyer
mek, moly a következő percben elfelejti, hogy vele 
az előbbiben roszul bántak !“ Tim, hallja-e, mint 
gondolkozék atyja?

„All right! . . . . Olvassa tovább, uram. Nem 
foghatom fel, mi történik bensőmben, ha önt hal
lom e levelet olvasva . . . úgy tetszik, mintha nem 
is ugyanaz volna!“

.........., Szerencsétlenségemre oly korán vesz
tém őt el, és ime, magányosan, tanács és va
gyon nélkül állottam a faluban, és e mellett még oly 
nevelésben részesülék, mely által mindezt sanya
rúbban érzém, mint mások. Es ehhez járult mág 
testvérem szerencsétlensége is, kit nevelői állásá
ban Yorkban boldognak hittem, és ki nekem — 
isten bizonyára megbocsátott már neki — halá
los ágyáról két hónapos, atyátlan gyermekét 
küldé. Te minderről semmit sem tudsz, Tim, hisz 
alig valál három éves; de talán merülnek fel pil
lanatok emlékezetedben, mint keltél fel kora reg
gel és láttad anyádat dolgozva . . . .  Még nem 
feküdt le, fiam, mert csak igy érdemelt annyit, 
mennyi szükséges volt titeket minden szükségtől 
megóvni . . . Idővel jobban folytak dolgaink; a 
leányiskola reám bizatott és ekkor már ment! — 
Láthatóan védett az isten, és örömem telt ben
ned ésLucyban, ki mint ifjú rózsa serdült fel! . .“ 
Mi az Tim ? Tegye le a rumos üveget!

„Olvassa tovább, uram: Mint ifjú rózsa serdült 
fel —  Innom kell, uram, innom ! —  . . .  mint ifjú 
rózsa . . igaz ez, igaz! Mint az Ur angyala - -  
és midőn senki, sem anyám, sem tanítóm, sem a 
megyebiró, a shorif nem fékezhetett meg, akkor 
csak váltamra tévé kezét: Légy jó, Tim —  úgy
mond — és oly szolid lettem mint a bárány! —
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És- most innom kell, uram, vagy a tengerbe ug
róm . . . í g y ! . . .  ez éget, ez üdit! . . . Mint rózsa 
serdült fel — olvassa tovább, uram! Vannak utá
latos férgek, melyek a legszebb rózsákba lopóz- 
va, azokat her vadásnak indítják! . . . Még egy 
kortyot ! —  így, most már jó l van ! Mint egy ró
zsa serdült fe l . . .

„T e tudod, mi történt — midőn a jegyző hoz
zánk jött tudatva, hogy egy magas rangú ur, ki 
nevezetlen akar maradni, halálos ágyán kétezer 
guine-ét hagyott hátra; tudod, hogy kötelezett
nek hittem magamat őt a városba küldeni, hogy 
oly nevelésben részesüljön, mely uj állásához illő 
legyen, és a melyben nálunk nem részesülhetett. 
Helytelen cselekvőm ? Nem tudom fiam, de mi 
emberek nem vagyunk mindentudók, és azt hi- 
vém, hogy jó l cselekszem. És hogy őt a jegyző há
zába adtam, ki veheti azt rósz néven ? — Oly be
csületes család volt, és 
Lucy oly szokást és mo
dort sajátított el, mint 
sehol a faluban. Vak 
valék, fiam, megvallom, 
de becsületes is; hisz 
Lucyt megtarthattam 
volna magamnál, és igé
nyelhettem volna ápo
lásáért vagyona kama
tainak egy részét. És 
igy fosztám meg magam 
előttem oly kedves j e 
lenlététől , vagyonából 
egy farthing-ot*) sem 
akartam, csak jövőjére, 
csak szerencséjére gon
dolák. Ismétlem, Tim, 
isten látja , hogy jó  
szándékom volt, de vak valék!“

„Igen, . . . igen ! Vak voltál, öreg asszony, va
kabb, mint Bileam, ki nem látta az Ur angyalát.
. . .  Miért vette el, uram, palackomat ? — Nem 
fogja fel, hogy ez átkozott hajón, mely a csigá
nál is lassabban megy, innom kell, hogy ne ve

szítsem el eszem ? de átkozott legyek, uram, ha 
csak egy csepp jön nyelvemre, mihelyt Angliá
ban leszünk.“

. . . .  „Te sem vagy egészen hibátlan a szeren
csétlenségben, mely megtörtént; mert ha Lucy, kit 
jó  helyen lenni gondoltam, kissé kikerülte figyel
memet, az azért történt, mivel minden gondom fe-

*) Farthing, csekély értékű pénznem Angliában.

léd irányult. Mily vad lőttél egyszerre; sonki som 
fékezhetett meg ; semmi som birt roád befolyással, 
sem tanítód intelmei, som a megyobiró, ashorif 
büntetései, sem búm, som könnyeim. Te, lelkész 
unokája, a logtisztoletreméltóbb, a legbocsültobb 
férfi fia, a falu csapása lettél; kikerültek, hol csak 
láttak, szerencsétlenséget óhajtának, hogy meg
szabaduljanak tolod. Oh hány hosszú éjen át 
imádkoztam térdre borulva Udvözitőmhöz, legyen 
irgalmas hozzád és hozzám, változtasson meg té
ged ; mert a faluban egyedül én éroztcm, én tud
tam, hogy szived esztelen tetteidnek dacára is jó. 
Mondd, Tim, nem volt-o igazam . . .  ? “

„Tökéletesen, öreg asszony, tökéletesen! Csak
hogy nem kellett volna Lucydat elküldeni; mert 
mióta távol volt, sehol som leltem nyugtom ; — 
hol omborrol találkoztam, verekednem kellett ve
le, mintha átok nehezedett volna rám, mintha 

igy kellett volna ennek 
történni; minden te
remtményt, moly úgy 
nézett ki , mint én, 
anyám kivételével mind 
gyűlöltem, és . . De mi
re vár, uram, folytassa, 
folytassa!“

„ . . . . Napokon át 
szemléltelek , szórakoz
tatni kisértél ok. Érzém, 
hogy kedélyed beteg; 
és gondolkoztam, hogy 
találjak irt annak meg- 
győgyitására ? Néha azt 
hittem, hogy sikerült, 
vígan és istenemnek 
hálát röhögve feküdtem 
le; — én balga! Követ

kező reggel még komorakban világitának szó 
meid . . . “

„Igen ; —■ morf alig vala az öreg asszony az 
ágyban, midőn én az ablakon át kiosontam, ogy- 
huzomban a városba szaladtam, hova rendesen 
kellő időben érkeztom meg, hogy bepillantsak a 
jegyző kerti ablakán, és hogy Lucyt még láthas
sam. Mint megbúvóit álltam ott, és, uram — nem 
tudom, mi történt velem; — ha találkozom, midőn 
hazamonetre szánám el magamat, emberrel, bárki 
fia lett légyen is, úgy lotoritottom volna, dühből 

ok és cél nélkül — csakhogy mogboszuljam 
magam az emborekon, kik — most látom csak át 

soha sem bántottak meg ongom.“
„Csodálatos ! de csak hallgassa tovább! . . . . 

„Végre megtörtént az, mitől tarték. Iston bocsássa

Kauicsatkai női- és téli öltöny.
(Szövege a 7 13. oldalon.)
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meg mindazon fájdalmat, mit nokom okoztál, 
mint én, fiam, megbocsátottam már reg neked; 
megtörtént a szoroncsétlonség, és el kellő hagynod 
a vidéket..  .“ Mily szerencsétlenség volt az, Tim, 
elbeszéli nokom V

„Szívesen, uram . . . .Irtózatos volt az! Egy 
os to ismét befutottam a városba, és elrejtőztem a 
jegyző kertjében, hogy megláthassam Lucymat. 
Vagy korán kellő jönnöm, vagy későn : nem tu
dom, az ebédlő üres, az egész ház sötét volt. Azt 
gondoltam, a család nem tért még vissza kirándu- 
1 ás a-vagy látogatásából, és miután egy kimond- 
h at lan vágytól ösztönöztetém Lucym kodves ar
cát viszontlátni, földre vetém megamat egy sűrű 
lugas mögött azon szándékkal, hogy őt mogvá-

kerités megmászásakor kapott rajta. —  Röviden, 
uram, ön tudja, miért futottam tova, és miért lettem 
tengorészszé . . . És most olvassa tovább, ugorja át 
az öreg asszony siránkozásait — fordítson —  ott 
lenn olvassa tovább.

. . . „Mily élet, Tim, mily névtelen nyomor ! Ró
lad semmit hir, és szemeim előtt szivszakgató 
nyomora annak, kit mint leányomat szerettem. 
Már amaz örökség, minden baj oka, rég elolvadt 
mint jég, könnyelmű férjének kezei közt, ki aty
ja halála után annak jegyzői állomását foglalta 
el, és élete e mellett még alig vala tűrhető. Mi
dőn a nyomorult roszul bánt vele, mily gyakran 
jött ki hozzám, és hullatta keserves véres ké
nyeit keblemen ! Oh ! ha láttad volna . . .  ha hall-

A Koriadsski-, Avacsa- és Koseldszkoj-tüzháiiyók Kamcsatkában.
(„Kamcsatka c.s lakói“ cimü cikkünkhöz a 74;}. oldalon.)

rom. Mint történt, nem tudom ; elaludtam és csak 
akkor ébredtem fel, midőn neszt hallottam p lú
gosban. Hallgatóztam, s legnagyobb figyelem
mel omolém fel fejem . . .  és igen, uram, no kér- 
dozzo tovább, mi történt. Istenemre nem tudom, 
do egy pár perc után a lúgosban ogy ökölcsapás
tól lerogyott férfi és ogy elájult nő feküdt egy 
eszeveszett előtt, ki lázas szemekkel meredt 
maga elé ; —  a sobosült a jogyző öregebbik fia . . .  
a tettes én . . . .  a nő Lucy v o lt! . . . Es most 
már, uram, tudja az ogész szerencsétlenséget, 
tudja, miért kollo elhagynom о tájékot — mert a 
jegyző úgy vélekedett, hogy lopás végott törtem 
bo hozzá, és azon hirt terjesztő el, hogy fia a kort-

hattad volna, midőn nokom mondá : „Ó, Timom 
ökölcsapása Isten ujja volt, miért nem követőm !“ 

„Elég . . .  e lég ! Egy szót se többet . . . adja ide, 
uram, azt a lovelot; és a semmirekellő, ki a sze
gényt addig gyötrő, mig az szótalan fekvők sír
jába, no haljon meg kezeim által ? Ilahaha ! Uram, 
ön ogy bolond, ha ön tolom ilyesmit kiván. Ide a 
levéllel . . . ogy szót se többet . . . éltem tiz évét 
adnám oda, ha már szárazon volnék.“

Ezzol kozoim közül kivette a lévőiét és tova 
rohant. Ugyanazon éjjel hatalmas vihar támadt, 
mely több napon át dühöngött és kajuto-ömhöz 
kötve tartott. Negyedik nap Southamptonben 
horgonyt vetőnk; elboszéltem Tim történetét ka
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pitányomnak és kértem öt, ne engedje a matrózt 
el a hajóról. „A z nem megy, föleit ő, mivel az a 
Gibraltárból Angolországba való útra szegődött. 
Zubogó záporban hagytam el a hajót, a nélkül, 
hogy a szerencsétlent viszontláttam volna.

II.
„Honnan a szél, korm ányos?“
„Északkeletről, senor“
„Ez épen javunkra van; vájjon tartós le- 

end-e ? “
„Azt hiszem senor; mert lassan fú, és az ég 

tiszta, s ha két napig igy tart, hétfőn Portorico- 
ban lehetünk.“

„Adja isten ; mert az utolsó napok szélcsendje 
irtózatos volt. Vegyen egy szivart jóslatáért! Ön, 
úgy látszik, jól ismeri itt a tengert!“

„Elhiszem, uram! hogy ha az ember tiz évig 
teszi az utat Vigoból Havannába ide és oda, 
otthonosnak érzi magát a tengeren ; köszönetem 
szivaráért, senor; tiz perc után, midőn leróttam 
kötelességem, elszivom.“

„Tiz éven át ugyanezen utat! és még e mellett 
ugyanazon hajón!“

„Igen, senor, és hazudnám, ♦ ha elbeszélném, 
hogy csak egyetlen egy veszélyes utat is tettem. 
Igazán csodálatos, és igaza van kapitányunknak, 
ha állitja, hogy Nuestra senora de Cavadonga 
képe, mely a főárbocon függ, véd bennünket. A 
matrózok hiszik, és az utasok szintén.“

„Es ön, kormányos, nem ?“
„Hm ! senor . . . .  quien sabe! . . de nem szabad 

önnel mulatnom magam, midőn a kormányon 
vagyok ; szigorúan meg van tiltva; csak azután, 
midőn fekhelyemet elértem, fogom elszíni sziva- 
rát, és ha önnek tetszik, önnel egy kissé csevegni. 
A  steward*) mondá, hogy ön német. Gyönyürü 
tartomány, ' senor, gyakran voll am Hamburgban, 
midőn a Leithböl Hamburgba való fordulatot te
vém meg. Ez első városa a világnak egy tenge
részre nézve; még Liverpoolon is túltesz, noha az 
hazám.“

„Ön angol ? Cataloninak tartám; hisz oly 
pompásan beszél spanyolul.“

„Hosszú éveken . . .  de elég már senor; azután 
úgy tetszik, mintha a kapitány orrát látnám 
fényleni . . . majd aztán, uram.“

. . . „A lig hihetem ; igazán a legkülönösebb ta
lálkozás ! Önt, Tim, kivel tizenkét év előtt Gib
raltárból Southamptonba utaztam, önt találom itt 
a „Key Pelay“ -on, és önnel fogok Havannába 
utazni!“

*) Főbíró Angliában, Felügyelő a hajókon.

„Engedje uram, hogy kissé eszméljek . . . 
Igen, tökéletesen igaz, tökéletesen igaz, úgy v o lt! 
Patvar vigyen el, ha gondolkoztam valaha ön fe
lől, pedig igazságtalanság volt részemről, mert 
jól emlékszem, hogy ön akkor nekem jó  tanácso
kat adott. Igazán, azoknak a jó  embereknek köz- 
mondataiakkal igazuk van ! Csak hogy a hegyek 
nem találkoznak!“

„D e mondja csak, Tim, mit csiuál az an y ja?“
„Szegény öreg asszony ! Több, mint tiz éve, 

hogy meglelte nyugalmát a sírban. Midőn a pa
radicsomba ment, akkor szent Péter minden bi
zonynyal mind a két égi ajtót egyszerre nyitá k i ; 
e földön fájdalmai által becsületesen megérdemlő 
az öröklét örömeit. Hogy ö mennyit szenvedett, 
óh uram . . .  az kimondhatlan; ámbár az utolsó 
években jobban folytak dolgai.“

„Beszélje el, Tim ! Nem hiszi, mennyire fel van 
fokozva kiváncsiságom, mint végzett halálos el
lenével, Lucy férjével? Tökéletesen jó l emlék
szem, mily boszugondolatokkal hagyta el a 
hajót.“

„Igen, uram ; és midőn Liverpoolba érkezőm, 
még mindig ugyanazon gondolataim voltak, de 
itt eltávoztak, és én egyszerre egészen megvál
toztam.“

„H ogy mint? . . . beszéljen . . . beszéljen!“
„Lime-Streeten barangoltam, midőn egyszer- 

re egy sarkon csődülést vettem észre; Öda men
tem, és uram, soha som fogom elfelejteni . . .  a 
nyomorultat láttam, ki épen akkor fogatott el 
egy rendőrtől, midőn kezeivel ogy elmenő zse
beibe nyúlt. . • . Gaz zsebmetsző lett azon férfiból, 
kit Lucy szivével ajándékozott meg. . . . Es mily 
külső, uram! így  kellene az istennek a bűnt min
den arcra nyomni, hogy ijesztöleg hasson. Meg
kövültön állottam ott, midőn uj zaj keletkezett, és 
a tömeg nagy robajjal rohant az utcán le. Utána 
futottam és tudomásul esett, hogy a fogoly a 
rendőr kezei közül kiszabadult, és üdvét futásban 
kereste. Nem tudtam mi történt; de ezen űzőbe 
vevés, mely a tömeget annyira mulattatja, ezen 
űzőbe vevés alatti néhány perc után ismét elfoga
tott, mert a kiabálás megszűnt. Előre törtem 
magamat, és betört fejjel fekve, ogy utcasarkon 
leltem. Mint történt lett légyen ez, nem tudom ; 
csak néhány napra értesültem, hogy börtönében 
szenvedett ki. Hogy mily benyomást gyako 
rolt reám ez esemény, nem tudom elbeszél
ni, egész változáson mentem á t ; barangolással 
töltöttem napjaimat a földökén, és csak okkor 
láttam át, hogy eddigelé mily semmirokelő fickó 
voltam. Csakhamar követé ezt határozatom. Mi-



nek. kerüljön erkölcstelen fia anyámnak szemei Leitliből Hamburgba menő hajóra, hol köt óv 
eió ? Mindazt, mit hat ev alatt szereztem, anyám- alatt olőg pénzt szereztem ; anyámnak jól folytak 
nak küldöm, ós mint matróz mentem a „Queen of dolgai . . .  ós ekkor meghalt szegény. '
East“ fedélzetére, mely mindjárt a következő na- A kis Lucy örökségül maradt reám. Ugyanek- 
pokban indult el Bombay] felé. Olvasta ön akkor, kor oly szerencse ért, minőről soh’se álmodtam! 
hogy mint jártunk, hogy már a második napon ha- E hajó kapitánya, ki Glasgowba ment, hogy át- 
jótörést szenvedtünk ama szerencsétlen sziklán a vegye a hajógyárból a „Key Pelayot,“ legény- 
bristoli öbölben ? A kapitány, a legénység, az uta- séget keresett. — Ajánlva voltam neki, de 
sok mind elvesztek, csak mi dobattunk ki a part- én nem tudtam, nem akartam oly utat meg- 
ra. Mit tegyek V Es hiszi ön, uram, hogy miután a tenni, mely engem a kis gyermektől évekre 
halál torkából oly csodálatosan megmenekültem, távolított volna el. — Elbeszéltem neki az 
hogy szülőföldem és az öreg asszony utáni ellen- egész történetet, és én annyira megtetszettem 
állhatlan vágy lepett meg ? Gyalog és egy far- neki, hogy azon ajánlatot tévé, miszerint a 
thing nélkül kellett megtennem a nagy utat. gyermeket a fedélzetre veszi, és gyermektelen 
Uram, engedje el a leírást; midőn kunyhómba nejének Corunaba viszi. — Elgondolhatja, uram, 
leptem, épen akkor olvasá fel anyámnak az isko- mint örültem az ajánlatnak, mily hamar változ- 
lamester a „Queen of East“ hajótörésének részle- tattam mindent pénzzé, és . . . röviden’: tiz év óta 
teit, és hogy a megmenekült matrózok egyikét utazom e hajón. Lucy pedig Donna Felippa Ro- 
btoneburn Tininek híjják ! . . .  Midőn nevemet sales nál van. Nagy, szép hajadonná nőtte ki ma
olvasni hallottam, léptem be az ajtón: „Ki beszél gát, ki Tim nagybátyját kimondhatlan szereti . . 
barátomról, Stoneburn Timről, ki most a „Queen gyámanyjánál lakik Corunaban és . . . vajh látná 
of East“ fedélzetén Bombay felé tart?“ Csak lát- az örömet, mit nagybátyjának, Timnek Havanná- 
ta volna, uram, mily hüledezve tekintett rám a ból való visszatérte okoz neki . . . Itt van egész 
vén szamár, és épen olvasni akarja nekem az uj- történetem ; az istennek legyen hála, hogy min- 
ságból, midőn az öreg asszony hirtelen felugrik den igy történt. Vajha csak egy órára is jöhetne 
székéről, és elsikoltja magát: „Tim, óh, Tim !“ mig vissza és láthatná örömünket az öreg asszony!“ 
én nem mertem rá nézni . . . .  Már jó ideje on- Hallgattam, mélyen megindulva a tengerész 
nek, uram, és egy becsületes tengerésznek nem is egyszerű elbeszélésén, melyet, mint csak emléke- 
kell magát szégyeneim, ha ily megemlékezésnél zetem engedé meg, adtam vissza. Hirtelen nem 
szemei megnedvosülnek. Lassankint magunkhoz tudtam, hogy igy szólitám meg: 
tértünk és csak okkor^vottem észre, hogy lábam „Hány éves ön, Tim ?“
körül egy négy éves, csinos gyermek mászkál. „Harmincnyolc, uram !“
„K i ez, anyám ?“ kérdőm. „Tekintsd meg csak!“ „Es L u cy ? “
felelt az. Megtettem, uram, és minél tovább tokin- „Tizenhét . . . .  Tudom már, hova céloz ; ép úgy, 
töm, annál sapadtabbá lettem . . . mert az , . . . mint a kapitány és neje: elvegyem, nemde? V á
mért az Lucy, Lucym volt gyermekéveiben, mi- lóban, midőn e tárgyról beszélnek, mindig vérpi- 
dőn velem játszott, és mint olyan jelent meg ál- rossá lesz a gyermek ; alig emeli fel lesütött sze- 
maimban a hosszú tengeri éjek alatt. „Egyetlen in éit... vNa, n a ...  megfontolhatja a dolgot az 
gyermeke, melyet haldokolva bizott reám !“ mondá ember, kivált ha Garcia Kepe első kormányosunk 
anyám . . . .  mire vihar tört ki keblemben . . . husvétkor távozik, és én helyét töltöm be!“
nem szégyenlom magam, kimondani . . . Egy álló . . . .  Három hétre Havannába érkeztem . . . .  
óráig csókoltam sírva a gyermeket, úgy hogy a soha sem tudhattam meg, hogy Tim barátom, ki 
szegény féreg megfélemlett, úgy hogy anyámnak Garcia Kepének Gubában bekövetkezett halála 
el kellett venni tőlem. Röviden, uram, minek nyújt- után első kormányossá lett, később megfontolta-e 
sam a dolgot? mint másod-kormányos mentem egy a dolgot. Cs, iW.

Kamcsatka és lakói.
Kamcsatka félszigete azon tartományok közt völgyeket nagy erdőségek boritják, melyekben 

foglal helyet, melyekért a természet igen sokat, cobolyok, iram-gímek, hölgy menyétek, medvék, 
az ember igen keveset tett. A hideg tengeri szelek farkasok nagy mennyiségben fordulnak elő. A
meggátolják a keleti parton a fatenyésztést, de kopasz bérceken argali-csordák szállásolnak. A
az ország belseje felé a hegymoredélyekot és növényföldrajz talányai közé tartozik Kamcsat-
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kában a te nyvesek, névBzerint a vörösfonyö elter
jedése, moly a kot parton toljoson ismorotlon s 
csak ogy szigetköz hasonló vidéken mutatkozik.

A kamcsatkai tói nem oly szigorú, mint Szibé- 
ria bolsojébon, ollonbon a nyár sokkal kovósbbó 
molog. Kora és kósöi fagyok, gyakori ködök ós 
csők hátrányára vannak a növónyzotnek. Steller 
mint novozotcssógot omliti, miszerint Kamcsatká
ban az árpa a szakállt nélkülözi, miből látható, 
hogy az éghajlat kiilönbözöségo monnyiro meg
másíthatja a növény-alakokat. A nedves lég rend
kívül jótékonyan hat a legelőkre és rétokro, s 
nem hiszem, hogy szarvasmarháink ne kivánkoz-

I gazdájok rájok nem ismer. A rétek oly pompa- 
I sak, hogy egy évben háromszor használhatni, s a 
I magas növés következtében rendkívül csekély 
I torjedolmii térek, ogy holység marhájának d o 

gon dö téli szükséget adnak.
A világnak ogy tartományában sincs nagyobb 

bőségo a jó  és Ízletes halaknak, molyok a kam- 
csatkaiak főélelmét teszik.

! Tavaszszal a lazacok oly roppant mennyiséggel 
I jönnek ívás végett a folyókba, hogy ezek mog- 
j áradnak, s a hullámok sokat kivetnek belőlük a 
j partra. Ha valaki ogy nyársat taszít a vízbe, rit

kán történik, hogy rajta hal no maradjon, ésStel-

A josephstildti álluinfogda* (Fénykép után. Szövego a 747. lapon )

nának Kamcsatkába, ha sejtenék, hogy mily bő
ven torom ott számukra takarmány. A folyók és 
tavak körül, az erdőkben és ligotekben 12 láb ma
gasra nő a fii, s némely ornyős növények és fé- 
szekviráguak (édes tapsir, kondorlovolü üszögőr) 
valóban óriási nagyságot érnok el.

A füvek szára a sok nodvosség miatt egész 
őszig megtartja nodvtoljes voltát, hidog őszszel ol- 
szárad, s tél közopén jó  szüloségot ad. Ily bőség 
mellett nem csodálhatni, ha a Jakutzkból bovitt 
szarvasmarha és ló jóságban és nagyságban any- 
nyira megváltozik, hogy egy év lofolytával volt

lor azt állítja, hogy a medvék, kutyák és más ál
latok szájukkal és lábaikkal több halat fognak 
itt, mint más bolyokon az omborok hálóval. Vala
mint a költöző madaraknak nem mindoniko húzó
dik ogy és ugyanazon időben éjszakra, hanem az 
omborok javára egyik a másikat követi, a halaknál 
is hasonló viszony mutatkozik, mert egyik faj 
hamarább jelenik meg, mint a másik, úgy hogy 
egész nyáron keresztül a legnagyobb halböség 
uralkodik. Ermann elbámult azon borzasztó meny- 
nyiségen, molyét ö a Kamcsatka sekély folyójá
bán látott részint már dögölve a parton; részint a
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viz ellen úszva fölfelé. Sok helyt, névszerint a 
kiálló pontok körül, vagy a még sekélyebb he
lyeken, csoportosan gyülekeztek össze, s több láb- 
nyira ugráltak fel a vízből, mint ha az akadá
lyokat legyőzni akarnák, de már a legeleveneb
bek is véresek és végükhöz közel voltak.

Ezen halaknak látása, melyek magukat kész
akarva ölik meg, a mennyiben a sekélyeket és 
szárazt keresik, annyira meglepő; hogy majdnem 
hajlandó az ember a kamcsatkaiak csodás ma
gyarázatát elfogadni. Ok ugyanis azt állítják, 
hogy a lazacok, melyek élve a folyó forrásáig ha
tolnak, a sziklarepedékekbe bújnak és ott mor- 
gákká (Mormelthier) változnak, s ezen körül
ménynél fogva meg lehetne fejteni az utóbbiak 
szórványos előjöttét a m agas hegycsúcsokon.

A négyezer □  mértföldet tevő Kamcsatká
ban e szerint jelentékeny népesség sem szenvedne 
éíelemhiányt, de koránt sincs az arányban a mező 
és tenger gazdagságával. Egész Kamcsatkában 
alig van több ember, mint négyszög mértföld, és 
ezen csekély szám is kevés pontokra, névszerint 
a Kamcsatka, Avacsa, Paratunka, Polkherecs- 
kája, Réka, Tigil folyóira, s a pencsinszki öbölre 
stb. van szorítkozva.

Mielőtt Kamcsatkát az orosz elfoglalta, a né
pesség húszszorta nagyobb volt, mint jelenleg; 
a kozákok kegyetlenkedése, s a himlőjárvány 
következtében épen oly hirtelen összeolvadt az, 
mint Kuba vagy San Domingo lakosainak száma 
a spanyolok megérkezte után. Akkor még a co
boly és tengeri vidra nagyobb becsben állott, mint 
az ember, de most már átlátták, hogy csak az 
utóbbinak munkája által értékesíthetni valamely 
tartomány kincseit.

De honnan népesedhenék meg Kamcsatka ? 
Angol és német kivándorlók nem egykönnyen 
fognak ide tévedni; Oroszország pedig sokkal ke
vesebb lakossággal bir, semhogy arra gondol
hatna, miszerint ázsiai birtokának ezen végpont
ját emberekkel lássa el.

Kamcsatkának torménygazdagsága о szerint 
valószínűleg még sok ideig használatlan állapot
ban fog maradni, a mennyiben a mostani kor
mány alatt is felette csekély a szaporodás.

Az országot egész hosszában egy roppant hegy
gerinc vágja keresztül, melyben 28 vulkán mű
ködik, s köztük a Kamcsatka-hegynekH 4,800 láb 
magassága van. Hogy ezen földalatti tüzek által

össze-vissza szeldelt talajban sok ásványnak kell 
létezni, magától értetik.

Forrásokban Kamcsatka a világ minden tarto
mánya közt leggazdagabb. A rónaságon oly mérv
ben serkednek elő, hogy nyaranta nem járhatni 
szárazon, sem gyalog, som lovon, s gyakorta nagy 
kerüléseket kell lenni. Télben megakadályozzák 
a folyók befagyását, s ezen évszakban is hossza
dalmassá és veszélyessé teszik az utazást, mert 
sokszor magas és kietlen hegyi utakat kell 
az embernek választani. Némely ércforrás, le
gyen az hideg vagy forró — észrevétlenül és 
használatlanul foly itt vissza a szülőtenger kebe
lébe.

Kamcsatka előnyös fekvéssel bir a miatt, 
hogy Amerikával, Khínával és az egész csendes 
tengerrel kereskedést űzzön, s a legjobb kikötők
kel van ellátva. A  pompás avacsa-öböl, mely rit
kán fagy be egészen, az egész világ hadi hajóinak 
elegendő és biztos tért adhatna. Itt fekszik Pet- 
ropawlowszk, Kamcsatkának mostani fővárosa, 
melyet Krasenstern (1804.) oly gyászosan rajzol. 
О büdös halakkal borítva találta itt a partokat, 
melyek közt éhes kutyák kóboroltak,s a nyomorult, 
összeomlott kunyhók közt nehány tehén legelészett. 
Most a helységnek G00 lakója, s talán szebb 
külseje is[ van. Miklós alatt megerősittetett, s az 
utolsó háborúban Spencer, ángol tengernagy föl
kereste, de őrséget nem találván, az ágyuk beszö- 
gezése után ismét hajóra szállt. Patropawlowszk 
közelében két hires férfi sírja van, u. m. Delisle 
de la Croyére csillagászé, ki Dehringot első útjá
ban kisérte, és a földet körülhajózó Charkeé, ki 
Cokk halála után a vezényletet átvette. Fekvése 
rendkívül regényes, bércektől környezve, me
lyekből egy pár tüzokádó emelkedik ki.

A  kamcsatkaiak kis termetüek, széles vállal, 
széles, kiálló pofacsontokkal, rendkívül széles, 
kiülő állkapcsokkal, igen erős ajkakkal, fekete 
hajjal. A férfiak színe barnásfokoto vagy sárgás, 
a nőké fehér. Az utóbbiak szépségük fenntartását 
medvebél által eszközük, melyet halenyvvol ar
cukra ragasztanak, hogy a nap őket meg ne 
égesse. E mellett valami tengeri növénynyol ken
dőzik is magukat, mely halzsirral szétdörgöltetvo, 
szép veres festéket ad. Steller idejében még csak 
azok kendőzködtek, kik tetszeni vágytak, mig 
azok, kiknek hódításokra kinézésük nem volt, 
megelégedtek az esővizzoli mosakodással.

(Folyt, követk.)

/>#*. S . J.
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Az 184%-diki magyar államfoglyok josefstuilti börtöne.
Rajzunk a magyar államfoglyok jósefvárosi 

várbörtöneit mutatja. A fogda (Zwinge r) katonai 
laktanya volt, s az 184!!/э -ki események következ
tében változtatott át államfogdává.

A szép, kis kerek város körül van véve szé
les bástyafalakkal, melyeknek emeletes épületei 
szolgáltak börtönül a magyar államfoglyoknak. 
A börtön hátsó falai a tömör bástyaoldalak való
nak ; előreszo elég nagy, és világos ablakaival a vá
rosra nyílt. A város épületei és börtönlakok közt 3 
vagy 4 öl szélességű tér vala, járdája a foglyok
nak. Kelőt és nyugat felöl valónak a járdát a köz
lekedéstől elzáró keritések egy-egy kis ajtóval, 
és katona-őrliázakkal; a járda közopetáján, hol 
a tér terjedelmesebb, egy nagyobb kapu, mellette 
egy örház és szivattyús kút látható, melyből 
üditő vizet meritni egy időben meg volt engedve a 
foglyoknak.

A börtönlakok számozása a 2-ik számon kez
dődött, és a 12-dikén végződött. — Minde- 
nik számnak volt egy éjjel és nappal erősen elzá
rolt ajtója, melyen a börtönlak 4 szobájába lehetett 
bejutni; az emeleten két, alatta is két szoba, ugyan

annyi kis konyhával, mindegyik szobán és kony
hán 1 elég nagy ablak ; a 8 ablak közepén látható 
kisebb ablak a feljáró lépcsőzeté volt; aszóba, és 
konyhaajtók is éjjel-nappal, a fogság nehezítése 
tekintetéből, gondosan és erősen bereteszelvék. A 
9. 10. 11. 12. számú börtönlakok ablakai ny. 
kapitány Steiner úr szép házára és gonddal ápolt 
kertjére nyilottak, melyből ő és nemesszivü la
kója, Groll űr és családtagjai reggelenként a ma
gyar foglyokat nyájasan és szívélyesen üdvözöl
ték, és ha amnestia-hirt hallottak, kézmozdulata
ikkal nagy örömmel jelezték. E rokonszenvező 
lelkek és foglyok ártatlan örömélvezete azonban 
megsemmisittetett az által, hogy a börtön ablakai 
—  mint Pesten az új-épületéi —  bedeszkáztattak, 
fogoly nyelven beputtonoztattak.

A hosszú, tömör bástyafal közepén volt egy fe
kete-sárga kétfelé nyíló nagy kapu, melyen a fog
lyok kedvező időjáráskor erős katonai fedezet 
mellett egy órányi időre üde levegőt színi a 
bástya tetejére, honnan a porosz kéklő határhe
gyek már szépen látsznak, felbocsáttattak.

K özli: H a jd ú  L a jo s  tanár.

A különféle
A világ különböző részein sokféle nemei létez

nek a theának, de csak a khinai, paraguay thoa, 
maté és talán még a kávéthoa az, mely mint 
nemzeti ital, legel terjedtebben használtatik; de 
használatba jőnek ezoken kívül még más thea- 
nemek is, habár hasonlithatlanul csekélyebb elter
jedésben.

Ezek közül a khinai thea az angolok és egyéb 
angol-ajkú néptörzsekre nézve nemcsak a leg
fontosabb, hanem napi italul szolgál nagyobb 
számú embernek, mint a többi theanem valameny- 
nyi együttvéve. Khina, Japán, Tibet és Nepaul 
tartományok mintegy 300 millió népessége na
ponkint 3— 4-szor élvezi ; ázsiai Oroszország, 
Európa nagy részében és Ausztráliában majd
nem hasonló arányban fogyasztatik, ugyany- 
nyira, hogy mintegy 500 millió, tehát az élő em
beriségnek fele élvezi ma a tlioát.

A  thoanövény különféle változatosságban jő  
elő, de mindannyi egy nemhez tartozik; a válto
zatosságot az ültetés, égalj és talaj minőségo okoz
za ; ezek közül a thoa-bohoa a fekete tlioát és a 
gyöngébb minőségű zöld tlioát adja, moly Kanton 
tájékán tormesztotik, mig a thea-viridis a Huy- 
Tscho és szomszédos tartományaiból jövő külön-
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serü, sem aromatikus Ízzel nem bírnak, szóval, a 
szárított leveleknek mind szagát,] mind izet nél
külözik, ezt csak a tűz fölötti szárítás alkalma
kor kapják. Fortune erre nézve azt mondja, bogy 
a szárításnál a levelek akként pirittatnak meg 
a tűz fölött, bogy ez által a levél testében szük
ségképen vegyi változásoknak kell történniük; 
e változások orodményo az iz és szag, molyok ál
tal a különfélo theanemek egymástól különböz
nek ; továbbá bogy ugyan о művelet, t. i. a szá
rítás különféleségo adja a fekete vagy zöld 
szint, igy a zöld tbeánál a levelek közvetlenül a 
leszakitás után szárittatnak, mig bogy a thea 
színe fekete legyen, a lovelek a tűz fölötti pörkö
lés előtt egyidoig a napon hagyatnak; a zöld 
tbeával a lev ölek a kézzeli összetokerés után —  
melynek célja a fölösleges nedv eltávolítása és a 
levelek göndöritése — hamar megszárittatnak; az 
egész eljárás egyszerű és rövid. A fekete tbeánál, 
miután a levelek egy ideig a napon hagyatnak, azo
kat a kézzel verik, mig puhákká lesznek, erre né
hány percig pörkölteinek és összetekortetnek, 
mire puha, még nedves állapotban több óra hosz- 
száig a levegő bofoíyásánsk teszik ki és végül 
széntüz fölött lassan megszárittatnak.

A kereskedésben előjövő fekete thoanomok 
tehát a gyenge szárítás és valószínűleg csekély 
erjedéstől is kisért lovegőni állás által kapják 
sötét színüket, és a mogkülönböztető izt. A leve
gőnek a theára történő említett behatása ennek 
súlyára befolyással nem látszik lenni, a meny
nyiben három fontnyi fris thealevél körülbelül 
eiry font szárított theát ad, akár az egyik, akár 
a másik nemből. A termő helyeken magukban 
felhasznált thea nem szárittatik meg oly nagyon, 
mint a kivitelre szánt, és e körülmény a thea zamat
jára okvetlen befolyással bír.

A  fekete thea különféle vlátozatai Bohea- 
Congo-, Compoi-, Suchong-, Kaper- és Pecco-thca 
elnevezések alatt fordulnak elő. A fekete thea- 
osztályból az egyik nemet, mely a sárkánykutak 
theájának neveztetik, Khinában csak a legfőbb 
rangú egyének élvezik; ez igen drága, és Euró
pába soha sem jő. A zöld theanemek Twankay, 
Hyson-Skin, Hyson, császárthea és gömbthoa ne
vezet alatt jönnek kereskedésbe. A valódi császár
thea — a zöld theák közt a legfinomabb — rit
kán hozatik Európába, a mi pedig о név alatt 
oladatik, ritkán más, mint az illatos olajgyümölcs 
virágaival szagositott Tschusanthoa. A theaszago- 
sitás szokása egyébként átalános, és e célra kü
lönböző illatos növényekot használnak.

A thea használata Khinában már a legrégibb

időkben divatozott; hagyomány szerint már a 
harmadik században használták, a hatodik szá
zadban azonban már általános lőtt, és 810-bon 
Japánba is eljutott. Európába pedig csak a 15-ik 
század elején hozatott. Európában már előbb né
mely növénylevelek meleg forrázatát használták 
italul, és a szárított zsályelovelek, mely ok általá
nos használatban voltak, a hollandiaiaktól koros- 
kedolmi cikkül Klímába is elvitettek, és ott a khi- 
nai növény leveleiért, moly által azóta tökélete
sen kiszorittatott, bocsoréltettok. Klímába menesz
tett orosz követség akkoriban gondosan bogön- 
gyölitett kevés theát hozott Moskwába, és ott igen 
ízletesnek találtatott. Még 1664-ben nagyon ritka 
és becses ajándéknak látszott, úgy hogy az 
angol kelet-indiai társaság az angol királynőnek 
két font theát ajándékozott.

A thea termelése és fogyasztása most már való
ban rendkívüli; állítólag ogymaga Khina több, 
mint 20 millió mázsa szárított theát termel; ide 
járul még a Japánban, Korea-, Assam-, és Jávában 
termesztett mennyiség. Angolország- és Irlandban 
az ötvenes évek közepén 500 ezor mázsa, a Khiná
ban termesztett mennyiségnek mintegy nogy venod- 
része fogyott el, mindogyik lakosra e szerint 
1 font 18 lat jutott évönként; most a fogyasztott 
mennyiség jóval nagyobb ; az európai nemzetek 
közt legtöbb theát az angolok, hollandiaiak és oro- 

j szolt, mig a többi nomzotok több kávét fogyasz- 
! tanak.
I A thea hatását, úgy, a mint azt Khinában el

készítve isszák, ogy khinai iró okkép jellem zi:
' „A  thea hűsítő természetű és ha túlságos mérték - 
I bon használtaik, kimerülést és elgyengülést idéz 

e lő ; az alsóbb néposztály használat előtt gyöm- 
! bért és sót tesz bólé, hogy о hűsítő tulajdonságát 
I ellensúlyozzák; nagyon hasznos növény ; a ki 
! issza, annak életereje tiszta és vidám lesz ; az 

uralkodók és nemesség nagyra becsülik, a szegé- 
! nyék és koldusok sem akarják nélkülözni, mind

annyian naponkint használják és szeretik.“ Egy 
j más iró azt mondja : „A thea-ivásnak hatása : hogy 

a test valamennyi tisztátalan nedvét eltávolítja, 
az álmosságot elűzi, a főfájást megszünteti vagy 
moggátolja; a thea mindenütt nagy tiszteletben 
részesül.“ Számosak azon növény ok, molyok ló
véiéit a valódi khinai thea holyettositöjoül hasz
nálják ; ilyen a Máté- vagy Paraguay- thea, me
lyet a brazíliaiak és dél-amerikai szomszédaik ép 
oly szenvedélyoson szorotnok, mint Ázsia éjszak- 
keleti népei a khinai theát. E theanomot egy bra
zíliai pálmanövény (ilex paraguensis) szárított 
leveleiből készítik; ezt már a 17-ik század olojén
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Paraguay tartomány minden néposztálya hasz
nálta, most podig Délamerika egész népessége él
vezi ; ezen növény levelei 4— 5 hüvolyknyi hosz- 
szuak és szárítás után, loforráztatás előtt porrá 
dörzsöltotnok; a szárított levél némely khinai 
the an omolt zamatjával bir és a forrázatnak ked
ves illata és kellemes,^keserűs ize van.

Brazíliában egy más theanem is használtatik, 
moly ott gongonha nevezet alatt jő  elő; ez két 
más pálmanövény: az ilex gongonha és ilex 
theozans leveleiből készittotik, használata azon
ban nem oly általános, mint az előbbié. Chiliben 
Paraguay-thoa nevezet alatt a psorea glandulosa, 
Közép-Amerikában a capraria bifiora levelei jő- 
nok használatba.

Újabb'időben a kávéfa loveleitjajánlották a thoa 
helyottesitőjoül. Л kávélevolok ilynemű haszná
lata a kelet-indiai szigettongeren már régi szokás, 
és különösen Sumatrában a szárított kávélovél 
forrázata a néposség egyedüli italát képezi, mely 
tápláló tulajdonsága által a lakosságnak életszük
ségletévé vált.

A  labrador-thoa éjszakamerikában a mocsárroz- 
marin (ledum pallustro) és egy rokonnövény (le
dum latifolium) leveleiből készül; о növények 
ezen világrész hidegebb tájain mocsárpartokon 
és a hegyi tavak széloin nőnek ; a levelek losze- 
dotvén, mint a khinai thoa, használtatnak; az

előbbi növény jobb minőségű theát ad, mint az 
utóbbi; izük erősen összehúzó ; kábító, csendesítő 
és viditó tulajdonnal bir.

Az abyssiniai thea, melyet hazájában Kaat 
vagy Chaatnak neveznek, Schoa és szomszéd tar
tományaiban nagy területen termosztetik, és mint 
a khinai thoa, a lakosoknál általános használat
ban van ; áll pedig ez a catha edulis egy törpe 
fa lóvéiéiból, mely rokona a sagerotia theozans 
növénynek, melyből a khinai szegényebb népség 
gyengébb minőségű theát készit; a leveleket a 
száraz évszakban leszedik és a napon szárítják; 
azonban zölden is használják ; különösen az ara
bok álomüző tulajdonsága miatt élvezik, és állítás 
szerint, о tulajdonsággal oly nagy mértékben bír
nak, hogy az, ki azokat rágja, egész éjen át őrt 
állhat, a nélkül, hogy elálmosodnék.

Van azonban az említetteken kívül még szá
mos növény, mely Európában is a thea helyotte- 
sitőjeiU megkiséreltotett, a nélkül, hogy általános 
használatba jöhettek volna. Megtörténik ugyan, 
hogy idővel ki fog derittetni, hogy a nevezett nö
vények egyike vagy másika a thein és egyéb a 
thea becses atkatrészeit bírják, a mikoron majd 
szorgalmasabban és terjedtebben fognak müvel- 
totni.A khinai theát még az epilobium augusti- 
folium leveleivel néha 25 százalékig hamisítják.

/>r. Wiener S.

Eg y  hét  t ö r t é n e t e .
(Nov. 22.)

(V.K.) Ha hőst akarunk keresni о hét történe
téhez: akkor épon ötszáz mérföldnyi utat kell 
tennünk. Ott aztán találhatunk egy igazit, ki vi
lágszerte e hét hőse volt, s kinek dicsősége nem 
múlik el о héttol, sőt késő századokkal sem. E 
napjainkban oly ritka tünemény: Lesseps, ki a 
Pharaók régi álmát valósitá, két tenger által ösz- 
szokötvo két világrészt, s kijavítva azt a nagy 
sajtóhibát, melyet földgömbünk térképén maga a 
teremtés követett el.

A suozi csatorna néhány nap előtt nyílt meg, 
korunk dicsőségére s világkoreskodésünk javára, 
s illő, hogy róla megemlékezzenek a napok kró- 
nistái bárhol is, mert akár mily távol van is, do 
nekünk szintén szolgálni fog ogygyel-mással, s a 
divathölgyok szontül hiszik, hogy e csatornán ma
holnap olcsóbb sólymot kapnak, s a kávénénikék 
áldják Lessepst, ki számukra szintén jutányosak
ban fogja küldeni ama kellemes folyadékhoz valót, 
moly a nyelvek zsilipoit oly édesdod forgásba tud
ja  hozni.

Valóban, ez a Lesseps csodálatraméltó férfin ! 
Alig végzi be ezer akadály dacára óriás müvét: 
azonnal egy még vakmerőbb vállalatba fo g : ősz 
fejjel vosz nőül egy fiatal hölgyet. Ugyanabba a 
fába kozd, melybe a bátor és szerencsés Gari
baldi fejszéje is beletört.

Már a mi Szövési Boldizsárt illeti (hogy a na
gyokról ^hirtelen kicsinyekre térjünk), ö a múlt 
héten okosabban tott. О is ősz fejjel állt ugyan a 
Hymon lobogója alá, de legalább magához illő 
párt választott: egy el virult hajadont, nehogy 
homlokán a nászkoszorú után csakhamar szar
vakat lásson.

Ez a Szövési Boldizsár a Szigligeti tormékony 
múzsájának százogynohányadik szülöttje, kinek 
bölcsőjét két év előtt akadémiánk a Teloki-dij 
száz aranyával rakta körül, hanem magát a böl
csőt meg úgy teletömte tövisokkel, hogy saját 
édes szülője^ ogy darabig meg se merte mutatni a 
világnak, liánom bevárta az időt, a mig jobban ki 
nőheti magát.



750 H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .

A „Kedv es hivatás,“ melyben Sző vési Boldi
zsár szerepel, oly sajátságos vígjáték,melyről bajos 
dolog úgy írni, hogy a toll meg ne sértse vagy a 
költőt vagy az igazságot. Gyönge munka, ha mé
lyére tekintünk, de igen ügyes, ha kidolgozását 
veszsziik. Bizonyára nem kis mesterség egy testi 
hiányokban bővölkedö kisasszonyt úgy öltöztetni 
fel a bálra, hogy az egészen totszös alakot nyer
jen 5 s Szigligeti most ezt a mesterséget mutatá be. 
Alakjai sánták, de alig veszsziik észre, hogy sán- 
titnak; köztük egy-kettő nem is igazi ember, ha
nem csak zsinóron rángatott báb, és mégis oly élén
ken mozognak, mintha egészséges vér folyna 
erükben. A  technika szemfényvesztő módon 
használta itt fel ügyességét, hogy a hiányokat és 
hibákat elrejtse. Mindenféle pótlékot, spanyol-fa
lat, szépségtapaszt és tarka cicomát előszedett, 
hogy segitsen a bajokon. És a vége az lett, 
hogy gyönge műnek csak ritkán van annyi kül
ső sikere, mint volta „Kedv és hivatás“ -nak,me
lyen a közönség sokat nevetett, s melyhez a kritika 
sem mer elég szigorú lenni. Hiába, ma már — költői 
lángelmék hiányában — a mesterség előtt is meg
emeljük a kalapot.

Két alakot látunk e műben, kik a kedvet össze
tévesztik a hivatással: egyik bölcsész akar lenni, 
noha igen együgyű ember, a másik pedig poéta, 
holott igen rósz verseket ir. Ha ennélfogva a pá
lyatévesztés vig Nomezisétlátnók e műben, ha ez 
alakok nevetséges gyarlóságuk miatt járnának 
pórál: akkor dicsérnék az alapgondolatot s he
lyeselnék a cimet. De itt a kedv és hivatás igen 
mellékes dolog , s csupán az alakok tarkitá- 
sára szolgál, mig a lényeget egy kettős házassági 
történet képezi. Szövési Boldizsár ugyanis (a böl- 
cseség nélküli pliilosoph) megkéri parthi-vadász 
öcscse számára azt a derék vén kisasszonyt, a kit 
titokban maga szeret, de a kit magának nem mer 
megkérni. Az öcscs pénzt keresvén beleegyezik , 
sőt a vén kisasszony is beleegyezik, hanem csak 
színből, mert titokban ő is inkább a nagybácsit 
kedveli, és mert e nagybácsi unokaöc3csét k i
akarja gyógyítani a parthie-vadászat kórságából. 
Ez könnyen is megy, mert megjelen egy okos 
kis lány, kit az öcscs megszeret, s ekkép szabadulni 
akar a koros kisasszonytól. Meg is szabadul s 
nőül kapja a kis leányt, mig Boldizsár bácsi az 
öcscs számára kért koros kisasszonynyal lép oltár
hoz. Ez a mese száraz váza. Komikai jellomfestés 
nincs e vígjátékban; alakjai hamar változnak és 
nem fejlődnek; lélektani igazság sincs; de a jele
netek élénkek, változatosak, a koros kisasszony 
igen rokonszenvesen van elénk állítva, s egy iro

dalmi iparlovagban, ki Boldizsár bácsit halhatat- 
lanitással kecsegteti, hogy házában és jóhiszemén 
élősködhessék, elég mulattatón van kipelengérezve 
az irodalmi lelkiismeretlenség. Sajátságos, hogy 
akadt lap, mely о kipelongérezést rósz néven vette, 
a helyett, hogy megköszönte volna. Ha az iroda
lomnak vannak iparlovagjai, (a mint hogy vannak 
is), akkor jó, ha nemcsak az ujdonságirók teszik 
őket csúffá, hanem a vigjátékirók is, kik ama
zoknál — nem tudjuk miért bírnának kevesebb 
szabadsággal? Feleki nem roszúl játszá ez alakot, 
hanem Szerdahelyi alkalmasint jobban játszotta 
volna. A Szerdahelyi szerepe (a fiatal öcscs) pedig 
inkább illett volna a fiatalosb szabású Nádainak. 
Szigeti (Boldizsár bácsi) igen kedélyesen, jellem- 
zöleg játszott, Prielle Kornélia asszony pedig "az 
okos és jólelkü vén kisasszonyt oly szeretetre
méltó alakká tetto, hogy öröm volt nézni. Szóval: 
az előadás sokat segített a szerzőn, kit egy pár
szor kitapsolt a közönség.

Irodalmi szempontból azonban ez este még sem 
volt fényes; hanem a nézőtér az volt, miután a 
királyné névnapja lévén: a páholyfalak csillárjait 
mind meggyujták.

E névnapot megünnepelték a templomokban, 
megünneplé a képviselöház elnöke is lakoma tar
tása által, megünneplék az árvaházakban, küldött
ségek szerencsokivánásában, melyeket tolmácsolni 
Rajner Pál belügyminiszter ment ki Gödöllőre, 
honnan a királyné vasárnap költözött Buda vá
rába. A hir azonban innen is tovább utaztatja, és 
pedig Triesztbe, hová a keletről visszatérő király 
üdvözlésére menne.

De mi maradjunk egy kissé Budán, hol a zenét 
figyelemroméltólag ápolják. Az egyházi zene
egylet vasárnap Mozart F-dur miséjét adá elő a 
vár főtemplomában, a budai ének- és zene-akadé
mia pedig — hangszereivel, énekeseivel és virító 
fiatal lányseregével — átkelt a Dunán, hogy vala- 
hára megkezdje Pesten a zonoidényt, mely most 
oly későn indul meg, mintha a vándor-virtuózság 
egészen kiment volna divatból. E fiatal akadé
mia, mely még két éves sincs, a rodoutban Knahl 
A. vezetése alatt valóban igen élvezetes hangver
senyt tartott, s Mendelssohn „Erdei búcsú“ - ját, 
Niels Gade „Vizi rózsá“ -ját, Liszt „Boidogság^ait, 
és Schumann „Libapásztor“ -át szabatosan, holyes 
színezéssel, erőteljesen adá elő, s ha a zenekar is 
úgy fejlődik, mint az énekkarok: akkor oz az in
tézet zenészeti életünkben miclébb fontos tényező 
lehet. Persze hangversenyekben sem torom a rózsa 
tövis nélkül, s voltak most is hegedű- és zongora
számok, molyok eszünkbe juttaták: a műkedvelők
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gyakran azért kedvelnek meg egy-egy müvet, 
hogy azt elrontsák.

A  mennyire szeretik Budán a zenét: ép oly ke
véssé buzognak a színészetért. Legalább a nép
színház közönsége nagyobbára most is csak Pest
ről telik ki. Pedig jött valahára egy színésznő, ki 
több vonzerővel bírhat, mint a többi: Kocsisovsz- 
ki Borosa k. a., ki először „A  falusi egyszerűség“ 
Sárikájában lépett föl, aratva tapsot és koszorút. 
De egy fecske még nem csinál nyarat, s a népszín
háznak is még sok jó tagra/enne szüksége, hogy 
játékrendjét folytonosan vonzóvá és érdekessé 
tegye.

Csak a képviselőház kiváltsága az, hogy unal
mas volta mellett is mindig telt karzatokra és 
díszes közönségre számolhat. Persze, ott szabad 
a bemenet, s az ember örül, hogy legalább nem kell 
megfizetnie az unalmas szószaporitásokat.

Mull héten Bobory indítványa csinált egy kis
zajt. Azt inditványozá, hogy az oly képviselő, ki
egyszersmind hivatalnok, ne bűzzön az államtól
kétféle fizetést. Ragyogó igazsága volt, hanem
azért 40 szavazattal elvetek. Es e 40 szavazat ♦
közt vala elég, ki divatos szerénységgel a maga

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .
— (/1 betegségekről.) Az emberi nem eltorjed- 

tével valószínű, hogy a betegségek száma Í3 növe
kedett, egyszersmind változások annyiban történ
tek, a mennyiben némely betegség ritkább lett 
és eltűnt. Történeti oseményok gyakran nagy ra
gályos járványoktól voltak kisérve. Az európai
akat most is gyötrő betegségek között legrégibb 
a köszvény, és 200 évvol Krisztus előtt Egyip
tomból mint járvány elterjedt. A pontusi király
ság elfoglalása után az Itáliába visszatérő római 
sereg magával hozta a bélpoklosságot, mely 
azonban csak néhány századdal Krisztus után 
mutatkozott állandónak, és minden rangnak k ö 
zött a legnagyobb pusztításokat vitt véghez. A 
bélpoklosságra következett a süly. А XV. század
ban a keloti dögvész, aztán а X V II. század ele
jén először Angolországban a görvély, és innen 
elterjedt egész északi Európában ; ogyidejüleg a 
görvélylyel észrevették a tüdő-aszkórt is. A mi 
századunk közelmúlt tizedeiben a fejérkór min
dig jobban elterjedt. Politikai mozgalmak, keres
kedelmi és pénzügyi változások, molyoknok je 
lentősége és nagysága sokkal fontosabb, mint az 
előbbi időkbon, az őrülteknek számát gyarapí
tották, mint az rémitő alakban először a francia

forradalomkor 1789-ben mutatkozott. A cholera
1817. évben Ázsiából jött, és 1830. óta egész 
Európában elterjedt. 1854. évben megint eltűnt, 
hogy azonban nem örökre, leginkább alkalmunk 
volt 1866-ban tapasztalni.

K özli: Ni gr iny i József.
11. I. (A phosphor-olnj uj alkalmazása.) Az en

cyclopaedia! ismereteknek mindinkábbi elter
jedése szükségtelenné teszi, hogy a föntebb ki
tűzött tárgyról szólván, abovo, onnét kezdjük, mi 
a phosphor ? Hanem a mennyire ismeretes annak 
gyúlékonysága a legkisebb dörzsölésnél stb., 
annyira kevésbbé ismert a különféle folyadékok
hoz viszonya. A természet igen bölcs intéz
kedése mindenekelőtt, hogy a phosphor a vízben 
nem oldható; mert valóban nem tudom, miként 
lehetne e tulajdonsága nélkül nagyobb mennyi
ségben eltartani és szállítani, hogy meg ne gyu- 
ladjon, igy azonban vízzel telt bádog szelencében 
ez is lehetséges. Legjobban oldható azonban a 
kénszénenybon, melyet ludzsirhoz hasonló sűrű 
folyadékká tesz ; e folyadékot papírra csöppentve, 
az óldó kénszénony elpárolog, s a papíron oly vé
kony phosphorréteg marad, hogy a közönséges 
légmérsékletbon meggyulad. Föloldják továbbá a
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phosphort még a különféle zsíros olajok is, bár 
nem oly könnyen, mint a kénszéneny, mely oldat 
üvegbe téve, ha a levegővel érintkezik, fényesen 
világit, miért is ily módon töltött üvegek a gyufa 
feltalálása előtt jelentékeny cikkét képezték a 
kereskedelemnek, hanem kellemetlen szaguk mi
att nagy elterjedésre még sem jutottak. A phos
phor, mint gyógyszeré eddigelé csak igen gyéren 
használtatott, bár a legutóbb emlitett oldat igen 
alkalmas újra élesztő szernek tartatott; sőt azt is 
állitják, hogy egyes esetekben sikerült volna a már 
majdnem kihalt életerőt, bár rövid időre csak, újra 
visszaszerezni. Régibb francia orvosok számtalan, 
mondhatni : vakmerő kísérletet tettek, hogy mily 
hatással bir az emberi szervezetre. E kisérletek 
eredménye azonban igen bizonytalan volt; ugyan
oly mennyiségű adag némely egyénnél csodálato
san erősitette az erőket, másoknál károsan hatott. 
Egészen másnemű fontosságot nyert azonban a 
phosphor-olaj dr. Travignot párisi orvos kísérlete 
által, ki biztos gyógyszerét hiszi feltalálni a szür
ke szemhályognak a phosphor-olajban, még pedig 
minden sebészi műtét nélkül. A szürke hályognak 
nevezett vakság ugyanis abban áll, hogy a szem
lencse átlátszóságát elveszíti egy fátyolként azt 
clboritó idegen test által, minek folytán a vilá
gosság-sugarak áthatolása lehetlenné lesz. A  szem
lencse e változásának oka rendesen öreg kor, de 
származhatik külső behatás, pl. nagy világosság 
vagy ütés folytán is. A szürke (hályog eddig
elé sebészi műtét által gyógyittatott, az aka
dály, t. i. mely miatt a sugarak a szemlen
csén át nem hatolhatnak, oltávolittatik; ezen aka
dály azonban maga a homályossá vált lencse, 
melyet tehát vagy egészen ki kell venni, vagy 
valamely — a sugarakat nem akadályozó — hely
re tolni. A  rég óhajtott mód: a nem minden ve
szélynélküli sebészi műtétet elkerülni,úgy lát szika 
phosphor-olaj egyuj alkalmazása által el van érve. 
A „RevuoJ de thérapeutique médico chirurgiealo“ 
szerint a szemet phosphor- és mandola-olaj-oldat- 
tal napjában háromszor be kell kenni, s az átlát
szóság rövid idő múlva ismét helyreáll. Csodála
tos azonban,Jiogy a phosphor-olaj о hatása nem 
vegytani tulajdonságán alapszik; mórt számtalan 
kísérletből bobizonyult, hogy a fölforralt fohér- 
nyo, melyből tudvalevőleg a szürke hályog is áll, 
bár hónapokig tartassék a már emlitett oldatban, 
döbbeni átlátszóságát vissza nőm nyeri. A g yó 
gyulás tehát inkább egy uj lencse képződésében 
áll, mely az olőbbi elhomályosult helyét fog
lalja el. A phosphor-olaj ez ujonan fölfedezett

tulajdonságáról az öreg Tóbiás története jut 
eszünkbe, ki a biblia szerint szintén sebészi műtét 
nélkül szabadult meg vakságától. Azon angyal 
tehát, ki az ifjú Tóbiást Regesbe kísérte, szintén 
az igazi gyógyszert ajánlotta a szürke hályog 
ellen, mert a halak némely belszervei, mint p l.: 
máj, tojás, epe stb. phosphor-tartalmuak. Még fel
tűnőbbé teszi a azonban dr. Travignot és Tóbiás 
gyógykezelése közötti hasonlatot a következő 
sor: „Ekkor vové Tóbiás a hal epéjét, és bek onto 
vele atyjának szemét.“ (Tób. 11. 13.). Hogy a 
phosphor-olaj már az ó korban használatban volt, 
mint vakság elleni gyógyszer : csak erősíti a bi
zalmat dr. Travignot gyógykezeléséhez..

— {Régi időkből) 1234-ben az angol király
először aludt szalmazsákon, azelőtt csupa deszká
kon. 1246. évbon a házak nagyobbrészt szalmá
val voltak födve. 1300. évben még nem ismertek 
Londonban kandallót, annál kovésbbé kályhát, 
azért leginkább a tüzserpenyőt használták. Bor 
a gyógyszertárakban gyógyszer gyanánt hasz
náltatott. A  kocsik még nem voltak ismeretesek, 
azért leginkább lóháton montek az előkelők, hátuk 
mögött ültek a hölgyek. 1340. évben az adó 30,000 
—• nem font sternlingot —  hanem pamuttal telt 
zsákokat tett. A bírákat és ügyvédeket fahéjjal 
és borssal fizették. 1343-ban először használtak a 
hölgyek gombostűket, eddig pedig fadarabkákat. 
1344-ben veretett az olsö arany Angolországban. 
Az első selyem-harisnyát Erzsébet királyné viselte 
1561. évbon, miután a francia király ezen divatot 
először forgalomba hozta. Ni gring i J.

— {Az olasz- vérboszű.) Az olasz vérboszúról 
Burckhardt der „Kultur der Renaissance“ cimü 
könyvében következő példát közöl. Aquapendente 
tájékán 3 pásztorfiú a marhát legeltette és egyik azt 
mondá : „Megkísértjük, hogyan akasztják föl az 
embereket.“ Miután az egyik a másiknak vállára 
ült és a harmadik a kötelet először ennek nyaka 
körül tekerte és aztán tölgyfára kötötte, farkas 
jött, erre a két fiú elszaladt, a harmadikat azonban 
függni hagyták. Később megholtnak találták és 
eltemették. Vasárnap eljött a megholtnak atyja, 
elhozta neki az ö kenyerét, és a fiuk egyike elbo- 
szélto neki a történteket és megmutatta gyerme
kének sírját. Akkor megölte az öreg a fiút, fel
vágta testét, kivette máját és ezzel az atyját meg
vendégelte, aztán megmondta noki, hogy gyerme
kének máját ette meg. Arra kozdődött a kölcsö
nös gyilkolás a két család között, és egy hónap 
alatt 36 személy, férfiak és nők ölottok meg.

Közli : Nigrinyi József.

Pofit, 180v). N yom atott az „Athonaeum a-ba)i.








