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C ikkek : „Kerüld a szépet 1“ beszély, Jókai Mórtól. — 
Szabó Orsik,“ (költ.) közli: Kriza János. -*  „A horvát bán“ 

R. 6?.-tói. — „Nagy-Várad vidéke és fürdői,“ П. —rE—l-tol. 
„Kliinai élet.“ I. — „Szalay László halálozási helye Salzburg
ban.“ N. P.-tol. — „Az ősember,“ Rónay Jácinttól. — „A 
touíoni gályarabok a bagnóban.“ — „Egy hét története“ Vad-

nai Károlytól. — Újdonságok. — Levelezés. — Vegyes köz; 
lemények. — Irodalom. — Szerkesztői üzenetek.

Képek : „A Püspökfürdő N.-Várad mellett.“̂  Kazár 
eredetije után rajz. Marko. — „A Felix-fürdŐ N.-\árad 
mellett,“ Kazár eredetije után rajz. MaroMoni Antal. — j?Khi- 
nai vitorlás kocsi.“ — „Szalay László halálozási háza Salz
burgban.“ rajz. Kelety Gusztáv. — Képtalány.

L e v e l

Tenke, (Bihar m.) jul. 13. (Színészek. — Isme- 
rétién ásványos fürdő.) Kies helyen fekvő kis vá
roskánk, mely részben ref. lakosaival már a bihari 
oláh helységek közé van ékelve, ez idén a tár
sasélet terén némi élénkséget fejt ki, mit rész
ben Pozsonyinak itt működő színtársulata, részint 
hatalmas gyógyerejü, de az ország legnagyobb ré
szében névről sem ösmert ásványos fürdőnk láto
gatottsága idézett elő. E fürdőben jelenleg mintegy 
50 vidéki vendég mulat, a természet titkos szerei
től remélvén gyógyulását. — Végül engedje meg 
t. szerkesztő ur azon reményemet kifejeznem, hogy 
városkánkban vagy vidékén fog valaki találkozni, 
ki fürdőnk rajzát leirásával együtt beküldi majd 
a „Hazánk“ számára, mert nézetem szerint ez is
mertetéssel nemcsak a közönségnek, de a fürdő 
tulajdonosának s magának városunknak is szolgá
lat lenne téve. —r* —L

Zilál)* 1865. jun. 80. (Iskolai ünnepély. — Ket
tős gyilkosság szerelemből.) Két nevezetes esetről

Ve g y e s  kői
* (Az Európa és Amerika közötti távirdavonal.) 

A „Grert Eastern“ már meg van rakva nagy ter
hével, a villany huzallal, most a szenet vészi fel e 
hajó, s azután megindul nevezetes útjára. A szol
gálati legénység 2 0 0  főből áll, s ehhez még 1 0 0  

számitandó, kik kizárólag csak sülyesztéssel fog
lalkoznak. A guttaperchával bevont villanyhuzalt 
a viz fenékére bocsátják le. A vállalkozók remé
lik, hogy jó gépeikkel egy perc alatt 8 szót fog
nak sürgönyözhetni, mig eddig egy perc alatt csak 
négyet lehetett.

* (Egy amerikai sirásó.) Nashvilleben Tennes
see államban a négy éves polgárháború alatt elte
metett: 15,784 unionista katonát, 8000 fölkelő ka
tonát, 1 0 , 0 0 0  déli menekültet és 5000 holttestet 
küldött el az elhunytak rokonainak. Összesen 
38,784 ember.

* (IX. Pius pápa,) midőn nemrég a fejedelmek
ről volt szó, mint állítják, következőleg nyilatko
zott volna Viktor Emanuelröl és III. Napóleonról: 
„Viktor Emanuel a szentek családjából szárma
zik ; ő maga eltévelyedett juh, a mely nem sokára 
meg fog térni; de a másik farkas. “

* (A munkások összeesküvései) mindinkább kez
denek divatba jönni. A jó példát a párisi bérko
csisok adták s követték a lámpagyujtogatók, halott- 
vivők, stb. Hamburgban a szabók, és Cannat fran
ciaországi városban — a borbélyok. E tisztes osz-

z é s e k .
akarom tudósítani e lapok olvasóit. A helybeli ref. 
iskola a tanév befejezésével emlékünnepet rende
zett, ugyanis, egyik nagylelkű maecenásának, ha- 
dadi Balogh Pálnak, ki tavaly halt meg, s ez isko
lának összesen 18,000 frtot hagyományozott, és 
egy jeles könyvtárt, melyben a legújabb korig 
minden jobb tudományos magyar könyv megvan. 
A kissé hosszas emlékbeszédet helybeli tanár Tö
rök István tartotta, s a többek közt említette, hogy 
az elhunyt Bölöni Farkas Sándorral egyidejűleg 
Amerikában utazott, és úti-emlékeit leírta, de ki
adni nem volt bátor, most már idejét múlta5 s 
igen ügyesen fölfejtette, hogy ma már sok tekin
tetben mennyire célszerűtlen a „nonum praematur 
in annum“ elve.

A másik egy megható paraszt-tragoedia. Egy 
fiatal megyei hajdú feleségét hűtlenségen érvén, 
baltával összevagdalta, aztán a meghaltat az ágy
ba fektetvén, maga is mellé feküdt és szivét ke
resztül lőtte. г. I.

lemények.
tály tagjai egytől egyig megtagadták szolgálatu
kat, s működésük folytatásának föltételéül azt tűz
ték ki, hogy a borotválási dij 1 0  centimesről 15-re 
emeltessék, s hogy mindenki magával hozza a 
szükséges szappant. Még furcsább „strik“ ről ír
nak Marseilleből. Ott 600 fiatal ember szövetke
zett össze és ünnepélyes fogadást tett, hogy nem 
fognak megnősülni mindaddig, mig a hölgyek 
fényűzésükkel, kacérságukkal alább nem hagy
nak, és a válóperek száma tetemesen nem csökken.

* (Abd-el-Kader) jul. 9-én este ért Párisba; a 
vasútnál a császár segéde fogadta. A francia kor
mány egész fejedelmi tiszteletben részesíti az 
emirt, mi azt mutatja, hogy kitűnő szerepre van 
hivatva Algír jövendő terveiben. Abd-el-Kader kí
sérete 1 0  személyből áll, három nejét is oda értve. 
Stambulban egy cserkesznőt vásárolt, kit felesé
gül vett, s kibe igen szerelmes. A nők zárt kocsi
ban haladtak be az indóháztól. Végül az inasok és 
egy medve egy társaskocsiban fejezték be az emir 
kíséretét.

* (ü j szerkezetű léghajó.) Párisban Delamarre 
újabb szerkezetű léghajóval tett kísérletet, mely 
nem gömb alakú, hanem inkább hajó idomú. A 
kísérlet sikerült.

* (Manzi briganti főnök) az angol követség 
Gissoniban időző titkárához, ki vele egy angol 
váltságdíja fölött alkuba ereszkedett — ily levelet



Első évi folyam. 29. szám. Julius 16. 1865.

K é r  ii l d a s z é p e t !
Beszélj.

Irta J ó k a i  M ór,
(Folytatás.)

„Az idő haladt, a kis leány történetét elfeled
ték. Én pedig mindennap kijártam hozzá a va
dásziakba : térdemen ringattam; mikor nőtt, ol
vasni, irni tanítottam. Nagyon szereltem.“

„A hosszú idő alatt, mig a lyánka felnőtt, a ba- 
lalajka verő énekesből belső kamarás, gróf, utóbb 
herceg, végre a cárnő főlovászmestere lett: a mi
nisztereknél is hatalmasabb ur. Azt álliták, bogy 
titokban megesküdt férje volt a cárnőnek.“

„Ez időközben a cárnőnek ismét két fia szüle
tett. Ezeket, már nem küldték születésük éjszaká
ján veszteni, hanem megkeresztelte őket fényes 
nappal az archangeli püspök, maga a herceg volt 
a keresztapa, s azután egy udvari kamarás fel
ügyelete alatt neveltettek, Tarrakanoíf hercegi név 
alatt. Szép két gyönyörű fiúcska volt. Kár, hogy 
soha sem láttad őket.“

„Ekkor aztán néha fájni kezdett a cárnőnek a 
lelke az első eldobott gyermek miatt. S egyszer 
annyira bántotta a szive, hogy egy millió rubelt 
Ígért annak a bábaasszonynak, a kire az elsöszü- 
lött megölését bízta, ha azzal a hírrel jön vissza, 
hogy parancsa nem hajtatott végre, a gyermek 
valahol él.“

..........Anna nyugtalan figyelemmel kezde hall
gatni.

„A bábaasszony az igért egy millióból ötszáz
ezer rubelt kínált a komornyiknak, kire a gyer
mek megölését bízta, ha azt újra előhozza élve. A 
komornyik még mindig igen jó alkut vélt kötni,

ha a kilátásba helyezett fél millió rubelből két
százezerét apámnak igér a visszahozandó gyer
mekért.“

„Apám aztán egy napon azzal ront be hozzám, 
hogy elkezd szidni, gazemberezni, a miért annyit 
vesztettem ismét a kártyán, nyakára járnak a hi
telezőim,* ígérte, hogy megbotoz, összetör, elküld 
az ólombányákba; végül aztán kiengesztelte ma
gát, s azt mondta, hogy most az egyszer még jól 
járhatok, ha előhozom azt a kis gyermeket, a kit 
rám bízott, hogy öljem meg; de épen azért bízta 
rám, mert tudta, hogy én, fiatal, érzékeny szivü if
jonc azt nem fogom tenni; tehát százezer rubelt 
ad, ha most előállítom.“

„Bizony én akkor nagy pénzzavarban voltam : 
magamnak semmi jövedelmem, sok adósságom ; 
hanem azért vállat vontam, s azt feleltem az apám
nak, hogy én megöltem a leányt, a hogy paran- 
csolá.“

. . . .  A szép Anna nagyot sóhajta e szóra. Rad- 
zivili pedig elérté a sóhajt.

„Apám dühös lett e szóra, kutyának, farkasnak, 
veszett hiénának nevezett; kiütötte a felső szem
fogamat ; emlékül most is hiányzik a z ; s azzal le
húzta rólam az aranyhimzetes kabátomat, egy 
ingben kergetett el kastélyából. Es én még sem 
adtam oda a rám bízott leányt; — mert nagyon 
megszerettem azt."

. . . .  A szép Anna kelletlenül fordította félre 
fejét.



♦
„Sajnálod ugy-e, hogy miért tettem igy ? Miért vendek leánykával együtt elhagytam Oroszor- 

nem adtalak elő, midőn anyád, a cárnő kitárta kar- szágot.“
jait eléd ? Talán most ott ülnél az oranienbaumi „És már most tudod, szép Annám, hol volnál, 
kastélyban, a kék rendszalaggal válladon, s gyé- ha én, mint gyermeket úgy nem szerettelek volna ?
mántos diadémmal homlokodon ? Ott ülnél a hó- ott ülnél öcséddel együtt: igen is: ott ülnél a 
dolók serge közepeit, hercegekre, országnagyokra schlüsselburgi bástyafal alatt; az eleven halot- 
lemosolyogva. Ha én olyan nagyon nem szerette- tak sírboltjában, hol nem számlálják a napokat, 
lek volna, mert a nap nem jön fel az oda el zártra soha; mint

„Majd én megmondom, kedves Anna, hol ülnél nem jött fel szegény Iván hercegre elte 4 eves ko- 
te mostan ?w rától húsz éves koráig, a midőn megölték. Ott ül-

„ Anyád, a cárnő meghalt, s következett utána a nél most patkányok és hideg hüllők társaságában,
trónra egy hidegvérű porosz hercegnő, ki legelébb a kik még rútabbak — talán, — mint én vagyok*“
is férjét, a cárt taszitá le a trónról, s a börtönben „En Rómába menekültem veled. Ez az egyet- 
megmérgezteté; azután a lehető trónkövetelők el- len város az a kerek földön, melynek falain belől 
len kezdte meg a hajhát. A szegény Iván herceget, a cárnő hatalmas keze el nem ér. Bárhol volnál 
a schlüsselburgi várban megölték, s két testvére- másutt, a földön, vagy a tengeren: az orosz háta
dét, a Tarrakanoff fiúcskákat odazárták a helyébe, lom befonna hálójával, beléd akasztaná körmét, 
Ekkor megtudta a cárné, hogy még egy harmadik kirántana menhelyedből. A világ minden uralko- 
szülötte is volt Erzsébet cárnőnek, s a világ azt dója vagy fél tőle, vagy barátságát keresi s egy 
beszéli, hogy az a leány még most is él, s egykor halavány arc miatt ki akarná azt magára haragi- 
pörössé teheti az ö utódaira nézve a trónt.“ tani. De ez örök város senkitől sem fél. Kivül

„Katalin cárnő elkezde az első szülött leány után áll ez a világon, túl a földi hatalmasok haragján, 
fürkésztetni. Az pedig jó helyen volt, az én védel- Itt védve, biztosítva vagy. Megtalálhatnak, de el 
mem alatt.“ nem vihetnek; ha csak magad nem válsz saját

„A bábaasszonyt vallatóra fogták. Kétszáz kan- magadnak árulójává.“ 
csukát kiállt, akkor kivallotta, hogy a komornyikra „Titkodat, melyet eddig tartogattam, fel kelle 
bízta a gyermeket; a komornyik kiállt háromszá- előtted fedeznem, mert az út, amelyre indulok; 
zat, akkor rávallott az apámra; az apám kiállt öt- nem tudom, hoz-e vissza valaha engem?“
százat, akkor kiadott engem. En kiáltam ezeret— ......... Itt elhallgatott Radzivill, mintha időt
és nem árultalak el.“ akarna engedni a lánynak, hogy mondjon valamit s

....... A szép Anna szemeiben meggyűlt a köny. Annának a szivében is volt egy ideig az a gondo-
Ezer kancsuka-ütés e nemes alakon! Ezer gyalázó ! lat: „ne menj hát azon útra; maradjunk itt együtt
ütés ö miatta! ------ Csak olyan rut ne volna az j örökké; s ha te úgy szerettél engem eddig, úgy
arca. foglak téged én szeretni aztán !“ Hanem hogy az

„Elmúlt. Kihevertem. Semmi baj. Apám bele- arcára pillantott, elhallgatott vele. — Miért, hogy 
halt az ötszáz kancsukába; gerincét sérté meg a olyan rút az arca ! 
hóhér s elsorvadt bele. Nekem nagy összeg kész (Folyt k ö v )
pénzt hagyott, s én azt kiküldve külföldre, a nö-

S z a b ó  O r s i k .
О-székely ballada.

Ahol fogva esek szegény Szabó Orsik Mert én nem hallottam magzatja rivasát.
Szentistván falvában a biró házánál, Szóval felfeleli Adorjáni Balázs:
A biró házánál, Mezei Mártonnal, Biz az én törvényem sem öli meg ötét,
Törvényire kijött három királybíró, Mert én sem hallottam magzatja rivását.
Úgy teszik a törvényt a biró házánál. Szóval felfeleli hitetlen Pap János :
A biró házánál, Mezei Mártonnál. Biz az én törvényem majd is megöleti,
Egyik királybíró jó Kibédi Máté, Mert én is hallottam magzatja rivását;
Másik királybíró Adorjáni Balázs, Estve vacsorakor, tizenkét órakor
Harmad királybíró hitetlen Pap Janos. Csiány*) közi vágta s ; disznónak adta.

Szóval felfeleli jó Kibédi Máté:
Biz az én törvényem nem öli meg ötét, Csalán

450 H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D .
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Azon aüajt szóla a fekete henger**):
Készülj te is, készülj szegény Szabó Orsik,
A rózsa-mezőbe, a fövevö-helyre.
Szóval felfelelé szegény Szabó Orsik :
Halaszd halálomat te fekete hengér,
Mert a halottnak is hármat harangoznak,
Leányi fejemnek egyet sem konditnak.
Istenem, istenem, a víznek két szélin
Nálamnál szebb sem volt, nálamnál jobb sem volt,
Mért vesztél el engem, átkozott Csog Péter ? !

Ne higyj a legénynek, a hamis hitűnek,
Meg szokta ő csalni embernek gyermekit, 
Asszonynak leányit,

Széles pántlikákkal,
Apró édes csókkal,

Zergő mogyoróval,
Csattogó dióval.

Istenem, istenem, jaj be nem gondoltain,
Hogy kamuka szoknyám koporsóm is legyen, 
Patyolat gyocs ruhám szemfedelem legyen.

Azon ajtón szóla a fekete hengér:
Készülj te is, készülj szegény Szabó Orsik ! 
Halaszd halálomat te fekete hengér !

Példa legyek nektek, én leány barátim,
En leány barátim és asszony társaim,
H°gy így ne járjatok, a mint én is jártam.

Közli: K riza  János.

A h о г у á t bán.
Az 1486-ki 6 8 . t. с. 1. §-a szerint az országbíró 

után Horvát-, Tót- s Dalraátországok bánja követ
kezik az ország zászlósai sorában.

A báni méltóság fölötte régi, nevezetesen már 
akkor is, midőn Horvátországnak tulajdon királya 
volt, azaz szt. László kora előtt létezett, a mint ez 
Crescimir horvát király 1063-ban kelt okmányá
ból kitetszik.
*■ _ /

A mint szt. László visszahívta Almos herceget,
kire Horvátország kormányát bízta, bánt nevezett 
ki, s pedig az Eörs nemzetségbeli Simont, a fényes 
Batthyány család ősét.

Azóta mindig létezett a horvát bánság, de vol
tak idők, midőn a három királyság bánságát nem 
egy személy viselte, hanem egyszerre horvát és 
szlavón bán is volt.

Máskorra mellőzve a báni méltóság hosszasb 
tért követelő részletes történetét s csupán azt em
lítve meg, hogy őseink sokszor sürgették, de 
hasztalan, I. Ferdinánd előtti hatás- s hatalomkö-

rébeni visszahelyezését, csak jelenlegi jogait s 
teendőit sorolom elő.

Törvényeink szerint meghívandó a király által 
minden, a szt. korona országait érdeklő tanács- 
kozmányba.

Esküjét a királynak teszi le ; hivatala nem hol
tig tártó; a kormány által bármikor elmozdítható.

A horvát tartomány-ülés elnöke.
Al-bánt s itélömestert nevez,a báni Ítélő táblához.
A három királyság főbírája, s mint ilyen, saját 

pecsétje alatt bocsát ki parancsokat az alsóbb bí
rókhoz.

A magyar kir. helytartótanács tagja.
A koronázási diszmenetnél lóháton viszi a ki

rály mellett az ország almáját, s a mint a megko
ronázott király trónra ül, átadja neki.

A báni határőrvidék katonai főparancsnoka s a 
két báni határezred tulajdonosa. — Régibb törvé
nyeink szerint ö lenne Horvát-, Szlavón-, Dalraát- 
országok és az ezekhez tartozó határezredek ka
tonai főparancsnoka. fí. ff.

N a g y - V á r a d  v i d é k e  és fürdői .
ír.

A Püspök-fürdőt már a dákok és rómaiak is hasz
nálták. A régibb időből nincsenek okmányok, hogy 
mily szerepet játszott e fürdő, a török uralom idejé
ből tudjuk, hogy a törökök egyik kedvenc fürdője 
volt. A törökfürdő maradványai még most is lát
hatók, kissé távol a mostani fürdö-helyiségektöl. 
A heövizi apátság, melyet szent királyaink egyike

**) Azon u székelyeknél e helyt, van : azonban. így látni 
régi irókn/il is. Ahajt—üt,ónnal, mindjárt. Henyér—hóhér.

alapíthatott s a tatárjárás alatt szűnt meg hihetőleg, 
e fürdőtől kapla nevét. Szóhagyomány szerint ez 
apátságot sz. István alapította, mikor Gyulát le
győzve, Erdélyből visszatért..Erősitik, hogy a fürdő 
mellett emelkedő Hájó falu a hévvízből szárma
zott; az említett apátság ugyanis ily nevezetek 
alatt fordul elő a régi okmányokban : Hens, Hevios, 
Hevyov, Heti viz.

E fürdőről több szaktudós irt ismertetést, vagy 
tett említést. Legelőször fíathvani István debreceni

de
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kollégiumi tanár. 1861-ben a fürdő jelenlegi ér
demdús orvosa, Mayer Antal ismertette tüzete- j 
sebben.

A jelenlegi fürdői épületek újak, a régibbek 
1842-ben leégvén. A leégés után a n.-váradi püs- j 
pök, Laicsák Ferenc kezdte meg az építést, s utódja | 
b. Bemer László folytatta és be is végezte.

A jelenlegi n.-váradi püspök, Szaniszló Ferenc j 
is sokat csinosittatott és épittetett rajta, úgy hogy i 
most nemcsak a környékbeli betegek látogatják, | 
de a mulatni vágyók is.

A fürdő fölötte dús a meleg forrásokban, úgy 
hogy közelében hideg forrást nem is igen találni. 
Legnevezetesebb forrása a nagy hugyogó, mely

Épületei szépek, tiszták és kényelmesek. A fő
épületben van egy terem az emeleten, egy étkező 
helyiség a földszinten, s a vendégek használatára 
35 bútorozott szoba. A baloldalon 1857-ben épült 
földszinti hosszú épületben egy nagy terem és 23 
vendégszoba van. Kisebb melléképületekkel együtt 
70-re megy a vendégszobák száma, ide nem szá- 
mitva a fürdői bérlő, felügyelő és cselédség laká
sát. Ezeken kivül szinek, istállók.

Az ivóforrásig hosszú fedett folyosó vezet, hogy 
esős időben is meg lehessen tenni a szükséges 
sétát.

A fürdő környéke erdős hegység. A fürdővel 
szemközt egész kis erdő van átalakítva sétáló

A Püspök-fürdő N.-Tárad mellett. (Kazár eredetije után rajz. Markó F.)

szabad téren, félölnyi széles duzzadásban nagy erő 
vei bugyog föl, úgy hogy a nehány ölnyivel előbb 
eredő kis Pece forrása egyszerre eey kis tavat 
képez e forrás által, melybe több mesterséges szi
get van alakítva. A forrás melegsége -f- 27 R.°

A fürdőhelyiségek közöl legnevezetesebb a két 
nagy tükörfüdő, vagyis az István- és Erzsébet-fiir- 
dők. E tükrök hévmérséklete 32—33 R.° A Füz- 
fás- és Z>esz/ai$-tükörfürdők a pórnép számára j 
vannak fentartva, s kevesebb kényelemmel el - 
látva. Van két kisebb tükör is, az úgynevezett csa- j 
Iád-fürdő, több porcellán kád, stb. A fürdő ivóviz- | 
zel az úgynevezett /hőforrásból láttatik el. Ez j 
szintén meleg forrás, de hütve igen jó vizet nyújt. |

I parkká. Háta mögött gesztenyés sétány, buja nö- 
j vényzetü szigetecskék. Az egész udvar szépen 

rendben tartott virágos kert.
A fürdőnek imaháza is van, egy csinos kis ká

polna, melyet gróf Csáky Imre bibornok s n.-vá
radi püspök épittetett, ez előtt áll sz. László egy 
kis régi kőszobra kiujitva, mely régibb helyéről 
nem régen tétetett ide.

N.-Várad és a fürdő közt bérkocsik s két omni
busz tartja fenn a közlekedést. A váradiak kedvenc 
kiránduló helye kivált ünnepeken és vasárnap.

A fürdő kényelmére és csinosítására mindent 
elkövet a n.-váradi püspökség, melynek birtokába 
tartozik.
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A múlt évben M. Vásárhelyre rándult természet
vizsgálók, megvizsgálására egy napot töltöttek a 
fürdőben, s vizét hatalmas gyógyerejünek találták.

Megemlítendő, hogy a meleg Pece csaknem 
egyedüli hazája Európában egy szép meleg éghaj
lati növénynek, a hévvizi nimfának (nymphaea 
therinalis), mely tányéralaku sötétzöld levelével és 
tojásnyi nagyságú fehér virágaival sok helyen egé
szen belepi a vizet. Meghonositását több helyen 
(többi közt a Császárfürdöben is) megkísértették, 
de sikertelenül.

A földben temérdek apró meszesedett csigát ta
lálni. A nagy bugyogó ezrével hozza föl magával. 
A környékbeli oláh leányok felfűzik, nyakban s

A mocsár meleg vizii volt, s Helcher egy kis für- 
döházat építtetett oda.

E fürdőről is Hathvani irt először, s igen dicséri 
gyógy erejét.

Nem oly vizgazdag, mint szomszédja, nem is oly 
csinos, de gyógyhatás tekintetéből mitsem enged 
amannak. Környéke pedig sokkal regényesebb. 
Sétahelyül egy erdő van átalakítva.

Három nagy tükörfürdöjc van, s összesen 43 
vendégszobája, és csinos, virágos mulatókertje.

Jelenlegi földesura, méltóságos Répásy József 
prelátus, uj forrást akar kerestetni, miután a mos
tani nem elég bőven ontja a vizet.

Mindkét fürdő rendes orvosa dr. Mayer Antal

A Felix-fiirdö N.-YArad mellett. (Kazár eredetije után rajz. Marastoni A.)

kézen hordják, s a vendégeknek árulják.
A Püspök-fürdőből negyedóra alatt át lehet sé

tálni a gyönyörű fekvésű i^eZiíc-fürdöbe.
E fürdő csak 1700 eleje óta ismeretes, bár so

kan a török időkből talált romok után régibb ide
jűnek tartják. Nevét egy hagyomány szerint felta
lálójától nyerte. Ez Helcher Felix premontrei ka
nonok volt, kinek feltűnt, hogy a sertések tél ide
jén mennyire szerettek egyik mocsárban tanyázni. |

j ur, n.-váradi derék gyakorló orvos. Az idény má
jus 15-tÖl julius végéig tart, kedvező időben 
őszig is.

Gyakran oly látogatottak e fürdők, hogy a bete
gek szálláshiány miatt kénytelenek a közeli fal- 

i vakban fogadni szállást. A vidéken mindenütt is- 
j meretes gyógyerejök, s kivált az also neposztály 

egész karavánokban látogatja.
—r  E — / ,
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K h i n a i  é l e t .
(Bourboulon francia követ és neje feljegyzései nyomán.)

I.
( Vitorlás kocsik. — Khinai hajók. — Úszó szörnyek. — Egy khinai szoba. — Az elhagyott leány. — A vezeklés pagodája.)

Mihelyt az előttünk visszavonuló lakosok észre
vették, hogy mi sértetlenül hagyjuk szölökertjei- 
ket, ültetvényeiket és lakásaikat, sőt hogy ponto
san megfizetünk az élelmi szerekért, tömegesen 
kezdtek visszatérni.

Misem sajátszerübb, mint a khinai birodalom j 
éj szaki részében használt közlekedési mód !

Képzeljen magának az ember egy saroglya ala- j 
ku óriási targoncát, melynek két rudja van, egyik 
s másik végén is ; a kerék kalitforma fakészülék
ben forog, mely vaspálcák által van megerősítve. 
Midőn kedvező szél fuj, négyszögü vitorlával ellá 
tott árbocot tűz e készülékbe az élelmes khinai. A 
fakalit be van függesztve mindenféle eszközökkel: 
bográcsok, fazekak, ócska ruhacsomagok, földmi- 
velési eszközök függnek egymás mellett.

A targonca egyik végén az uj diva tu hajós neje 
ül, maga alá hajtva lábait, ölében kisebb gyerme
kei foglalnak helyet, néha még füz-ketrecbe zárt 
szárnyasok, rucák vagy csirkék is. A hátsó részen 
egy vagy két gyermek kapaszkodik a gabnás zsá
kok vagy rizsborral telt átalagokba; a legidősebb 
gyermek, ha már elég erős a munkára, atyjának 
segít, elől vonja a targoncát derekára tekert szíj- ! 
nál fogva, mely a rudakhoz van csatolva.

Ezen targoncák elvonulása Sin-ho-tól Peh-Tang 
felé, kisérve a szokásos lárma és örömujjongások, 
a juhnyájak bégetése és a szárnyasok sipitásától, 
a zaj és kiabálások közepette, valóban festői jele- I 
net volt, teli élet és élénkséggel.

A pei-ho-i tengerészek erkölcsei és szokásai, ■ 
hajóik szerkezete és alakja érdekes részleteket ! 
tüntetnek fel, melyek elősorolását e helyt nem mu
laszthatom el.

Láthat itt az ember hadi és vám hajókat vala
mint kereskedő, utasszállító hajókat, halászbárká
kat, talpakat, végül kis kéjhajókat, melyek neve 
Kev-téhouen.

A hadihajók csak három vagy négy láb mélyen 
járnak a vízben ; ágyúik nyílt ütegeket képeznek; 
mihelyt a sik tengeren rósz idő jár, azonnal bevo
nulnak a kikötőbe; alakjok különböző, abban 
azonban mindannyi megegyez, hogy az elő és hát
rész nagyon emelkedett; kinézésök a Földközi-ten
ger régi gályáira emlékeztet. Óriás hosszú evező- 
nyeleket használnak szélcsendben és kedvezőtlen 
szelek járása alkalmával; gyakran két és három

sorban állanak az evezők egymás felett; két kor
mányuk van, egyik elől, a másik hátul, a haladást 
mindkét oldal felé négy kerék segítségével eszköz
ük, melyek a mi gőzhajóinkéhoz hasonlítanak, ha
nem a mozgató másnemű, és a forgattyut, mely a 
lökést adja, a matrózok hozzák mozgásba. E sze
rint a khinaiak alkalmaztak először kerekeket a 
hajókon.

A vámhajók szintén a császári tengerészeihez tar
toznak. Kevésbbé nagyok, s a legbizarabb alako
kat tüntetik fel; majd madarakat, majd sárkányo
kat vagy halakat ábrázolnak, híven megvannak 
az uszonyok, pikkelyek s a torzfejek; a kormány 
az állat farkának'alakját viseli; ezen hajók, me
lyeknek négyszögü vitorlával ellátott két árboca, 
bambusz vitorlarudjai, s a fedélzeten két sugár - 
ágyúja van, rendszerint a legkiáltóbb színekkel 
vannak bemázolva.

Az állami tengerészek kék gyapjúszövetből ké
szült egyenruhát viselnek, látható, fegyverzetük 
azonban nincsen.

A fedélzettel ellátott nagy kereskedő hajók néha, 
midőn kedvező passát-szelek fújnak, egész a Phi- 
lippini és Sunda szigetekig elvitorláznak áruikkal: 
egy kantoni kereskedöház által kibérelt ily hajó, 
egy amerikai kapitány parancsnoksága alatt 1850- 
ben Kaliforniába San-Franciskoba érkezett, meg
rakva thea, porcelán s illatszerekkel; a kapitány 
elég merész volt neki indulnia roppant terjedelmű 
Csendes-tengernek , és valóban is ezen hajók, jól
lehet nagyon lassúak és nehezen kezelhetők , de
rekasan kiállják a sarat, minthogy szerfelett hasa
sok , minnélfogva a régi hollandi gályákra emlé
keztetnek. A khinaiak jó tengerészek, az e tájon 
kereskedő európai hajókon is rendesen közülök 
telik ki a legénység nagy része; nem kis baj azon
ban , hogy fegyelmetlenek , tolvajok s hajlandók a 
kalózkodásra.

Az utasszállító hajók, vagy vizi kocsik, valódi 
uszo házakhoz hasonlitnak: az egész hajót épü
let-tömegek borítják, a miért is a vitorlák alkal
mazása szerfelett bajos; folyam mentében úgy ha
ladnak , mint a mi talpaink, két evező egyén az 
elő részén, kettő hátul foglal helyet, az evezőru- 
dak hosszak. A helyett, hogy leülve elölről hátrafelé 
mozgatnák evezőiket, a khinaiak állva és hátulról 
előfeló eveznek. Midőn folyam ellenében kell men-
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niök, a hajósok húzzák a kötelet, és — mint ezen 
sajátságos országban minden ellentétesnek látszik 
a mi európai szokásainkkal, — midőn nagyon me
legük van, levetkőznek egész csípőig, és pedig nem 
felülről, hanem alulról; levetik t. i. nadrágaikat 
és fennhagyják mellényeiket; azon hiszemben van
nak, hogy így kevésbbé van melegük s jobban 
védvék a nap sugarai ellen.

Festői látványt nyújtanak ezen hajók telve a 
legkülönfélébb csoportokat alkotó utasokkal ; kár
tya vagy kockajáték, theaivás és mákonyszivás a 
legszokottabb elfoglaltatás; a tam-tam hatalmas 
ütései, melyek messze elhangzanak a viz felett, 
jelölik az indulást és érkezést.

Vannak még apró mandarinhajók is, melyek 
mint kéjcsónakok szerepelnek, s igen Ízlés telje
sek : találni az ilyekben ebédlő-termet, háló
szobát társalgótermet, mindannyi ki van festve, 
aranyozva és fényezve; a hátrészt az ur foglalja 
el, az előrészen tartózkodnak a szolgák.

Hogy az aj gás és mingadozás okozta kellemetlen
ségeket elkerülje, a boldog tulajdonos kis csónakba 
ül, melyet hat izmos evező hajt tova a sima viz 
tükrén.

Lássuk most, hogyan irja le a khinai lakásokat 
Bourboulonasszonyság,ki férjével 1859-től 1862-ig 
járt kelt a mennyei birodalomban.

„Uj lakásunk belseje, jóllehet minden tekintet
ben khinai ízlés szerint van rendezve, nagyon vá
lasztékos és kellemesen hat a szemre bizarr be
rendezése és üde színezetű képeinek tarkasága ál
tal, — irja a nevezett hölgy naplójában.

Ezen szállást két szobára osztottam, egyiket tár
salgóteremmé, a másikat öltöző szobává alakí
tottam.

A szivárvány minden színét láthatja itt az em
ber: tengerparti tájképeket, tavakat és erdőket, 
egyik ábrázolat egy császári vadászatot tüntet fel 
a Ge-Holl-i erdőben *) ; antilopék és özek futnak 
mindenfelé nyilakkal átlőve, ezeket kutyák űzik 
trombitaszeriien felkonkoritott farkakkal; vannak 
nem különben tréíás s a tréfásnál is jelentősebb 
ábrázolatok is. így nézett ki a társalgó.

A boudoirt inkább szeretem pompás metszett fa- 
foglalványával, itt a viráglevelek, virágok és a vas- 
erdőben elejtett állatok képei vannak egymással 
Összevissza keverve. A khinaiak bámub.traméltó 
ékitők. Nem láttam Európában valami szebbet, va
lóban müvésziebbet, mint a minők nappal ezen ki
metszett famunkák.

A boudoir és salon hátrészében az ablak mel
*) Ge-holl, császári székhely Pekintöl éjszakra, a khinai 

császárok Versailles-ja

lett vannak a nélkiilözhetlen kaiig ok, melyek - 
Khina éjszaki részében egyaránt szolgálnak fék 
helyül és tűzhelyül.

Képzeljen magának az ember két láb magas és 
hét láb széles emelvényt, mely a szoba egyik ol
dalát egészen elfoglalja; szalmazsákok és posztó
takarók vannak rajta elhelyezve, négy ember köny- 
nyen elhálhat ezen helyen; e szekrény belje tég
lafalazatból készült, s egy, a házon kívül fölülről 
lefelé és befelé vezetett kályhacső segítségével jó
kora széntüzet vagyunk képesek szítani ezen uj- 
nemü kazánban ; vagyonos házaknál külön szol
gát tartanak e czélra; ime ez a khinai kang.

Az enyém csak tűzhelyül szolgál, fölötte szép 
porcellán s más általunk gyűjtött khinai tárgyak 
foglalnak helyet.

Nehány szék, egy zselyeszék, egy csinos asztal 
és egy angol gyártmányú szőnyeg egészítik ki a 
boudoir bútorzatát.

Helyzetem egészen kényelmes volna, ha nem 
lennének a kis ollótlan rákok,*) melyek felemész
tik a fehér ruhát, s rombolják a farészeket; úgy 
látszik ezen utálatos állatok itt is oly közönsége
sek, mint Kliina déli részében.

A mi Tien-Tsin városát illeti, ez most elhagya
tott és kevéssé élénk, jóllehet népessége nem ke
zesebb, mint ötszázezer; utcái tágabbak és vilá
gosabbak, mint a déli városokéi, hanem a házak 
alacsonyak, szegényes kinézésüek, s nagyobbára 
földből, meg vesszőfonadékból épültek. Semmi fel
tűnő épülete sincs, kivéve néhány szép ycimount 
(nyárilak) a folyam partján, és egy igen régi bál
ványtemplomot, melynek neve a büntetések tem
ploma, s mely ékítményeinek különössége folytán 
megérdemli a részletes leírást.

Egy sor fából készült, kifestett és megaranyo
zott szobor tűnik a belépő szemébe, csaknem ter
mészetes nagyságban kivive, melyek a pokolban a 
földi vétségek miatt kiállandó büntetések számta
lan nemeit ábrázolják.

Az első csoportozat egy vidéket mutat; az elő
téren óriási szikla magaslik, rakva vastüskék- 

i k e l; tetejéről apró alakok buknak le, esés közben 
! a tüskékbe ütődnek s szétdaraboltatnak. Ez a 

nagyravágyók  és kevelyek büntetése.
A második csoportozat egy teljesen meztelen 

embert ábrázol két deszka köze szorítva: a bakok 
kettéfürészelésével foglalkoznak. Ez az apagyil
kosok büntetése.

"A harmadikon egy szintén egészen meztelen

*) A molyok családjába tartozó rovar, meleg vidékeken 
m in d e n ü tt  közönségesek, s mint élösdiek, a lakházak beljében 
tartózkodnak,
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asszony van oszlophoz kötözve: beleit kitépik s 
izzó szén fölé rakják, ezután ismét bevarrják. Ez 
egy házasságiÖ rö asszony.

Azután ’ övetkeznek: egy ember, kinek nyel
vét szakítják ki, hazugság és a szóvali visszaélés ; 
egy másik elevenen megnyuzva, árulás; egy asz- 
szony forró olajba mártva: mérgezés; végül egy 
mandarin, kit két malomkerék közt zúznak szét, 
a készülék körül éhes kutyák nyargalnak, hogy 
felnyalják vérét s felfalják az áldozatnak még vo- 
nagló tagjait: szándékos gyújtogatás büntetése.

Az utolsó csoportozat különösen leleményes gé-

A csoportozatok körül az alvilágbeli boszuistenek 
! vannak elhelyezve; őket illeti az elnökölés ezen
■ kínzásoknál; arcaik félelmesen el vannak torzítva.

Végül van még ezen templomban egy nagy vi- 
! dék is fából kivésve, s megrakva alakokkal, kik a 
I jövő élet útját tüntetik elö; nagyszámú csoport a 

paradicsomba vezető utón halad ; a kapuk előtt, az 
ég roppant nagyszakálu ajtónállója van, ki néme
lyeket bebocsát, másokat visszautasít, ez utóbbiak

■ kétségbeesve rohannak egy melység fenekére,
I melynek homályában az alvilági kínzók leskőd- 
' nek áldozataikra.

pezetet tüntet föl. Egy deszkán, mely vizirányosan 
mozoghat, fekszik az elitéit, s egy szabályosan 
felülről lefelé mozgó kés által darabokra szeldel- 
tetik. Ez az útféli rablók büntetése. Mindezen bor
zasztó bábok művészettel vannak dolgozva, s nem 
tévesztik el hatásukat.

A khinaiak által feltalált büntetések meglepők, 
s a művész, ki azokat alakba öntötte, nem tett 
egyebet, mint hogy a Buddha papjai nézetének 
magyarázatát adta.

Buddha papjai, a mint a mondottakból inê gitel
hetni, félelemmel igyekeznek eltölteni a töredel
mes hívek képzelmét, azonban a khinai kevéssé 
hiszékeny már természeténél fogva, s még kevésbé 
szereti megoldani erszénye zsinegét; minek folytán 
az ajtóban ülő papnak derekasan kell verni tam
tamját (dob), az alamizsna, melyen a bűnösöknek 
kellene magukat megváltaniok, nem nagyon gyor
san tölti meg a szerzet erszényét.
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Szalay László halálozási helye Salzburgban. *)
Alig egy éve, hogy elterjedt a gyászhir, mikép 

Szalay László Salzburgban elhunyt, (1864. jul. ! 
17-én) s jelesbjeink száma ismét kevesbedett. j 
Nagy volt a veszteség, érezte is súlyát minden ha- j 
zafi, mert hiszen mindannyian tudjuk, — mint ezt I 
b. Eötvös József a Kisfaludy-társaság ez idei \ 
nagygyűlésén megjegyzé, — „hogy múltúnk és 
jövönkben egyiránt szegényebbekké váltunk

más, midcin a nagy mü, páratlan története bevége - 
zetlenül maradt reánk. Szalay előtt, midőn a tör
ténet Írásához kezdett, a nemzetiség, a magyar 
nemzet jövője lebegett. Ennek szentelte élte leg
nagyobb részét, és magasztos feladatát egészségé
nek, sőt anyagi jobblétének feláldozása mellett is 
betölté. Munkái mindmegannyi nagy becsű adat a 
i hazai történethez, melynek újra alkotója ő vala.

Szalay László halálozási háza Salzburgban. (Rajz. Kelety Gusztáv.)

egy férfiú halála által, ki munkáiban nemzetünk 
egykori nagyságát s életében azon erényeket mu
tatta fel az ifjú nemzedéknek, melyek minden nem
zeti nagyságnak feltételei.“

Hosszú idő, 34 év folyt le attól kezdve, midőn 
Szalay László mint másod éves jogász az irodalmi 
pályára lépett, melyen annyi hirt és oly nevet ví
vott ki magának, hogy veszteségét alig pótolhatja

‘x‘) Arcképe a „Hazánk s a Külföld“ f. évi l-sö számában 
jelent meg.

Szalay minden gondolatát, minden percét a ha
za boldogságának szentelé; egész élete csak egy 
érzés, csak egy szent szeretet vala. Evek tűntek 
el fölötte, haja szürke szint kezde ölteni, redök 
fedék arcát, de ő maga, szive, érzése ép maradt az 
idők, a viszonyok viharai között.

A kitűnő történetiró, nagy államférfi idegen föl
dön zárta be szemeit.

Megrongált egészsége helyreállítása végett 1865 
jun. 19-én indult el Pestről, orvosai tanácsára a 

1 wilbali fürdőt használni. Jun. 25-ig Pécsben mu-
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látott, hol ismerőseit látogatta meg s nehány jele
sebb orvos tanácsát kérte ki.

Becsből tovább utazván, meg aznap d. u. 5 
órakor Salzburgba érkezett, s ott az úti fáradal
mak és a nagy hőség által előidézett fájdalmai 
miatt enyhülést keresve, a vasút tőszomszédságá
ban fekvő „Nelböck“-féle vendéglőbe szállt. A 
kies Salzburg vidéke jól hatott r á , s ezúttal szo
kása ellenére, igen vidám volt és magát üdiiltnek 
érezé, oly annyira, hogy nejének azt irá, miszerint 
távozta óta itt tölté első nyugodt éjjelét. 27-én 
este tovább, Münchenen és Stuttgardton keresz
tül Wilbaldba utazott, hová jul. 1-én érkezett meg. 
A fürdőt kétszer használta, de a betegség álla
pota roszabbra fordulván, kénytelen lön félbe
hagyni.

Jul. 9-én Münchenből jött távirat szomorú híre
ket hozott Pestre. Szalay haza óhajtván jönni, e 
nap érkezett Münchenbe, de e városból tovább

Á Z  ÖS

VI.
Az ismételt földemelkedésnck és siilyedésnek a 

jégkorszakban számos példáját ismerjük. Skandi
náviában a simára dörzsölt vagy kivájt hegyek or
main 6000 lábnyi magasban láthatók a jégjárat 
nyomai; mig a tengeri kagylók 600 lábnyira 
emelkednek.

Az Alpeseken M. Morlot után, a jég uralmából 
négy időszak nyomozható. A »elsőben a hideg leg- 
magasb fokon állt, s a Rhcn jéghegyei a Jura lán
colatig hatottak, sőt ennek szorosain Franciaor
szágba is eljutottak s a neuvchateli tó fölött 2015, 
s a tengerszintöl számítva 3450 lábnyira emelked
tek ; a gránit töredékei, melyeket a jég a Jura 
dél-keleti oldalán 2015 lábnyi magasban hátraha
gyott, a Mont-Blanc keleti oldaláról kerültek.

A másodikban a jég elhagyá a Jura hegyeket, s 
az Alpesek völgyeibe vonult; mit Morlot számí
tása szerint legalább is 1 0 0 0  lábnyi sülyedés kö
vetett. E kor képlete, az elolvadt jég és túláradt 
folyamok özönvize által, homok és kavics ágya
zatokból keletkezett, s tetemesen emelé az alpesi 
völgyek színvonalát.

A harmadikban a jéghegyek ismét óriási mér
vekben növekedtek; de nem hatottak a Juráig, 
bár elboriták a genfi tó partjait, s több helyt, a 
Jura közelében eső völgyekben roppant ágyazato
kat halmoztak egymásra.

A negyedikben a jéghegyek ismét visszavonul
tak, s fokonként a jelenkori helyzetbe jutának. 
Képleteit, a mostani folyók és tavak partjain, 20,
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nem mehetett. Itt találta öt hozzá siető neje, ki az
tán a beteget, saját kívánsága és orvosi tanács 
folytán, Salzburgba átszállittatá.

Salzburgban Szalay a „Hőtel Melböckbc kí
vánt szállani, nemcsak azért, mert ezen, egy kis 
kert közepén fekvő vendéglő a vasúthoz legköze
lebb esik, hanem azért is , mert már több Ízben 
oda szállva, otthonosabban érzé magát. Alig pár 
napot tölthetett itt, alig hogy az orvos által nyúj
tott remény valósulásának csekély jelét adá: a 
nagy történetiró már jul. 17-én deli 2  órakor neje, 
gyermekei és édes testvére karjai közt elbúcsú
zott e földi pályától, melyen annyi babért aratott.

S most midőn földi maradványai a haza földé
ben aluszszák örök álmukat, halála évnapjára, 
megemlékezésül közöljük a Salzburgban levő 
Nelböck-szálloda rajzát, melynek első emeleti, a 
jobb sarkon levő szobájában halt meg.

ж  r .

m b e r.
50,100 és 150 lábnyi magas murva iépcsőzctek je
lölik, melyekben, Morges mellett, mammuth cson
tok is találtattak, s különösen az 50 lábnyi magas 
lépcsőzetbe helyezendő a Morlot által annyi gond
dal tanulmányozott Teniére patak ujabbkori del
tája, mely főleg arról nevezetes, hogy eltérő mély
ségben a római, a bronz, s az újabb kökorból em
lékeket tartalmaz, s hogy alakulása, tekintve a je
lenkori üledék haladását, vagy 1 0 , 0 0 0  évet igé
nyelt.

Ugyanezen patak mentében a 150 lábnyi magas 
lépcsőzeten, egy régibb delta fedeztetett fel, mely 
az előbbit tízszer meghaladja, s keletkezése Mor
ton szerint, tizszer annyi időt, tehát 1 0 0 , 0 0 0  évet 
kívánt; s ebbe helyezendok az emberiségnek azon 
képviselői, kik a „Pliocen- utáni“ korban az 
elefánttal (E. primigenius) együtt éltek.

VII.
Skótia hegyein ajég hatása 3000, a hideg-ten

ger üledékek és szirt-töredékek 1550‘, s a tengeri 
kagylók 525 lábnyi magasságig jelentkeznek ; mi
ből az eddig feltételezett 5 —600 lábnyi siilyedés- 
nél sokkal mélyebbet szabad következtetnünk, s 
tán nem alaptalan azon vélemény , hogy a jégkor
szak kezdetén, vagy ehez közel, volt oly idő, mely
ben Skótia legnagyobb részét tenger boritá.

Walesben, 1400 lábnyi magasban találtattak 
tenger-üledékek és kagylók; s Ramsay tanár a 
jégkorszakban Walesre vonatkozólag két emelke
dést és egy közbeeső sülyedést feltételez, melyben
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a föld 2300 lábnyival alantabb állt a jelen szinvo- gerrel együtt, körülbelül a 60-ik fokozatig el fog 
nalnál. enyészni, s Irland, Anglia, Franciaország, Dánia

Irland ban, Angliában a jégtenger kagylói hat, és Novégia szakadatlan területet képezend. •) 
sőt hétszáz lábnyi magasságban is fellelhetők ; mi Nem mondjuk, hogy a földemelkedések és sü- 
helyenként legalább is 600 lábnyi sülyedésre mu- lyedések szükségkép úgy történtek a múltban, mi
tat. Lgyéhiránt Angliában a jég uralma alatt négy ként feltételeztetik ; de a szerves életnek elosz- 
időszakot lehet megkülönböztetni. tása s rendszeres haladása keletről nyugat felé azt

Az elsőben a föld körülbelül 500 lábnyival ma- tanusitja, hogy л britt szigetek a „Pliocen-utáni“ 
gasabb volt a jelen színvonalnál. A második a időkben is összeköttetésben voltak egymással s az 
nagy sülyedés kora, melyben Anglia éjszaki része, európai kontinenssel.
Skótia és Irland, szigctcsoportozattá lön. Ez idő- A jövőre nézve, hahogy ez is célja volna a tu 
ben történhetett, hogy a skandináviai növények és dománynak, csak annyit állíthatunk, hogy a föld
aliatok cláradtak Britannia földen, sót egyedüli rcszek ismételt összeköttetése nem lehetlen ; mert 
lényéi voltak a szárazon maradt és hótól ment ez emelkedésnek nemcsak éjszakon, hanem a déli 
részeken. részeken is számos példája van.

A harmadikban a föld ismét emelkedett 600, Tengerparti kirándulásaimban sokszor felkeres- 
sőt Ramsay szerint Walesben 1400 lábnyira, s a tern Hastings közelében ama regényes római vár- 
jégtenger üledékei és idegen szirtei szárazzá lő- romot (Pevensey), hol 1066-ban Vilmos a hóditó 
nek. E második emelkedésbe helyezendő a konti- kikötött; a vár falain még most is láthatók a hűl- 
nentalis német flora vándorlása a britt szigetbe, lámok nyomai, s a tenger jelenleg három mértföld- 
hol a skandináviai élet magaslatokra szorult; s va- nyíre esik a vártól.
iószinüíeg ez időszak végén történt azon emberek Néhány hó előtt a déli partokon meglátogattam 
bevándorlása, kik együtt éltek az elefánttal (E. Winclielsea városát, mely egyike volt a hires „Cin-
antiquus), a rhinocerossal (R. hemitaechus), s a hip- que-Ports“ kikötőknek, s Erzsébet királynő ko- 
popotamussal (H. major.) A negyedik időszakod rában, élénk kereskedése miatt, második London- 
ujabb sülyedés jellemzi, melyből elvégre eléállt a nak neveztetett;—„atenger visszavonult“, mondja 
szárazföldjeién alakja. a vidék népe, Winchelsea kereskedése megszűnt,

Ez időszakok, raeglepöleg a svájci jégjáratra s csak arról nevezetes, hogy kikötő nélkül még 
emlékeztetnek; de a tudomány jelen állásán még mindig a királyi kikötök sorában áll. 
nem lehet meghatározni, mennyire egyeztek meg ez így van máshol is. A szicíliai csontbarlangok ál
utóbbiakkal. Európában a jéghegyek legnagyobb lat-maradványai oly meglepöleg hasonlítanak 
kifejlése hihetőleg az Alpesekben keresendő, me- az afrikai emlősökhöz, miszerint igen hajlandók 
lyek hatása alatt meg kellett hülni a Közép-ten- vagyunk hinni, hogy Európa újabb geológiai kor- 
gernek ; az éjszaki kagylók tulnyomósága Szicília szakban is összefüggött Afrikával.
„Plio cen-utáni“ képleteiben csak igy magyaráz- Szicília és Afrika közt a tenger oly sekély, hogy 
ható. az összeköttetés idővel ismét létre jöhetne, hacsak

oly földemelkedést feltételeznénk, minőt SzardíniaTTTTJ j
szigetén, acagliári déli partokon tapasztalunk, hol 

Hogy elképzelhessük , minő lehete Európa a Albert de la Marmora számítása szerint, a tenger
jégkorszak legmélyebb sülyedése alatt, szabadjon fenék történeti időkben 300 lábnyira emelkedett, 
feltételeznünk , hogy éjszak-nyugati Európában a Hasonló emelkedést tanúsítanak Kreta és Kandia 
sülyedés hasonló volt a britt szigetek sülyedéséhez, j nyugati partjai, az egykori kikötök szárazzá lö- 
tehát 1300—2000 lábnyi. Ez esetben Angliából ! nek, s a régi városok romjai viz alá kerültek.
Skótiából és Irlandból csak itt-ott merülendnek fel í

1 jX
apró sziget-csoportozatok; mig Európa éjszak
nyugati részeaz51-ik szélességi fokozattól a 60-ig Midőn az ember régiségéről szólunk, igenkter- 
elmerülend, s Norvégiának és Svéciának ecak kö- mészetes, hogy mindenki éveket keres, s azt kér- 
zepe fog nagyobb szigetként a sik tengerből fele- dezi: mennyire esnek tőlünk azon ős idők, me
melkedni. lyekben csalhatlan nyomait találjuk az embernek?

És most vegyük az ellenkezőt, emelkedjék An- , , A ... ,, . , „ . a. ril T ..
J J *) E feltételezett sulyedest es emelkedést bír. Ch. Lyell

glia, Európa éjszak-nyugati részeivel együtt, túl a (Antiquity of Man) szép térképekkel ábrázolja; s itt egyszers-
jelen színvonalon csak 600 lábnyival, S vájjon mivé 1 mina megjegyzem, hogy eddigi adataimban főleg öt kö 
lenne Európa? A doveri szoros, az éjszaki ten- I vettem.

H A Z Á N K  S A K Ü L F Ö L D  459



Tudósaink e kérdésre eddigelé csak gyanitólag, kísérlet áll a tudomány rendszerében ; mert egyes 
azon évekkel feleltek, melyekkel a negyedik kor- elszigetelt adatokon alapszik, s mert a színvonal 
szak földemelkedéseit számiták. Tájékozásul álljon változatai helyenként gyorsabban is történhettek; 
itt egy példa. de a jégtenger üledéke, s az éjszaki élet rendes

Ha a színvonal változatai úgy és oly fokozatok terjedése és szilárdulása átalában arra mutat, hogy 
ban történtek a múltban, miként jelenleg Norve- a hideg fokonként növekedett, s hogy a földemel- 
giában és Svéciában, hol egy század alatt az emel- kedés fokonként haladott azon korban, melynek 
kedés átalában két és fél lábnyira számittatik, ak- az ember tanúja volt, s durva kötegyvereivel küz- 
kor, mondja Sir Ch. Lyell (i. m.) a jégkorszakban dött a rég kihalt Őslények ellen.
Britannia ismételt emelkedését és sülyedését kerek Tömkeleg áll előttünk, de sötét utaira korunk 
számban 180,000 évre lehetne tenni, nem számítva haladása minden lépten nyomon világot áraszt, s 
azon közbeeső időszakot, melyben a száraz föld az ősember története, mely nehány év előtt hiú 
színvonala s a tenger-fenék mélysége nem váltó- ábránd volt, mindinkább szilárdul. Haladásunk 
zott; pedig hogy ily nyugpontok voltak, ezt a egyik jellemző ismérve, hogy diadalait azon a téren 
„Pliocen-utáni“ képletek alkata és tartalma egy- ; üli, melyet apáink tulhelyeztek a természet körén- 
iránt tanúsítja. R ó n a y  J á c in t

E számítás értéke feltételes, s jelenleg csak mint j

A to u l o  ni  g á l y a  rabok a bagnoban.
— Rasch G. után. —

Piros, sárga és zöld — ezek a gályarabok színei tózkodási helyök, honnan amaz óceánon túli egész- 
a touloni bagnoban. Piros felöltönyben sárga nad- ségtelen tartományba történik az átköltöztetés, 
rággal, sárga, piros avagy zöld szinti számozott hol a visszatérésről többé álmodnia is alig lehet 
sapkával, lábaikon a vasgyürükhöz csatolt lánccal azoknak, kik a bagnobeli fogságot szerencsésen 
találtam őket mindenfelé a kikötő-parton, a hajó- átlábolták. Mint gyarmatosokat telepitik le ott őket, 
gyárban és műhelyekben, a hajón, a nagyszerű hogy ezen minőségben lepje meg a halál a szeren- 
fegyvergyár udvarán, melynek területe mintegy csétleneket. Egy reménységök mégis marad a 
2100 négyszeg ölből áll, körvonala ez épületnek visszatérketésre, a megkegyelmezés. Minő valószi- 
több mint 5 kilometer, azaz 3000 Öl. Láttam 16,20, nütlen reménység ez, hanem mindamellett is jobb 
30 éves üde piros arcú foglyokat, de láttam 50— a semminél!
60 éves aggastyánokat is közöttük, hófehér fürtök- M;dön politikai okokból nehá évet a m dc. 
kel, redos homlokkal; emelt fővel járók között burgi bástyafogbázban töltöttem el; gyakran ösz_ 
gornyeteg hatuakat, va amennyiek lábán csörgő szejöttem ott várbeli rabokkal> kik húsz-harminc 
lánccal. Söpörtek az utcát es a kikötő partot, а ко- 6yi fogságra W tak kárhoztatva. Husz-harminc 
vacs- es asztalosmühelyben eme tek a kalapácsot, éyre elitéltetés an inak tünik föl mint a bizo
szorongattak a harapófogót, toltak a gyalut,— egy u ,,, ... ............... -Л . . . . . ., 1 . J halál a tomloc uregeben. Es valamennyien bízni tud-szoval mindenütt minden léptén nyomon talál- , , , , , , . , ., . A j J 1 tak a megkegyelmezesben. — Az első gályarab,koztam velők, az emberi társadalomnak eme meg- , . , . - , , . , ,,. ... . I i*i Al ... , kivel a touloni fogházban szót váltottam, egy öregvetettjeivel, kikre egyetlen egy jövendő várako- , u , TT . , ®
•i n  ' l iái Л . , 1M ember volt, közel hatvan éves. Harminc évet töl-zik — Cayenne es a halál. Cayenne és a halál ..... . / , . . r . ,i, j. ^  tott mar a bagnoban, mivel a regi törvény szerintmondám, nem pedig Cayenne vagy a halál, mert A , , * , , .  ̂ f  ,л л . , . , л , ,  , mondatvan ki az itelet feje fölött, az átkö tözte-Cayenne egyértelmű a halállal, es évről évre egv- ,. , . . „  J 9

másután számaik sorjában mindnyájokat elköltöz- esre nem sz mit atott. ozzá intézett szavaimra
tetik Cayennebe, minden évben két, úgynevezett " P, T  ° ’ ГеШёН’ h°gy majd
bűnösöket szállító hajón, elviszik őket, hogy ке^ е1™е‘ И>- Nemcsak Magdeburg várának bás- 
vissza ne térjenek többé so h a -so h a !  A régi W om\oc(ílben’ hanem a touloni fegyvergyárnak 
törvénykezés elitélte a bűnösöket a bagnobeli fog- udvaraiba" 13 ,eme véSsö гетёпУ kecsegteti hát a 
sagra, az 18o2-ki újabb törvény szerint a bagnóra
és átszállításra Ítéltetnek. Azon embernek sapkája zöld szinü volt. Többe-

A touloni hagno az ujabbkori törvények értei- ^ttam már ilyen szinü föveggel.
mében nőm más, mint a raboknak ideiglenes tar- — Minő jelentősége van a zöld sapkának ? kér
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dezém vezetőmet; — mert a mint láttam, piros és 
sárga sapkát is hordanak.

— A zöld sapka azt jelenti, — válaszolt az őr, 
— hogy a fogoly életfogytiglan való rabságra van 
elitélve.

Ezen felelet után úgy tetszék nekem, mintha 
mindenik sápadt barna arcról az élethosszanti fog
ságot olvasnám le, ha mindjárt egyik-másiknak 
nem lett volna is azok között zöld sapkája.

Némelyikük veres felöltönyének sárga ujja volt.
— Mit jelentsen a sárga ruhaujj ? kérdezém 

az őrt ?
— A sárga ujj azt jelenti, — lön a válasz — 

hogy az illető másod Ízben van a bagnoban.
— Hanem vannak talán olyanok is, kiknek fel- 

öltönyén mind a két ujj sárga szinü, hanem olyat 
még nem láttam, s mi ennek az oka :

— Mert azokat egyenest átviszik Cayennebe, 
felelt az őr.

Eszembe jutott V-ik Károly császárnak ama 
halálitéletet rendelő parancsolata, mely minden 
harmadizben lopáson kapott tolvajt kötél általi 
kivégeztetésre itél.

Ekkor érkeztünk el a vizmeder közelébe, hol 
a hajókat javítják ki, egy magas kapuhoz, melyen 
nagy fekete betűkben vala olvasható: „Bagne“ — 
bagno. Ez volt tehát a bejárat ama borzasztó

helyre, melyhez méltók leendettek Dantenak ama 
nevezetes szavai, miket a pokolról mondott: „Las- 
date ogni speranza, vox eh1 entrate!“ („Ti, kik be
léptek ide, hagyjátok künn a reménységet!“) 

Midőn át akartam lépni a küszöböt, az ott őr
ködő katona utamat állotta. Vezetőm tudtomra 
adá, hogy a bagno megszemlélése csak a kikötői 
biztos különös jóváhagyása mellett engedtetik 
meg. A kikötői biztoshoz vezettetém ekkor maga
mat. Azon nyilatkozatomra, miszerint a múlt 
években Párisnak minden fogházát felsőbb enge
dély folytán sorra jártam és tanulmányaimat Né
metországban közzé is tettem, kijelenté, hogy ö 
egyedül a szárazföldi bagno megszemléléséhez 
adhat engedélyt, de a vizi bagnonak, a rabok gá
lyáinak megszemléléséhez szükséges, hogy magá
tól a touloni kormányzótól eszközöljek ki egy ira
tot. A kormányzóhoz vezettettem el tehát maga
mat és egy óra múlva ismét a rettenetes kapu 
előtt álltam, kezemben egy Írással a kikötői fel
ügyelőhöz, melyben emez fölhivatik, miszerint ne 
csak a fogházak termeit nyittassa meg előttem, ha
nem a gályákra is vezettessen el. Egy odavaló hi
vatalnokot adtak mellém vezetőül, a katona, a ki 
az imént utamat állá, félre lépett, és én megkez- 
dém a szomoru vizsgálódást.

(Vége következik.)

E g у h é t t ö г t é n e t e.
— Julius U>. —

Közelebb Budapest természeti szépségeit s 
nyári életének egy oly sajátságát dicsértük, me
lyet a világvárosok is méltán irigyelhetnek; most 
ellenben — más történetek hiányában — egy visz 
szataszitó tulajdonságát vagyunk kénytelenek el
mondani.

Mérsékelt égövünk alatt tán egy pont sincs, hol 
a hév és légmérök higanya oly kétségbeesett szö
késeket tenne föl és alá, mint nálunk, hol e megle
pő esésekben tán még a losonci vaspálya részvény- 
papírjai sem versenyezhetnek vele. Igaz, hogy a 
teremtett világban semmi sem állandó, csak a vál
tozás, de a szélsőségek ily egymást váltása mégis 
különös, sőt boszantó oly éghajlat közepén, mely 
magáról azt hiteté el az emberekkel, hogy jóban 
és roszban rendesen mérsékeli magát. Dehogy 
mérsékeli; sőt hogy kicsapongó szeszélyeit minél 
jobban éreztesse alattvalóival, néha Afrikából kér 
kölcsön egy csomó hőséget és fojtó szelet, majd a 
másik órában egy kis kamcsatkai csípős hideggel 
lep meg bennünket. Néha egy napon, mint pél

dául a múlt hétfőn, az időjárás mindenféle kelle
metlenségein keresztül visz, s a zaklatott levegőt 
és embereket egy percig sem hagyja pihenni. — 
E nap délutánjáig már egy hét óta olyanok va- 
lánk, mint Heine ismeretes pálmája; negyven 
fokú hőségben — égve és sovárogva — álmodoz
tunk észak fenyőiről. Szerencse, hogy nincs as
phalt kövezetünk, mert különben most a felolvadt 
szurok fekete tengere folyta volna körül házain
kat, még több bűzt terjesztve, mint a mi itt min
denféle szemét, megrekedt levegő és iszapos csa
tornák rósz szagából conglomerálódik. Az égető 
nap valóban nyilazni kezdett megint, mint a haj
dani mesés világban, midőn a haragra gerjedt 
istenek az ö sugaraival sujták le a fölfuvalkodott 
és vétkes halandókat. Még a mi mindent próbált 
dervis barátunkat, Vámbéry Ármint is, ki oly di
csőségesen tudott dacolni a khivai kánság égető 
hevével és szórajával, rögtön elriasztá körünkből. 
Alig hogy Londonból megérkezett, idehaza az 
„égető kutyácska“ (a mint Csokonaink a kániku
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lát nevezte,) goromba szelindek módjára rohanta ! 
meg, úgy hogy azonnal tovább futott innen, men- 
helyet keresve (maga sem tudta: hol,) vagy a Ba
laton hüs partjain, vagy Koritnyica még hiisebb 
völgyében. Boldogok, kik most e mindig zöld fák 
alatt, mindig fris kútfőknél, mindig harmatos fii- 
vön élik idilli világukat, migmi, (az ipar vagy szel
lemi foglalkozás napszámosai), mondjunk nagyot: 
a civilizátió szikláin, szűk házsorok közt, a köve
zeten égünk, várván a könyörületes felhők érkezé
sét. Sokáig vártunk hiába, mig végre megérkez
tek, s az ég egészen beborult tőlük. íme, itt volt a 
jobb idő reménye és kilátása! De alighogy egy 
pár csöpp hullt belőlük a szomju földre, visitó sze
lek, megannyi gonosz szellemek módjára, támad
tak föl ellenük, hogy a jó emberek reményét me
gint csak elverjék. (Sok szép kilátással járunk az 
életben igy.)

Szomorú látvány ilyenkor végig nézni a tág 
Dunasoron, a váci és országúton, vagy a hosszú 
kerepesi vonalon a Rókus kórház felé. A Szá
mumtól se lenne semmivel sárgább vagy fojtóbb a 
levegő. A házakat sürü porgomolyok örvénye bo
ntja el. A mi szemét, ringy-rongy, homok és mész- 
hulladék hónapokig összegyűlt utcákban, zugok
ban és mindenféle rejtett helyeken, az mind ott 
kavarog a légben, üvoltve és végig rohanva utcá
kon és udvarokon. Eszünkbe jut a barbárság egy
kori vad berohanása a polgárisultság földjére. 
Eszünkbe jut minden, többi közt az is, hogy nem 
lenne-e üdvös e szem és tüdőrontó porrohamok 
közt — valami képzelt hatalom parancsára — 
egy kissé megsétáltatni az egész városi tanácsot, 
és a méltóságos gróf Szapáry Antal által képvi
selt, s ennélfogva méltóságos lassúsággal haladó 
mindazon polgárokat, kik a vizvezetékről már 
egy pár év óta gyüléseznek, ép úgy, mint a Fáy 
András hires varjai ? Talán jobban sietnének egy 
kicsit, ha a szél az ő szemöket is teli szórná maró 
homokkal, s eszokbe jutna, hogy nemcsak a köz
egészség, hanem a város tisztasága is azon ügytől 
függ, melyet ők nagy idő óta mozgatnak ugyan, 
de csak oly lassan, mintha csigák volnának egy 
szaladásra készitett kocsi elé fogva, néha meg 
épen visszafelé, a legpompásabban utánozva a rá
kok mozgását.

Egy magyar mágnás (gr. Andrássy Manó a b. 
Eötvös lapjában) közelébb újra felszólalt „Pest 
érdekében“, s emlegeti Széchenyinek a fővárost 
szépitö terveit, s aztán a magáét is, t. i. az al-du
nasori rakpartra teivezett üveg fodelíi kettős ba
zárt, mely nagy áruhely s egyszersmind sétány 
lenne. A nemes gróf ugyanazt teszi, mit a journa-

listák szoktak: javasol, fölelevenit szunnyadásnak 
indult régi jó terveket, s — buzdít. Szép tőle; de 
még szebb volna, ha puszta buzdítás helyett, a mit 
mi is könnyen elvégzünk, oda állna a cselekvés 
élére — a hova már nemcsak toll, hanem egy kis 
áldozat, pénz is kell, a mi pedig nem mindnyá
junktól telik. Haafőianguak mennének elöl, mint 
mentek az akadémiai palota alapításában, a többi 
tehetősb osztályok tagjai is minden bizony nyal kö
vetnék jó példájukat, és sok oly terv vagy válla
lat léphetne könnyen életbe, melyekről most csak 
akkor szoktunk álmodozni, ha néha néha különös 
kedvünk jő fellegvárakat építeni.

A Pest körüli csatorna, melynek tervét egy de
rék mérnök most újra kidolgozta, a Rákos beer- 
dősitése, parkok, ligetek, vízvezeték s az uteák 
célirányosabb rendezése: megannyi, szégyenünkre 
ránk maradt tervhagyományai Széchenyinek, oly 
forma emlékek, mint ama múzeumi nagy csatabár
dok és mázsás gerelyek, melyeket nagyapáink — 
ha élnének — most is könnyen megforgatnának 
izmos, velős karjaikkal, mig mi — az elpuhultabb 
ivadék — meg sem tudjuk többé mozdítani.

Mi megelégszünk a meddő panaszszal, hogy Pest, 
dacára gyönyörű fekvésének, nagy folyamának, — 
melynek vize ezer csövön vezetve szerteszét, ál
dást hintene mindenütt épen úgy, mint a keleti 
szent folyam, — dacára emelkedő házsorainak s 
eleven kedélyű népének, még most sincs elég vonz
erővel sem az idegenekre, sem a főranguak na
gyobb részére. Hogyan is volna, mikor nem bir 
nekik adni egy ital jó vizet, egy szeméttől ment 
sétahelyet, egy kis egészséges levegőt!

Igaztalanok vagyunk — vetheti ellen némely 
olvasónk, —■ hogy nagy áldozatokkal járó vállala
tok letesiteset kívánjuk akkor, midőn az élet leg
szükségesebb kellékeire sincs elegendő pénzünk. 
— Nincs azoknak, kik bajjal élik világukat. De 
még mindig van egy vagyonilag gazdag osztá
lyunk, mely a fényűzés mulékonyságaira évenkint 
milliókat költ, mert hiúsága inkább a magánéleti 
pompában, mint a közélet nagyszerű törekvései
ben keres és talál kielégítést.

Pedig a fényűzés nálunk oly hiba, melyet még 
a nemzetgazdászat sem tudhat akként védeni , 
mint nyugat virágzóbb országaiban. Ott nagy gyá
rak munkásait, széles körű iparágakat s egész 
néposztályokat segélyez az, s a brüsszeli csipkékre, 
párisi szőnyegekre és sevre-i porcellánokra ki
adott összegek kenyeret adnak száz meg százeze- 
rek kezébe. De nekünk magunknak nincsenek 
fényűzés! gyáraink , s mindazzal, a mit csillogó 
piperékre kiadunk, idegen s nálunk sokkal gazda
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gabb népek jólétet növeljük csupán. Oly csator
nába dobjuk tehát pénzünket, mely alig ád vissza 
nekünk valamit. Ellenben, ha le tudnánk mondani 
a fényűzés tulságairól, s az igy megtakarított ösz- 
szegeket hazai gyümölcsöző vállalatokba fektet- 
nök, munkát adnánk saját szegény népünknek, 
biztosítanék tulajdon jólétünket s kényelmesebbé 
tennök az életet, mindenekelőtt hazánk föváro 
sában.

E nagy föladat teljesítése leginkább az előke
lők vállvetett akaratától függ ; náluk van a va
gyon , tekintély, példaadás hatalma; s ha buzgó- 
ságukat, mely most szerte ágazván, erejét veszti, 
egy-egy kiváló cél kivitelére összpontositni tud
nák : kétségkívül sok nagy terv, mely most agy
rémnek látszik, gyorsan lépne életbe az egyesü

lés roppant ereje által, mely Angolországban éven- 
kint uj meg uj csudákat müvei.

Midőn Pest szépítéséről álmodozunk, nem es
hetünk a gyanúba, hogy a nyári hőségtől s a sze
les ifjú főváros porától gyötörve, kedvünk jött 
megmt egy meddő buzdítást szónokolni el — sa
ját házunk érdekében, mely csak a Ciceróknak 
van megengedve. E tárgy nem csupán kényelmi 
oldallal bir. Maga a közelébb felszólalt gróf hely e- 
sen jegyzi meg: „mennyivel nagyobb volna szere
pünk a birodalomban; mennyivel könnyebben 
volnának megoldhatók maguk a nemzeti kérdé
sek is, ha Pest nagy újítások által valódi központ, 
Magyarország szellemi és anyagi életének viszsza- 
tükröző székhelye — volna.“

Va (Inai K aroly.

U j d o n
* (ßzalay László magyar történelme) már rég le 

van fordítva németre, de mindeddig nem jelenhe
tett meg, mivel Szalay annak kiadását mindig el- 
lenzé. A forditó: Krigsau udv. tanácsos, ki 1849/ 
után Erdélyben viselt állam hivatalt, s bár Bach 
bárónak sógora volt, folyvást ellenzéket képezett 
vele. Krigsau megtanulva a magyar nyelvet s meg
ismerkedvén hazai viszonyainkkal, baráti érzel
meket táplált irántunk. A napokban Béesbe hív
ták, hol az uj minisztérium alatt fontos tisztséget 
szántak neki.

* (A liorvát országgyűlés,) melynek megnyitása 
jul. 17-ére volt kitűzve, aug. 28-ára halasztatott el.

* (Majlátli György) magyar kancellár ö excja, 
ki eddigelö Bécsben egyik szállodában lakott, jul. 
1 2 -én a kancelláriai épületbe költözött át.

* (A pozsonyi koronázási egyház) újjáalakításán 
már folynak a munkálatok. Ez esemény a művészek 
figyelmét is nagy mértékben fölkeltette, miután 
ezen egyház, a mellett hogy a magyar királyok ko
ronázási helye, egyszersmind nevezetes történeti 
műemlék.

f  (Bugát Pál,) Az akadémia palotájára jul. 9- 
én gyászlobogót tűztek ki. Egyik legrégibb rendes 
tag, dr. Bugát Pál halt meg 70 éves korában. Öt 
még az akadémiai igazgatóság nevezte volt ki 
1830-ban. Az érdemteljes tudós hosszú pályája 
alatt több természettudományi és orvostani mun
kát adott ki, 1831-től 38-ig szerkeszté.az „Orvosi 
Tár“-t, egy ideig Schedel (Toldy) Ferenc társasá
gában. 1848-ban Magyarország főorvosává nevez
tetett ki, ez állomást azonban 49-ben elveszté, s az 
erre bekövetkezett korszakban pesti egyetemi tan
székétől is megiosztatott. Nyelvészkedéssel is fog-

s á g o  k.
lalkozott, s utóbbi időben szócsintana miatt emle
gette gyakran a napi sajtó és a nagy közönség.

(Kubinyi Ágoston) véglegesen nyugalomba he
lyeztetett, s a muzeum igazgatását csak addig foly
tatja, mig utódja kineveztetik. Ez állomásra a hiv. 
lapban pályázat van hirdetve.

* (A pest-losonci vaspályatársulat) csődöt mon
dott. Pár nappal előbb a bécsi előkelőbb bankár
házak egyike, Schuller és társa, fölfüggesztette 
fizetéseit; a losonci vasutrészvények nagyobb ré
sze ott volt letéve, s a 2 0 0  frtos vasutrészvények 
rögtön 30 frtra s később még kevesebbre estek le.

* (A pesti állatkert) alapszabályai a magyar 
kancelláriától lielybehagyva visszaérkeztek. Álla
tok is szép számmal vannak már összegyűjtve, s 
újak folyvást érkeznek. így még csak buzgalom 
szükséges e hasznos és gyönyörködtető vállalat 
életbeléptetésére.

* (Dr. Tormay Károly,) pestvárosi főorvos és a 
Rókus-kórház igazgatója sok buzgalommal viselt 
kettős hivataláról lemondott.

* (Kovács Mihály) derék festőnk ismét vissza
utazik Spanyolországba, honnan a múlt december
ben jött haza, itthoni ügyeit rendbe hozni. Több 
megrendelés teljesítésére siett Madridba.

* (Vámbérу tatár molláhja,) ki egy év óta van 
hazánkban, jói megtanult magyarul, s most állo
mást nyert a m. akadémia könyvtáránál, hol keleti 
nyelvismereteinél fogva remélik hasznát vehetni. 
Vámbéry, ki legutóbb Londonban dsagatai szótár 
készítésével foglalkozott, e napokan a koritnyicai 
fürdőbe rándult.

* (Sz. Kalocsa Róza) „Nőnö vendékek irály- 
tana“ cimü tankönyve bocsátott ki előfizetési föl
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hívást. Rég érzett hiányon akar segitni a szerzőnö 
e müvével, melyet pesti nőnöveldéjeben sikerrel 
alkalmazott módszer szerint dolgozott ki. Előfize
tési ára 70 kr.

* (A pesti vizvezetés) ügyében határozó lépés 
történt előre. A várostanács megszavazta a vizve- 
ték nagyszerű kiterjedésben fölépítésére szüksé
ges évenkinti 36,000 frtot, miért a vállalkozók köz
ségi célokra naponkint 2 0 , 0 0 0  akónyi viz szolgál
tatására kötelezik magukat.

* (A szárazföld legnagyobb gőzmalma) a Pesten 
tervezett „Concordiau lesz, melyet Wechselmann 
építész a részvényesek megbízásából, e hó 6 -án 
kezdett el épiteni, a Ferenc-városban a soroksári 
sorompó mellett. E roppant épület öt emeletnyi 
magas lesz, s mig legnagyobb malmaink csak 2 0  

—30 járatuak, a „Concordiá-“t 60 őrlési járatra 
rendezik be.

* (Az eperjesi főiskola javára tervezett ausztrá
liai bazár) nem jön létre, mert dr. Rochlitz Kál
mán, ki erre indítványt tett s kivitelére ajánlko
zott, most már kevés sikert igér e vállalkozásnak 
az Ausztráliában is elterjedt pénztelenség miatt.

* (Forróság és fagy.) Mig Pesten a legnagyobb 
forróság uralkodik, e hó 3-dikáról kelt gömörme- 
gyei levélben azt Írják, hogy ott nagy hideg jár, 
és prémes öltönyöket viselnek. A veteményeket a 
hideg nagy részt elfagyasztotta.

* (Kivándorlás) Szegedre egy törökországi ke
reskedő érkezett, ki arról a vidékről 300 magyar 
földmivelö családot akar kivinni Adrianopol tájé
kára , hol művelésre való földet ingyen kapnának. 
Mint beszélik, a múlt évben sikerült neki 150 csa
ládot szép ígéretekkel kicsábitani.

* (Névmagyaritás.) HerzfelderVilmos pesti nagy- 
kereskedő s gyömröi birtokos „GyÖmrői-wre vál
toztatta nevét.

* (A bécsi fegyvertár számára) Zrinyi Miklós 
nagy márványszobrát nemrég végezte be ifj. b. 
Vay Miklós, kinek a technikai kivitelben Izsó is 
segédkezet nyújtott. Engel, Rómában működő 
szobrász hazánkfia pedig Nádasdy Ferenc, a nagy 
katona szép álló szobrát készité el, mely szintén a 
bécsi fegyvertár diszcsarnokát fogja ékesíteni.

* (Az élclapokat) a birodalmi tanácsban is figye
lemmel kisérik. A múlt heti ülések egyikén Schmer
ling a „Figaro“ legújabb számát vitte a terembe, 
8 a lap utolsó lapján levő rajz, mely a miniszter- 
krízisre vonatkozik általános derültség között sorba 
mutattatott az egész házban; végül Plener kezébe 
került.

* (Elgázolás) Hesz tábornagy Bécsben jul. 11-

én a mint az urak háza ülésére ment, egy egyfogatu 
bérkocsi által elgázoltatott, s fején súlyosan meg
sérült.

* (Schmerling utódaj, gr. Bel eredi Rikhárd 1823. 
febr. 1 2 -én született. A hivatalnoki pályát, mint 
gyakornok, a negyvenes években kezdte meg. 
1848-ban lemondott akkori állásáról, a morvaor
szági kerületi biztosi tisztről, s csak 1854-ben vál
lalt ismét hivatalt, s ekkor nőül vette b. Weiden 
táborszernagy leányát. Fokonkint feljebb haladva 
múlt évben Csehország helytartója lett. Termetére 
nézve alacsony. Mint Írják, mély tudományu fér
fiú, a latin nyelvet tökéletesen érti s ékesszólása 
sem mindennapi.

* (Egyik bukaresti lap) dicsérő cikket közöl 
Karácsoni Károly sóbánya-mérnök hazánkfiáról, 
s úgy mutatja be olvasóinak, mint az ottani sóbá
nyák újjá teremtő geniusát. Ily elismerés idegen 
iránt — Romániában a legritkább esetek közé tar
tozik. E lap, a „Reforma“, szerkesztője Valenti- 
niano tősgyökeres románsága mellett is nagy tisz
telője a magyar nemzetnek és intézményeinek, 
sőt minden időben ki is merte mondani, hogy sze
reti a magyarokat.

* (Amerikai lapok) nagy dicsérettel emlékeznek 
egy pesti születésű énekesnőről, Kanissa Annáról, 
ki New-Yorkban folyvást rendkívüli tetszésben 
részesül.

* (Különös öngyilkosság.) Egy Puskás nevű pesti 
napszámos a kültelken levő téglaégetőknél, öngyil
kossági szándokból föltette magában, hogy annyi 
pálinkát iszik meg , a mig meghal. E borzasztó 
szándokot végre is hajtá. A váci-uton levő pálin
kaboltokat sorban járta s a midőn már a második 
itcét itta, összerogyott és szörnyet halt.

Képt a l án  y.

A 28-ik számban közi ott képtaláuy értelme .* nMinden haszta
lan szó időtöltés. “

Pest, 1865. Nyomatott Emich Gusztáv magyar akadémiai nyomdásznál.



irt: „Kedves konzul! Ép oly keveset adok te rád, 
mint Angliára. Nemzeted védelmére vagy hajóira 
semmi szükségem. Küldd hát a 40,000 aranyat, 
vagy én küldöm meg neked az illető fejét.“

* ( A  h o lla n d i trónörökös) , az oraniai herceg, juh 
8-án Londonba utazott, hol hir szerint, el fogja je
gyezni az angol királynő harmadik leányát, Не- 
lén hercegnőt. Vilmos oraniai hg 1840 ben született.

— ß (F ö ld a la t t i  tű z .)  1685 junius havában 
Evraux falu körűi (Franciaországban) tűz tá
madt. Földalatti lángból keletkezett, mely a föl
det megrepesztvén, kicsapott azon, és a körülötte 
fekvő égő testeket meggyujtá. Nem sok idő múlva 
ezután Berchere nevű falut pusztitá el hasonló tűz, 
mely rögtön elterjedt s oltani nem lehetett; ere
detét sem lehetett felfedezni. Hasonló tüzet észlél- 
tek 1743 augusztus havában B o m en il kerületben 
Liton és Euresse folyók közt. E tűz is magától 
keletkezett, bizonytalan okból, s körülbelöl 15 
nap alatt 15 hold fát tett hamuvá. Majd erősebben, 
majd gyengébben égett, kékes lángja volt, s kén 
szaga. A föld épen úgy égett mint a fa, s a gyö
kerek úgyszólván gyorsabban hamvadtak el, mint 
a törzsek maguk. E két esetnek magyarázata va
lószínűleg a következőkben rejlik. Meglehet 
hogy a talaj, melyen az elégett erdő, vagy a meg- 
gyuladt falu feküdt, turfából állott, mely vagy a 
munkások és pásztorok tüzzeli gondatlan bánása 
miatt, vagy magától meggyuladt. Eme önmagátóli 
meggyuladás , ha az erdő déli oldalának némely 
helyein hangafu volt, hangafü által történhetett, 
vagy levél-rakások által, melyet a szél gödrökbe 
összehordott, s meggyuladva, a turfaszént gyújtot
ták meg.

— ß  (T ü ze s  fo rg ó -s zé l.)  Bocunbrey szemtanú 
leírása szerint 1725-ben május 30-án reggel Bo- 
cunbrey-ben (Francziaországban) nagy köd eresz
kedett le , melynek eltűnése után, délben menny- 
kőcsapások kíséretében vihar keletkezett, s 3—4 
óra közt a nap erősen égetett. Háromnegyed ötre 
rendetlen robaj volt hallható , mely a földön gör
dülő testhez, egy negyedóra múlva pedig köveze
ten haladó kocsizörgéshez, hasonlított, de nem 
folytonosan, hanem csak szakadozva, oka ezen ro
bajnak Bocunbrey állítása szerint körülbelöl 300 
rŐfnyi távolban lehetett kelet felé, s lassan haladt 
észak és délfelé; mert háromnegyedóráig hallotta 
a nélkül, hogy valamit látott volna. Végre előtűnt 
oka is. Tüzforgatag volt, mely rettentő robajjal 
hömpölygőit tova a föld felszínén. Vörös láng vált 
ki belőle, mely közepén világosabb volt, s mentül 
fentebb emelkedett; annál tisztábbnak látszott. A 
füst lehetett másfái láb széles, és sustorogva sebe
sen szállott fel egy felette álló fekete felhőbe. Mi
dőn azt megérinté, lobogva visszajött, ép úgy mint 
midőn a füst ellenállásra talál. Eme gőz vonat nem 
volt mindig egyenlő. Gyakran alábbhagyott, s ez
zel együtt a robaj is , és viszont. Útjában olykor 
meghajlott mintha a szélnek engedne, a mely azon
ban igen gyenge volt. A mint ezen látvány szem
tanújától mintegy negyedórányira távozott, észak
keleten nagyot mennydörgőit, s nagy eső támadt. 
A látvány megszűnt, a robaj hasonlókép, és semmi 
nyoma nem maradt.

I r o d a l o m .
* (Zsoldos Ignác) ismert tudósunk emlékiratait késziti sajtó 

alá, melyek már 60 ivre terjednek. Ez emlékiratoknak külö
nösen a Bach korszakra vonatkozó részei sok érdekes és ed
dig ismeretlen adatot fognak tartalmazni.

—- (Stein  János k iadáséban) Kolozsvárt megjelent : „Sze
relmi pikantériák, a rfrancia udvari életből.“ Oettinger után 
fordította Balázs F. Ara 1 ft. 20 kr.

Szerkesztői üzenetek.
— Oláhországba : Magánváíaszt csak később írhatunk, 

minthogy a kivánatok mindegyikét nem teljesíthetjük. Az 
ezer példányban való külön nyomatást azonban szívesen esz
közöljük.

— T o rn á ra : H. I. urnák. A „Hazánk“ szerkesztőjéhez a 
„Bolond Miska“ tárgyában intézett sorok teljesen érthetlenek 
előttünk, miután a „kassai kalandor“ levelét soha sem láttuk.

— Pesten  : A. I.-nek. A „Fejedelem és rendek“ cimü for- 
ditás elég csinos, de tárgya olvasóinkat nem igen fogná érde
kelhetni. Dolgozatot szívesen közlünk öntől, de csak lehető
leg rövid és érdekes cikkeket kérünk.

— T örökszen tm iklósra: I-nek. A dolgozat igen csinos, de 
csakugyan hosszabb, hogysem közölhetnŐk. Kívánsága sze
rint átadjuk.

—̂ M iskolcra : O-nek. A ki kézbesíthetné, az két hónapra 
elutazott s jelenlegi tartózkodási helyéről bajos lenne a meg
bízásban eljárnia. Ily körülmények közt legjobb volna, ha a 
szerző egyenesen maga fordulna a pesti angol egyház t. 
papjához.

— Zim bróra : A „Gyenge s z ív “ cimüt talán más helyen fel
használhatjuk.

— K ö rö sb á n yá ra : N. A.-nek. A küldemény csinos, effélék
kel azonban bőven el vagyunk látva. Rajzokat s hozzájuk 
való leírásokat szívesebben veszünk. Bethlen 'születésháza s 
a másik kép leírására tévedésből kértük fel önt Nemes Ödön 
ur helyett. — A küldésben nem történt fenakadás.

— P esten :  Sz. G-y.-nak. Az „Órák története“ és az „Uj 
méreg“ cimü tanulságos és rövid cikkek mielőbb ki lesznek 
nyomatva.

— H o sszú -P á ly ib a : D. M.-пак. A képtalányokat átadjuk 
képtalányaink kezelőjének. A kívánt könyvekkel legjobb 
akaratunk mellett sem szolgálhatunk, mert azokat teljes tu
lajdonul az illető kiadóknak adtuk el, azonban a ránk nézve 
hízelgő utolsó óhajtásnak alkalmilag majd igyekszünk meg
felelni ; ámbár tán e tekintetben az „Üstökös“ is nem sokára 
kielégítheti Önt.

— B ukarestbe : K. F.-nek. Derék hazánkfiának arcképét 
s ismertetését, ki a külföldön oly becsületet szerzett a ma
gyar hévnek, szívesen fogjuk közölni.

—- P esten : L. F. K.-nak. A „Néhány igaz szódnak néze
tünk szerint más lapban nagyobb eredménye lenne s igy azt 
nagysád utólagos beleegyezésével egyik kollegánknak adtuk 
át. Bocsássa meg ez önzéstelenségünket.

— M árm aros-S zigetre: L. K.-nak. Michelet-t, e költöileg 
gondolkozó főt különösen tiszteljük, s miután párisi t. mun
katársunk szívességéből a magyar olvasóval megismertettük 
öt, munkáiból is örömest közlünk, de ezt csak későbben te
hetjük, minthogy lapunk közelebbi számaiba más főcikkek 
már régebben vannak előjegyezve.

Л/ЩГ* Több o ld a lró l hozzánk  in tézett tu dakozó
d á so k ra  je len th e tjü k , h o g y  a  „ H a zá n k  s a  K ü lf ö ld u 
a p r i i ju n iu s i  évnegyedéről néhány teljes p é ld á n y  - 
n y a l m ég szo lg á lh a tu n k , s m ert a z  á p r i l is i  1-sŐ  
szám ban  egyeüen  cikk  sem j ö t t  á t  a  m egelőzö tt é v 
n eg yed rő l, a zé r t ezen negyedévi fo ly a m o t a zo k n a k  
i s  a já n lh a tju k , k ik  a  „ H a zá n k  s a  K ü lfö ld e t“ j  a n u á r-  
tó l (m ély  szám ok  m á r teljesen é lfo g y tá k )  ó h a jtjá k  
m eqrendeln i, va g y  m á r va lósá g g a l m egren d elték .

(A kiadóhivatal.)
H ibaigazítás. Lapunk 27-dik számában a 428-dik oldalon 

az első hasáb 12-dik sorában „Bithunien“ helyett „Bithumen4, 
s a második hasáb 21-dik sorában „kátrányolaj“ helyett „kő
olaj“ olvasandó.



Előfizetési felhívás

„HAZÁNK S KÜLFÖLD“
című szépirodalmi, ismeretterjesztő és társaséleti

l e g o l c s ó b b  k é p e s  h e t i l a p
új folyamára.

Midőn a magyar olvasó közönségnek lapunk új félévi folyamát ismét szíves figyelmébe ajánl
juk, nrogramm helyett a „Hazánk s a Külföld“ első kötetére utalunk, mely a júniusi utolsó számmal 
teljesen előfizetőink kezei közt van.

Lapunk megindításakor ígértük, hogy rajta leszünk, mikép a „Hazánk s Külföld“ minden 
számában érdekesebbé s képeit tekintve tökéletesebbé váljék, s hogy törekvésünket nem tévesztettük el 
szem elől, ennek igazolásául ismét csak a közkézen forgó számokra hivatkozunk.

Rajta voltunk, hogy képeinkben a lehetőt érjük el s e célból minden szakban a legkitűnőbb 
rajzolót nyertük meg, minek eredménye az lön, hogy lapunk rendkívüli olcsósága mellett képei száma és 
minőségére nézve nemcsak igen sok külföldi lappal versenyezhet, de hogy képeinket elsőrendű német- 
országi lapok is készeknek nyilatkoztak a „Hazánk s Külföld“ után közölni, s közlik is azokat.

S most, midőn múltúnkat tekintve, beváltott Ígéretünkre hivatkoztunk, ezt olvasóink részéről 
azon újabb ígéretünk biztosítékául kérjük tekinteni, hogy az új félévben is mindent el fogunk követni 
lapunk minél érdekesebbé tételére.

Lapunk tartalmát ezentúl is : b e s z é 1 у e к (legkitűnőbb regényirónktól, Jókaitól min
den évnegyedben egy beszély) é l e t k é p e k ,  k ö l t e mé n y e k ,  é l e t i r a t o k ,  t a n ú l s á g o s  
t e r m é s z e t t u d o m á n y i  s t ö r t é n e t i  c i k k e k ,  u t a z á s o k ,  nép-  és h e l y i s m e r t e t é 
s ek,  az i s m e r e t e k  mi n d e n  s z akába  vágó röv i d és é rdekes  k ö z l e mé n y e k ,  mi n
den s z ámban az „Egy hé t  t ö r t é n e t e , “ bel -  és k ü l f ö l d i  l e v e l e k ,  ú j d o n s á g o k ,  
z e n e mű v e к , k a r r i k a t u r á k ,  i r o d a l mi  s s z í n h á z i  h í r e k ,  v e g y e s  apr ó s á g o k ,  
é p ü l e t e k ,  m ű t á r g y a k ,  e ml é ke k és k ö z - ü n n e p é l y e k  sat. i s m e r t e t é s e i  fog-

A t. előfizető közönség azon jóakarata viszonzásául, melyben a „Hazánk s Külföldet“ töme
ges pártolása által részesítő,

Mk. egy nagy, szinnyomatú történeti képet * 1 1
készíttetek, melyet a lap minden egész éves előfizetője

JWkJngyen mülapul kap,~9ff
megjegyezvén, hogy egészéves  e l ő f i z e t őkne k  s z á mí t t a t n a k  azok is, kik 1865. 

apriltól tett előfizetéseiketl866-diki aprilig kiegészítik, vagy azon új e l ő f i z e t ő k ,  kik 1865. julius- 
tólegészen 1866. júliusig fognak előfizetni.

Nagy jutalomképünk eredetijét, melynek tárgyát a meglepetés tekintetéből egyelőre elhallgatjuk, 
Ádámosi Székely Bertalan, elsőrendű festészünk készíti.

A műlap szétküldése az űj félévben már megkezdődik, s azon előfizetők, kik már egy egész évre 
fizettek, azt majd a kiadóhivatalunkból elvitethetik.
f lV  A kik azonban mülapunknak fára göngyölve, póstai úton való megküldését kíván
ják, azokat az előfizetési összegen kivfil bélyeg és csomagolási költségek fejében külön

30 kr. beküldésére kérjük.

E l ő f i z e t é s i  f ö l t é te l e k ;
Egész évre 6 frt. — Félévre 3 frt. — Negyedévre 1 frt. 50 kr.

Az előfizetési pénzek a „Hazánk s a Külföld« kiadóhivatalának
(Barátok tere 7. sz. a.) bérmentes levelekben küldendők.

Emich Gusztáv,
a „Hazánk в a K ülföld“ kiadója.


