
tolya, a szágó, kókusz kenyérpálma; a magas észa
kon pedig a bogyók, mohák és fák héjai. Európai 
izlés szerint legnemesebb gyümölcs a mangusztán, 
mely a málna, cseresznye, szőlő és édes narancs 
izét egyesíti. 

A tej középen áll az állati és növényi tápsze
rek közt. A különböző vérmérsékek szerint célsze
rűnek tartják a cholerikusnak a lótejet, sanguiniku-
soknak a kecske- és juhtejet, melancholikusoknak 
a szamártejet, a phlegmatikusoknak és valameny-
nyiünknek legjobb a tehén- és bivaltej. 

Az Alpok lakói néha hónapokon át nem esz
nek egyebet tejnél, legfölebb néha sajtot is s ná
luk ezen eledel reggel arany, délben ezüst, este 
ólom. 

A keletieket is tej, méz és vaj képviseli, mint 
a németet a Sauerkraut és Blutwurst, a szászt a 
Bóflisch és Kampeszt, az oláhot az örökös mama
liga és málé, a magyart a gulyáshús és túrós csu
sza, s minket kiválólag a töltött káposzta. 

Az erős sör és félnyers hus az angolt melan-
cholikussá, a - bouillon, majorság, finom kenyér és 
gyenge vizzel elegyített bor a franciát könnyeddé, 
gálánssá, sanguinikussá, a sok sajt és szalámi, fok
hagyma és retek az olaszt tüzessé, indulatossá 
teszi. 

A forró égöv alatt a szágó, datolya, kókusz 
dió az, a mi a déleurópainak a gesztenye és füge, 
a sarköv lakóinál a bogyók és mohák. 

Schweiz vajához képest az alföldi vaj olyan, 
mint a mi ürühusunk a provenceihez, vagy a mi 
disznóhusunk az olaszországihoz ; de nem is esznek 
juhaink rozmarint s a gesztenyét inkább magunk 
költjük el, hogysem a disznók elé dobnók. 

A legtöbb európai elsőséget ad a huseledel-
nek, noha ez a nedveket olajosabbá, a bőrt pisz-
piszkosabbá, a kigőzölgést rosz szaguvá teszi s a 
borral és szeszes italokkal vadabbá az ember ter
mészetét. Nehéz lenne ma Pythagoras tanát követ
ni : „Meg ne öld a mi él!" Franklin hosszasan táp
lálkozott kizárólag növényi eledelekkel, mig egy
szer egy kis halat talált a nagynak gyomrában. 
„Hohó ! ha ti egymást felfaljátok, miért ne egyelek 
meg én is titeket!" Meg is ette. 

Italul a vizet rendelte számunkra a természet, 
de épen mert igen természetesnek tartják, sokan 
nem szeretik. 

A vadászatból élő népek kíváncsiak voltak az 
elejtett vad piros vérét megízlelni; nem is találták 
kellemetlennek, mert még ma is élnek vele. A nem 
vadász népek feltalálták a szörpöt (vizet mézzel), 
a mi még a legkezdetlegesebb mesterséges italok 
egyike s a mint az alap mê ; volt vetve, végtelen 
sorban követték egymást az izes és szeszes italok. 

Ma képtelenek vagyunk felfogni, hogyan ismer
hette fel Hipponikus Athen eusnál, vajjön attikai 
viz van-e előtte, vagy sem, vagy hogyan volt ké 
pes a mai chivoi görög vendégét órahosszat mulat 
tatni kútvizének kitűnő tulajdonai elésorolásával, 
közben egyet-egyet hajtva belőle, mint ma, midőn 
valami ritka bort kóstolgatunk. 

Elmultak azon patriarchális idők, midőn még 
királyleányok is maguk mentek vízért a forrásra. 
Ma már a szakácsné ís kiköti, midőn elszegődik, 
hogy a kútra vízhordót tartsunk mellette. Lett 
volna-e vajjön Rebeka valaha Izsák felesége, ha a 
korsójából nem engedi inni ? 

A* szépnem ma is inkább becsüli a vizet min
den tekintetben, mint mi. A thea |és az „isteni" 
kávé alapjában viz vagy tej; vizet isznak akkor is 
midőn mi bort, noha egy kis „konty alá valótól" 
hovatovább kevésbé húzódoznak. 

Uraink, a cselédek még ma is inkább fel tud
ják fogni egy utcai kút, vagy közös forrás becsét; 
még ma is ott folynak le a fontos tárgyalások és 
éles kritikák gazdáik erkölcsei felett. Nem is tud
ják egyhamar megbocsátani, hogy „miért van min
den háznak kút az udvarában." 

Korunkban inkább szeretik a tiszta viznél a 
sört, bort, pálinkát, kávét, theát; sok emberbe már 
a „titokban pityizálni szerető dajka" tejével be lesz 
oltva a szeszes italok iránti előszeretet és a leghe
vesebb szenvedélyek, a mi az anyatejjel aligha 
történt volna. 

A meleg italok sokat vettek el tőlünk őse.ink 
vidámságából s azok tettek főképen gyenge ideg-
zetüekké. A kávé manap már nem hiányzik még a 
munkás osztályok háztartásából is s Angliában ta
lán nincs egyetlen ember, kinek a thea rendes 
táplálékát ne képezné, noha még 1664 -ben a kelet
indiai társaság, mint legnagyobb különlegességgel 
két font theával kedveskedtek II. Károlynak. Je
lenleg maga Nagybrittania többet fogyaszt 4 0 mil
lió fontnál. 

Ma már nem lehetne talán szakácsnéra akad
ni, a k i a kávét paszuly módjára főzné meg, vagy 
az utazó angol összes theakészletét spenót gyanánt 
elkészitve kolbászszeletekkel adná az asztalra. 

Napoleon szárazföldi zára roppant nagy csa
pás volt a kávékedvelőkre, különösen a nőkre 
nézve nagyobb volt, mint az első keresztényekre 
az üldöztetés s a surrogatumok olyan szomorúak 
voltak, mint némely kis város nap- vagy holdsur-
rogátjai : az éji lámpák. Megtörtént ez alatt, hogy 
thea helyett cseresznyeszár-öntetet használtak, a 
minél ugyan számtalan növényünket lehetett volna 
okosabban használni. A kávét árpa, cikória stb he
lyettesítette s ezen surrogatumok azután is divat
ban maradtak, söt számuk hovatovább szaporodik, 
ugy hogy sok helyütt tdott kávénak jóformán csak 
neve az s a legtöbb surrogatum annyira hasonlít a 
tiszta kávéhoz, mint a borbélytányér a sisakhoz. 

A cukrot hajdan a méz helyettesitette s még 
jóval későbben is a szájba vett darabka sárga cu
kornak 3 — 4 csészét k i kellett szolgálni. 

A monda szerint a kávét barátoknak köszön
hetjük, kik utaztukban elesteledve, egy ólba von
ták meg magukat, hol a kávébabbal jóllakott kecs
kéket rendkívül jókedvüeknek találták. Okultak a 
példán és követték, 

A kávé, thea és chokolade mégis emelte va
lamennyire a nevető élcet, mig az erős bor és sör
ivás csökkentette. 

A valódi vegyitetlen theának tetemes erősítő 
és serkentő hatása van — mértékletesen használva 
— de néha sok idegen anyaggal van hamisítva, sőt 
még az is megeshetik, hogy már egyszer k i lett 
főzve. A szárazföldön szállított karaván, vagy orosz 
theát inkább kedvelik, mint a tengeren hozottat, 
minek oka nem abban van, hogy a thea nem birja 
ki. a tengeri szállítást, hanem legfelebb akkor ve
szít zamatjából, ha a. hajókon nagy mennyiségben 
összezsúfolják s a nedvességtől kellőleg nem óvják, 
mert ekkor erjedés áll be. Legajánlatosabb — ha 
már a legkitűnőbb, de igen drága fajokat nem sze
rezhetjük be — a vegyes theát használni, mert ez 
a legjobb fajok roncsoltabb leveleiből áll.*) 

A l i g van valaki, k i már egyszer ne érezte 
volna magán az alkoholíkus és narcoticus szerek 
hatását s ne tapasztalta volna, hogy például a bor 
mérsékelt élvezete felülemeli az embert a prózai 
mindennapiságon. Még hatalmasabb sokaknál azon 
izgalom, a mit a thea, vagy kávé előidéz. 

Ezek élvezete után erősebbnek érezzük ma
gunkat s ugy tetszik, minta tisztábban látnánk, 
élesebb következtetéseket lennénk képesek tenni. 
A gondolatok, melyeket az előtt hiába kerestünk, 
most gyors röpetben közelednek s uj igazságok 
oly közel jutnak, hogy csaknem kézzel foghatók. 

Nem gyorsitják-e tehát, nem teszik e hatályo
sabbá a narcoticus szerek a gondolkozó szerveink
ben előidézett tevékenységet? Nem tetemesen gyor
sult e az emberi társadalom szellemi előhaladása, 
ezen büvitalok feltalálása óta ? 

Ne hagyjuk magunkat ilyen csalképek által 
arra vezettetni, hogy a növények vegyi alkatrészei
ből igyekezzünk a legelső culturnépek történeti 
fejlődését magyarázni. 

(Vége következik) 

A végzetes találkozás 
E cím alatt irja Jókai Mór a következőket: 
Alikor Szigligeti koporsóját föltették a gyász-

szekérre a nemzeti színház előtt, több percig nem 
lehetett megindulni. A kerepesi sugárút túlsó ol
dalán egy másik gyászmenet állta el az utat: hat
lovas gyászhintón koszorúkkal rakott érckoporsó. 
A két gyászpompa vetekedett egymással nagysze
rűségben. Végre megindult egymás mellett mind 
a két örökhazába utazó, ugyanazon gyászzene ve
zénylete mellett.— Arra a másik koporsóra e név 
volt írva: Mocsonyi Katalin. 

Milyen csodálatos végzése a sorsnak I 
Ez a hölgy volt egy időben, hosszú éveken 

át, Szigligetinek és családjának leghivebb pártfo
gója, barátnője; házához ugy jártak, mitha otthon 
lettek volna. A nemes hölgy jószívűségével a lelkes 
honleány buzgó ragaszkodását hazájához 'is páro-
sitá. Akik az ötvenes években fiatalok voltunk, 
még emlékezünk arra a kifejezésteljes arcra, mely 
a nemzeti színháznak egyik földszinti páholyában 
minden estve megjelent. Még fiatal, hóditó, szép
ség, görög arcéllel, magasra felvont fekete sze
möldökkel, szoborszerű magatartással. Akármi da
rabot adtak, ö ott volt, jött a darab elején, s ott 
maradt végig; nem járt a színházba causeriákat 
végezni ; csak a művészetért jött, látogatókat nem 
fogadott el, csendesen ült ott, még nem is tapsolt 
csak mikor Szigligetinek egy-egy müve aratott 
tetszést, akkor mozdította meg ö is tapsra kezeit 
s akkor lehetett látni, hogy milyen az arca, mi
kor mosolygott? 

Ez időben történt az, hogy a Mocsonyi csa
ládnak egyik férfi-tagja, derék, mindenki által sze
retett férfi — és buzgó magyar hazafi, jószágára 
utazva, a lovak által elragadt szekérből kiugrott 
s oly szerencsétlenül, hogy a köpenye zsebében 
levő pisztoly elsült s a golyó szivén mant keresztül. 

Igen rövid idő múlva ujabb baleset érte a 
családot. Egy másik fivér a házmestere által meg
gyilkoltatott. A háziúr fenyítő kezet emelt a cse
lédre, ez pedig hevesfejü, kiszolgált katona volt 
s dühében kést ragadt az urára és megölte. 

Egy akkori szépirodalmi lap (melynek a ne
vét is elfeledtem már) elég gyöngédtelen és igaz
ságtalan volt, e két balesetből oly gunyiratot szer
keszteni, mely a gyászbaborult családot a leg
mélyeben sérté. (Gyászoló nőket sértegetni !) 

A tolhegygyel gyilkolás azonban mindig meg 
volt engedve nálunk, csak a késsal gyilkolón le
hetett megtorlást keresni. 

A gyilkos-házmester egyszersmind a nemzeti 
színháznál is sok éven át szolgált, portás volt: an
nak a martialis alakjára is sokan fognak emlé
kezni még. 

A vizsgáló bíróság adatokat gyűjtött a gyil-

•) Smith »A tápszerek.. 

kos előélete felől, s a nemzeti színház igazgató
ságát is felhívta a bizonyitványadásra. 

Szigligeti, a nemzeti színház akkori titkára 
oly értelmű bizonyítványt adott k i a vádlottról, 
mely szerint az a nemzeti színháznál mindig be
csületesen viselte magát s ott semmi vétséget nem 
követett el. 

A z elkeseredett gyászoló családn: minden 
eddigi baráti indulata mély haraggá Dzott át 
a bizonyítvány miatt. 

Szigligeti azt mondta; „Sajnáló... mást. 
mint ami igaz, nem bizonyíthatok. Ha In test
véremet ölte volna meg, aktcor sem tudnék mást 
bizonyítani." 

S a törvényszék, a gyilkos feddhetlen előéle
tét tekintve, nem ítélte azt halálra, hanem csak 
hosszú börtönbüntetésre. 

E naptól fogva az eddigi pártfogónő, jó ba
rátnő szivében csak elkeseredés lakott ez eddigi 
kedvencz költő s ennek egész családja iránt. 

„Sohase találkozzunk ez életben többé !" izené 
neki; s attól a naptól fogva nem lehetett őt látni 
páholyában. 

Szigligeti tűrte a veszteséget, pedig az érzé
kenyen eshetett neki; visszafizette a tőkét, amit a 
pártfogó család kölcsönzött neki kis svábhegyi 
viskója építésekor: eladta a viskót, de nem adta 
el lelke meggyőződését: — „Én nem írhattam 
mást, mint ami igaz." 

Azóta már majd egy negyed század mult el. 
A büszke hölgy megtartotta szavát, hogy az 

egykori jó baráttal s annak családjával ne talál
kozzék többé, hogy a nemzeti színház előtt meg 
ne álljon többé. 

Hanem mikor a költő koporsóját kihozták 
a színház előcsarnokából, akkor ö is e'jött oda, 
a maga koporsójában, — kibébülni — s aztán men
tek egymás mellett szépen, ugyanazon gyászinduló 
hangjaitól vezetve, oda, a hol nincsen harag többé. 

Ilyen jelenetet csak a sorsnak szabad kigon-
gondolni: költőnek nem. 

L E G Ú J A B B . 
Az osztrák válság változatlan; a kormány 

folytonosan érintkezik Rechbauerrel és a a párt
elnökökkel, a parlamentet feloszlatni nem akarja. 

A z orosz követelések, mint hírlik, két milli
ard markra mennek; a lefizetésig kétszázezer orosz 
török költségen Bulgáriában marad. Monarchiánk
kal külön alku lesz Bosznia iránt. 

Tiz angol hajó a Dardanellákban van. 
Pora, jan. 27. A porta Muszkaország feltéte

teleit minden változtatás nélkül elfogadta s azon 
kikötésről, hogy azokat az európai hatalmak hely
benhagyása elé terjeszti, lemondott az európai ér
dekek megóvását a bevégzett ténynyel szemben a 
hatalmak tetszésére bizta. 

B O C S , jan. 2 8 . Ausztria-Magyarország akcióba 
lépésének esélyei szaporodnak. Andrássy külügy rér 
felszólította a hitelintézetet, hogy a rendelkezésére 
bocsátott 2 5 milliót készletben tartsa. A mozgósitás 
azonnal elrendeltetik, mihelyt a békefeltételek hi
vatalosan közöltetnek. A békefeltételek olyanok, 
melyekbe Ausztria-Magyarország bele nem egyez
hetik s ez a szentpétervári kormánynak tudtul 
adatott. 

Athén, jan. 2 7 . Az utcai csőcselék szemtelen
sége határtalan. Miután valamennyi tisztességes 
ember ablakát beverte, megjelent a kormányelnök 
palotája előtt s e lármával: „A pokolba veled!" 
létrákat állított fel az ablakok felé, de a katona
ság idejekorán szétkergette. — A görög kormányt 
korcsmákban és a kávéházakban hazaárulóknak 
állítják, a miért az elhagyott porta ellen nem 
lép fel. 

Szentpétervár, jan. 2 7 . Törökország megsem
misítésére ünnepélyes misék tartatnak. A cár meg
gyónta bűneit s mint általánosan hiszik, a békekö
tés csak ugy tekintendő komolynak, ha a porta 
uralma teljesen megtöretik. A békehíreket senki 
sem fogadja komolyan s mindenki meg van győ
ződve, hogy Törökor.-zág ellen a hadjáratok fölös
legesekké válnak. — A „Novoje Vremja" szerint 
ütött az ozmán uralom végórája ; Muszkaország 
Európa követeléseit csak megvetéssel utasíthatja 
vissza, mivel az általa formuláit feltételeket csak 
egy megvert, de nem egy győző Muszkaország fo
gadhatná el. Európa feltámaszthatja, de nem ment
heti meg Törökországot: legjobb lesz romjai felett 
megosztoznia, különben mindent Muszkaország lesz 
kénytelen birtokába venni. 

Konstantinápoly, jan. 2 7 . Hir szerint Kazan-
likban aláíratott az előzetes békekötés s a végle
ges béke majd Drinápolyban köttetnék meg. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kis-Küküllömesyéből írják nekü.lc, hogy 

ottan a folyó hó 2 6 - án , a szent-mártor. kaszinó 
javára tartott fényes bál alkalmával me ;ik főis
pánjára egy lelkes felköszöntöt raondc mely
ben kiemeltetett ottan szerzett érdemei .1 kivá
lóan az, hogy a megyében léteié alati nemcsak 
minden jónak és nemesnek kezdeményezője, de 
eg "szersmind tapintatos eljárásával az ellentéteket 
is a közügyek javára kiegyenlíteni tudta.j A fel
köszöntést kísérő szűnni nem akaró éljenzéshez 
őszinte indulattal csatlakozunk mi is, hisz a szülő
földön hagyott i ly .nemes emlékezet biztosíték fő-


