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Midőn a 
nagy törté
netíró, Sza- 
lay László 
elhunyt, az 

akadémia 
titkári széke 
is üresedés
be jött, me
lyet e tudós 
testületünk 

jan. 20-dik 
napjára hir
detett nagy
gyűlésén vá
lasztás utján 
óhajt betöl
teni.

A hazai 
journalisti- 
ka mindazt 
élénk figye
lemmel kisé
ri, mi köz-, 
társadalmi , 
művészeti s 
tudományos 

életünkre 
kihat; figyel
mét termé-

R 6n а у J á c i n t.
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szetesen ezen választásra is kiterjeszté, s igy hal
lottuk az akadémiai titkári jelöltek közt Lukács 
Móric s Horváth Mihály püspök nevei mellett

mvy Jácintét 
emlegetni.

Ezen két 
utóbbi ha
zánkfia már 
több év óta 
külföldön él 
s bár jelölt
ségük a tu- 
dományokf 

iránt érdek
kel viseltető 
körökben is 
élénk óhaj
tással talál
kozik, meg
választatá

suk mindaz- 
által mind 
az akadémia 
alapszabá

lyait , mind 
egyéb kö
rülménye

ket tekint
ve, nehezen 
történhet

nék meg.
De maga 

a tudós kö
rök s a journalistika által eszközlött jelöltség kö
telességünkké teszi ezen, tőlünk messze működő 
tudósainkról különösebben megemlékezni.
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Horváth Mihály neve a nagyobb olvasó közön
ség előtt ismeretesb; ez természetes, mert a törté
net kivált a hazai történet az ismeretek a-b-céje, 
melyet minden embernek tanulnia „kell“ s Hor
váth Mihálynak az a szerencséje jutott, hogy ez 
irányban lett a nemzet tanitója. Erről tehát ez al
kalommal nem szólunk, hanem egyedül Rónayról 
óhajtunk itt beszélni, s ezt annál örömestebb tesz- 
szük, mert benne lapunk egyik legtiszteltebb mun
katársát, „Az emberfajok kihalásáról“ cimii, most 
folyó cikk szerzőjét is üdvözöljük.

Rónay Jácint azon nem nagyszámú tudósaink 
sorába tartozik, a kik kiválóan az „embertannal“ 
foglalkoznak. E tudományt, melynek fejlesztésére 
külföldön már külön társulatok alakultak, milyen 
többek közt a tevékeny „Société D’Anthropolo- 
gie“ is Párisban, — nálunk csak kevesen űzik, 
pedig lehet-e az emberhez valami méltóbb, mint 
az emberről elmélkedni ? kérdezi egy múlt század
beli tudós. — Rónay ily irányú elmélkedőink közt 
elsőrangú helyet foglal el.

Született Székesfehérvárott, 1814. május 18-án 
s tanulmányai befejezése után 1881-ben a pan
nonhegyi benedekiek rendjébe lépett, s mint ifjú, 
ő is versírással kezdé irodalmi működését, de egy
úttal már ekkor éjt-napot jövő működése tanul
mányaira forditott.

Mint a bölcsészet tanára, a győri lyceumban
1848-ig tartá előadásait s irodalmi működésének 
a tudományos téren már ez időben is oly eredmé
nye volt, hogy ennek méltánylásául a tudományos 
akadémia 1847-ben tagjává választotta. Ekkor je
lentek meg „Jellemisme,“ „Mutatvány a tapasz
talati lélektan köréből“ s „Kaponya-isme“ cimü 
munkái, s később „Az élet története“ című művet 
i r t , mely azonban nem láthatott napvilágot a 
közbejött zajos években, melyek alatt ö is oly té

ren működött, hogy e miatt bujdokolnia kellett, s 
ekkor, 1850-ben irta a hortobágyi tanyákon lap
pangva „Lélektani rendszerét,“ mit az akadémia 
által kitűzött pályázatra szánt, de ez is kéziratban 
maradt.

Poroszországon, Brüsselen s Hamburgon ke
resztül Londonba költözvén, most már 15-dik éve 
lakik ott s bár elég sanyarú küzdelem közt, ott 
fejlett ki irói munkássága teljes erejében, melynek 
eredményéül „Mér-, sánc-, ut- és hidtani“ munká
ját, angol tanítványai számára angolul irt magyar 
s ugyanily nyelven szerkesztett görög nyelvtanát 
soroljuk elő. 1860-ban jelent meg Pesten Kilián
nál „A tüzimádó bölcs“ s 1864-ben Demjén és 
Sebes könyvkereskedésében „Az ember helye a 

j természetben“ cimü, mély tanulmánynyal, világos 
í előadással s itthon élő Íróink néliánya által is mél- 
! tán irigyelhető szép magyarsággal irt munkája, 

mely igazán megérdemelné, hogy nagyobb körben 
I olvassák.
I Irt ezenkívül Rónay politikai lapjainkba is 
I több cikket s épen most is sajtó alatt van egy na- 
j gyobb munkája: „Jellemrajzok az angol szinészvi- 

lágb61“, mit egészen a nemzeti színház nyugdíjin
tézete javára ajánlott fel. Szép jellemvonás oly 
férfitól, ki hazájától távol, hosszú ideig leckék 
adásával kereste kenyerét, hogy a nemes törek
véseknek s tudományának élhessen.

Rónay mint tudós a legműveltebb nép: az an
gol nép tudós köreiben is elismert egyéniség s mint 
magyar mindenha azon volt, hogy honát ismer- 
tesse, annak becsülést szerezzen.

Végül még megjegyezzük, hogy az országgyű
lés ideje alatt Pesten volt Southerland hercegnőt 
s Bonaparte Lucián Lajos herceget Rónay taní
totta meg magyarul s ö ismertette meg velük ha
zánkat. --ЛЙ,---1*

A v é n
Én is voltam szép fiatal,
Énrólam is szólott a d a l;

Táncot, nyári holdas este,
Én is jártam könnyeden ;
Az én orsómat is leste 
A fonóba sok legény.

Engem is font lány-barátnék .
Vig körébe lenge játék.

Én is vidoran lejték át 
Velők völgyen és tetőn;
Nekem is kötött bokrétát 
Értem égő szeretőm.

1 e ú n y.
„Tedd — ezt súgta —  kebeledbe !‘ 
8 hervadóit az, félrevetve!

Ali, a kitől vártam volna,
Kit titkon szerettem é n :
Az az egy —  hozzám se szóla, 
Nem is pillantott felém !

Hűn, remegve vártam érte, 
Türelemmel, évről évre.

Gyötrelmim mosolyba fojtám,
Vig kacajba bánatom !
—  Szive majd hozzám hajol tán, 
És megért tán egy napon !



H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D . 19

Évröl-évre volt elég nász . . . .  
Büszke lány, te egyre még vársz —  

A hajdani lány barátnők 
Integettek messzirül . . . .
S már csak ifjabbakat iáték 
A táncban magam körül.

Olykor-olykor még, titokban, 
Reménykedni, várni szoktam :

J ő e , vagy hervadni hagy itt?  
Jött ah ! —  más leány kezén . . . 
S pártám fonnyadó virágit 
Könnyeimmel öntözöm.

Mint az útfü, szikkadt nyáron, 
Ballangkóró, bús kopáron,

Maga is alig várhatja,
Tépje szél minél elébb: 
Életem is úgy hullatja 
Virágtalan levelét.

De virágtalan bár éltem,
Bár igazán nem is éltem,

Homlokomat bár hervadtan 
Fedje szürke tél moha: 
Mégis, hogy leány maradtam, 
Én nem bántam meg soha!

Egy-két elkésett kérő még 
Láttam hogy hozzám törődnék;

De fennyen verő szivemnek 
Nem kellett a maradék:
S mint szokásból férjhez menjek : 
Inkább leány maradék.

Ott mulatnak ifjú lányok,
Vig legénycsoport utánok.

Oh ti, kik vígan daloltok, 
Meghalljátok-é szavam :
—• Köziiletek hány lesz boldog? 
De hány lesz —  boldogtalan ?

Váltva tél nyárt, lassú évek 
Csak jövőnek, csak menőnek;

S végre minden utca-gyermek 
Ujjal mutatott reám,
Fürté őszült búfejemnek ■—
S a nevem lett —  v é n  l e á n y .

Lány ! ha fejkötő csak álmod :
Könnyű lesz azt megtalálnod.

De ha lángoló szerelmed 
Nem talált hii szívre m ég:
Jobb, hervadj a párta mellett,
Mintsem örök tűzben égj !

S zó sz  h ú r  oly.

Ugyanezen nap estjén két egészen sötét alak ta
lálkozott Uj-Zerin egyik magánálló bástyaormán.

— Alig vártam, — mond az egyik, — hogy ta
lálkozzam veled. A mai nap nagy nyereséget ígér 
nekünk.

— Mit gondolsz mégis, mennyit ér meg titkunk?
— A budai vagy váradi pasának bizonyosan 

megér egy pár ezer aranyat.
— S ráadásul még a leány.
— Miféle leány ?
— A Rákóczi Lászlóé. Ez atyja halálával a mi- ; 

enk . . . Báthori Zsófia gyámsága alá fog kerülni
s a gazdag örökösnőt annak adatjuk, ki legjobban 
fizet.

— De Várad ?
— Eszeveszett úgy is az egész vállalat; de ha 

még sikerülne is, nemde az eretnek Apafíy formál
hatna birtokára just ? Maradjon inkább, ott a hol 
most van.

— Igazat szólsz . . . .
A suttogás folytatását elkapta az éji szellő . . .

*

Igen ügyesen volt az elrendezve.
Épen május 27-ik napján történt 1664-ben. Or

szágos vásár volt Nagy-Várad városában.
A törököktől elfoglalt vár kapui nyitva állottak; 

a hidak lebocsátva s a török őrség és a vásárló 
népség folytonos közlekedésben a várral.

A hajdan díszes váron, melyre Szent Lászlótól 
kezdve Bethlen Gáborig annyi nevezetes király és 
fejdelem költé fejdelmi kincseit, már e két év 
alatt is meglátszott a törökök szokásos elhanyago
lása és emlékezetes rondasága.

A szép öreg egyház tornyából leszedettek a régi 
harangok s ágyukká váltak a vár ormain; a torony 
keresztje helyén félhold ragyogott; Sz. László 
ércszobra romokban hevert; az utcák tisztítása a 
szélre, az ebek eltartása az isteni gondviselésre 
volt bizva; az épületek, — a fejdelmi palotától le 
a kapuig úgy voltak, a mint az utolsó ostrom 
hagyta; csupán az itt-ott lőtt rések voltak karóza- 
tokkal, vagy rósz téglafallal berakva. A fedelek 
nagy része leégve és úgy hagyva; a török urak el 
tudtak lakni csak a boltozatok alatt is; ez is eltart

R á k ó c z i  E r z s é b e t .
(Történeti beszély.)

I.
A Csáktornyái  v iga lom 1 6 6 4 -ben.

(Folytatás.)
[
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egy pár évtizedig s a ki hátul marad, majd tegye 
be az ajtót.

Megtörtént máskor, hogy a törökök a hídon, 
mely a vár mély vizárka felett emelkedett, néha 
megtaszigálták s még meg is dárdanyelezték a láto
gatót; de ma igen elnézöknek látszottak; jöhetett 
ki s be mindenki; bámulhatott a bástyákon, vagy 
áesoroghatott a palota körül, a meddig tetszett, — 
nem bántottak senkit. Maguk a városiak is meg 
voltak lepetve ezen a szokatlan engedékenységen 
s gyakran mondogaták egymás k ö z t:

— No ha most egy jókora csapat kéznél volna, 
milyen könnyen vissza lehetve venni a várat a po- 
gánytól, mely világ csúfjára van még náluk.

Egyszerre a ba
rompiac felöl nagy 
porfelleg emelkedett.
Nagy csapat szarvas
marhát tereltek a vár 
felé, előre az Erdély
be vezető utón, mely 
épen a sáncok alatt 
vezetett el.

A nagy porfelleg 
miatt, melyet a sebe
sen űzött marha to
rony - magassagnyira 
felvert, csak egy csi
nos vezérgulyást le
hetett látni, ki a te
mérdek gulya előtt 
ment egy nehány lé
péssel.

Szép bodorszőrü, 
selyemfürtü, fekete 
guba lógott vállain, 
elöl tulipános vérpi
ros rózsákkal, mely
re gazdag, fényesre 
kent szőke haja,mint
egy sürü fátyol, libegve-lobogva hullott alá. Villo
gó szemei, melyek árvaleányhajjal ékesített széles 
karamu kalapja alól villogtak ki, fényesebbek vol
tak annál a széles hosszunyelü csákánynál, mely 
pedig ugyancsak ragyogott a tavaszi dél napsuga
rában. A gazdagrojtu fekete gatya alól nyalkán 
készült fekete csizmáról fényüzésképen csillagos 
ezüst sarkantyú kacsingatott ki.

Ezt a szép, alig 27—28 éves legényt még a hid 
elején ácsorgó törökök is gyönyörködve nézték.

A nyalka gulyás elvágtatott a várhid bejárása 
előtt s utána az egészen porfellegbe borult gulya 
tolakodott,, fényes baltáju hajtók nagy számától

űzve, verve, kiknek alakja csak itt-amott tetszett 
ki a porfelhő közül.

A gulyának nem akart vége-hossza lenni.
— No nem lesz most oka panaszkodni a pasá

nak, mint eddig, hogy nem elég élénk a vásár. Ez 
úgy látszik épen mind erdélyi marha! — mondja 
egy tisztes polgár mellette álló szomszédjának.

— Imhol úgy látom, meg is állnak, — mond 
amaz.

E percben, a mint a gulyának körülbelül mint
egy közepetája a felvonó híddal szembe ért, egy
szerre megállt az egész csapat, s a mint a hir
telen ellebbenö szellő a port tova röpítette, látható 
volt, hogy az ökrök magukra állanak, — a hajcsá

rok pedig — számra 
egypár száz — egy
szerre a hídra rohan
nak, kivont fokosaik
kal és baltáikkal ap
rítva jobbra balra s 
gázolva holttesteken 
keresztül, be a vár
kapu felé.

Az a nyalka gu
lyás, ki pár száz lé
péssel már előreha
ladt volt, most villám
ként vágtatott vissza 
a kapu felé; mig a 
zavarban megrémült 
ökrök, a vásáriak és 
a bámészok sikoltása 
közben jobbra-balra 
szaladtak, bőgve a 
fájdalomtól , melyet 
az őket kiterelö haj
csárok baltavágásai 
okoztak.

E pillanatban éles 
síp hangzott s a ne

héz vasas híd, mely a várkapu előtti sáncrész fe
lett állt, az előre rohant lovasokkal együtt emel
kedni kezdett; a paripák rémülten horkolva, jobbra 
és balra a vár sáncába hulltak; csak párnak sike
rült a kapun bevágnia, kiket benn már kard és 
láncsa várt a következő pillanatban.

A nyalka vezér-gulyás épen azon percben ért a 
hídelőre, midőn a felvonórész felemelkedett.

Sarkantyuzott lovának még elég ideje volt a 
hirtelen feltárult mély sáncot észrevenni; s a ne
mes állat két lábra állva ágaskodott a több Öles 
mélység fölött, melytől csak egy lábnyomnyi tér 
választá el.

„Ez volt Rákóczi László hős halála.“
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Ugyané pillanatban könnyű fiist-felh'ók emel- 
kedtek a vár sáncán s az alsó kaszamáták tág ab
lakaiban.

Több mint húsz ágyú dördült meg egyszerre, 
melyet a mellvédek mellől több száz fegyverből 
lőtt sortüz követett.

Pár szempillantás alatt nem volt élő lény a vár 
sáncolata előtt; csak ember és állathalom, mely
nek ormán mintegy koronául a haldokló gulyás 
festői alakja görnyedezett.

Az iszonyú mészárlást a várfalakról pokoli 
gúnyhahota követé.

Ez volt Rákóczi László hős halála a fenn leirt 
időben és napon.

Ekként lön árvává az, kiről e sorok szólanak : 
a nyolc—kilenc éves Rákóczi Erzsébet.

II. A  munkácsi vadászat.
Alig múlt pár hét a szerencsétlen nagyváradi 

esemény után, midőn a kis-tapolcsáni kastélyba 
fegyveresek kíséretében fejedelmi készületit öreg 
hintó hajtatott be s annak szobányi tágas öbléből, 
— minekutána a két ablakból egy-egy szoba
leány, s az első ülésből két sötétöltözetü lelkész 
ur szállott ki, — ezek segitségévcl végre maga az 
úrnő is kiemelteték.

A kis árvák, talpig gyászban, az udvaron vár
ták a magas vendéget, kinek nevével már régen 
ijesztgetik szegényeket.

Pedig eléggé félt, kivált a kis Borbála, már az
előtt is tőle; — sokszor kellett azokat a fenyegető 
szikár kezeket hajdanában megcsókolnia.

E nevezetes és félelmetes vendég nem más, 
mint a kis leánykák szigorú nagynénje, nehány 
nap óta törvényes gyámja, a hirneves Báthori 
Zsófia.

Báthori Zsófia akkor már mintegy negyven éves 
nő volt. Szikár, apácai arc, beesett szemekkel, 
melyek inkább emlékeztettek anyja lengyel, mint 
atyja magyar származására.

E magas, zárdái szigorral egész állig sötétsziníi 
öltözetben közelgő alakban kevés vonzót lehetett 
találni.

Magas homlokáról a megszokott lenéző hideg
ség ; élébb fel s aztán hirtelen alákapott tekinte
téből inkább szenvelgett, mint valónak látszó áhi- 
tatosság tűnt ki.

Mielőtt kocsijától tovább mozdulna, háromiz- 
ben keresztet vetett s elébb az égre, majd hirte
len a földre sütött fejjel rövid imát látszott el
mondani.

Sámbár és Kis, két vele utazott udvari gyónta- 
tója, a kegyes úrnő példáját azonnal követé.

A gyermekeket egy tisztes nemesrendü asszony
ság előre tuszkolá,* s miután azok csakugyan meg
csókolták a hideg, csontos, de gyémántoktól ra
gyogó kezet, maga a felvigyázóné is kezet csókolt 
a fejedelemasszony ö nagyságának.

— Jól van, jól van édes Bihariné asszonyom, a 
gyermekek, látom, elég jó húsban vannak. Ez a 
nagyobbik az Erzsiké ugy-e; s ez a kisebb cse- 
nevész gyermek a Borbála ?

— Úgy van nagyságos asszonyom.
— De vajon leikök üdvösségéről van-e eléggé 

gondoskodva? Szoktak-e és hányszor napjában 
imádkozni ?

— Szoktak igen is nagyságos asszonyom. Min
den reggel és estve elmondják az úri imádságot.

— Csak reggel és estve ? S csak az úri imád
ságot ? Hát a hiszekegy és üdvözlégy hol maradt ? 
Pater Sámbár uram, ezek a gyermekek úgy lát
szik el vannak hanyagolva; hisz ezek csak vala
mivel jobbak a pogány nál; ezen árva teremtések 
lelki üdvösségét egészen kegyelmedre bizzuk.

— Majd kézre veszszük nagyságos asszonyom.
— Per amorem Dei! Csak kétszer imádkozni 

napjában; s akkor is csak az úri imádságot!
— Most menjünk belebb ; vezessen kegyelmed 

Bihariné asszonyom. Mely oldalon gondoskodtak 
szállásról ez éjjelre számomra?

— A balszárnyon lévő szobákat gondoltam nagy
ságos asszonyom. Azok a legdíszesebbek.

— Mit gondol ? Olyan távol az udvari kápolná
tól? Epen az oratóriumba nyíló szobát nyitássá 
meg nekem. Aztán mi mindannyian böjtölünk s 
remélem kegyelmetek is . . . Ma szerda van; ne
hány tojás és kenyér . . . ennyi az egész.

— A hogy parancsolja nagyságos asszonyom. 
De a gyermekek egy kis levest és sült húst szok
tak kapni vacsorára.

— A kisebbik ehetik, — mert az csenevész 
gyermek, — de Erzsébet egy koszton lesz velünk. 
Szokjék a mi rendünkhöz.

Bihariné asszonyom be nem merte volna val
lani, hogy a magas vendég vacsorájára a mennyi 
szelíd és vad állat volt a kastély környékén, min- 
denikböl szörnyű halált halt legalább egy pár pél
dány.

A nagyasszony lassanként felment a palotára, a 
két pap, két gyermek és a felvigyázóné társaságá
ban. A lépcsőn várta a kézcsókoló tisztség, közből 
a várnagy, a kastély aranyos kulcsait átnyújtva.

Üdvözletüket a magas vendég elég hidegen fo
gadta.

De még is volt annyi ideje Erzsébetnek, hogy 
Biharúiénak megsúgja, hogy ö bizony csak nem
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eszik tojást, hanem dugjon el neki is egy kis pe
csenyét az ágyba, — majd megtalálja ott.

Úgy is történt.
A szegény kis leányt megimáclkoztatták három

szor : vacsora előtt, vacsora után és lefekvésre; de 
ö bizony a tojást bántatlanul hagyta, bízván a jó 
Bihariné néniben, — kiben nem is csalódott.

Báthori Zsófia még meggyónt s a kápolnában 
isteni tiszteletet végeztetett.

Más napra kelve pedig tökéletes birtokába vette 
az árvákat és azok Örökét s harmadnapon megin
dultak mindnyájan a nagyasszony jószága, Mun
kács felé.

** *

Az alföldi síkság utolsó északkeleti nyujtvá- 
nyán, kerítve a Latorca szeszélyes áradásu habjai 
által, egy magára álló, igazán földből nőtt szirten 
áll a munkácsi vár.

Hátterét a haza határhelyeinek szeszélyes vál- 
tozatosságu ormai képezik; jobbra-balra kékes 
ködlepte völgyek nyúlnak be a hegyek szoro
saiba, melyek nyilatában kelet felé az elég terje
delmes város terül.

A bérei vár déli és nyugoti lábánál az őrséghez 
tartozó mesteremberek lakai állottak, körítve ezek 
is ama földhányásból készült csillagsáncokkal s 
paliszádákkal, melyek a vár legkülső erőditvényét 
képezék s a Latorca vizéből körülönthetők voltak.

A felsővárba ezen Palánkénak nevezett alsó rész
ből meredek ut vezetett fel a délnyugoti oldalról 
s nehány percbe került, mig az ember a belső 
sáncolat hidján keresztül az erőd és palota beljébe 
jutott.

Munkács egyike azon váraknak, melyek csak
nem időnkig erődökként szerepeltek s melyek né
mely osztályaikra nézve XVII-ik századi alakj ok
ban csaknem épségben megmaradtak.

Ha e sorok szőkébb köre engedné, s nem fél
nék, hogy a bús lánc-csörgés, mely a börtönné 
idomított kastély lakóinak a gonosz tettek helyett 
hasznos munkákra szoktatott karjáról felénk hang
zik, a múlt idők ábrándjait fájdalmasan röppenti 
tova : nagy Örömmel vezetném olvasónöimet azon 
szeszélyes folyosókon és ékesboltu termeken ke
resztül, melyekről kegyeletien kéz ugyan nagy
részt letörlé honi történelmünk nyomait, de azt a 
benyomást, melyet e falak látása s a múlt idők 
emléke idéz elő, — azért nem tudta megsemmi
síteni.

Még látni a termeket, melyek padlatán Zrínyi 
Ilona léptei suhogtak s a folyosókat, melyek kö
veire utolsó búcsű-könyei hullának.

E hely volt az, hova a kis árvák szigorú gyárn- 
jokkal jutottak.

(Folyt, kovetk.)

P . S z a th m á r y  K á r o ly .

V á m b é r y  k ö z é p á z s i a i  u t a z á s á b ó l .
(Folytatás.)

Kervánbasink szavai szerint Htunknak Tíinüklü- 
től Bokkaráig mindössze hat napig kellett volna 
tartania s pedig részben homokon, részben szilárd 
s egyenes földön, melyen itt-ott gyepes szigeteket 
is találunk nyájakat legeltető pásztorokkal, s ezen 
adatok nyomán megvizsgálván tömlőinket, úgy ta
pasztaltuk , hogy vízben csak másfél napig szen
vedünk hiányt, de már az első napon észrevettem, 
hogy az Oxus-viz nem tart ki számításunk sze
rint, s hogy bárha igen takarékosan bánunk is vele, 
szemmel láthatólag fogy, akár a nap hevétől páro
log e l, akár más ok miatt. Ezt észrevéve, kétsze
res gondot fordítottam készletemre, miben a töb
biek is utánoztak, úgy hogy épen nem vig kedé
lyem dacára mosolyra kellett indítania annak, mi
dőn láttam, hogy még a tevéiken szundikálók is 
mily féltékenyen szorítják magukhoz vizes edé
nyeiket.

Az égető hőség dacára nappal is kénytelenek

voltunk öt-hat órai utat tenni, mert minél me- 
szebbre jutunk, annál kevesebb okunk lesz félni 
a veszélyes Tebbad-széltől, minthogy az a gyo- 
pös síkon már csak gyötrő lázt okozhat, mig a futó 
homokon eltemet embert és állatot. Szegény te
véink ereje túl volt csigázva, s igy nem csoda, 
hogy egynéhány a meg is betegedett az égető ho
mok s a gyötrő hőség miatt, sőt kettő el is hul
lott közülök, legközelebbi állomásunkon, Sor- 

i kutukon. E szó annyit jelent, mint sós forrás s 
? csakugyan azt mondják, hogy volt is itt barmok 

itatására alkalmas forrás, melyet azonban a vihar 
már egészen betemetett homokkal s most bclétcl- 

1 nék legalább egy napi munkába azt kiásni.
A nappali rekkenö hőség már végkép ellan- 

kasztott minket s szegényebb utitársaink ketteje 
gyalog lévén kénytelen eltikkadt állatai mellett 
baktatni, a vízhiány miatt annyira roszul lett,

1 hogy tevékre kellett őket kötöznünk, nehogy
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összeroskadjanak. Betakartuk őket, s mig bírtak 
nyelvükkel, folytonosan csak ezt kiáltozák: „Vi
zet! vizet!" egyebet nem bírtak rebegni, de hajh! 
még legjobb barátaik is megtagadták töltik az élet
mentő italt, s mire negyednapon Mchemid-Bulagba 
értünk, akkorra a szomjúság iszonyú kínja miatt 
az egyik már holtan terült el. Jelen valék, midőn 
a szerencsétlen végsőt lehelt. Nyelve egészen fe
kete, szájpadlása szürkésfehér lett, de arcvonásai 
nem igen torzultak el, leszámítva, hogy ajkai 
rnegkérgesíiltek, fogai kiálltak s szája nyitva ma
radt. Kétlem, vájjon e végső gyötrelem közt meg
tette volna-e még a viz a kellő hatást, de ki nyúj
tott volna neki csak egy italra valót is ?

Borzasztó látvány, midőn az apa fia, testvér test
vére előtt elrejti vízkészletét; a viz minden csöppje 
életadó s a szomj gyötrelmei közt hiába keresed 
azt a nagylelkűséget, azt az önfeláldozást, melyre 
tán más életveszély közt bizton számithatnál.

A sivatag égető homokjában három napja utaz
tunk, s már nemsokára végére, a Khalata-hegység 
látkörébe kellett érnünk, azonban szerencsétlensé
günkre ismét baj ért. Barmaink nem bírták már 
magukat s igy a negyedik napot is a szivárságon 
kellett töltenünk. Bőrpalackomban volt még né
hány pohárra való viz, minthogy csak cseppen- 
ként ittam, a miért a szomjúság iszonyú kínjait 
kellett kiál lan om, és midőn észrevettem, hogy nyel
vem már feketülni kezd, rögtön egyetlen hajtásra

ittam ki megmaradt vizemet azon hiszemben, hogy 
ezzel megmentem életemet, de óh! az égető érzés, 
főfájással párosulva, az ötödik nap hajnalán még 
erősebbé vált, s mire dél tájban a felhők közt meg
pillantottuk a Khalata-hegységet, akkorra erőm már 
teljesen elhagyott. Minél jobban közeledtünk ahegy- 
séghez, a homok annál sikérebb lett, s vágyva te- 
kintgetett előre minden szem: vájj on hol lehetne egy 
pásztorkunyhót vagy nyájakat felfödözni, midőn 
kervánbasink és követői egy felhőre irányozták 
figyelmünket, azt mondva, hogy ne vesztegessük 
az időt, hanem szálljunk le gyorsan a tevékről. 
Megérezték e szegény állatok, hogy a baljóslatú 
Tebbad rohan félénk s fájdalmas kiáltással térdre 
roskadva, hosszú nyakukat elnyújtva, fejüket a 
homokba igyekeztek temetni. Mi elsáncoltuk ma
gunkat a hü állatok mögött, melyek előttünk egy- 
egy falként feküdtek; alig térdelénk azonban le 
fedezetük alatt, a szél máris átrohant fölöttünk 
tompa sivitással s négy ujjnyi magas homokkal 
födött be.

Úgy tetszett, hogy az első szélroham úgy ége
tett, mint a tííz, s ha ez a sivatagon hat mértföld
del belebb talál, mindnyájunknak ott kellett volna 
vesznie. Nem volt időm figyelmi a szél által oko
zott lázra s undorérzetre, de azt mégis észrevettem, 
hogy a lég nyomasztóbb, nehezebb lett, mind volt 
előbb.

(Vége következik.)

Saskö v á r a  В
Bármily gazdag is Magyar ország azon szép vi

dékekben, melyek még a követeléseiben gyakran 
túlzó tájfestész merész kívánalmainak is tökélete
sen képesek megfelelni, mégis kevés vidék fogja 
az elsőséget elragadni ama hegyhálózat szépségé
től, mely számos ágazatával a bányavárosokat s a 
Garam vidékét körülfonja.

Itt a természet minden bája egyesülve van, s a 
szorgalmas lakosság miiiparában egyúttal a ma- 
gasbra törekvő emberi szellem elöhaladásának vi
lágos nyomai is láthatók, mig történetileg emléke
zetes földe a múltak homályából a legérdekesebb 
eseményeket idézi elő lelki szemeink elé.

Bármi cél vezeti ide az idegent: akár a ter
mészet szépségeit kívánja kéj utasként felkeres
ni, s azok szemléletében kellemes benyomások
nak engedni magát át; akár jellemfestőként az 
embert különböző foglalatosságaiban, s az ezek 
által előidézett jellemsajátságok kinyomatát óhajt
ja tanulmányozni; vagy épen szigorúan törté

it г s m в g у é b e ib
! ncti, vagy egyéb tudományos tárgyak kutatása 

miatt jön e vidékre, mindenben várakozását in
kább felülmúlva fogja találni, mintsem ki nem 
elégítve.

A Garam-folyó által képzett regényes völgy
ben találjuk magunkat, mely a legtöbb magyar 
bányavárosnak már a természettől is mintegy 

i egyetlen fő közlekedési utjává alkottatott. Ezen 
! fölfelé az országút mentében Zólyomnak haladva, 
í Szent-Kereszten túl, hol a besztercebányai püspök 
j  csinos palotája van, körülbelül félórányi távol- 
' ságra egy, mindenfelől magas erdőkoszoruzott he

gyekkel bekerített kies völgyben, a körmöcbányai 
! völgytorkolattal szemben, a Garam balpartján köz

vetlen egy hosszúkás erdős és sziklás trachyt- 
hegy emelkedik, melynek déli végfokát egy haj
dani hatalmas épület szomorú maradványai ko
ronázzák , s mint látszik, nem valamely díszes 
úri mulatókastély nyomait árulja e l, hanem in
kább mint valami sasfészek, az előbbi harcias



századok kívánalmainak megfelelve, erős tor
nyok és bástyák mögötti biztos menhelynek em
lékét mutatja.

Ez képezi az úgynevezett Saskö várának érde
kes romjait, melynek liü képét mellékelve közöl
jük. E kép egyszersmind némi változattal szerény 
másolata a magyar nemzeti muzeum képcsarno
kában levő, s jeles tájfestésziink, Brodszky Sándor 
által készített szép műnek.

Valamint hazai régi váraink nagyobb részénél, 
úgy itt is azon sajnos eset fordul elő, hogy sem 
építésének, sem mikénti keletkezésének idejét és
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földről, és a Harz vidékéről jött, többnyire német
ajkú lakosok foglaltak uj hazát. így e várat is 
állítólag Kálmán király idejében valami német 
vitéz rakatá, ki a Harz vidékéről szakadt ha
zánkba. Azonban hihetőleg ennek magvaszakad- 
tával utóbb királyi birtok lett, s a kormány által 
kinevezett várnagyai olykor igen zsarnokilag bán
tak a szomszéd bányavárosokkal. így 1351 táján 
a szászkői várnagy a Selmecbánya területéhez tar
tozó nehány falvat, névszerint Gerode, Karlik, 
Siegelsperg, Béla- vagyis Fejérbánya, Zsakil és 
Goldpach-helységeget elfoglalá. Erre a selmeciek

K Ü L F Ö L D .

történetét adatok hiányában egész bizonyossággal 
előadni nem lehet.

Saskö várát másképen „Szászkö“-nek is neve
zik, és hihetőleg ez volt eredeti magyar elneve
zése a német „Sachsenstein“’ból, minthogy e vár 
német eredetű. — Tudjuk ugyanis a történelem 
lapjaiból, hogy első királyaink a liaza több vidé
két külföldről hivott idegenekkel (kiket vendé
geknek, „hospites“ neveztek) telepítették be ; igy 
történt, hogy e vidékeken is, nevezetesen a szom
széd Selmec, Kormöc és egyéb bányavárosokban 
és környékein Lotharingiából, Flandriából, Frank-

magúk akartak maguknak igazságot szerezni, s a 
következő évben a tölök elvett helységek vissza
foglalásához készülének. De Zubonya, a vitéz vár
nagy csatarendben várá a völgyben közeledő pol
gárságot, s a 9-ik században épült Karlik helység
nél megütközék velők. Mindkét részről vitézül 
és sokáig harcolának, végre is Zubonya teljes 
győzelmet vön, s fölperzselvén Karlikot, diadal
mas seregével visszavonula erős várába. A ku
darcot vallott selmeciek most I. Lajos királynak 

! panaszkodának a rajtok elkövetett erőszak miatt; 
! a király meghallgatá panaszaikat s még 1352-ben
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meghagyá a várnagynak, hogy az előde, Bettös \ 
mester által Szászkőhöz jogtalanul kapcsolt hat 
falat Selmec polgárainak és vendégeinek vissza
szerezze.

De 80 év múlva e helységek többnyire újra el
vétettek a szászköi várnagy által a selmeciektől j

s többé vissza sem adattak nekik ; csak Karlik ma
radt a város birtokában.

Saskö jelenleg is egy hires királyi kamerális 
uradalom feje; a vár alatt terülnek el a hasonnevű 
kis tót falu házai, mintegy 200 kath. lakossal.

Z om bovy G usztáv.

S z a l a y  L á s z l ó  s í r e m l é k e .

Szállít) László síremléke, (Zomburi
„Z.

Pesten áTkerepesi ut melletti temetőben a házá
nak már sok nevezetes és hu fia alussza az örök 
álmot; az irodalom, művészet, a tudományok s a 
közpálya nem egy kiváló férfia nyugszik ott.

A kegyelet el szokott látogatni ebbe a mi Pére 
Lachaise-ünkbe, hol Kisfaludy, Vörösmarty, Lend- 
vay, Egressy Béni, Garai, Sárossy, Kövér, Sauer, 
Csausz s egyéb jeleseink sírjaira egy-egy iramor- 
tell-füzérben teszi le adóját.

E sírok a múlt nyáron még egygyel gazdagod
tak; gazdagodtak mondjuk, mert a nemzetnek 
drága halottja, Szalay László fekszik benne.

(í. rredetijo után rajz. Blummberg.)
Л Й

A síremlék szürke márványból készü s alakja 
í egy négyszögü talapzaton nyugvó igen egyszerű, 
] négyszögü gúla, melyen egy kis aranyos kereszt- 
I nél, Szalay László nevénél, valamint születési éve 

s halála napjánál egyéb fölirat, metszés vagy cif
rázat nincs. Szigorúan egyszerű az egész, mint a 
milyen volt az elhunytnak élete, jelleme.

Az emlékkő előtt a sírboltot befedő márványlap 
nyugszik néhány lépcsőn, s ezekre szokták a te
metőt látogatók fris babérkoszorúikat letenni. Az 
emlékkövet s a sírbolt lapját egyszerű, de ízléssel 
készült vasrácsozat keríti be.
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Egyébiránt a csinos emléket rajzunk elég vilá- meg, hogy az a temető első, a főbejáratot képező 
gosan állitja elő s igy fölöslegessé tesz minden kapujától jobbra, a harmadik kapun túl, nem mész- 
további magyarázatot, s a Szalay síremlékét még sze Vörösmarty sírjától lelhető fel, 
meg nem látogatottak számára csak azt jegyezzük !

Az e m b e r f a j o k  k i h a l á s a .
New-Zealand népességét a térítők 100,000-töl [

140,000-re becsülék; az első hivatalos összeírás 
(1858) 56,000'et adott, ez idő óta a hanyatlás 
rendszeresen halad, s valamint a múltban, úgy most 
is, minden tizennegyedik évben száztól huszonötre 
tehető, mi egy század alatt hihetőleg Tasmania 
sorsára fogja juttatni. E körülmény annál neve
zetesebb, mert a new-zealandiak (maorik) e világ
rész legnemesebb fajai közé sorolandók.

A kormány hivatalos iratai (1850), lelkesedés
sel szólnak a maori-faj ügyességéről, szorgalmá
ról és erkölcsiségérol. „Os regéik költői szépség
ben és eszmékben megmérkőzhetnek az egyip
tomi és görög mythologiával. A keresztyénséget, 
s átalában az európai miveltséget hajlandóbbak 
elfogadni, mint bármely más polynesiai faj ; szor
galmas földmivelők, ügyes gépészek és tengeré
szek, s az Írásban és olvasásban oly haladást tőnek, 
hogy már saját lapjaik is vannak.“

Mennyit képesek nyomom fegyvereikkel a csa
tatéren tenni, bebizonyiták azon harcban, melyet 
újabb időben a rendes angol seregek ellen vivtak 
s melynek végét October 14-én (1864) a „Te
legraf“ következő megjegyzéssel hirdető/. „A mao
rik Tauranga-néptörzse csatavesztéssel bélyegző 
lobogóinkat, seregeink alkalmilag szigorúan bűn
hődtek, s egy egész ezred megfutamlott elüttök, 
mire történetünkben kevés példa van. Ürömmel 
üdvözöljük azon harc végét, mely nem igen szol
gált becsületünkre. A maorik dicsőségét sem iri
gyeljük, s csak azt óhajtjuk, hogy legalább egy 
kivételt láthatnánk azon szigorú szabály alól* * 
mely cddigelé megsemmisítő mindazon ős nép
törzseket, melyek a miveltséggel érintkezésbe jöt 
tek ; vajha telepedtünk iparkodnának békén élni 
azon ellenséggel, mely sokkal bátrabb, semhogy 
barátságunkat meg ne érdemlené.“

A napi sajtó után, e nép megismertetésére tán 
nem leend érdektelen Sir George Grey kormány
zót hallani, ki augusztus 6-án (1864), következőleg 
szólt a new-zealandi hódoló néptörzsekhez: „In
tézkedni fogok, hogy rögtön tűzessék ki számú
tokra telepedési föld, mennyire lehető oly helyen, 
melyet ti magatok fogtok választani, s ezt, mint 
koronái engedményt, a kormány utódaitoknak is

biztosítani fogja. Illő, hogy azon becsületes eljá
rást , melyet a harcban követtetek , elismerjem; 
nem raboltatok, nem gyilkoltatok, sőt a sebesültek 
iránt is mindig tekintettel viseltettetek, s Ígérem, 
hogy a kormány részére lefoglalandó föld nem ha- 
ladandja meg eddigi birtokaitok egy negyedét!“

így áll a new-zealandiak ügye e pillanatban, s 
igy marad, mig a telepedöknek s a kormánynak 
nem leend szüksége uj foglalásra; akkor ismét fel- 
zúdul a miveltség s a lázadó maorik kisebb és 
mindig kisebb térre szorulnak. *)

Midőn a miveltség közelében ily néptörzseket is 
enyészni látunk, mit mondjunk a csekélyebb szá- 
muak és alantabb állókról, melyek kihalására több 
adattal is szolgálhatnánk, de e tény haladásunk 
újabb történetében annyira bebizonyult, hogy to
vábbi vitatása szükségtelen; azért lássuk okait és 
eredményeit.

Hogy a néi3törzsek irtásában a fegyveres erő
szak feltünőleg szerepel, mondani sem kellene ; e 
szomorú igazság fel van jegyezve a történet min
den lapjára. Ha az angol nemzetnek érdekében 
állna, kétségtelenül kiirthatná az óceáni szigetek 
összes lakóit. Tették ezt, ha nem is elvégig, Tas- 
maniában, a Jóremény fokán . . ., mindenütt, hol 
a bennszülöttek elég bátrak voltak a civilisált fog
lalóval szembeszállni; a fegyver mellett használ
tatott méreg is ; Queenslandben, hogy példát ad
jak, a fekete ős lakosok felét, egyetlen egy aján
dék elpusztitá, — az ajándék arsenicummal kevert 
liszt volt *); de a fegyveres pusztítás nemcsak az 
alantálló színes fajokra, hanem átalában minden 
népre alkalmazható. Babylontól Tasmaniáig, ke
resztül a föld minden részén, vívattak irtó har
cok, a hajdan uralgó népek enyésztek, s birodal
maik romjain uj és mindig uj hódítók lilék meg a 
diadalt.

**) Kct év előtt volt Londonban egy new-zealandi kül
döttség , s volt alkalmam néhány tagjával személyesen 
megismerkedni. Az angol nyelvet tökéletesen beszélték, 
s kivéve művészileg eltorzított arcukat, mindenben ha
sonlítottak az európai emberhez.

*) E tényt, a már említett anthropologiai gyűlésen, maga 
az elnök, James Hunt emlité.
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A nyílt fegyveres pusztítás mellett vannak más 
okok is, melyek néha ugyan erőszakos támadás 
eredményei, de közvetve hatnak s irtják az alá
rendelt fajt, a fehér foglalók akarata nélkül, sőt 
ellene is ; és itt első helyen áll maga az idegen te- 
lepedés, mely a bennszülöttekre nézve veszélyes, 
akkor is, ha békés, akkor is, ha jó szándékból, 
mondjuk buzgó térítők, iparkodó gazdák által tör
ténik.

A telepedőnek földre, s a lehető legjobbra van 
szüksége, mi által a miveletlen .mber kiszorul ős 
tanyájából s kénytelen oda bujdosni, hol eddigelé

nem élt, hol tán eltérő éghajlattal, vagy mostoha, 
mindenesetre idegen viszonyokkal kell küzdenie; 
innét van, hogy ott, hol a miveit és miveletlen faj 
együtt él, ez utóbbiak közt a halálozás aránylag 
mindig nagyobb, s hogy a nők száma, eltérőleg az 
átalános szabálytól, kisebb. Újabb észlelés után 
több miveletlen néptörzs közt, melyek egyenként
40,000-re tehetők, a férfi és no közti arány tizen
négy éven alól igy állt =  5.974 : 4.860; s tizen
négy éven felül =  16.443 : 11.989.

(Folyt, követk.)

R ó n a y  J á c in t .

Az .aranybulla s a német lovagrend Erdélyben.
(Folytstás.)

És e harcosok szépen megoldák feladatukat. Az 
újon érkezők még jobban felingerlék a kunok harc
vágyát; beütéseik szaporodtak, mindennapiakká 
lettek, mondja egy okirat, úgy hogy nekik vérükön 
keile az ajándékot elfoglalni. A rohamoknak azon
ban az arányban kellé ritkulniok, a mint a lova
gok várai elkészültek s a tartomány biztos véd- 
helyeivé váltak. De a rend első tette mindjárt 
kétszeres áthágása volt az adománylevélnck: kő
várakat építtetett s egyet, Keresztvárost (Krutz- 
burg) azon a helyen, hol a mai Nyén falu emelke
dik, a bodzái ut vonalán, egyenesen a kunok tő- 
szomszédságában, kívül a nekik adott területen. 
E kettős visszaélésnek nemcsak hadászati fontos
sága volt. Igaz, hogy a kővárak biztosabb védői
mül szolgáltak faalkotmányuknál, s ezekkel meg
erősítették a védendő területet jobban, mintha ado
mányuk szavához ragaszkodnak. Igaz, hogy ezen 
egyszerre védelmi és támadó fellépés nagy hatás
sal lehetett a kunokra s e vad hordák irányában 
hadászati szempontok által különösen ajánltaték. 
De két dolognak csalhatatlan bizonysága volt. A 
rend a Bárcaságot oly állomásnak tekintő, mely
ből foglalási háborút akart folytatni, s szemeit Kun
ország meghódítására függeszté. Endre királyt is 
csak addig hajlandó hübérurának elismerni, mig 
oly terület urává nem lesz, mely alkalmas arra 
hogy önálló uralommá alakíttassák. Mindaz, mit 
a rend utóbb egy pár tizedévvel északon tett: bi
zonyítja, hogy itt volt első kísérlete s épen nem 
rajta múlt, hogy nem hajthatá már itt végre.

Öt ház — Fünf-Häuser — mondja egy régi né
met följegy zés s még sok esetben századok múlva 
is házaknak nevezik a várakat — csakhamar el
készült öt jól kiszemelt ponton : Keresztvár, Föld
vár — mely tán maga lehetett fából, — Fekete

halom, Törcsvár — mely nevében : -lapis Tlieodo- 
rici, a rend előkelő tagjának, tán épen comthurjá- 
nak emlékét tartotta fenn — s végre Brassó. Ez 
öt vár megannyi rendház volt, melyekből lön in
tézve a tartomány kormányzása. De ezenkívül 
még más várak, váracsok és templomkastélyok 
emeltettek, úgy hogy a Bárcaság egy erődített tá
bornak nézett ki.

Endre aligha vette jó névén az adománylevél 
ellen elkövetett kihágásokat, de még ezúttal bi
zonynyal tekintetbe véve a rendnek hasznos szol
gálatait, túltette magát azokon, s hogy az ügy ki- 
egyenlittessék, a hatalmaskodással elfoglalt föld
nek birtokában megerősítette, sőt újabb kedvez
ményekben részelteté azt. Ditrik testvér közben- 
vetésére megengedé, hogy az uj telepre pénzváltók 
ne menjenek, hanem a forgalomra szükséges pénzt 
csere utján ezüstért adják. Talán Ditrik többet, 
pénzverési jogot sürgetett, talán verettek is már 
ekkor a lovagok, s Endre a kényszerűség felhozott 
okát, a zsidó haszonbérlők háborgatásait akarta 
megszüntetni, s készebb volt a lucrum camerac- 
ról lemondani *) mint a különben is messze fekvő 
telepnek még több felségi jogot engedni.

Ez még a rend ott létének második évében, 
1212-ben történt. Ugyanekkor Vilmos erdélyi püs
pökkel is nagyfontosságu kiegyezkedés jött létre, 
talán hasonló előzmények következtében **). A

*) A vékony ezüst pénz t. i. a kopás által liaszonvehetet- 
lenné válván, évenkint bizonyos veszteséggel beváltatott s 
ujjal cseréltetett ki. A nyeremény — lucrum camerae — a 
kincstár jövedelmét tette. Ezt Endre a zsidóknak s izmaeli
táknak adta ki, kiknek ebből szép haszna volt.

**) Justis postulationibus fratrum annuentes, — mondja az 
illető okmány. De az ilyen igazságos követelések megadását 
rendesen küzdelmek szokták megelőzni.
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mit a püspök adománylevelében mond, nem min
dennapi nagylelkűséget árul el : „vérrel szerzett 
földjüket a pogányok naponkénti rohamai ellen 
védik e vallásos férfiak s az egy Isten harcosai,“ 
s ezért káptalanjával egyetértve, megengedi, hogy 
magok szedjék a papi tizedet, kivéve a betelepü
lendő magyaroktól s székelyektől, kik neki adják 
a tizedet, hogy plébánosaikat maguk nevezzék ki, 
kiket azonban ö fog megerősitni. De az egyházi 
biráskodást magának tartá fönn, s kötelezte a ren
det, hogyha kíséretével a Bárcaságba megy, ott 
előjogaihoz mért fogadtatásban részesüljön. Ez 
adománylevél volt első vívmánya a rendnek azon 
törekvése felé, hogy egyházi tekintetben is füg
getlen önállást vívjon ki magának.

A rend hatalmas kezei között csakhamar felvi
rágzott a Bárcaság. Az uj telep részese volt a har
coknak, melyeket a lovagok folytattak, s a szor
galma által felvirágzottat segítette vérével megvé
deni. Hatalmával azonban nevekedett a rend gőgje 
is : folytatta területi nagyobbitásait, fakastélyok 
helyett kővárakat emelt, nem elégedett meg a 
pénzcserélés kiváltságával, hanem maga veretett 
pénzt Végül egyházi függetlenitése felé is egy 
nevezetes lépést tett : kieszközlé 1218-ban Hono- 
rius pápánál, hogy ez a Vilmos püspök adomá
nyát megerősité.

De főként a pénzverés kezelése boszantotta End
rét, s midőn a szent földről ereklyéivel vissza
tért, a johannitákat magasztalásokkal s adományok
kal, a templomosokat hasonlag adományokkal hal- 
mozá el, — de a német rendről meg sem emlékezett. 
Boszankodásának ez volt első jele, s midőn a sé
relmek halmozódtak, s midőn fiai, az erdélyi vajda 
s az erdélyi püspök nem szűntek meg előtte em
legetni az adatokat, melyek a rend végcéljait mu
tatták, a végsőre határozta el magát. Már ki is 
adta az okmányt, melylyel adományát visszavette, 
s a végrehajtással meg is bízta a vajdát. *) De ta-

*) Fuerant non modicum damnificati, — mondja az illető 
okmány. Urkundenbuch 19. De minő más károsítás lehet 
mint időközi felfüggesztés ?

Ián a rend korán értesült a fenyegető veszélyről, 
s eszközlésére bizonynyal a pápa, Salza a nagy^ 
mester, Thüringen-tartomány grófja, kinek Endre 
ipjavolt, mindent mozgásba tettek, hogy a veszélyt 
elhárítsák. A király ezúttal megint megengeszte- 
lődott, s a visszaéléseket megint utólagos jóváha
gyással szentesité. Neki adományozá 1222-ben az 
ujonan foglalt földeket egészen Oláhország hatá
ráig s a Dunáig, s Ipocs bán pristald által be is 
igtattatá őket. A régibb kiváltságokat újakkal 
szaporitá: 12 hajójok, az Oltón és Maroson meg- 
osztva, szabadon vihet sót és hordhat árut; kővá- 

; rakat építhetnek, elfogadhatják a véghagyományo
kat, s gyarmatjaikkal együtt vámmentesek, ha 
akár a székely földön, akár Fogaras vidéken át
mennek. Mert a királyi harag megkárositá őket, 
meghagyta nálok a pénzbeváltás kedvezményét, 
sőt ennek jövedelmét nekik engedé. De kettőt ki
kötött : pénzt ne veressenek, s a vajdaságból be
költöző német telepeket ne fogadják be. Az uj 
alapitvány-levelen már a nagymester neve is elő
fordul, s ennek felhívására a pápa még azon év 
december 19-én maga is megerősité azt.

A már kétszer kapott lecke semmit sem hasz
nált, sőt inkább táplálta a rend elszakadási hajla
mait. Időközben ez a Vilmos által nyert kiváltsá
got a pápánál ujjal, sokkal tágabbkörűvel cse
rélte ki, melyben a magyar egyház dolgaiba oly 
szívesen avatkozó Honorius a Bárcaságot köz
vetlen saját hatósága alá renddé. „Ne legyen más 
föpapjok mint a római püspök“ — mondá. Ez 
azonban még nem alakitá őket uj egyházkerü
letté, végcéljok pedig az volt. S fölterjesztésökre, 
minthogy már is számos pappal bírnak, megbizá 
Honorius az esztergomi érseket, hogy addig is, inig 
a bárcasági lakosok annyira szaporodnak, hogy 
külön püspökséggé alakitathatnak, dekánjokká 
azt nevezze, kit a lovagok felterjesztenek.

(Folyt, követk.)

S z i lá g y i  .

L e v e l e k  P a r i s b ó l .
i i .

Paris, január 4-dikén 18(55.
A f r a n c i a  n e m z e t i  e g y s é g .

(Franciaország politikai egysége s különböző nemzetiségei. — Növekvése. — A hódoltságok autonómiája. — Sérelmek. -  
1789 s a tartományi kiváltságok eltörlése. — Egyenlőség és centralisatió. — Faji és political nemzetiség.)

Nincs Európában állam, mely oly különböző al- Lotharingiát és Alzátiát lakó német, az Alsó-Bre- 
katrészek mellett oly tökéletes politikai egység- tagneban honos breton, a Belgium szélén települt 
ge dicsekednék, mint Franciaország. A keleti flamand, s a pyrenéi hegyek tövében gyökeret
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vert bask ép úgy ragaszkodik a közös hazához, 
mint a Páris falai között született honpolgár. Pe
dig amazoknak egyike sem beszél franciául s mi 
több, a német és flamand nem igen régen meghó- 
ditott tartomány gyermeke. De maga a románere- 
detü népség is darabonkint kapcsoltatott az or
szághoz, s a mit ma tökéletesen egyöntetű állam
nak ismerünk, az 1789-ig harminckét, s mióta 
Savoya és Nizza is ide tartozik, harmincnégy kü
lön tartomány Összege. Ezen sokféleségből eredt 
egység sok századnak müve.

Az első vagy mérovéi királyi ház idejében Fran
ciaország négy királyságra oszlók : Austrasia, 
Neustria, Burgundia és Acquitanniára. Nagy Ká
roly hatalmas keze és bölcsesége nemcsak e négy 
országot egyesité, az igy egybe olvasztottat mint
egy 80 megyére osztván fel, hanem, miként tud
juk, az Ebrotól Avarországig terjeszté ki hatalmát.

De gyenge utódai alatt azonkivül, hogy e biro
dalom három részre szakadt, maga Franciaország 
hübérekre morzsoltatok, az időre vagy élethoszra 
nevezett megyefönökök (comesek) egymásután 
örökössé tevén családjukban a hatalmat. így lön, 
hogy Capet Hugo trónra jövetelekor a X-ik szá
zad vége felé nem kevesebb, mint hatvanegy hií- 
bért találunk Franciaországban, melyek csak név- 
leg függtek még a koronától. Már VI. Lajostól 
kezdve két tömegre oszolnak a tartományok : kirá
lyi birtokra és olyanokra, melyek nem tartoznak eh
hez. Az utolsó Károlyfiak alatt a királyi birtok már 
csak Laon, Reims és Compiégne területeit foglalta 
magában; Capet Hugo a „francia hercegséget“ 
kapcsolta hozzá, mely a párisi grófság és Orleans vi
dékéből állott. A többi tartomány mind később s las- 
sankint csatoltatott a koronához, hol magvaszaka- 
dás, hol házasság, hol elkobzás, hol hóditás, hol áten
gedés, hol vétel utján. Ezen növekedés, elkezdve a 
XI. századtól s jelesül 1082-től, mikor is Vexin ke
rült a királyi hatalom alá, egész a múlt század vé
géig tartott — (Savoyát és Nizzát ezúttal mellőzve) 
— a midőn is 1791-ben Venaissin grófság és Avig
non az országhoz tartozónak nyilvanittatott. Vexin 
beolvasztása után szintén száz esztendő telt el, 
miglen uj szaporodással találkozunk, Artois csak 
1180-ban jutván a király keze alá. A nagyobb 
tartományok nemcsak hogy ennél is később csa- 
toltattak a koronához, de a bekeblezés nagyrészt 
jószerivel, békés utón történt. Burgundiát 14 i 7-ben 
örökség, Bretagnet 1514-ben házasság, Lotharin- 
giát 1766-ban ugyancsak házasság hozta az or
szágnak.

Ha a kis francia hercegség egyszerre s erőszak
kal akarja vala enyelni a vele körülbelol egyterjü

tartományokat, akkor mindamellett, hogy a kirá- 
lyi jog címével s központi állásból történik a tá
madás, az eredmény ellenkező leendett.

S mi bánásban részesültek az igy a királynak 
meghódolt tartományok? Kiváltságaik többnyire 
meghagyattak, meg nemesi gyűléseik és parla
mentjeik, (ez utóbbiak a törvények belajstro- 
mozásának jogával biró főtörvényszékek lévén), 
a nélkül azonban, hogy állandóan tiszteletben 
tartattak volna jogaik; a sérelmek miatti felszó
lalások nem mindig vezettek célra s ha mind- 
azáltal, egy-két esetet kivéve *), a tartományok, 
mint ilyenek, nem gondoltak fegyveres ellenállás
ra, az többféle okból magyarázható.

Először, mindenik tartomány kicsi volt az 
egészhez képest, s nem lévén mindig sem egyenlő 
érdeke, sem összeköttetése a többivel, bajosan 
szállhatott volna szembe a központi hatalommal. 
Másodszor, a nem-nemes osztály ép úgy lévén 
nyomva az úri rend, mint a kormányzók által, 
aligha lehetett hajlandó egyik elnyomóval a másik 
ellen szövetkezni, s talán kevésbbé gyűlölte a tá
volabbit, mint azt, mely közvetlen és naponta ült 
nyakán. A fonemesség pedig a vérszomjas XI-ik 
Lajos alatt és óta lassan-lassan, legkivált Riche
lieu egyenlitő bárdja által dacából kivetköztet- 
vén, XIV-ik Lajos idejében oly szolgaivá fajult, 
hogy mindenre inkább, mint a királyi teljhatalom 
nyirbálására vala kész.

Elkövetkezett az 1789-ki forradalom s ez a 
tartományi kiváltságokkal a születés előjogait is 
eltörölvén, ha egyrészt a nemesség előítéleteibe 
ütközék, másrészt a nép milliói támogatására szá
molhatott.. Az egyéni szabadságnak s az egyenlő
ségnek szívesen feláldozta a nép a tartományi ki
váltságokat. Az hozta létre azon nemzeti egysé
get, melyet mai nap szemlélünk s a melyet a for
radalom kicsapongásai pillanatra megzavarhattak 
ugyan, de alapjában meg nem rendíthettek. S mi
kor a politikai szabadság el is költözék, az egyen

*) Bretagne-ban 167ő-ben azuj adók miatt zendülés támadt, 
melyet a kormányzó kegyetlenül levert. A Rendek s Parla
mentnek 1718-ban történt feloszlatása nehány nemes részé
ről összeesküvést s a spanyolokkal szövetséget idézvén elő, 
azt négy részesnek kivégzése követte 1720-ban. A Fronde- 
ban Bretagne nem vett részt, a Ligá-bani részeltetése pedig 
nem tartományi, hanem vallási érdekből eredt volt. Flandria 
is fellázadt egy ízben az adó miatt. Ezen fölkelesek, valamint 
a Liga és a Fronde-féle háborúk azonban mind nem az or
szág egysége, hanem vagy a kormány önkénye s a király ha
talma ellen voltak iutézve, vagy pártviszálynak, hol politikai, 
hol vallásinak voltak eredménye. Ily indokból keletkezett a 
vendéi fölkelés is s L yon , Toulon felzúdulása a Convent 
ellen.
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lőség angyala őrkődék a nemzeti test egysége 
fölött.

Megkérdezvén egy Ízben Michelet-t és Henri 
Martin-t, minek tulajdonítják ök a francia nem
zet egységét ? az utóbbi osztozott nézetemben, mi
szerint főleg az egyenlőség hozta azt létre, mig az 
első a központosítást tartotta szülő anyjának. Azon
ban a központosítás, egyéni szabadság és egyen
lőség nélkül, aligha eszközölhette volna, hogy pl. 
az elszászi német úgy ragaszkodjék uj hazájához, 
hogy 1814-ben fegyvert ragadjon tulajdon faj- 
uokonai ellen. Ha földirati idetartozása, ha közös 
harci dicsősége is *) számba veendő, mégis min- 
denekfelett az egyenlőségnek köszönhetni me
leg ragaszkodását a francia hazához. Hol semmi 
különbség nem történik polgár és polgár között, 
származzék bár ilyen vagy amolyan tartományból, 
hol a miniszteri pad s a tábornagyi pálca ép úgy 
int az elszászi németnek, mint a párisi franciának, 
hol a mi előnyben északi és déli megye részesül, 
azt a keleti s nyugoti is élvezi: ott az elégültség 
egyik lényeges föltétele van meg a társadalomban. 
Ez azonban, ha az egyeredetü tartományok egy- 
beforrását eléggé megfejti is, a különböző nemze
tiségű részek ragaszkodását még nem indokolja 
eléggé.

Hogy Elszász és Lotharingia Franciaországhoz 
tartozzanak és legkevésbbé se kacsingassanak a 
Rajnántúli őshazára, arra egyéb kellett. Kellett, 
hogy a két tartomány sokkal kisebb legyen, hogy- 
sem dacolni merjen az uj hazával; hogy idekap- 
csoltatása idején a nemzetiségi érzület még ne lett 
légyen úgy fölébresztve, mint azt mai nap tapasz
taljuk más népeknél; hogy az összefüggés a né
met birodalommal igen laza, sőt maga az egyes 
tartomány is csak névleg volt legyen egy, való
sággal pedig szétdarabolva.*) Kellett, hogy mig 
saját története kevésbbé, az uj hazáé dicsöteljes 
legyen; kellett, hogy mig Németország a szétzi- 
látság képét tünteté fel, Franciaország hatalmas 
egységes állam fényében ragyogjon a többiek fe
lett ; kellett, hogy mig a nantes-i edictum vissza
vétele az egész országra szólott, az a protestáns 
Elszászra ki nem terjesztetett; kellett végre, hogy 
mig túl a Rajnán még javában élt a középkor, 
a folyón innen az emberiség jogai kikiáltattak 
légyen. Mindez kellett, mindez összevéve, hogy 
az elszász-német franciának vallja, franciának

*) Az elszásziak igen katonás népség, most is aránylag sok 
elszászit. találni az önkénytesek között a hadseregben.

*) Alsátzia több egymástól független uradalomból állott, 
s fővárosa, Straszburg is birodalmi közvetlen város, tehát 
önálló vala. Ezt utoljára kerítette is kézre XIV. Lajos.

érezze magát, ha németül beszél is. S ez érze
lem oly erős immár, hogy eszébe se jut saját nyelve 
mellett felszólalni. A felsőbb közigazgatás nyelve 
mindenütt a francia s a júliusi forradalom óta ez 
az elemi iskolákban is átalánosittatott, ámbár fo- 
konkint és szormentiben, magának az oktatásnak 
érdekében. Ez utón az ifjabb nemzedék, ha 
nem beszél is jól, de legalább ért franciául, ott t. i. 
a hol jó ideje van iskola, mert hogy még mai na]) 
sem bir az ország mindenik községe ilyennel, azt 
a sárga könyvből megtanultuk. Hogy a templom
ban a helyi nyelv divatozik, magától értetik. Áta- 
lában megjegyzésre méltó, hogy a mit Keleten 
nemzetiségnek, nemzeti érzületnek hívnak, az itt 
nemcsak nem létez, de azt még csak nem is ér
tik, hihetőleg azért, mivel egyik tartományban 
sem mutatkozván ilyesmi, a központi hatalomnak 
nem volt ürügye föllépni ellene, s ez által talán 
nagyobb ellentállásra ingerelni. A francia ember 
nemzetiség alatt politikai nemzetiséget ért min
dig, azaz önálló léteit, országiságot. S ez igy 
van az olasz és spanyolnál, szóval mindazon nép
nél, a hol nyelvbeli súrlódás, faji különhuzás nem 
létez. Mint vak a színekről, úgy ezek nem képe
sek ítélni faj beli nemzetiségről.

Ezen föltételek találkozásának köszönheti Fran
ciaország a maga nemzeti egységét. De köszöni 
még más körülményeknek is. Az atlanti Óceán s 
a Rajna és Alpesck, a Mancha és a középtenger 
s Pyrénék közötti földet egy birodalomnak al
kotta maga a természet; egy tartománynyá alakitá 
a szervezetlen népségeket a római hódítás, nyelv 
és polgárisodás; egygyé olvasztá a szétziláltat 

; Nagy-Károly lángesze, úgy hogy midőn később 
újra s véglegesen egyesíti a királyság a szétdara
bolt országot, nagyrészt közös eredetre, csaknem 
mindenütt közös történetre s közös rendeltetésre 
hivatkozhatik. S a mi a fajilag különböző népsé
gek ragaszkodását illeti, vajon nem kell-e azt né
mileg a francia jellemnek is tulajdonítani, a mely 
az idegenek osztatlan Ítélete szerint a lcgtársasá- 
gosabb, a legszeretetreméltóbb ? Ha olyan volt a 
francia régente is mint mostan, úgy megfoghatjuk, 
hogy a legyőzött nép nem sokáig gyűlölte a hó
ditót.

A tanulságot, mely a mondottakból következik, 
olvasóim Ítéletére bízván, csupán azt említem még 
még berekesztésül, a mit Michelet mondott a köz
pontosítás ellen felhozott nézeteim meghallgatása 
után: „Elvégre is, a mi való egy nemzetnek, az 
meglehet, nem felel meg más nemzet szellemének, 
s a politikai bölcseség abban áll, hogy minden or
szág saját szükségeihez képest nyerjen szerve*
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zest.“ A hires törtenetbuvár eme szavaihoz sza
badjon részemről még azt hozzá adnom, hogy a 
mely földterületet a múlt története s a jelen szük
ségei egy politikai szervezetté, agy országgá ren
deltek, az, ha különböző fajok lakják, csak az j 
egyenlőség védszárnyai alatt fog napjainkban po- I 
litikaiegységre vergődhetni; valamint azon ország I

vagy nép-öszveg, melynek egyes tagjait a fajkü
lönbségen kivül a múlt visszaemlékezései, a jövő 
fejlődés célja s a jellem ellenkezése elválasztják 
az egység utáni törekvésében sisyphtisi munkára 
kárhoztatja magát.

/ ......... D ............

U j ti о n s á g о k.
* (Nemzeti emlék.) Az 1479-ki kenyérmezei 

győzelemnek s a két hős: Kinisi és erdélyi vajdaBá- 
thori István vitézségének emlékét a harc mezején 
Báthori által emelt kápolna őrizte. Ez idők foly
tán roskadozásnak indult; a múlt század végén 
Batthyáni erdélyi püspök fel akarta építtetni, de 
halála meggátolta ebben. Most több lelkes erdélyi 
adakozásokat gyűjt, hogy Mátyás király korának 
ez egyik legnevezetesebb győzelmét a hely szinén 
emelendő emlékoszloppal örökítsék meg.

* (Deák Ferenc) nagy hazánkfiát uj év nap
ján az 1861-ki országgyűlés számos volt képvise
lője s a főváros előkelő polgárai üdvözölték.

— (Lapunk belmunkatársa, Vadnai Károly) ba
rátunk e hó 5-dikén kelt frigyre Temesvárit a bá
jos Thury Ida kisasszony nyal. Az emelkedett lel
kek frigye már önmagában áldást rejt, s igy azt 
a boldogságot már előre is teljesedve látjuk, mit a 
szív  érzeményei kedvenc rajzolójának, Vadnai 
Károly irótársunknak óhajtunk. — Ezen irodalmi 
nászra Pestről Degré Alajos, Erkövy Adolf, gróf 
Lázár, Tóth, Szerdahelyi és Simonfíy Kálmánok 
rándultak le Temesvárra. A násznagyi tisztet Tóth 
Kálmán és Erkövy viselték.

— (Attila lakomája.) Münchenben tartózkodó 
jeles festészünk, a pesti születésű Wagner Sándor, 
jelenleg azon nagy freskójának fára rajzolásával 
foglalkozik, mely „Attila lakomáját“ ábrázolja s a 
redoutte falát fogja diszesiteni. Ezen nagyobb 
alakú s kiállítására nézve eddigelé legköltségesebb 
magyar fametszetet kiadónk szívességéből lapunk 
még ez évnegyedben, vagy legfölebb april elején 
fogja közölni. Reményünk van ahhoz is , hogy 
Szentpétervárott élő európai hirü festészünktöl, ki
ről Gauthier oly lelkesülten irt a „Revue des deux 
Mondes“-ban, Zichy Mihály tói is fogunk nemso
kára képet közölni.

* (Szalay László arcképét), a mint értesültünk, 
az akadémia díszterme számára Székely Bertalan 
festi.

* (A nemzeti múzeum olvasó termében) Mátray 
Gábor ur azon asztalt, melynél felejthctlen Sza-

! laynk „Magyarországtörténetén“ dolgozott, az el
hunyt diszes aranyrámába helyezett arcképével 
ékesítette föl.

* (Érdekes felolvasás) van kitűzve az akadé
mia jan. 8 -ki gyűlésére. Gr. Teleki D. „Hóra tá
madás“ cimii munkáját fogja ismertetni Szilágyi 
Ferenc, ki szintén évek óta foglalkozik e korszak 
történetével, s adatok gyűjtése végett közelebb is 
több utazást tett Erdélybe, Bécsbe.

* (Tehetséges ifjú művész) feltűnéséről tudósit- 
j nak Kolozsvárról. N. A. király-utcai háztulajdo- 
j nos fia a bécsi képzőművészetek akadémiájából

meglepő festményeket küldözget haza. Neveze
tes, hogy 30 év előtt ebből a házból indult ki Ba
rabás művészi pályájára, 15 év előtt Székely Ber
talan, s 3 éve a ház tulajdonosának szép remé
nyű fia.

* (Az akadémiai palota homlokzatára), a jan. 
2 -ki gyűlés határozata szerint, az intézet neve: 
„Magyar Tudományos Akadémia“ iratik fel. Ezen 
alul a négy kisebb táblán az intézet történetének 
legfőbb mozzanatai lesznek kiemelve következő
leg : „Hazafiak alapították 1825“ — „Működni 
kezdett 1831“ — „Nemzeti részvét emelte 1860“ 
— „Háza fölépült 1865.“

* (Pályaművek.) A Teleki-féle 1 0 0  aranyos szo
morú játéki jutalomra 14, többnyire hazai tárgyú 
és öt felvonásos darab érkezett be az akadémiá
hoz. A Kisfaludy-társaság két föladata közül „A 
ballada elméleté “-re 9 pályamű, elégia pedig 29 
érkezett be.

* (A Kisfaludydársaság) dec. 31-ki ülésében 
Pálffy Albert székfoglalója: „Radvánszky György 
Eperjesen“ cimü beszélye olvastatott föl.

* (A színházi képezde) ünnepélyes megnyitása 
f. hó 2-án történt meg. Összesen 30 növendéket 
vettek föl: 24-et a drámai, 26-ot az operai szakra; 
mindkettőben 8 — 8 finövendék van, a többi nő. A 
tanárok elövéleménye szerint eddig is szép rémé 
nyekkel biztató tehetségek mutatkoznak.

* (Szép hagyomány.) Hunyady Iván két nem
zeti intézetnek 1 0 0 0  irtot hagyományozott, még
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pedig 500 frtot a m. tud. akadémia tökéje, s 500 
frtot a nemz. színház javára.

* (Gr, Lázár Kálmán) belmunkatársunk Pesten 
népszerű szépirodalmi és tudományos felolvasáso
kat tervez, melyben a legelső erők vennének részt.

* (Egy külföldön lakó hazánkfia) a kassai 
születésű Groszmann Móric, ki közép Indiában 
Nacporeban angol állami szolgálatban van, szü
lei látogatására hazajővén, több erdekes tárgyat, 
u. m. indusok által hímzett szőnyegeket s művészi 
faragványokat is hozott magával, melyekből né
hányat a nemz. múzeumnak küld.

* (A debreceni katonai törvényszék) a napokban 
több ottani deákot nehány napi fogságra Ítélt.

* (A budai népszínház) épületében a farsang 
alatt álarcos bálokat szándékoznak rendezni.

* (Eszterliázy Pál herceg összes földbirtoka) 
568,230 holdat tesz. A hgnek 532 helysége és 
276 pusztája.

* (Az első magyar át. biztosító-társaság) élet
biztosítási főosztályánál 1864 második felében 
1409 kötvény által 2,735,385 ftot biztosítottak. 
Halál esetek után fizetett a társaság e félévben 
48,200 ftot, melyből 2 0 , 0 0 0  dec. hóra esik, midőn 
rendkívüli volt a halandóság.

* (IX. Plus pápa) ismét beteges, de nem ve
szélyesen. Rómából írják: nyilvános titok, hogy 
ö szentsége a Santa Maria Maggiore egyházat sze
melte ki örök nyugvóhelyéül, s utódjául Patrici 
bibornokot, a jézsuitákhatározott pártolóját óhajtja. 
Azt máris bizonyosnak tartják, hogy IX. Pius 
halála után a szentek közé fog soroztatni.

* (A francia császárné), mint a lapok a párisi 
udvar viszonyaiba avatottak állításai után írják, 
érdekes állapotban van. Ez oka utóbbi időben 
gyakran előforduló betegeskedésének és délre te
endő utjának.

* (Legújabb divat) szerint Párisban a nők kis 
kengyelt, tiszti kardbojtokat és aranypénzeket 
hordanak fülönfüggökül. Mondják, hogy ezen 
ékességek az illető hölgy tisztelőinek rangját je 
lentik; a kengyel a jockey-klub tagját, a kardbojt 
katonát, az aranypénz pedig a börze emberét; 
irót arany tollacska jelentene.

* (Uj távírdái rendszer.) A francia távírdákon 
uj rendszert készülnek behozni, mely abból állna, 
hogy a távirda a tudósitó saját kéziratát másolja le.

* (A cserkeszek kivándorlása.) A  fekete tenger 
partjaira újabban 40,000 cserkesz kivándorló ér
kezett. Mihály abkhasiai fejedelem pedig alkudo
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zik a Portával, hogy 30—40 ezer alattvalójával 
beköltözhessék a török birodalomba.

* (Az ifj. Dumas) Narischkin orosz hercegnőt 
veszi nőül.

Természettudományi jegyzetek.
— (Az állat- és növényfajok száma a földön.) A 

hires angol természetbúvár, Dana legújabb müvé
ben („Manual of Geology, Philadelphia and Lon
don,“ a Geológia kézikönyve), mely nagy földab
rosz és 1 0 0 0  ábrával van illustrálva, az 5 7 5 -dik 
lapon fölszámlálja a földön lévő állat- és növény
fajokat. Szerinte növényfaj 100,000 létezik; su
gárállat 1 0 ,0 0 0 , puhány 2 0 ,0 0 0 , gyürönc (arthro- 
zoa) 300,000, csigolyás állat 21,000. Ezek közül
10,000 hal, 2000 hüllő, 7000 madár, 2000 emlős.

— (A hamburgi állatkertben szabadon élő álla
tok.) Mikor e sorok írója Hamburgban volt, meg
lepte az állatkertben, hogy egy csapat tőkeruca 
(anas boschas) minden reggel megjelenik az állat
kert taván s este ismét fölkerekedve tova repül 
éji tanyájára; most azt Írja Brehm, hogy nemcsak 
ezen, hanem még sok más kacsa és hojszafaj (La- 
rus) nagy csapatokban játszadoz a vízben s ke
reng a viz felett, megragadó látványt nyújtva. Ez 
annyiban is érdekes, mivel tanúbizonyságául szol
gál annak, hogy azon állatkert tavai oly célsze
rűen vannak berendezve, hogy az ott mulatást kí
vánatossá teszik azon madaraknak is, melyek tel
jes szabadsággal bírnak.
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К é p t a 1 á и y.

(Megfejtése a 8-ih számban lesz.)

Pest, 1865. Nyomatott Fniiidi Gusztáv magyar akadémiai nyomdásznál.
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