
harmadik pénzes ember, a két elsőhöz ha-
sonló nagyszerű épületnek rakatá le alapfa-
lait. Ismét felebb nyolez üres telek áll, s 
mint tudva van, a város ezen helyek elárve-
relését már elrendelé. Egyszerre tehát, ki-
épül a Duiiapartnak eddig csonka északi 
sora, belől, szemközt a Dorottya-utczával, az 
akademia-utcza alakul; melyet Pest egyik 
legpompásabb, s most mégis hosszabbított, 
utczája az úgynevezett „Föut," metsz át. 

A város belölröl is szépül, emelkedik : 
azonban nem minden évben egyenlő arány-
ban. Minden kereskedelmileg kedvező év, 
egész tömeg uj vagyonos polgárt teremt. 
Az átalános jólét haladást mutat; fájdalom, 
hogy ezzel a fényűzés és csillogási vágy 
karöltve jár, ugy, hogy e tekintetben Pest, 
más sokkal szilárdabb alapon fekve") gazdag-
sággal bíró várost is messze tul halad. Itt 
legtöbben rögtön akarnak felgazdagodni, s 
ezen utjokban eddig szerzett vagyonukat 
folyvást koczkáztatják. Néhány szerencsés-
nek sikere, kelletinél több merész vállalkozót 
csábit a veszélyes útra. 

Különben ezen termékeny s nekünk elég 
nagy Magyarországban bőven feltalálhatjuk 
azon eszközöket, miknek czélszerü felhasz-
nálásával anyagi helyzetünket folyvást javít-
hatjuk. 

Nem történhetik ez rögtönözve, a nem 
saját hibánkból elkövetett százados mulasz-
tások után. Tudjuk, hogy a kik velünk ren-
delkeztek, oly iskolai rendszer jármába ve-
tének mindnyájunkat, hogy a magyar em-
berből lassankint csupa prokátor-nemzetet 
neveltek : azalatt pedig a beköltözött idege-
nek a keresztágak legjövedelmezőbb nemeit 
foglalák el, félgazdagodtak, s most az ujabb 
nemzedék,tízszeres szorgalommal, kitöréssel 
és erőfeszítéssel kénytelen versenyezni azok-
kal, a kik, hogy ugy fejezzük ki magunkat, 
elölünk a tejfelt már leszedték. Szerencsére 
ezen beköltözött idegenek fiai, örökösei, szü-
letésüknél fogva e hon gyermekeivé fogad-
tatván, ma már a legnagyobb részben so-
rainkat erősítik. 

Igaz, hogy gyáriparunk még bölcsőjében 
fekszik : de az ezzel járó gazdagság s a vele 
egybekötött éhenhalások nálunk is bekövet-
keznek, mihelyt Magyarországnak és Erdély-
nek 12 millió helyett 18—20 milliónyi nép-
sége lesz. A mostani nemzedék feladata az 
ös termékenységgel biró földet jövedelme-
zővé tenni. 

Azonban a gyáriparnak azon nemei, me-
lyek a mezei gazdasággal közelebbi össze-
köttetésben vannak, már is örvendetes virág-
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zásra jutottak. 
A ki Pest külvárosában, valamely maga-

sabb helyről széttekint, figyelmét legelőször 
ama keskeny magas gyárkémények elszapo-
rodása ragadja meg. E sorok irója, csak azon 
téren, a hova szállásának ablakából elláthat, 
ezen évben hat ily gőzerővel működő gyár 
kéményét látta egymásután újból felemel-
kedni. Különösen pedig Pesten ugy, mint a 
vidéken,a gazdasági eszközöket készítő gyá-
rak, s a gőzerővel működő malmok kezde-
nek elszaporodni. A gépek kelendősége gaz-
dasági rendszerünk elöhaladottságáról tesz o O 
bizonyságot; a gőzmalmok által pedig azon 
előnyt nyerendjük, hogy gabona-kivitelün-
ket, elébb-utóbb a sokkal jobban jövedel-
mező lisztkereskedéssel váltandjuk fél. A mi, 
hogy minélelöbb bekö vétkezhessék, csak 
erélyünktöl és kitartásunktól függ : ha fel 
tudjuk használni a versenytért a szabaddá 
lett Dunán, gőzhajókkal; vasutaink hiányzó 
vonalainak kiépítését pedig erőnkhöz képest 
elömozditandjuk. (—rt.) 

Miranda. 
Elbeszélés, i r ta J Ó K A I MÓR. 

(Folytatás.) 

I I . 

Az uj települök egész készülettel jöttek, 
volt közöttük mindenféle kézmives; a har-
ezosok mindegyikének kellett valami mes-
terséghez érteni; ki ács volt, ki asztalos, ki 
varga, ki takács, s a kard és muskéta mel-
lett magával hozta mestersége eszközeit is. 
Nunjo rögtön neki állította száz emberét a 
romnak, ötvenet a hajó védelmére hagyott 
s néhány hét letelte alatt ismét födél alatt 
állt a váracs, szépen befödve pálmakéreggel 
zsindely helyett; az égés, a pusztulás utolsó 
nyomdoka is eltakartatott, az udvarról és 
környékről kiírták a bozótot, a szobákat 
egyszínűre bemázolák, a kis gyermek-kéz 
véres nyoma is eltűnt a falról, s a termek 
rögtönzött székekkel és ágyakkal rakattak 
meg, miket nádból fontak. Nemsokára fel-
vonatott a várudvaron álló póznára a spa-
nyol lobogó, s három lövés a várfalakra 
felvont ágyukból jelenté a hajó népének, 
hogy a telep kész a vendégek elfogadá-
sára. 

A hajón hagyott ötven harezos és a nők, 
gyermekek, kik a telepitök családjához tar-
toztak, málháikkal együtt dereglyékbe kel-
tek s örömriadallal szálltak ki a partra. Ott 
mindenkire várt, a ki hozzá tartozott, férj, 
apa, vagy testvér s a vidám Karaván derült 
kedvvel vonult át a régi bambuszhidon a 
helyreállított telepre. Mi borzalom fogadta 
ott az első megjelenőket? azt a gyöngébb 
szívűek nem tudták meg soha. 

A gályáról azután kihordták még, a mi 
a telep lakosainak szükséges volt; európai 
házi állataikat; s az ötven harczi paripát 
a lovas vitézek számára ; a hajó még azután 
egy napig ott czirkált az öböl előtt, akkor 
ágyulövésekkel üdvözölve az ottmaradókat, 
eltűnt a viz láthatárán. A második telep ma-
gára maradt ugyanazon a helven, a, honnan 
az elsőt kiirtották. 

A mint a vitorla letűnt a sík tenger lát-
köréröl, előjöttek hosszú dereglyéiken a 
Tirnbuek. 

Az újvilág őslakói; rézszin arczczal, réz-
fegyverekkel. 

Talán épen ugyanazok, kiknek kezei Diaz 
de Solis vérében fördöttek. 

Nem jöttek sokad magukkal; nem is jöt-
tek ellenséges indulattal; egy küldöttség 
volt ez csupán a nemzet vezéreiből, kik a 
Tahu-tollat viselik kontyukba tűzve; azok 
is lerakták ottkünn fegyvereiket s fonott 
kosarakban gyümölcsöt, póznára kötött ma-
laczokat, és lőtt vadakat hoztak saraglyákra 
téve; a vezérek mellett jöttek asszonyaik, 
nyakukba ültetett kis gyermekeikkel. 

A ki asszonyával és gyermekeivel jő 
látogatni, az nem jő harezoló szándékkal. 

A tisztelgők vezére volt Mangora, a 
Timbuek fejedelme. 

Mangora és követtársai a váracs nagy 
teremében találták Nunjo de Larát, Hur-

I tadot, és az előkelő spanyol vitézeket. 
Az indus fejedelem valami tört spanyol-

sággal üdvözlé az uj telepitöket, mit még 
Diaz de Solis követőitől tanulhatott el. 

„Jó fehér vitézek. A Timbuek fejedelme 
Mangora. Mangora nem rosz ember. Man-ci o 
gora ölte meg a fehér vitézeket. Timbuek o O 
nem rohanták meg orozva az alvókat. A 
Makhiaijik, és a Gujaczerek ölték meg őket 
éjszaka. Timbuek nappal verekesznek. Tim-
buek jó barátai a fehéreknek. Hoznak nekik 

szelid állatokat élve, vadakat megölve. Hoz-
nak nekik gyümölcsöt a mit egyenek, lent, 
a miből ruhát készítsenek, fák nedvét, a mi-
ből meggyógyuljanak, ha betegek. Timbuek 
szeretni akarják a fehéreket. Másik fehér, a 
ki itt megöletett, Mangora apját sokáig itt 
tartotta magánál. Mangora apja hazajött; 
ajándékot hozott fehér úrtól. Ajándékot vi-
selte holtig. Nem lehetett kezéről levenni. 
Holt ember kezéről levágta Mangora s régi e e o 
fehér ember ajándékát visszahozta uj fehér 
embernek. 

Mangora czifra iszályából egy vasbékót 
vesz elő. Az volt a mivel Diaz de Solis meg-
ajándékozta a Timbuek főnökét, ugy hogy 
mikor az megszabadult tőle, otthon nem 
tudták levenni a kezéről, míg csak meg nem 
halt. 

A Kaczika oly jámbor, szelid arczczal 
mondta azt el de Larának, hogy az nem ve-
hette gúnyra az indus szavait. 

— A mit a régi fehér ember vétett, 
monda Nunjo, azt az uj helyre fogja hozni. 
Az uj fehér ember nem fog ilyen ajándéko-
kat osztogatni barátainak, s annak a zálo-
gául, hogy igazat mond, ime azt a karikát 
ketté töri. 

S azzal irtózatos markába fogva a ková-
csolt vasbékót, ugy összeroppantá azt, mintha 
csak sütemény-perecz lett volna, egyik da-
rabját magánál tartva, másikat a Kaczikának 
nyújtva. 

Legyen egyik darabja te nálad, má-
sik nálam, annak bizonyságául, liogv közöt-
tünk soha ellenségeskedés nem fog lenni. 

A Kaczika ez athletai erő láttára térdre 
ereszkedék de Lara előtt és megcsókolta 
annak erős kezét, bámulva sorba tapogatván 
minden ujját külön s a tenyerét is meg-
nézte belől, hogy hol lakhatik abban ily is-
meretlen erő. 

— Mangora hived fog lenni örökre. Re-
begé alázatosan. Ily erős ember a Timbuek 
között nincs. A Timbuek is érős emberek; de 
a fehérek minden ujja egv olyan ember, 
mint egy egész Timbuek ; egy ökle annyi, 
mint egy sereg, <"» maga annvi, mint egv 
néptörzs. (F„iv.. köv.;, 

Bár» Wenckheiiii Béla kastélya Fáson. 

Fás, Békésmegyének egyik terjedelme-
sebb pusztája, az észak-keleti oldalon, Körös 
Ladánylioz félórányira, báró Wenelzheim 
Béla tulajdona. Hajdan népes község volt. 
A tizenhatodik század közepén királyi biz-
tosok által eszközlött conscriptióban 28 
portának van beirva, birtokosaiul pedig : 
Abránfy István, Lajos Imre, Pejkes Péter, 
Ztersenkovics Márton, Vér András és György 
említtetnek. A tizennyolczadik század eleje 
már a királyi fiskus kezén találta a, helysé-
get, mert Békésmegye I 71.5 évi július 23-án 
tartott közgyűlésén Gúti Sándor, Pécsi Ist-
ván és Nadányi Miklós, ellenmondást je-
gyeztettek be Fásnak a kir. ügyész által 
történt elfoglaltatásáért; míg ugyanezen 
század második tizedében Harukkern János 
György csaknem az egész megyét 24,000 
rhénes forinton megszerezvén III. Károlytól, 
ez alkalommal Fás is az ö, utóbb a Wenck-
heimok birtokába jutott. 

Az 1750-iki árviz elpusztította a községet, 
s azóta többé be sem népesittetett, hanem 
mint puszta, gazdasági mivelés alatt áll, s 
Békésmegye Cincinnatusának kedves nyári 
mulató helye, főleg mióta azon diszes kas-
tély áll rajta, melyet apróbb gazdasági épü-
letekből Ybl ügyes keze rendezett oly csi-
nos formára, mint képünkön látható. 
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Ki e kastély rococo bútorzatú termeit, a 
vadász fegyverekkel, a válogatott kis könyv-
tárral, a csákói urvadászok lovas képeivel 
rakott, s egy aristocrata kényelméhez min-
dennel jellátott szobákat, s felettök a messze 
látó tornyot bejárja: önkénytelenül az ó kor 
lovagvárai jutnak eszébe. 

Itt szokta kipihenni a nemes báró a köz-
ügyek fáradalmait, innen lép a kormányrúd-
hoz, midőn a közjó érdeke ugy kivánja, s 
ide tér az ekeszarvához, midőn a pubiikus 
tért elhagynia elvei vagy a körülmények 
késztetik. 

Ha magától nem értetődnék, hogy Wenck-
heim Béla e pusztaságban sincs magára, 
hogy rokonok, sziv és elvbarátok itt is föl-
keresik a nemes hazafit és szivélyes házi 
urat : meg fogna bennünket arról győzni 
azon album, melybe egyik terem-asztalán a 
látogatók szokták neveiket feljegyezni. 

Itt végződött azon emlékezetes Béla-nap 
is, melyet a mult év tavaszán a nemes báró 
zajosabban ült meg mint egyébkor szokott, 
mert a megye 1860-ban választott tisztikara 
és bizottmánya tömegestől lepte meg szere-
tett , volt fő-
ispánját. A vi-
dám f á k 1 y á s 
n é v e s t e La-
dányban kez-
dődött , s a 
kedvderítő ze-
ne és toasztok 
közt töltött éj 
után, másnap 
reggel kocsik-

ö o 
ra ülteté ven-
dégeit a báró 
ur , maga pe-
dig szép pari-
pán előllova-
golva vezeté a 
hosszú sort a 
fásí pusztára, 
hol ismét folyt 
a bor és a jó 
kedv, s az is-
ten szabad ege 
alatt elköltött 
ebédnél, han-
gos áldomások 
mondattak a 
hazáért és an-
nak hü fiaiért. 

magasztalva, Balaton vidék igéző tájairól 
sőt elragadtatással ne szólna. / o 

Es valóban, a Balaton vidéke minden-
kire, kik valaha ott mulattunk, oly ellenáll-
hatlan varázs-hatalommal bir, hogy bármi-
kor is szives örömest térnénk vissza, a 
kedves táj kellemeit élvezni, ha idő és alka-
lom kedvez. 

Miután azonban sem alkalom, sem a ki-
rándulásoknak kedvező ideje ugy sincs, lega-
lább emlékezetünkkel térjünk vissza az elha-
gyott kedves tájakra, hisz oly jól esik meg-
emlékezni azokról, mik annyi szép meglepe-
tés, öröm és élvezetnek voltak szülői keb-
lünkben ! 

Lépjünk tehát ama hegyes és völgyes 
félszigetre, mely amott a túlsó, — zalai ol-
dalon, a Balaton sima tükrébe benyúlik, s 
azt mintegy irigyen két részre látszik osztani, 
alig hagyva az innenső oldalon egy kis kes-
keny szorost, hol egymással csak szűken 
ölelkezhessenek a haragvó habok. 

Ama szép félsziget keleti oldalán, mere-
dek hegyek tetejében egy régi zárda s ősi 
templom áll. Már messziről látjuk időbar-

Tiltany és a tihanyi viszhaiig. 
„Láttam Athén szent tereit, Ephezus 

templomát, voltam Delphi-ben, és összejár-
tam egész Európát egyik végétől a másikig, 
meglátogattam Ázsia legszebb országait, de 
sehol oly gyönyörű tájt nem találtam, a me-
lyet Konstantinápoly vidékével össze lehetne 
hasonlítani!" 

Ezt mondja Byron lord Konstantinápoly 
vidékéről; és talán ugy szólhatnánk mi is a 
Balaton vidékéről, melynek csak egy részére 
hívjuk fel jelenleg a szives olvasó figyelmét, 
— ha a többi természetszépségeket is láttuk 
volna, miket ő elősorol; de igy meg kell elé-
gednünk azzal, ha elmondhatjuk a költővel: 

„Nagyit a hir, ha szárnyra kél: 
I t t valóság több a hirnéi.-1 

De nemcsak mi — kik e honnak gyer-
mekei vagyunk, nyilatkozunk igy, midőn a 
Balatonról és vidékéről emlékezünk; hanem 
e részben kezet fognak velünk minden oly 
emberek, kik — mint Shakespeare mondja 
— a maguk jószágát költögetik, hogy a má-
o két láthassák ; mert nincs utazó, ki a 

Báró Wonckheim Béla kastélya Fáson. 

nitotta két tornyát, s rajtuk a kereszteket, 
melyeken a kelő nap sugarai megtörve csil-
lognak. 

Ez a tihanyi apátság ! 
A hajdani idők szelleme szerint ez is 

királyi kegyes fogadásnak köszöni lételét. 
Ugyanis I. András királyunk, II. Henrik 

királyon véghez vitt győzelme hálájából, — 
midőn Pozsonyt ostroma alól fölszabadította, 
— fogadását megtartandó, 1055-ben a sz. Ö ö 
Benedek rendi szerzetesek számára Tihany-
ban apátságot alapított, s azt gazdag jószá-
gokkal bőven megajándékozta. 

Az idő, ugylátszik, ennek is kedvezett, 
és a sors csapásai ha nem is mentek el mel-
lette minden nyom nélkül, de azt még sem 
semmisíthették meg, és e kis klastrom, a 
zord idők gyakori viharai daczára is, majd-
nem 800 évig áll már, és hirdeti az Isten 
dicsőségét. Es e czélra alig is lehetett volna O o 1 
alkalmasabb és szebb helyet választani, mint 
épen ezt, nemcsak azért, mert innen az egész 
vidék teljes nagyszerűségében belátható, de 
mert főképen, ily magasztos és lélekemelő 
szépségek élvezetében, az ember önként az 

Istenre, mindezek alkotójára gondol, és val-
lásos szent érzelmek gerjednek keblében, 
melylyel oly jól összefér amott a hegy tetején 
a csendes klastrom és templom. — Lehet, 
hogy ez vezette az alapító királyt is azon 
gondolatra, hogy itt a természet e nagyszerű 
templomában, egy kis oltárt emeljen az egek 
urának tiszteletére. 

Ez apátságot utóbb több magyar király, 
különféle czim alatt, még inkább gyarapitá; 
sőt történeti tanúságok vannak rá, miszerint 
Tihany egy időben egyszersmind hiteles le-
véltárul is használtatott. 

Utóbb e jószágokat részint ellenség dúlta 
fel, részint magánosok foglalták le, míg 
ismét királyi rendelinény parancsolta üdvös 
közczélokra fordíttatását és voltak idők, mi-
dőn az egykor igen gazdag Tihany felette 
szegény volt, míg ujabb időkben fejedelmi 
kegy ismét úrrá tette. 

A szent Benedek rendieknek a félszige-
ten levő zárdája a XVI. században, midőn 
hazánkban az osztrák-török uralkodás kez-
dődött, alakittatott át várrá és pedig oly 
erőssé, melynek bástyáit az ellenség bevenni 

nem igen bir-
ta. Benne az 
idő tő l fogva 
várkapitányok 
vivék a főpa-
rancsnokságot, 
m i n d a d d i g , 
rnig a sanyarú 
t ö r ö k járom 
nyakunkról le-
rázatván, a ti-
hanyi félsziget 
régi békés ál-
lapotábajutott 
vissza. 

Régibb idő-
ben a tihanyi 
zárdán és vá-
ron kivül még 
két falu volt a 
f é l s z i g e t e n : 
Apáti és Újfa-
lu. — Ma már 
mind kettőnek 
helyén csak az 
e g y k o r fenn-
állt kis egyház 
romjai szemlél-
hetők. Fennáll 
ellenben egy uj 
helység, mely 
a félsziget ne-
vét viseli : Ti-

hany mezővárosa, mintegy 900 lakossal. — 
— Mind a templom, mind a hozzá épitett 
négyszög idomú klastrom igen egyszerű és 
semmi sincs rajtok, mi akár művészet, akár 
történeti emlék tekintetéből különös figyel-
met érdemelne. A képek alig emelkednek 
tul a középszerűségen; a faragványok több 
dicséretet érdemelnek. Leginkább említésre 
méltók : a szekrestyében levő ruhatár és 
szekrények, mint valóban jeles készítmények. 

Régiség tekintetében leginkább figye-
lemre méltó a főoltár alatt álló régi kápolna, 
mely jelenleg sírboltul használtatik. E ká-
polna még azon korból való, midőn I. Endre 
király a tihanyi apátságot 800 évvel ezelőtt 
alapította. A csúcsíves boltozatok négy de-
rék oszlopon nyugszanak, melyek egyike 
alatt látható még Endre király egyszerű 
sírkeresztje*) a faloldalba állítva. A falakon 
és iveken fresco festményeket veszünk észre, 
melyek ugyan nem a legjobbak, de régisé-
güknél fogva érdekesek. 

A kolostor nevezetességei közé tartozik, 

Lá,d Vas. Újság 1858. 19. számát. 


