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Az európai hirü orvos, 
a magyar egyetem legki
tűnőbb tanára, az orvosi 
tudomány egyik tekinté
lye s a mellett honát, nem
zetét forrón szerető ha
zánkfia arczképét van sze
rencsénk bemutatni t. ol
vasóinknak.

Nem amaz ősi hires 
nemzedék sarjadéka ő; egy 
egyszerű lelkész fia — ki 
saját szorgalmából, saját 
tehetségével és lelke ne
mes tulajdonaival oda 
vívta fel magát, hová 
ősök érdeme senkit sem 
em el!

Orvosi tanulmányait a 
pesti egyetemen kezdé s 
Bécsben folytatta, hol az 
ifjú orvos különösen a 
műtői szakmában csakha
mar közfigyelemtárgyalőn.
1843-ban a pesti egye
temen a sebészet tanárává 
neveztetett ki, s azóta hall
gatóitól bámultatva és sze
rettetve e tanszéken a lég- ' Br.  B a l a s s a  J á n o s ,
nagyobb buzgalommal mű
ködik.

Tudományáról, mint műtő-orvos (operateur) áldott széből hozzá seregié és gyógyulva elbocsátott be-
ügyes kezéről csodákat beszélnek, csakhogy e cső- tegek naponta fényesen bizonyítanak. Hányán kö-
dák valók, mit az ország és a külföld minden ré- szönhetik emberszeretetének és tudományának ép

.voltukat és életöket, há
nyán áldják őt,kik megtör
ve , kétségbeesve hoz
zá fordulván, most vidá
man járnak-kelnek, mun
kálkodnak !

A közönség részvé
tét, a közszeretetét már 
működése kezdetén meg
nyerte, úgy hogy midőn 
49-ben feladás következ
tében elfogatott, a szaba
don bocsáttatását kérel
mező levelek és küldött
ségek egymást érték.

Hogy mennyire hű ha
zájához. hogy a szó teljes 
értelmében majyar, meny
nyiszer bebizonyította ! — 
Az elmúlt években is 
több külföldi egyetemre 
kapott fényes megtisztelő 
föltételek mellett meghí
vást, de ő mindannyit 
visszaulasitá — itt ma
radt hazájában a fővárosi 
egyetemen , hol bizo
nyára mindenki szereti 
és becsüli őt, s velünk 
együtt kívánja, hogy tartsa 
meg őt az Isten sokáig a 

tanuló ifjú nemzedék, a hazai tudományosság és 
a szenvedő emberiség javára!
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Két hét története.
Pest, april 1.

Ejfélt ütött. — Legyen nyugodt olvasóm, 
ebből nem lesz novella. — Mondám, éjfélt ütötl.
— Kopognak. — Szabad. — Levelet hoznak. — 
Borzadva veszem át. — Ki Írhat nekem oly későn ?
— Érzem, baj van. — Reszketve bonlom fel s né
zem az aláírást, mely így hangzik : Balázs Sándor.
— Hála égnek, nincs emberhalál, csak egy tárcza-
czikk kell, de rögtön, mert a m ásik------------pst.
csendesen. Miről Írjak most éjfélkor, fáradtan; hisz 
az olvasóra, nem tartoznak a mi házi bajaink, de 
megkövetem az olvasót,csak osztozzék ő is keser
veinkben, s l e g y e n  e l n é z é s s e l  i l y  t e r 
h e s  id ő b e n .

Írhatnék Nyékiről. — Róla mindig lehel írni: 
de akkor elalszom, s ezenfelül még roszat álmo
dom. — Álmodnám az arany almafáról, melyet hét- 
fejű sárkány őriz, ha levágjuk az egyik fejét, rög
tön másik nő helyébe; álmodnám a farkasról, mely 
báránybőrbe öltözött, fülei kilátszanak ; álmodnám,
Dante pokláról, hol az elkárhozott mindig nagy kö
vet hurczol a hegytetőre, s midőn felér, a kővel 
együtt visszaesik a mélységbe; álmodnám Nyékiről — 
uram! ne vigy a kisértetbe, de szabadíts meg a 
gonosztól.

írhatnék az akademiapalotáról, a jesuita- 
rendről, az írói segélyegyletről, atkeresztény vallás
ról. a budai színházról, a eomitéról . . .

Legyen, Írok a eomitéról. A comité életjelt 
adott. — Megszólalt. — Először is megköszöni, 
hogy a napi sajtó a színházat dorgálja - -  ez által 
felbátorít nebánv ellenvetést felhoznom az illető 
proclamatióra nézve. — A comité azt mondja, hogy 
Nyéki nem veszdizetést, — Ebben nincs haszon. — 
Inkább venne fizetést, s vezetné a színházat művé
szeti czéljára vissza, semhogy nagylelkűsködve a 
színházat erkölcsileg megbuktassa s operettbódét 
alkosson belőle. — A comité még azt mondja, hogv(; 
a budai színház számos közönséget vont el a nem
zeti intézettől; az igaz, hogy a liatalság nagy része 
Budára megy, mert Molnár egyszerű magán vállal
kozó f é l  ár o n adja a bemeneti jegyeket a tanuló 
ifjúság számára, mig ezt tenni a nemzeti intézetnek 
lenne erkölcsi kötelessége, aztán nemcsak a budai 
színház vonja el a közönséget, hanem a német szín
ház is és Artót k. a., kit meghallgatni olykor a tisz
telt comité sem vonakodott. — Jól tette. — De túl- 
felől legyünk igazságosak s ne toljunk mindent a 
budai színházra.

Ez intézetről szólván, megemlítem, hogy itt 
az idő a társaság fenlartásáért valamit tennünk.
A magyar színészet történetében nevezetes tény fog 
maradni, miként tarthatta magát fen e társaság 
annyi viszontagságok közt. — (Nem akarok erő
sebb szót használni). Pedig nem tagadhatni Molnár 
jó szándékát, mely szerént minden önérdeket, mel
lőzve, a közmivelődésre óhajthatni. A minden má
sodik pénteken tartott díjmentes előadások e tekin
tetben a legnagyobb dicséretet érdemlik.

Már nyolezkor reggel ostromolják a pénz
tárt az ingyenjegyekért; karzat, földszint zsúfolva 
van. Kezdetben e derék nép csak a függönyt nézi, 
a gázt, a veres páholyokat, de lassankint már figyel 
a színpadra is. Másodszor is eljő; később érteni 
kezd egyetmást a darabból, végre pedig annyira 
megkedveli a színházat, hogy többé nem viszi pén
zét a korcsmába, hanem inkább színházba megy ez 
áron. így nevelik a népet. Egy egyszerű vidéki 
színigazgató jó példával jár elő, mig a nemzeti szín
ház csaknem tudós majomeomédiát szerződtet, 
annyira nem tekinti az intézet feladatát és tö r 
v é n y s z a b t a  ez  ó ljá t .

De azért Molnár bukófélben van , s talán va
lamelyik nap a hitelezők elveszik ruhatárát : de se 
baj; ő megfelelt hivatásának, a nép mivelődésére, 
Buda város magyarosítására erejéhez képest műkö
dött. — A haza egykor neki ezért köszönettel fog
tartozni. — Addig türelem.

A díjmentes előadások közönségét Molnár 
tetszése szerént képezheti, mert e közönség min
denre egyaránt fogékony. — Kár volna őket bohó
zatokra vagy más ilyesmikre szoktatni. — A nép 
ne tekintse a színházat pusztán, mint mulatóhelyet; 
ellenkezőleg, lépjen mindig bizonyos tisztelettel e 
falak közé, hol nagy érzésekre oktatják; itt tanulja 
meg, mint kell szeretni a hazát, mint kell halni 
érte; itt lelkesül a múltak képein, itt meríti ősei

nek példáján az erőt és kitartást a jövendőre. A 
népet mivelni a művészet egyik legszentebb felada
ta. — A nemzeti színház é czélnak nemcsak hogy 
nem felel meg, de épen ellenkezőleg az ízlést 
r e n d s z e r e s e n  rontja. — Drámákban kivá
lasztja a legerkölcstelenebb darabokat, zenében a 
legledérebb zenét; mindent ott akar öszpontosita- 
ni. hol a hazafiérzület a nemzet mivelődésének 
templomi emelt — vásárbódévá aljasitja le azon 
helyet, hol a népnek l e v e t t  k a la p p a l  kellene 
belépnie, mint az egyház csarnokába.

Legkeservesebb, hogy Nyéki nemzeti színhá
zunk j ö v őj é t teszi tönkre. Semmit sem gondol

Ezen siratásl méltán lehetne felhozni példá
nyul, mint lehet a mély érzelmet sentimentalismus 
nélkül kifejezni, a gyermeki kedély mellett mint 
maradhat férfi és király a hős, — s a lélektani va
lóság mily egyszerű naivsággal nyilatkozik — a 
mikben Honiért utánozhatlannak tartják.

Mielőtt a király kimondaná határozatát, hire 
futván a néptömeg közt a gyászhirnek, maga ön
kényt kikiáltja a h á b o r ú t , kikiáltja, h o g y é 1 n i 
h aln i k é s z , u r á é r t  L a jo s  k ir á ly é r t .
A király iránti lelkesedés itt egy nagy tényben igen 
szépen fel van tüntetve ismét. A nemzet, önkényt 

zunk j ö v ő  j é t teszi tönkre. Semmit sem gomloi és a szeretet önfeláldozó, maga-feledő készségével 
fiatal színészek képezésévcl, hanem e helyett pénzt rohan a király szivén ejtett seb megboszulására. — 
gyűjt össze tánezosnőket szerződtetni. Ha első rém- A történetírók szigorú Ítéletet mondhatnak Nagy
dü művészeink kihalnak, ki fogja őket pótolni V Pe- Lajosra, hogy az ország hadi erejét oly kalandos
dig több fiatal ember készül e perezben a színi pá- lovagi hadjáratra vitte, minő a nápolyi séta volt; —
lyára. Ezekből igen könnyű volna kis színházi ké- a költő azonban beleéli magát a korba, s a király
pezdét alakítani. A tánezosnő maradjon a hol vau, nagyságának jeleként veszi e készséget. A költőnek
s a begyült pénzből minden s z i n é s z n ö v é n d é k politikai szempontból is inkább van igaza, mint a
kapjon havonként; ezenkívül Egressv és Szigeti netán igen szigorú történetírónak; mert nevezetes

' J~ - - 1— ..»»«tz«« ¿e Alta- tény politikailag is a nápolyi hadjárat, melyre oly
ösztönszerü egyértelműséggel megy a nemzet. Még 
oly ‘ nagy király, mint Mátyás alatt is mindig volt 
kisebb-nagyobb pártoskodás és viszály — mig amaz 
emlékezetes hadjárat ritka kivételes példaként áll 
feljegyezve krónikáinkban.

A had összegyűlése Sz. Jakabra kihirdette- 
n, előre tudom,hogy mind ebből semmi sem tik — a készületek nagyban folynak s Lajos fárad-
iem is azért mondtam, hogy legyen, hanem Italian tevékenységei fejt ki. Már a budai vérmezőn
jyszerü okból, mert kötelességem ilyesmit el- készen áll a királyi had egy dandárja, mely előcsa-

bizassék meg e képezde rendes vezetése és okta
tásával; az apróbb szerepek Shakespearei dara
bokban s más magyar tragoediákban e jeles meste
rek áltál a növendékek betanítva, a nagyobb da
rabok előadását élvezhetővé tenné s ezenfelül é 
képezde megvetné jövendő színészetünk alapját. 
S ezt mind meg lehetne tenni egy tánezosnő árán. 
Azonban, előre tudom,hogy mind ebből semmi sem 
lesz,
azon egvszerü okból, mert kötelességem nyesem — •* «*■ « - —/• •—  egy dandárja, mely előcsa
rnokán! Nyéki kötelessége pedig valószínűleg a patul van szánva, s várja az indulót Héderván Kunt
mondottnak épen az. ellenkezőjét tenni. . Miklós vezérlete alatt. A király lejön Budavárból,

E°-v óra éjfél után, a lámpa busán pislog,-¿hogy búcsút vegyen ecsapattól.Leirja nekik az utat, 
n szél dühöng, s körüliem a falon furcsa alakok ja megnevezvén a tartományokat, vizeket és városokat, a 
zoliiak Stüler’, Nvcki. a comité pár tagja fran- $?hol át kell haladniuk, mig Nápolyba érnek.

künn
tánczoln,,,.. — ........Q__
czia négyest járnak az orkán zenéjére.

S mindinkább -dühöng a szél. az ablakok 
mindinkább reszketnek, a lámpa mind busábban 
pislog, a falon a franczia négyes mind vadabb — a 
lám p a  e la lu d t ;  — sötétség van, minden el
tűnt — Stüler, comité, Nyéki — a falon semmi 
sincs, csak e g y  n a g y  v e r e s  n y e .lv ,  melyet 
valaki ott felejtett. BOLNAI.

Daliás idők.
„T o 1 d i“ m á s o d ik  r é s z e .

Irta A r a n y  J á n o s.
Hl.

A harmadik ének egyszerre váratlan gyász- 
hirrel lepi .meg a királyt, s az. előbbi ének végén 
oly derült jeleneteket a fájdalom első rohamának 
leírása váltja fel. Még kora hajnalban egy futár 
veri fel álmából Lajos királyt. Endrét, Lajos öes- 
csét megölték Nápolyban, s tulajdon hitvese is ré
szes e dologban. — A nagy bánat a királyt ismét 
egészen embernek mutatja. A legegyszerűbb, ugv 
szólván gyermeki észjárásnak tetszenék e siratás 
olyan előtt, ki egészen hideg tudna maradni; de épen 
ez egyszerű a valóban megható benne. A fájdalom és 
bu dialecticája szerfölött keveset különbözik a fel
nőtteknél és gyermekeknél, a nép legegyszerűbb 
emberénél s a leghatalmasabb és felvilágosultabb 
királynál, férfinál és nőnél. A különbség csak egy, 
hogy egyik jobban tudja titkolni, mint a másik, s 
jobban tud uralkodni bánalján. — Alapjában min
den ép érzelmű ember hasonló viszonyok közt 
ugyanazon képeket látná maga előtt, ugyanazon ér
zéseken menne által. Feltűnnék előtte a búcsú per- 
cze, midőn a két gyermektestvórt egymástól elvá
lasztják, kik nem is tudják, hogy örökre válnak meg,

mig Nápolyba érnek.
„Nem járatlan ut az, ismeretlen vadon,
Hova nektek, úgymond, iudulástok vagyon: 
Mentek Sz tinónak és Gyulavásárnak *),
Hol vitéz szomszédim nyílt karokkal várnak.
A merre ti jártok, azon földet ott a 
Magyar had, fiaim, másszor is tapodta :
Hova iin e strucezok mostan vezérelnek,
Ott lengett turulja dicső nagy Etelnek.
Értek Udinéba, Etele halmára,
Most is áll a tetőn mesés régi vára ;
Hal felé a tenger, s Akviléja marad ,
Eszötölcbe hozván a jósló madarat;
Akkor vette magát a mocsárok népe,
Hol ma úgy fenliéjáz, vizi Velenczébe:
Kerüljétek, mondom, e mocsárt s lakóit,
Víznek és száraznak kétszínű csuszóit.“
Azután Paduán át, Milánó, Mantua, Verona 

térsége jobbra hagyásával küldi őket a király, min- 
denikre mondván valamit,előszámlálja Ferrárát, Fa- 
enzát, Riminit — s leikökre köti, hogy mindenütt 
u°-y viseljék magokat, hogy koronájára szennyet ne 
hozzanak. így küldi el a Tronto vizéig, hol nápolyi 
földre ér a dandár.

„Ott a sötét zászló kibontva dagadjon,
Melyen Írva öcsénk lialálképe vagyon . . . .  
Vitézek, fiaim : bizom tibennetek !
Isten vezéreljen! jó utat, menjetek!“
Mig az indulási e készületek történtek, Vise- 

grádon a királyné udvara mély gyászban van. A 
költő elsiratja itt Visegrád akkori pompáját, mely
nek ma romjai sem állanak — s ezen elsiratás köb
ben irja le az akkori palotákat, a királyi kastélyt,

' vadaskertet s végre a királyné fájdalmát, ki imával 
s kegyes jótékonysággal tölti napját; de estve elé
je tűnik Zách Feliczián-rémes képe, a mint kiáltja; 
,.Gyermekemért gyermek!“ — s ezen helyre ké
szült a költő szép balladája „Zách Klára“, mely ide 
van beigtatva. A költő mesterien fogá fel nápolyi 
Endre halálát, "mr -------  1------:i* -

” «'■* mf n rS tgJe l  ' l e í i - i í '  V*  S  v ii- «'Wvdcll kegyetlensígért. .rnljnek
egy neki. csak pe'c , .. „ . , Lajos anyja Erzsébet királyné volt okozója. Most
nak-c meg egji > • ■ ¡■ímlinnbbik • om- En^rc *ia halálával támad föl benne a lelkiismeret,
szende mosolygása, ő volt a jamboiabbik, -  em Azonban Laios nem bűnös e lénvben -  s____ i mosolygoo«., « ______
lékeznék „szavára, szőke szép liajárá,fekete sze
mére s tetszetős magára."

A király is igy gyermekké lesz egy pillanatra 
képzeletében, aztán ellentétül elképzeli, hogy e ked
ves testvér, kinek kis leányt ígértek játszótársul, és 
aztán királyi trónt, — most talán lemetetlen fekszik! 
Oh ez iszonyú bűn felkiált az ég ig! Nem is kard, 
hanem zsineg vetett véget ifjú életének, nem is nap
pal, hanem éjszaka, orvul — s egy bucsukiáltás 
zárja be a fájdalom kitörését. A költő hozzá teszi: 

így önte ki Lajos, hogy tudtára esett,
Fájdalma teljéből csupán egy keveset,
De azért a szive tele maradt színig;
Soká lesz az, mikor bánatja megszűnik.

na naiaiavai támad föl benne a lelkiismeret, 
Azonban Lajos nem bűnös e tényben — s 

folytatja boszuálló készületeit.
A visegrádi tragicus képek után ismét a tá

bor leírásánál vagyunk, mely a Rákoson seregük 
össze. — A költő egészen a történet adatait 
használja fel a hadsereg leírásában : — nemcsak, 
hanem maga a leírás egészen a kor szellemében 
történik: — minden vezér és csapatja a zászlóján 
hordott cziinernél fogva mutattatik be.

E leírás oda illik a legnagyobb epos-irók 
hasonló helyei mellé. A roppant sokaságról és a 
csapatok változatos különféleségéről, a hősök egész

*) Fórum Julii, vagy Friaul.
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hogy módosítva erősbitve, s uj szellem által lel
kesítve. A részletek tanulmányozásaMicheletnél többé 
nem valamely, a társadalmon keresztül vaktában 
tett sétái — Micheletnek vannak elvei s tanai, me
lyek ama tanulmányozásban számára kalauzul szol
gálnak, ő tudja, hogy mire van minden irányozva, 
ő felfogta a történelem kifejlődését. Miután ő maga 
is fenn lebegett a légben, önként újra beszélt, azt 
akarja, hogy újra megtegyük az általa bevégzett 
utat, hogy magunk szerezzük meg ismeretinkct, s 
hogy mindegyik korszak életét átéljük. Csak ritkán 
emlékeztet ő arra bennünket, hogy minő leend a 
jövő, hogy minő hatások fognak az általa kijelölt 
okokból eredni, hogy a század melyik zugában 
megy végbe az eszmék haladásának folyama; ő 
szemünk előtt eszközli az elemezést, megmutatja 
nekünk a sebeket,, azokban csak a kötet vegén ta
láljuk fel a jegyzetekben, hogy miként fognak azon 
sebek egykor begyógyulni. Ezért művének tanul
mányozása különös mesterséget kivan meg, s a 
történelmet ismernünk kell, mielőtt Michelet olva
sásához kezdenénk, ama tényeknek, melyek mellett 
ő figyelem nélkül halad el, emlékünkben kell len
niük, ezélzásait s hallgatással mellőzéseit felfogni 
kell tudnunk. Michelet történelmének, azon inkább 
eredeti mint öszhangzatos, inkább megragadó mint 
szép műnek nem voltak mintái , s nem lesznek 
utánzói, nincs hely két ilynemű monumentum szá
mára, s Micheletnek azon ritka szerep jutott, hogy 
egy történelmi módszert ő födözött föl, s azt egy
szersmind ki is merítő.

Egyébiránt, az talán már nem is annyira tör
ténelem,'mint inkább az emlékjegyzetek s bölcsé
szet közti oly sajátszerü egyezkedés, melynek nincs 
neve a tudományban, mivel az eddigelé ismeretlen 
volt, emelkedettebb lévén a rendes történelemnél, 
nem egyetemes áttekintéseknél fogva, melyek oly 
magasságból uralkodnak mindenek felett, egyszers
mind alantabb járván annál, a fejedelmek s nemze- . 
tek házi életének tanulmányozásánál s feltüntetésénél 
fogva, Michelet műve különálló helyet foglal el, ha
talmas egyéniség bélyegével van jelölve, s néha 
Tacitusra emlékeztet, hiányos, mint mindaz, mit a 
XIX-lk század állított elé, de mélyen megragadó.

A jövő történetírói nem Michelet nyomain 
fognak haladni, ezen föladat lehetetlen lenne, s azon 
férfiú egyedül fog állani, nagy lévén tulajdonainál 
sőt még hiányainál fogva is, melyek csupán tulaj
donainak túlzásából erednek. Könyve nem lesz ugyan 
classicus, sem a módszernél, sem az iránynál, sem az 
eszméknél fogva ; azonban ez évek daczára lönn- 
maradand, mint a szabálytalanság s merészségnek 
páratlan s bizarr, de szép monumentuma.

Az különösen azért maradand Ion, mivel Mi
chelet a valódi szellem bélyegét hordja magán, 
mivel fölfogja századunkat s a történelem jelentését. 
Hajdan valamely szerző büntetlenül állithatá, hogy 
az emberiség cz’élja elvan érve, saját módja szerint 
jelölhető ki' azon czélt s mondható a közönségnek: 
Eddig s ne tovább !

Egyedül az ujabbkorbeli történetírók fogták 
föl, hogy az lehetetlenség; — hogy mindazok, mi
ket mi elért czéloknak nevezünk, részint nem egye
bek okoknál, hogy a népek történelme örökös ul 
egy oly ismeretlen valami felé, mi csak lassanként 
derül föl, hogy maga a forradalom sem vég. hanem 
csak kezdet ;* hogy azon egyetlen czél, melyet az 
emberiség számára ki lehet jelölni, azon irányzat
ban áll, melyet Michelet már 1831-ben ezen szá
mokkal jellemezett:

„A történelemnek úgy kell föltűnnie, mint 
örökös tiltakozásnak, — mint a szabadság előreha
ladó diadalának.“ TÓTH DÉNES.

Tanulmányok az újabb mate- 
rialismus elvei körül.

II. Az anyag végtelen.
Mig a mérleg az előadottak nyomán az anyag 

halhatatlanságáról, vagyis időbeni végtelenségéről 
győz meg bennünket: addig egy más természettani 
eszköz a távcső megtanít minket, mikép az anyag a 
térben is végetlen, mennyisége nincs határok közé 
szorítva. Midőn a távcső hires teltalálója Galilei, 
Jupiter holdjainak fölfedezésével lepte meg a tudós 
világot, azon remény merült fel, mikép elvégre si
kerülni fog szemünknek ezen csodás eszköz segé
lyével a tér legtávolabb pontjaihoz, talán az égi tes
tek véghatárához eljutni. És valóban bámulandó 
azon távolság hová szemünk, látereje elhatolhat. A 
tőlünk ötvenkétezer mérföldre eső hold, a liuszon-

egy millió mérföld távolban levő nap, csak itt van
nak a szomszédban. Már a puszta szemmel látható 
állócsillagok is oly roppant messze vannak mitő- 
lünk, mikép azok távolságának meghatározására 
mértékül a mérföldet használni épen annyi volna, 
mintha a magyar birodalom hosszát egy gyufával 
akarnók felmérni. Ezek távolságának meghatározá
sára a napnak földünkhez való távolát használják 
mértékül; igy például a földünkhez legközelebb 
levő állócsillag, a déli égen a Centaurus csillagcso
port alpha jegyű kettős csillaga 220,000 naptávolra 
van mitőlünk; az ég legfényesebb csillaga a Sirius
890,000 naptávolra. S még ez is igen kis mérték 
a sokkal nagyobb számú állócsillagok távolának 
meghatározására. E végre a fény terjedésének se
bességét vehetjük fel újabb mértékül, melyről Rö- 
mer fölfedezése után tudjuk, hogy szivünk egy dob
banása, üterünk egy lüktetése alatt 40,000 mérföl
det meghaladó sebességgel terjed tovább az űrben. 
Tisztább fogalmat szerzünk magunknak a rendkívüli 
távolságokról, ha megmondjuk, hogy körülbelül, 
mennyi időre van szüksége az oly roppant sebes
séggel haladó fénysugárnak a végre, hogy e vagy 
amaz állócsillagból földünkre érkezhessék. Az oly 
magas fokon álló csillagászat talált módokat ezen 
számítások megtételére, melyek folytán alig szenved 
kétséget, hogy például a tejut csillagaiból a fény
nek mintegy kétezer évre van szüksége hogy föl
dünkre érkezhessék. Mi más szókkal annyit tesz, 
hogy rúi egy derült éjszakán az égre tekintve, ama 
csillagösvény meglepő jelenségét nem azon állapot
ban és minőségben látjuk, melyben jelenleg létezik: 
hanem a szemünkbe érkező fénysugárok kétezer év 
előtti állapotáról hoznak hirt; s ha akárminő ok 
miatt azok a fénypontok e perezben kialuván, meg
szűnnének világítani, azért még kétezer évig foly
tonosan láthatók volnának. Valamint megfordítva, 
ha ama csillagok valamelyikében a mienknél erő
sebb láterővcl vagy hatalmasabb láteszközökkel 
bíró lények földünkre tekintenek : azt nem jelen, 
de kétezer év előtti állapotában pillantják meg ; a 
földig lerontott Carthago füstölgő romjai, a Grachu- 
sok Roma szabadságát és függetlenségét visszaál- 
litni szándékozó nemes törekvései vonulnak el sze
meik előtt. Ha hatalmunkban állana a képzelet gyor
saságával e vagy amaz állócsillag távolába terem
hetni s onnan a földünkön végbemenő jelenségeket 
meglátni: kiigazíthatnék a történelmet ott, hol az 
homályos-, vagy épen bizonytalannak tűnik fel. 
Azon állócsillagból például, honnan a világosságnak 
mintegy ezer év kívántatik a földünkig érkezésére, 
végignézhetnék a honfoglalás nagy művét, mint 
ment véghez a hét vezér esküje ; hogyan áraszták 
el a magyar hadak a Duna és Tisza boldog téréit; 
hogyan űzték Zalán és Gelu megfélenilett hadait; 
szemtől szemben meglátnék a nagy Árpádot, a zász
lós Bulcsút s a kürtös Lehelt. E roppant távolsá
gok is arasznyi tért képeznek azon messzeséghez 
képest, hová az erősebb távcsövek vezetik szeme
inket. Az ég mérhetlen űrében itl-ott még a gyen
gébb látcsőnek segélyével is kődhez hasonló fényes 
foltokat vehetni észre, melyeket az erősebb távcsö
vek látható egyes csillagokra tudnak felbontani. 
Nevezetes volt e tekintetben Herschel híres lükör- 
lávcsőve, melynek hírét azonban elhomályosította 
jelenleg a lord Rosse-é, mely oly fényfoltokat bir 
egyes csillagokra felbontani, honnan a világosság
nak/ harmincz millió év kivántatnék a földünkig 
érkezésre. E képzeletet meghaladó távolságban is 
anyagcsoportozatokat, élettel felruházott égitesteket 
lát a szem. Láteszközcink tökélyesbülése egyre 
odább tolja az égitestek kilátásban volt véghatárát, 
egyre inkább fogyasztják ennek lehetősége remé
nyét ; teljesen elenyészted azt a következtető érte
lem, mely a mesebeli kis ökörszemhez hasonlóan 
— mely megvonulván a magasba törekvő sas szár
nyán, midőn ez már kifáradva fölebb emelkedni 
nem vala képes, jóval fölébe emelkedett — a té
nyek hatalmas szárnya által ragadtatva, oly magas 
álláspontra tud emelkedni, honnan oda is ellát, 
hová látcsöveink soha sem leendnek képesek elha
tolni. Mely magas álláspontból azon híradással tér 
meg, mikép az égitestek véghatárát hasztalan ke
ressük, mert az anyag a térben végtelen. A tény, 
melyről ez Ítéletre emelkedik, az anyag azon tulaj
dona : miszerint az anyagrészek minden minőségi 
tekintet nélkül vonzódnak az anyagrészekhez, mely
nek folytán kétséget nem szenved, miszerint, ha az 
anyag határok közé volna szorítva az egész anyag- 
összeg, saját sulyponlja felé gravitáivá, előbb ulóbb

egyetlen egy csomóvá egyesülne. Minthogy ez azon
ban meg nem történt, és legkisebb adatunk sincs 
arról, hogy ilyes valami volna folyamatban : az 
anyagot az űrben végtelennek kell tartanunk. Az 
általunk érzékelhető határokon kivül uj világok, 
más anyagcsoportok léteznek, ezen túl ismét má
sok — igy a végtelenségig — melyek kölcsönös 
vonzódásuk által megsemmisítik az egy középpont 
felé törekvést. Így jutunk el tapasztalás és elmélet 
utján azon tény belátására : mikép az anyag a tér
ben végetlen.

A távcső édes testvére a microscop meg ar
ról tanúskodik, hogy az anyag valamint nagyban 
épen úgy kicsiben is végtelen. Azon hypothesisek 
közt, melyeket a tudomány felállít a végre, hogy 
általok bizonyos jelenségeket lehessen kimagyaráz
ni, van egy, a parányokról (atom) szóló, mely sze
rint a folytonosan kisebb részekre osztható anyag
nak volnának olyan végső részecskéi, melyeket to
vább osztani nem lehet, s melyek határozott alak
kal bírnak. Ezen elemeit az anyagnak elnevezték 
parányoknak. Itt is fölvillant a remény, hogy a tö- 
kélyesbülő microscopok segélyével elvégre sike
rülni fog a parányokat megláthatni, s azok alakjá
val, tulajdonaival megismerkedhetni. — S ime a 
microscopok a helyeit, hogy e reményt valósítanák, 
azon meggyőződést teszik egyre szilárdabbá: hogy 
a testek s általában az anyag parányait mi soha 
meg nem láthatjuk. Olvasóink közöl ki ne hallott 
volna az ázalagok napjainkban fölfedezett liliputti- 
világáról, melynek a híres Ehrenberg a Columbusa. 
Ha egy pohár vizbe nehány kenyérmorzsát téve, 
azt egy pár napra meleg helyen állani hagyjuk : a 
pohárban levő kevés viz a lények egy hatalmas bi
rodalmává válik; egy cseppet belőle a microscop 
alá téve ezer meg ezer, alakra különböző apró állat
kákat látunk szemünk előtt elvonulni, melyek élnek, 
szabadon mozognak, egymást üldözik, felfalják épen 
úgy mint ez a nagyobb állatok közt történik. Hires 
felfedezőjük épen úgy ismeri őket, mint a jó gazd- 
asszony csirkéit, mindeniket saját nevén szólítja. 
Vannak ezek közt nagyobbak és kisebbek; vadab
bak és szelidebb jellemüek. A Hydatinák % vonal- 
nyi nagyságban az ázalagok elefántjait képezik, 
ezek belszerkezetét, gyomrát, idegeit határozottan 
meg lehet különböztetni, látni gyomrukban az el
nyelt apróbb infusoriákat. Sajátságos egy állatka az 
Amoeba diffluens, mely minden pillanatban változ
tatja alakját, átlátszó nyálk ácsoméhoz hasonlít, mely 
most ez majd amaz oldalra látszik elfolyni, de ismét 
összehúzza magát, miáltal odább mozdul. Az Euglen a 
%20 vonalnvi nagyságú állatka roppant számával 
egész tavakat vörös színre fest. A Monas x/ 2ono vo- 
nalnyi nagyságú egy csepp vízben 500 millió tar- 
tózkodhatik, hol előfordul, egv köbhüvelyk vízben 
az összes emberiség számát 800-szorta meghaladó 
mennyiségben él. A Vibrió-k a fegyverzett szem 
előtt alig észrevehető egyes pontok csoportozatai 
gyanánt tűnnek fel. Mindezen lények mozognak s a 
mozgás különböző iránya, melyet szemeink előtt 
végeznek, bizonyossá tesznek, hogy érzés és aka
rattal kell birniok s tehát szervekkel is, melyekkel 
azt létesíthetik. Mily szerkezetűek ezen szervek, 
minő anyagokból vannak öszszetéve: erről mitsem 
tudhatunk, annyival kevésbbé ismerhetjük azok első 
elemeit: a parányokat. S ki fogja megmondani ha 
váljon a microscopok még nagyobb tökélyével nem 
fogunk-e még parányibb állatvilágra bukkanni, 
melynek egyénei mellett az oly kicsiny »Monas és 
Vibrió óriásnak tűnik fel, melyek ismérkülön-kü- 
lön számtalan parányokból vannak összetéve. „A 
konyhasóból egy kis morzsa, melyet alig tudunk 
ízérzékünkkel megkülönböztetni, milliárdnyi atom
csoportokat foglal magában — mond egy jeles 
physiolog — melyeket érzéki szem soha meg nem 
pillanthat.“ Az elmélet sem biztat hogy valaha, el
juthassunk az anyag legelső elemeinek ismeretére, 
miután gondolatban lehetlen megfogni oly részecs
kék létezését, melyek tovább nem oszthatók. Mind
ezekből világos, hogy az anyag kicsiben is végtelen.

Gondolatban eltekintve az anyag e kétirányú 
végtelenségén, a nagyszerűség érzése által érezzük 
magunkat meglepetve; olyanforma ámulat szállja 
meg keblünket, mint mikor megállunk egy óriási 
hegysor lábainál, vagy először végigtekintünk a 
tenger mérhetetlen tükörén. Helevegyül ámulatunk
ba a tisztelet és becsülés bizonyos érzése, mely azt 
súgja nekünk : hogy az anyag, mely halhatatlan, sőt 
örökké való, melynek a térben nincs határa, de vég
telen szánni nagyobb és kisebb csoportokban fog-
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hilja el a mérhotlen űrt: nem lehet ép oly hitvány 
hiábavaló valami. Felolvad keblünkben a balitélet 
ama jege: mintha az anyag a rosznak, aljasnak le
hetne jelképe; hajlandókká leszünk a matériát visz- 
szahelyezni érdemelt méltóságába és jogaiba, me
lyet hogy annál biztosabban s a kétség minden 
árnyalata nélkül tehessünk : ismerkedjünk meg az 
anyagnak egy ívj. még az eddigieknél is fontosabb 
tulajdonával. ' MENTOVICH FERENCZ.

Az alpesi gazdálkodás,kézmű
ipar s kereskedelem *).

K ö z g a z d á s z a t i  t a n u l m á n y .
A német tartományok déli részében emelkedik a 

hegyóriások ama hosszúra nyúló lánczolata , melyeket 
közönségesen alpeseknek szokás nevezni. ' Európa leg
magasabb hegyei ezek, s a magasság legnagyobb fokát a 
Monte-Rosa s Montblane örökhó szegélyzett csúcsaiban 
érik el. Az igazi, többnyire a hókörzeten tulemelkedő 
törzsalpok — Ilochalpen — nem 
vizirányos vonalban merednek ég 
felé a völgytorkokból, hanem ma
gassági lépcsőfokokat képeznek, — 
fekmentes emelkedéssel, melyeket 
előalpoknak hívnak. Az előalpok 
képezik az öszszekötő kapcsot a 
földsik- s fensikok között.

Az ezen hegyvidékeken lakó 
mezőgazda a légi csúcsokat csu
pán „hegyeknek“ nevezi. A  meg- 
szokottság mindennapiasságában 
közönyös dolgok előtte a hókoro
názott hegyivek rőt világolása, a 
jégsziklák s barlangjaik bámulandó 
természetcsodái. Fájlalja, hogy a 
csupasz szikla takarmányt nem te
rem ; s egy pár lábnyi jó termő 
földdarabért mérföldnyi terjedtségü 
jégsziklákat örömest adna cserébe.

Az „alpesek“ neve alatt 
csak annyiban ért hegyeket, a 
mennyiben, azok lábas jószágának 
takarmányt, s legelőt szolgálta
tnak ; a schweiczi „alpese“ s a ty- 
rolinak „almja“ nem egyéb lege- 
lésre használt hegységnél. A tápot 
nyújtó növényekkel s takarmá
nyokkal borított egyes alpesi hegy
oldalakat s lejtőket „Matten“nek 
nevezi a tájszólásmód.

Wallis s Graubündtenben 
van több ily termő hegylapály, me
lyek 9000 lábnyi magasságban, jég
toriatok közt is a növényzet legvi- 
rulóbb pompáját tüntetik föl. —
Azon rét- s legelőterületek, me
lyek a 4000 lábnyi tengerfölötti 
magasságig el-szétterülnek , nem 
tekintetnek alprészekül, mert ren
des gazdálkodás űzetik rajtok. A 
helyviszonyok szerint három fokát 
szokták megkülönböztetni az al
peseknek : al-, közép- s felsőalpok.
Az alalp a művelés alatt levő föld
hez s laktanyákhoz legközelebb 
esik, leginkább az igavonó lábas 
jószág élelmezésére szolgál. A kö
zépalpokat, melyek hébe-hóba ás
ványi trágyázás alá is jőnek, sertés- 
s marhahizlalásra használják fö l: 
a felsőalpokon csupán a kecske s 
juh lel tanyát, s legfölebb a nyári 
két hónap alatt látogattatik meg 
a középalpok rendes vendégeitől.

Az alplapályok (Mattén) nö
vényzete igen különböző. Vannak 
buján termő lapályok, közönségesen 
kisebb völgymélyedések, melyekben á tiszta patak mel
lé a napfény, könnyen hozzájutás, mind megannyi elő
nyök, nem is említve, hogy az oda hordott lcorhadvány- 
elemek mindig biztositják a jövő évi termést is. Az ilyen 
darab föld azután valódi áldás birtokosára nézve, s köz
szájon forgó nevezetesség. Az ily szerencsés körülmé
nyek összetalálkozása által eredményezett gazdasági 
előny azonban igen ritka. Legtöbbnyire szűk fensikok, 
hegyszakadékok, sziklagerinczek állanak előttünk, me
lyeket alig fed egy lábnyi átmérőjű foldréteg.Azily helye
ken megterem ugyan a közmondásosan kitűnő alpesi fű
szer, szagos növény, de a takarmány annál gyérebb s 
kevesbbé tápláló. A legelő itt mint erdei moh, elszigetel
ten, szórványosan s gyéren nő, s az állatnak sokat kell 
harapni, mig jóllaklmtik.Az alpesek legnagyobb része ez 
állapotban van. A buja s tápszergazdag fü s takarmány, 
valamint az aromaticus fűnemek elszigetelten, többnyire 
vékony földréteggel bevont sziklabordán nőnek, reáhajló 
kőszálak védelme alatt, nyári verőfény mellett. Az ily 
területecske azonban néha életveszélyes magasságon, 
csupán a zerge által könnyen megközelithetőleg fekszik. 
Az ily helyekről gyakran kötéllel előállított közlekedés 
folytán, egypár köténynyi sarju kerül le,melyet a termé
szet által takarékosságra utalt alpesi gazda leszárit.

*) Főforrás : Tacini Stefano olasz nemzctgazdász ide 
vonatkozó jeles. műve.

veres, vagy rőtbaruássziuű, előrenyuló nagy fülekkel, 
hosszudad testtel s vékony száraz lábszárakkal. A ser
téshizlalás azonban az alsóbb termékenységi lapályokon 
űzethetik siikerrel, mert a középalpvidékeken már a 
zsiradék képzésére megkivántató tápanyag s légmérséki 
hőfok hiányzik. Néhány majorsági vidéken meg is van 
tiltva a disznóhizlalás, mert többnyire a sajtipar- s ki
viteli kereskedés kárával történik.

■ A birtok jogczimét illetőleg felosztatnak az alpok, 
melyek alatt most már csupán mezőgazdászati művelés 
alatt levő földrészeket kell értenünk, alpközségekre, 
Allmendenpnint ez főkép Bajorország s Tirolban szokás, 
a melyeket azután az állam egyeseknek vagy községek
nek bérletbe ad ki, s másodszor magán alpbirtokokra — 
Herrenalpen. Ez utóbbiak roppant száma létezik keleti 
Seliweitz, Salzburg, Stiria vidékein. Az alpközségek 
községi polgárainak szabad 500—700. lábas jószágot 
tartani s legeltetni a köztulajdonon ; a községkormány
zat a községi tanács kezeibe van letéve. A vállvetett 
műszorgalommal folytatott sajtkészitésaél egy főfel
ügyelő, Kásemeister, áll a legények a majorsági szol
gák élén, kik többnyire a besózással foglalkoznak.

A magán alpbirtokok termékenyebbek s jövedel
mezőbb karba vannak helyezve,mint az alpközségek. En

nek egyik főoka abban rejlik, hogy 
az alpközségekben a polgári jog 
olyanforma, mint nálunk volt a köz
legeltetési jog, kinek-kinek jogá
ban áll jószágát kihajtani a közleg
előre, sőt La nincs lábas jószága, 
nyaraltatási jogát bérbeadja. A 
magánalpbirtokoknál azonban csak 
egy akarat dönt, a tulajdonosé, ki 
a föld s legelő jókarban-tartásának 
szempontjából nem engedi a föld 
termőerejét a túlságos szám által 
kiszivattyúzni. Az alpközségek la
kói mitsem lendítenek a közgyara- 
podásboz, kiki csak a maga hasz
nára néz, a legelő lapályokon alig 
sarjadzik a fü, csoportosan hajtják 
rá a jószágot; a nyári vízállások, 
pocsolyák eltávolítására, a helyen- 
kint öszszecsomosodott trágya szét- 
terjesztésére ki sem gondol, innen 
van aztán, hogy a legelő termő
ereje megcsappan, s a község gaz
dasági tőkéjét annak évi jövedel
mével együtt fogyni látja.

A magánalpbirtokoknál egész 
ellenkező az eset. Itt az egyes bir
tokos családok a jövőre is tekin
tettel, igen sokat törődnek a termő- 
erő folytonos jókarbantartásával. 
Rendszeresen űzetik a gazdálkodás. 
A nyájfelügyelő s nyájpásztorok kö
telesek a netalán megállapodó tó
csáknak természetes ásott földcsa
tornák általi elvezetésére, a trá
gya széthordúsára. — Ezért látjuk, 
hogy a klastromi s uradalmi ma- 
gánalpbirtokok a hegyi gazdálko
dás s különösen a sertéshizlalás s 
sajtkészités tekintetében a legvi
rágzóbb állapotnak örvendenek. Az 
ezek birtokaiban levő legelőlapá
lyok — Mattén — ép úgy tekinthe
tők, mint nálunk a váltógazdasági- 
lag kezelt földek.

A nyaraltatás az alpokon 
4—5 hónapig tart rendszeresen; a 
nyájak, gulyák kihajtása közönsé
gesen május végén vagy junius ele
jén történik ; nagy ünnepély ez az 
egész községre, midőn egész vagyo
nától egyidőre búcsút vesz. Vadódi 
vallási körmenethez liasonlólag tör
ténik a fallcák, nyájak elvándorlása. 
Elől megy a vezértehén óriás csen- 
getyüvel nyakában, mely tiszta idő
ben viszhangos távolságokon mér- 
földnyire elhangzik, szarvai közt 

a fejőke — Melkstuhl — utána a nyáj , ujjongó, 
zajgó tömegtől kisérve, kik közt a nyájgazdák, igy hív
ják a nálunk számadó -gulyásoknak s juhgazdáknak ne
vezett felügyelőket, s a nyájgyerekek — Graser.

Hol az alpesek több egymásfelett fekvő emelke
désekkel birnak, melyek termőségük miatt mind hasz
nálhatók s legeltethetők, először az első emeleti szint 
kopasztják meg a nyájak, s úgy mennek mindig fölebb. 
S mily különös, hogy a tilos megliáboritása ritkáit jön 
elő, mintha az állatok is tudnák a számukra kijelölt re- 
viert. Telekkönyvi intézmény persze nem létezvén itt, 
a magánbirtokjog czime hagyományos történeti emlé
kek által van biztosítva. Sehweiczban a nyájőrzés s a 
termelvények nyerése, árusítása a nyájgazda — Senn,— 
Tirol s Bajorországban pedig a nyájgazdáné — Seune- 
rin által történik, kit a népszóiásmód egyszerűen 
„Schwagrin“nak nevez. Ha a községi ingó birtok nagy, 
akkor a sajtmester (Kásemeister) viszi a felügyeletet 
több nyájgazdák segédlete mellett. Scliweiczban rendén 
van ezenkívül, hogy az egész falu albérletbe bocsátja 
leltár mellett a szavatosság kikötésével összes mozgó 
tőkéjét egy vagy több vállalkozónak, kik darabonkint 
bizonyos pénzösszeget s természetbeli szolgálmányt tar
toznak bérlet fejében fizetni, vágj' pedig a nyájgazdák 
kötelezvényileg átvállalják a sajtkészitést bizonyos ter
mészetbeli rész biztosítása mellett.

A sajtkészitésre nézve kétségbevonhatlan száza-

Ebből lesz az oly tápdus s drága „vadszéna“ Wiklheu. 
Sokszor halállal adózik szorgalmáért a gazda, alábuk
ván a szédítő meredély szegletéről.

A termékeny s sivár alpesi lapályok növényzete, 
lielylyelközzel egyenlő a termő fönsikok növényzetével. 
Az alpesi lóhere — trifolium alpinum, — az ölyvfu — 
hieracium pilosella, s annyi sok más a helyviszonyok 
által ügyesen fölhasznált takarmánynövény elég bujáu 
terítik be a termő lapályokat, de ezen uövényélet veszt a 
magassággal mindinkább, mig végre utolsó képviselője 
a sivár kőszálakon a zuzmó s sziklamoh. A szagos nö
vényeknek temérdek faját lehetne megnevezni, de ez 
tárgyunk körén kivül esik.

Az ökörfaj tekintetében az egész alpesi gazdál
kodás két részre oszlik. Az egyik rész tartja a simmen- 
tliali fajt, mely nyugoti Sehweiczban a Jurák s Vosges- 
ban el van terjedve, ennek alapszíne rőt, erős, nehézkes 
testforma, finom sugár szarvak, hosszú, szüntelen fel
hajtott fark. A másik kevésbbé kedvelt faj aSohwyz can- 
tonbeli. Ennek alapszíne szürke, vagy feketebarna; test
alkata gyengébb, összeesettebb, mint a másik fajnál, vé
kony lábak, vastag szarvakkal, Mindkét fajnak tehenei 
igen tejdusak, de hizladás s munkára kevésbbé alkalma
tosak.

A lovak leginkább a schweiczi alsó alpvidékek-

rő’. terjednek el a többi tájékokra. Szépség s fajkitünő- 
ség tekintetében összeliasonlitliatlanul alatta állanak az 
igavonó fajnak. Az össze-vissza eszközlütt szaporítás a 
faj teljes elkorcsosulását vonta maga után. Az ellcor- 
csosodott erdélyi s romanáglakta vidékeken látható lovak
kal egy színvonalra esnek az alpesiek is. A juhtenyész
tésben a bergameskói alaptypus szolgál kiindulási pon
tul, nyáron egész falkák hajtatnak az alplapályokra, a 
melyek azután csak őszszel kerülnek vissza. Különös 
fontosságot érdemel azonban a kecsketenyésztés ; csak 
ezen állatfaj által lehet az alpesek azon termő részét 
értékesíteni, a hová semmi más állat nem bir felhatolni 
a kőszáli zergén kivül. Az alpesi kecskefaj is el van 
korcsosodva; kisebb mint a fönsiki faj,finom veresbarna, 
vagy veresszürke szarvakkal; alapszínűk szinte az, fe
kete szegélyzet, nagy petytyekkel. Az Európában leg
híresebb auvergnei kecskék, különösen a mont-doriak 
igen hasonlítanak a tyroli s schweiczi fajhoz ; a kecske
tenyésztés s annak gazdászati értékesítése azonban lto- 
ránsem történik itt annyi észszerüséggel, mint Közép- 
Frankhon hegységtájain, hol például a juh- s kecskesajt, 
tűrő elkészítése s fölgyártása a tökéletesség legnagyobb 
iokát érte el, s egyúttal roppant pénzforrás, igy például 
Roquefortban, Brieben. — Az alpesi gazda a sajt
készités alkalmával fonmaradó hulladványokat ser
téshizlalásra fordítja , mely gazdasági ág nem a 
legutolsó jövedelemforrást biztosítja számára. — A



seregéről világos képet festeni a képzelet elé nem 
könnyű sikerű munka. Hogy az egész száraz adat
halmaznak s üres névlajstromnak ne tűnjék fel, ha
nem mindenütt elevenen foglalkoztassa a képzele
tet és ébren tartsa az érzelmet, csak nagy meste
reknek adatott. Találunk Homérban, Miltonban he
lyeket, melyek nem egyebek látszólag hosszú név
lajstromoknál, lelkiismeretes aprólékossággal elő
számlálva az elsőtől utolsóig — s melyek még sem 
kevésbbé szépek a többi helyeknél.Ilyen itt is a ha
dak és hadvezérek leírása. Néhol a költő négy-öl 
nevet elmond egy sorban, s közűlök egyet kiemel, 
igen világos fogalmat adó epithetonokkal, — másutt 
a czimernek jós jelentést ád, harmadik helyen ismét 
egész stropha van szánva, negyedik helyen egész 
egy hosszabb rege valamely család eredetének, 
mit czimeréről olvas le a költő, s ez utóbbira nézve 
igen szép episod a Forgácsok czimerének tündér 
regéje. — A költő az előszámlált nagy sokaság elle
nére előre szabadkozott, hogy sem ideje, sem he
lye a vitézeket mind elő
számlálni, csak épen futó
lag érinti őket; s utoljára 
is hozzá teszi ; „de ki 
győzné ezeket venni laj
stromba ?

Nagy erdő ez együtt: ennyi sok családfa 
Viruló díszében mind egyszerre látva.
Emez fiatal még ; az terepély immár,
Sudarán sas fészkel, barna felleg himbál ;
Csonkítva, lenyesvo hajt amaz uj ágat:
Mai nap is élő számos unokákat.“

S még csak ezután ke
rül a sor a vármegyék 
hadainak, habár rövidebb, 
leírására.'

Ezen érdekes leírás 
egyik igen nagy érdeme, 
hogy a magyar családok, 
heraldikájához híven van 
elénk állítva. — Emlé
keztet e részben Gamoens 
„Luisiad“-jára, a hol Por
tugália történetét kró- 
nikási hűséggel beszéli 
el a költő, csak néhol 
szépítvén oly költői epi— 
sóddal, minő „Inez“ tra- 
gicus episodja; — emlé
keztet még inkább Hornéi- 
,,11 i á s á“-nak második 
énekére , hol a Trója 
alá ment görög vezérek 
és népeik vannak még 
hosszasabban s kevesebb 
változatossággal , leírva, 
mint itt találjuk a rá
kosmezei képben. — Azt 
mondják az „lliás“ e lát
szólag hosszadalmas laj
stromáról, hogy a gö
rögök ezt tanulták meg 
legjobban könyvnélkül. —
Homér itt híven irta - 
meg minden görög főnök lakhelyét, birtokait, s 
későbbi időkben e leírásra, mint a birtokviszonyok 
rendezésére szolgáló történeti okmányra hivatkoz
tak.. Csaknem hasonló történeti hitelességet ügye- 
kezett adni Arany is azon heraldikának, melyet oly 
fényes és változatos színezetben tár fél előttünk. A 
Nagy Lajos korabeli nevezetesebb magyar csalá
dok egyesítve vannak e rajzban.

k  király jár kel a tábor körül s hadgyakor
latokat tart vele a Rákoson, s a serget igy Írja le : 

Hej, micsoda szörnyű óriás madár ez !
Roppant szárnyaival csak a földön jár ez.
Kiteríti néha, mint valami héja,
Mérföldet kanyargat egyszeri karéja.
Majd meg’ összecsapja, mint a könnyű fecske, 
Úgy búvik előre hosszú, vékony teste : 
Kanyarodik, szélt vesz, ritkul, összeforrad 
— Mintha egy élő test volna az egész had.
Mintha egy élő test: földön csúszó sárkány. . .  
Mintha bárányfelleg, színes szép szivárvány; 
Lendül a sok zászló magafogta szélben,
Majd egymás után, majd ezer is egy szélben. 
Sárga lován Lajos maga úgy czikázik,
Mint midőn a gyermek tükörféuynyel játszik, 
Futkos a had előtt, mint egy futó csillag, 
Ragyogó sisakján hosszan úszó tollak.“
Már az egész tábor is kész az indulásra. Csak 

Toldi hiányzik még (kinek Lajos, a nélkül hogy

szépségeiről, elértem czélomat. Azon kedvtelési 
munkáim közé tartozott ez, melyekre az ember sa
ját ellenállhallan közlési ösztönéből vállalkozik ; elő
szeretetem és bámulatom e töredék iránt azon tán 
elfogult eszmére vezetett, hogy másoknak e mű 
csak némely része is hasonló örömet okoz. Munka 
közben mind inkább éreztem azonban, mennyire ne
héz ez elejénte könnyűnek tetsző vállalat”, s mily 
csekélység az, a mit a szépségek e gazdag gyűjte
ményéből adok.

Ez énekekről csak egész terjedelmökben egy 
végiében olvasva nyerhetünk fogalmat. E mű fő 
varázsa a szépség élvezetének teljességében és sza- 
kadallanságában áll — s épen e teljességnek és 
szakadatlanságnak kell az enyémhez hasonló köz
leményben hiányoznia.

Nem tudjuk azonban, mikor jelenhet meg a 
mű vagy nagyobb töredéke — lehet, hogy bosszú 
idő múlva — s ezért sielénk némi kisebb gyöngy
szemeket mutatni fel belőle, hogy legalább némi 

nyoma legyen ez énekek 
fölolvasásának az egykorú 
időszaki sajtóban.

SALAMON FERENCZ.

Szigligeti Ede.

kérte volna, hosszú szabadságidőt engedett). Mik
lós Rozgonyinál van mindig, s felejti a harezot. 
Fölteszi magában, hogy ha e most induló hadjárat
nak vége, csak Piroskájának fog élni. Egy egész 
hónap csak egy napnak, s e nap egy órának tet
szett. — Legyen szabad még csupán azon jelenetet 
idéznünk e mindenütt egyaránt szép énekből, mely
ben Toldi Miklósnak Rozgonviéktól való búcsúja 
van leírva:

Hogy aztán a hajnal tetszett indulóra,
Megáll jegyesével a leány egy szóra, —
Azaz el se hagynák azt az egy szót soha,
De nyerít a Miklós nyughatatlan lova.
„Paripám nyergeivé, lábam a kengyelbe, — 
Isten veled atyám és szivem szerelme !“
„Áldjon meg az Isten, kedves fiam, téged :
De várd meg legalább a kenyérebédet.“ 
Megfogadta Miklós, elkelt az ebéd is,
Beszéltek, beszéltek, több volt hátra mégis ;
Jött azután Toldi fegyveres szolgája,
Hogy nem áll a Pirkú, a földet kapálja.
„Paripám nyergeivé, lábam a kengyelbe —

Isten veled atyám és szivem szerelme ! . . . “ 
„Áldjon meg az Isten, kedves fiam, téged :
De várd meg legalább a déli ebédet.“
Megvárta, megevék azt is együtt délben,
Jó soká maradt még Toldi menőfélben ;
Ehol jön azonban a fegyveres szolga :
Nem kell-e bekötni a lovát az ólba ?
„Paripám nyergeivé, lábam a kengyelbe — 
Megyek, édes atyám és szivem szerelme ! . . . “ 
„Hordozzon az Isten, jó fiú, de már ma 
Ugyan hova mennél ilyen éjszakára ?
Végre azonban a búcsú és válás megtörténik : 

tovább sehogy sincs maradása Miklósnak — hogy 
eddig ma-radjon, bizony azt se hitte !

„Isten hozzád szivem édes szép szerelme ! 
Addsza kicsiny kezed, borulj az ölemre ;
Hadd szakasztok rózsát gyenge rózsafádról — 
Egy csókot az útra, piros két orczádról.“
Toldi a szülői ház feléj tart, a hol anyjánál 

tesz bucsulálogatást. Ismét egy legszebb családi, 
kedélyes kép, közben bohózatos, derült jelenettel 
keverve, melynek részleteit azonban mellőzzük. 
Ezen látogatás fejezi be ezen több mint 90 vers
szakból álló nagy éneket.

És ezzel befejezem én is közleményemet a 
„Daliás idők“—ről, ezen, ha befejeztetik, kétségkí
vül legszebb magyar eposról. Habár csak legkisebb 
részben némi halvány fogalmat adhattam egyes

Szigligeti nevével nem 
Írhatjuk le egyszersmind 
azon nagy tiszteletet és 
beesülést, melylyel iránta 
viseltetünk. Es ez nem 
elfogultság, mert benne 
nem csak a jeles ¡rét, 
de a magyar sziniroda- 
lom reformátorát kell el
ismernünk ; kétségkívül 
több ő nekünk, mint a 
francziáknak volt Seribe.

Ő a magyar színvi
lágban egy eredeti genret 
teremtett, melyet a ma
gunkénak nevezhetünk, s 
ez a n é p s z ín m ű .

Midőn az ifjú ¡ró fel
lépett a régi classicuso- 
kon, rém- drámákon és 
modern lovaghistoriakon 
kívül töretlen volt Tha
lia útja — ő érezte , 
hogy kell valaminek len
ni a magyar nép közt, mi 
uj alakokkal népesítheti 
meg a színpad csodás vi
lágát! így állott elő a 
jó öreg c s i k ó s ,  a vén 
c z i g á n y, a szerelmes 
p á s z t o r ,  a részeges 
k is b ir ó ,  dupla krétás 
k o r c s m á r o s ,  d a lo s  
l e á n y k a , a k e g y e t 
le n  s z i v ü  m o s t o h a ,  
stb. stb, kiket örö

mükben, bánatukban oly érdekkel látunk a szín
padon élni, • mozogni.

A népszínműi téren Szigligetinek legszeren
csésebb követője S z i geti jeles színművészünk, 
„A vén bakancsos szerzője.“ j

S z i g l i g e t i  Ede jelenleg becsültetve és sze
rettetve a nemzeti színháznál működik, mint ren
dező — é̂  folyvást hive múzsájának is. Jelenleg a 
szinpadon forgó műveinek száma 72, ezek közűi 33 
drámai mű, 27 népszínmű és vaudeville — 11 
vígjáték.

K i l e n c z s z e r  nyert 100 arany pályadijat, 
egy Ízben 50-et.

Pályanyertes művei ezek : „ Z á ch  u n o k á i“ 
„R ózsa ,"  „ V á n d o r  s z í n é s z , “ „M am a,“ 
„ B é ld i P á l ,“ „ T it k o s  ir  a t o k ,“ „F en n 
az e r n y ő , n in c s e n  k a s ,“ „T rón  v e s z 
t e t t .“ És az idei pályázaton nyertes vigjátéka 
„N ő u r a 1 o m.“

Ötven aranyat „ P e t r o n e l l a “ czimü kis 
vigjátéka nyert. Hisszük, hogy az idei diadala 
sem utolsó, mert szabad óráiban folyvást mun
kálkodik, s melynek oly nagy mestere kizárólag a 
színműnek é l !

SeEgttgeti ld© ;



Francziaország* történelme a 
17-ik században, Michelet-töl.

A „Nord“ czimü brüsseli lap tárczájában, a 
hires franczia történetiró, M i c h e l e  t-nek fölebbi 
czimü legközelebb megjelent munkájáról, s ¿tálá
ban Michelet történetirási módszeréről igen érdekes 
ismertetést olvasunk. — Ha összehasonlítjuk egy
mással, — úgymond — a történetíróink által ezen
17-ik századról nyilvánított, annyira különböző 
itéleteke*, melyet némelyek közülök a fenség s ha
talom páratlan korszakának lekintének, s melyet ma 
már csupán az egyetemi előadásokon tanulunk meg 
„nagy század“ nevével üdvözölni — sajátszerü 
észrevételek merülnek föl agyunkban ; önkénytele
nül maga XIV. Lajos, ama király sorsára kell visz- 
szaemlékeznünk, ki éltében az absolut hatalom fé
nyes megtestesüléseül tűnt föl Európa előtt, s ki 
mindjárt halála után szinte nevetség tárgyává lett a 
franczia népre nézve.

Szomorú, de szükségképi változandósága az 
emberi dolgoknak! Ma már a lörténetirók s böl
csészek nem beszélnek a 17-ik század nagyszerű
ségéről, s nem idézik azt előttünk dicskor s erőkor
szaknak. Az idő kioltá s kitörlé a dicsfényt; azon 
bámulatos fénysugárzás mögött névtelen chaos, s az 
egész társadalom hanyatlása s fölbomlása mutatko
zik ; s midőn Michelet-nek oly borús lapjait olvas
suk, amaz ünnepélyre emlékszünk, melyen Massil
lon, gyászbeszédének megnyitására nem talált más 
szavakat azokon kivül, melyek már magokban is 
annak kárhoztatását foglalták magukban, kinek ma- 
gasztalására hivatott föl: „Egyedül az Isten nagy, 
testvéreim!“

Egyébiránt ennek igy kelle történnie. Ama 
dicsőség, melylyel a kortársak vesznek körül vala
mely egyént vagy korszakot, oly fátyol, mely által 
egy bálványt sokáig eltakarnak az utókor nyomásai 
elől. A múlt mesterkélt fénye s a jövő mindinkább 
sűrűbbé váló sötétségének közepette bámulhatunk 
rajta, ha a 17-ik században a történetírók nem 
tudták fölismerni ama korszak valódi ártalmát, mely 
egy végéhez közelgető világnak tetőpontja, s egy
szersmind egy keletkező világnak kezdete volt ? 
A múltnak azon jelentését csupán azok foghatók 
föl, kik születésük időpontjánál fogva azon becses 
kiváltságot nyerték meg, hogy elérve láthassák ama 
czélt, mely felé annyi különböző út volt irányozva, 
hogy megkezdődve láthassák amaz 1789-ki forra
dalmat, a lefolyt korszakok hatalmas s rettentő 
kifejlődését, s hogy végre a 19—ik század magas
ságából mérlegelhessék meg mind a megtett utat, 
mind a legyőzött akadályokat, mind a megkísértett 
erőfeszítéseket. Ezen megkoronázási korszak előtt 
a történelem bölcsészele lehetetlen volt; csak most 
merték azt állitni, hogy mindegyik esemény hatás s 
egyszersmind ok, hogy minden, bizonyos törvény 
hatalmában, valamely elv diadala, valamely javulás, 
valamely haladás felé tart; csak most lehetett teljes 
ügyismerettel nyilvánitni azon hires mondatot: „A 
történelem seholsem kezdődik , és seholsem vég
ződik.“

Igaz ugyan, hogy Rossuet már 1679-ben 
megkisérté a történelemnek azon egységét fölfii— 
dözni; azonban inkább főpap, mint történetiró lé
vén, szellemében a társadalmi elvek háttérbe vo
nulnak a vallási hitágazatok előtt; az ő szigorú 
katholicus tana előtt, mely a középkorbeli atyák ta
nain még túlmegy, az emberiség teste, a társadalom 
semmi; s annak lelke, az egyház, minden. Az ő 
szemében, noha már N.-líárolynál megállapodik, a 
történelem elérte czélját s a 17-ik század diadal 
korszaka ; valóban ő abban csupán egy dolgot lát, 
azon oly bensőleg összekötött két elv, az absolut 
királyság s az egyház tekintélye elvének győzelmét. 
Az azon külfény alatt félig elrejtett nyomorok előtte 
csupán következmény nélküli véletlenekül tűnnek 
föl, s végszavát mondá ki, midőn XIV. Lajosról 
szólva, azt mondá a dauphinnek : „Ez ama Salamon 
által kijelölt király, ki tekintetével minden roszat 
elűz.“

Ez azonban épen nem hangzott össze a tör
ténelem valódi bölcsészetével s a 17-ik század he
lyes fölfogásával.

Mennyire tiltakozik már Saint Simon a 
meansci püspök ítéletei ellen! mennyire föllázad 
azon éles elme ama kor állítólagos nagysága ellen ! 
mennyire gyönyörködik annak minden gyengesé
gének leleplezésében ! Szintoly túlzó lévén gyülö-

létében, mint Rossuet volt bámulatában, oly nagy 
dicsőség alatt nem lát egyebet egy rettentő chaos 
csirájánál; s ő maga is sokkal inkább bele van so
dorva a viharba, semhogy azon fölül tudna emel
kedni, s hogy az elveket a tényéktől külön tudná 
választani. Nem foghatván föl, hogy mire fog ve
zetni azon, egy ingadozó királyság javárai átalános 
nivellirozás, nem tudván s nem mervén előre látni, 
hogy mi fog történni, mihelyt a támaszaitól meg
fosztott s alapjában aláásott főhatalom a nép fejére 
fog omlani, — Saint Simon semmi következtelést 
sem ügyekszik vonni; — megelégszik annak el
mondásával, a mit látott s másokra hagyja egy oly 
felforgatás okai s hatásainak tanulmányozását, mely
től fél, s melyet megjósol.

Némely más történetíróknál később még in
kább feltűnt ezen tehetetlenség. Az, mi XIV. Lajos 
uralmát túlélte — a nagyság s nyomornak saját
szerü vegyülete volt; nagyság bizonyos irodalmi s 
művészeti emlékekben s az építészet összes köré
ben ; nyomor mindabban, mi ama korszak benső éle
téhez tartozott, sőt még ama nagy fény és hatalom 
kisszerű s nyomom eredményeinek egybehasonlitá- 
sában i s ; — történelme semmi öszhangzás, hanem 
mindenütt ellenmodás.

lm ez voná különösen magára a 18—ik szá
zadbeli történetírók figyelmét,— ez sugallá Voltai
mnak ama bizarr művét, mely szintoly modortalan 
mint ama század, melynek rajzát akarja adni, mely 
szintúgy, mint amaz, hiában keresi saját tervét,egy
ségét s éltét; mely szintúgy, mint amaz, hallatlan, 
látszólagos hatalmat tanúsít s rendkívüli gyöngesé- 
geket gúnyol ki. XIV. Lajos századának történel
méből inkább kitűnik, mint bármely más, a forrada
lom előtt megjelent munkából, hogy a történelem 
megírása még nem lehetséges, s hogy még a legje
lesebb látásnak sem képesek a dolgok egyetemét 
áttekinteni.

Hiában keresvén amaz aranyfonalat, mely 
azon annyira bonyolult szövedéken átvonul, Voltaire 
sehol sem tudja felfedezni a tények ama nagy hal
mazának zárkulcsát, vaktában térvén át csatalei— 
rásokból adomákba, s adomákból bölcsészeti vita
tásokra ; majd kortársi bámulata, majd gúnyirói el- 
méssége által hagyja magát öntudatlanul elragad
tatni, — megégetvén azt, mit még csak az imént 
imádott, határozatlan, zavart s homályos Ievén.köny- 
vét fülkaczagással s kérdőjellel végzi be.

Azon általános kételyre a válasz csakugyan 
megadatott, a forradalom kitört. Az épület zárköve 
rögtön letétetett, az eddig szabálytalanul fölemelke
dett boltivek tetejöknél egyesültek; az általános 
zavarból kivált az alak a történelem föltalálta egy
ségét.

Mintegy mohón ragadák meg akkor a törté
netírók s bölcsészek ama múltat — miként kezdék 
azt taglalni! mily mélyen, merültek el abba ! mily 
gyorsan ismerték föl az emberiség hajadását, léve- 
lyeit s diadalait — némelyik közűlök nagy hazafias 
czim által sugallatva a lefolyt századokban a mo
dern Francziaország csiráit, kifejlődését s megala
kulását, egy közös egységbei öszhangzatos beolva
dását keresték.

Az 1789-iki mozgalom az ő szemeikben nem 
annyira egy nép, mint egy nemzet leleplezése.

Mások magasabb álláspontot foglalván el. a 
nemzeten túl a népet, Francziaországon túl az em
beriséget látják. Az nem nemzeti kifejlődés többé, 
mitők a századokon keresztül kisérnek, hanem 
maga a társadalmi e v o 1 u t i o. Az ő szemeikben 
1789 első lépés minden törvényhozás, minden 
alapelv átalános megújulása felé, s egy uj korszak 
kezdete a világ történelmében.

A kiválólag n e m z e t i  történetíró M a r t i n 
H., s a t á r s a d a l m i  történelem legkitűnőbb 
képviselője Louis Rlanc közt egy betöltetlen hely 
maradt — azt Michelet foglalá el.

Michelet, mint újkori történetíróink szinte 
mindnyájan, hisz a haladásban; a forradalom ta
pasztalása meglanitá őt arra, hogy az elmúlt szá
zadok közepettj fölismerje azon utal, melyet az 
emberiség lassan s fáradságosan ugyan, de foly
tonos léptekkel követett, — szerinte szintúgy, mint 
L. Blanc s oly sok mások szerint, a szabadsági s 
egyenlőségi elvek diadala ama czél, mely felé ¡rá— 
nyozvák, vagy kell irányozva lenniök a nemzetek s 
fejedelmek törekvéseinek.

Azonban az, mit Michelet megkülönböztet s 
mi az ő műveinek ama szokatlan jellemet adja, mi 
első tekintetre megvakit s elkábit, azon általa elfo
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gadott sajátszerü módszer, melynek csirái már „Ró
mai történelmében“ is feltalálhatók, s melyet „Fran
cziaország történelme“ czimü művének utolsó kö
tetében, teljesen kifejtett s legszélsőbb hatá
rig vitt.

Azon irányban, a mint előbb haladt, kiválólag 
elemező szelleme folyvást mélyebben belemerült 
kedvencz elméletébe; tulajdonai s hiányai világo
sabban előtűnnek, s az, mi csupán modor volt, 
m ó d s z e r  lett.

Érdekes lenne azon módszert szerzőnk ter
jedelmes s változatos művén keresztülkisérni, ta
nulmányozni; mi azonban itt annak csupán jellemét s 
fővonásait akarjuk kijelölni.

Ha a többi történetírók egyszerűen elemezé- 
si s összerakási munkát végeznek, ha a kútfők s 
okmányok tanulmányozásáról természetes folyamat
nál fogva bölcsészeire emelkednek föl, Michelet 
különböző módon jár el, ő nem állapodik olt meg; 
hanem egy lépéssel még tovább megy. Valamint 
azok, úgy ő is azzal kezdi, hogy a múlt levéltárai
ból meríti ama század mély ismeretét, melynek tör
ténelmét szándékozik megírni; valamint azok, úgy 
ő is a részletek azon tudományából egy átalánosi- 
tott tudományt választott ki, az okiratok segélyé
vel fölfogá, értelmezé, s formulázá egy korszak 
jellemét, egy rendszert s átalános elveket ismert 
tol s fogadott e l !

Íme itt állapodik meg L. Blanc; biztos lévén 
saját tárgya felől, azt kívánja tőlünk, hogy az iránt 
teljes hitelt adjunK neki, s ex professo kifejti ne
künk saját tanát; azon fáradalmas tanulmányból a 
nehézségeket maga számára tartja m e g , s csupán 
annak eredményét mutatja meg nekünk; ő a törté
nelem fölé emel föl bennünket, s messziről s a ma
gasból mutatja meg nekünk ama földek átalános 
vonalait s körrajzait, melyeket elébb átkutatott, hogy 
azokat felismerhesse.

Még maradt egy más bevégzendő munka, erre 
Michelet vállalkozott. Miután egy korszak physio- 
gnomiáját tanulmányozó, Michelet újra hozzáfog 
munkájához, az összerakástól az elemezéshez tér 
vissza, befelé szállva, újra megteszi azon utat, me
lyet fölfelé menet közben követett. Ő nem csupán 
a történelem quinlessentiáját. hanem magát a tör
ténelmet akarja, előttünk feltüntetni, azt akarja, 
hogy ma magunk menjünk keresztül a századokon, 
hogy jelen legyünk az eszmék kifejlődésén, hogy 
át legyünk halva a korszak szellemétől, hogy osztoz
zunk azok kételyeiben s aggodalmaiban, kik még 
nem látták a czélt elérve s kik még alig tudták, 
hogy minő czél felé törekedtek. Világos, hogy az 
ily történetírás sokkal nehezebb, mint a fontosok
nak tartott lények előszámlálása, elbeszélése. Itt 
többé nem arról van szó, hogy vakon s gépileg ki
sérjük az évek folyamát, hogy adatokat jegyezzünk 
fel. s eseményeket számláljunk elő, az eszmék folya
mát nem annyira a feltűnő tényekben, mint inkább a 
nemzetek benső életének ama látszólag csekély s 
mulékony, egymásra következő eseményeiben lehet 
tanulmányozni, melyek láthatlan kötelékek által 
vannak egymással összekapcsolva, s miknek össze- 
halmozódása s lassú munkája szüli a haladást.

Ezért Micheletre nézve valamely tény csu
pán hatásainál fogva bir értékkel, keveset gondol a 
seregek viszontagságával, a rendeletek s bírói Íté
letekkel. midőn azokban a jövőnek semmi csiráját 
sem füdözheti fel. Mindezt elhanyagolja, de más 
részről mily fáradhallan buzgalommal bonczolja 
szét, mint valamely tudós anatómus a legcsekélyebb 
tényeket is, melyeket fölhasználhat! Legnagyobb 
előszeretettel tanulmányozta azon egyének benső 
életét, kikben egy korszak mozgalma van összefog
lalva, Colegnv, Guisot és a vallási háborúk korá
ban XlV-ik Lajosét, — hogy ezeket megismer
hesse s megítélhesse, semmit sem kicsinyei, még 
a látszólag legjelentéktelcnebb dolgokban is annál 
becsesebb adatokat talál, mivel még addig senki 
sem gondolt azok fölhasználására ; — nem csak 
a régi emlékjegyzeteket s az egykori okmányokat 
vizsgálja meg; hanem hőseinek arczképeit s azok
nak éltök különböző szakaikbóli physiognomiájok 
jellemét is tanulmányozza, különösed XlV-ik La
jost illetőleg még az o r v o s o k  n a p l ó j á b a n  
is talál felvilágosításokra és magyarázatokra.

Michelet a történelem bölcsészetét azon ma
gasságból, hová azt mások emelték, a völgybe vezeti 
vissza, — s a történelem sajátszerü fordulattal, 
miután két századon át elhagyó ama tért, melyre azt 
Saint Simon liclyczé, most arra tér vissza, csak-
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dós tapasztalat bizonyítja, hogy sokkal alkalmatosab- 
bak a nyájgazdák, vagy, ha jobban tetszik, a tehenészek 
— Senn — mint a nők, mert a testi erő mellé őket a’ 
tisztább kezelés is ajánlja. A német eszményies regény
írók „Sennerinjeit“ a képzelődés tünde alakjaivá redu- 
cálta az alpesi gazdálkodás.

A tehenészek lakását s a sajtgyárt képezi az 
úgynevezett alpkunyhó — Sennhütte. — Többnyire erdő 
s tiszta sziklacsermely közelében üttetik föl igen kez
detleges ácsmunkával. A kunyhó falainak üregei, mint 
szinte a fedélzet mohlepett, bútorok nélküli két részre 
osztott lakosztályból áll a kis gyár, az egyikben a félkör 
alakú, kőből készült tűzhely a sajtüsttel s egyéb vas
eszközökkel, melyek a sajtkészitésnél igénybe vétetnek,, 
a másik osztályban pedig nehány gúnya, darócz a tehe
nész magán kényelmére, s ódon konyhaszerek. A sajt
konyha képezi a kunyhó azon részét, hol a megköpü- 
lyözött tej áll, sajttá gyuratik s besózva deszkákon tar- 
tatik ; a besózás szakügyességet igényel, ettől függvén 
többnyire a jóság s izlelhetőség aránya. A nagyobb 
mérvű alpkunyhókuál van még egy harmadik osztály, hói 
a fejős tehenek számára fölgytijtött széna áll, itt szokott 
aztán a tehenész is megpihenni.

A tehenekkeli bánásmódot illetőleg el lehet mon
dani hogy sokkal finomabban, gondosabban bánnak 
azokkal a tehenészek, mint civilizált országokban gyak
ran a tanárok tanítványaikkal, bárha a „fejést“ ezek is 
értik néha nagyon is „in praxi.“ A tehenész rendesen 
nagy bőrtáskat hord magánál s fütytyent s sót vesz ke
zeibe, minden oldalról bégetve rohannak elő a tehe

nek. Sokszor az egészség fentartása végett gyógyerejti 
fűvek porával kevert só hintetik az állatok hátára, hogy 
azt egymás iránti szívességből közül akarattal lenyal
hassák. . . .  , , ,

Az alpesi nyajak vannak nemi veszedelemnek 
kitéve a leggondosabb telvigyázás daczára is. A medve, 
farkas sokszor vakmerőlog rablócsinyeket követ, a mi
nek azután életével adja meg rendesen az árát, mert a 
nagy jutalom minden vadászembert versenyre hiv. Elhá- 
rithatatlanalib a sziklai keselyű s schweiczi kondor kör
meinek veszélye, mely viilámsebesen csap alá a légből, 
s rendesen tovaragad bárányt, vagy fiatal borjút. Átla
gosan azonban igen kicsinyre tehető az ily véletlenek 
által okozott közkárosodás.

Az alpesi gazdálkodás s főtermelés végczélja a 
sajtkészités. Látjuk tehát, hogy az egész gazdálkodási 
erőfeszítés kereskedelmi s iparos természetű. A sajt
készités Savoyától-Karinthiáig mindenütt egyformán 
űzetik. Az eljárás következő, a mint azt több évi ön- 
szemlélődés s tapasztalás után a jeles nemzet gazdász, 
kinek terjedelmesebb művéből adataimat merítem, leírja. 
Az első foglalkozás a tej megtisztítása. Azstudinillilc min
den idegen alkatelemektöl megszabadittatik s átszüré- 
sek által megtisztittatik. A szűrőn átcsúrgó tej még elő
ször vászonszitán csepegtettünk le a nagy edénybe, 
melynek szélére van alkalmazva a vászonszita. Schweicz- 
ban fából készült, szűknyflásii tölcsért, szitaaljjal ellát
va, használnak e czélra.

A schweicziak kétrendbeli sajtott készítenek leg
inkább, t. i. az úgynevezett schweiczi, s fű vagy zöld 
sajtot; a különbség csupán a zsiradékrészek több vagy 
kevesebb mennyiségű tartalmában áll. A sajt, pedig elte
kintve attól, hogy az egyik rendbelihez zsirosapb tej vé
tetik, mint a másikhoz, következőleg készíttetik. A mint 
a tehenészek reggel a teheneket megfejték, rögtön elkez
dődik a sajtkészités. Az esteveli fejés nagy tejbögrékben 
s edényekben áll, a különvált tejföllel együtt. Ha kövér 
sajtot akarnak készíteni, akkor az estveli tejfölös tejet 
vegyitik a reggeli fejőssel, — ha még zsírosabb sajt igé- 
nyeitetiic, több tejföl vétetik a tejvegyiihthez ; a félzsí
ros sajt készítésénél az estveli tej föle vegyittetik a 
reggeli tejjel. E vegyületet beöutik a tejüstbe s féllán- 
gu tűznél 25—30 R. íokrahevitik, a tej zsirtartalmassága 
szerint melegebbre is. A kellő hőfok elérésekor tejolíót 
vegyilenek a fölmelegült tejfolyadékba, is az üstöt 
csakhamar elveszik s tűztél, befedik 10—15 perczig aludni 
hagyják. Midőn teljesen megaludt a tejtömeg, ekkor ki 
fejlődött már teljesen a savó, és sajtrész, s most az előb
binek teljesen el kell távolittatni. Az elválasztás s savó- 
elkülönzés eszközlésére apró késalaku faszerek szolgál
nak, melyekkel az összeállóit tejanyagot apró borsó 
nagyságú szemekre aprózzák, ez által idézvén elő a sa
vórészek teljes el-lefolyását s elkülönződését. Midőn a 
savóelháritás műtétével készen vannak, ismét üstbe s 
tűzre kerül az anyag, s szünteleni kanalazás közt 40 II. 
fokig bevittetik. Ekkor lassú kihűlés mellett hullámör
vényes forgatással sajtalakba formákatik az elvált sajt- 
résztümeg, s lapos tálba borittatik ki. Csakhamar a leszi 
várogtatás száljából abroncsformáju körbe tétetik bele a 
sajtkendők közé, s nyomatva, dagasztatva, a megmaradt 
savócseppek eltávolítása eszközöltetik, ekkor kerül azu
tán a mérő sajtelem a mintákba, s mintán teljesen össze- 
merevült s állott, egy napig szárazon áll s szikkad, s a 
sajtprésekbe kerül. Itt kezdődik azután a besózás. Elő
ször is sósvizes foszlányokkal dörgöltetik be a sajt, 
aztán rá száraz porsóval kintetik be, hogy 24 órai be- 
szivás s állás után ledörgöltetvén a sós felső rész, az 
alsó rész ugyanazon műtét alá jőjöu. A forgatás s a szé
leknek sósvizes foszlányokkali bedörzsülése tart egy-két 
hónapig. Elsózás esetei ritkán fordulnak elő, mert az 
ügyes szemmértéken kívül, a sajt maga elárulja sótelt- 
ségét, midőn a külréteg megkeményszik s a sóiét nem 
iszsza be többé. A sajtprésekben a sajt különböző minő
ségei szerint félévig is elállja a sózás műtétét, mig végre 
áruezikké lehet. — Közönséges átlagos fölvétel szerint 
1 font sajt készitésére 10—12 font tej, a zsirtalannabb 
fajtából 18—20 font kívántatik. A sózás műtété alatt 
15—20 sulyperczent veszt a sajt.

A fenmaradt savót sertéshizlalásra szokták föl
használni ; csupán a legszegényebb alpközségekben ké

szítenek abból másodlagos műtétezés által kecskesajtot.
A kecsketejet különben szintúgy felhasználja az 

alpesi gazda, mint a tehéntejet. Az ebből készült sajt, 
négytejes, ha nem is képez kiviteli áruezikket, belföldi 
fogyasztásra igen czélszerti.

A tejoltót igen egészséges borjuk oltógyomrából 
készítik. A tejoltásra közönséges, közhasználati szer.

A tejeltartásra iliar- s jegenyefából készült rocs- 
kák, dézsák, a hires schweiczi „Milchmuldenek“ szol
gálnak, melyek gyakran faragászat tekintetében a kez
detleges műipar lépcsőfokán tulhágnak. A kiöblítésekre 
rendszabályszerüleg mindig savát használ az alpesi 
gazda.

Vajat csupán házi szükségletre készít az alpesi 
gazda, e helyett azonban gyakrabban foglalkozik az 
annyira keresett tejezukor készítésével, melyet egyszerű 
lepárolás által nyer a savóból s zsendiczéből.

A mi már a tehenésznép foglalkozását, kézmű
ipari tevékenységét illeti, az mind igen primitív, mint- 
valódi nomád népek életében. A házi szereket elkészíti 
faanyagból, de egyébkint egész életrendjében, szokásai
ban az európai civilizatió legkisebb mozzanata sincs, 
kivéve a bécsi „Kalfeetánschenek“ művelődési gastronom 
tudományát, a kávéivás eláltalánosulását, mely itt a ku- 
libákban is a legjobb tejföllel vegyítve napirenden levő 
eledel. Az alpeseken künn pásztorkodó tehenész azon
ban főtt ételt alig egyszer eszik egy esztendőben , min
dent tehene ad neki. A nép különben izmos, egészséges 
s hosszuéletü.

Az említett gazdálkodási s ipari foglalkozásokon 
lrivül a szénatakaritás is otthonos némely termékeny 
s le nem legelt alplapályok lakóinál. Az összepet- 
renezézett, s kinyarallott anyaszénát behordják té
lire csűrökbe — Stadeln — s onnan télviz idején szál
lítják szeánszuk vidékekre ; némely helyütt a napfény 
csaknem örökös távolléte miatt a természetes kiszárítás
hoz nem lévén remény, mesterséges boglyázás által az 
aszalást mozdítják elő, s ekkor a széna neve ,-Brauu- 
heu, “ melyet ha egyszer megszokik a lábas jószág, örö
mest megéri vele.

Az első foglaló joga sok helyt divik, például a 
vadszénások tekintetében. Ha valaki erdőmélyen, vagy 
rejtett völgymedenezében ily „Wildheut“ot fedez fel, 
elfoglalja, s ahhoz senkinek sincs joga.

Különös említést érdemel Savoya. Schweicz, 
Tirol déli hegylánezai közt a telepitvények főgazdagsá
gát képező juhtartás. A bergamaskói faj ugyanis legin
kább van itt képviselve, egy-egy kis gyarmat 3 —400-at 
tart el őszig, a mikor a vállalkozók a többnyire igen hi- 
zékony állatokat megveszik. A gyapjú mázsája 100— 
120 frank, s egy darab juh gyapjuátlaga évenkint 6 —7 
font. Ezen faj juhok tejéből készül a hires straccbi- 
nói sajt.

A mi végre a belföldi gyártmányok s föld- s tő- 
kenyerletek értélcisetését illeti, az alpesi gazdálkodás 
főjövedelemforrása a sajtkivitelben rejlik, melyekEuró- 
pán kívül az uj világrészben is beviteli áruezikket ké
peznek. A.gazdálkodás e neme azonban, mely tisztán az 
állattenyésztés alapelvén indul ki, koránsem oly nyere
séges s közhasznú. Igaz, hogy például egy tehén évente 
1200 font tejet ad, s ebből az 1 mázsa kövér sajt árának 
fejében 22—25 forint kerül be; tej, vaj, kecskesajt, s 
tejezukor ismét megadnak IS forintot, s így alig ad meg 
40 tontnál többet egy telién évenkint. A bérletösszeg 
pedig egy tehénre 20—25 forint, hol van még a sókiadás, 
tüzelés, leltározási költségek'; hát a fáradalom dija? stb.

Az alpesi gazdálkodás tehát a patriarcbalis élet
mód daczára nyomorúságos népgazdálkodás s ipari te
vékenység. A gazdászati s iparlejlődés legkezdetlegesebb 
elemeit látjuk az alpesek gazdálkodási hagyományos 
rendszerében, Európa szivében, s minden az éghajlati s 
helyrajzi viszonyok paizsa alatt, melyeknek befolyását 
a népéletre, mennyire kimutatja e körülmény, meggyőz 
bennünket, ha a karpátalji, vagy Erdélynek s a Szilágy
ságnak romáuságlakta vidékeit nézzük, szintén hason no
mád gazdálkodási fogalmak s foglalkodások léteznek.

Kétségkívül! tény, hogy az európai egyáltalános 
gazdászati elhaladástól az alpesi tehenésznépek estek 
legtávolabb. S pedig csak a harminezéves háború tör
ténelme is mégoly vidékeken falvakat látott, hol most 
elvizenyősödött „Matteu“-ek léteznek. Bizonyára a né
met annyira öuigényes civilizátióuak hivatottabb s süker- 
dusabb működési köre nyilnék itt, hol fajrokonai képvi
selik a nemzetgaszdászati őskort a gépek s finomított 
materialismus századában, mint sok más helyütt, hol 
az ő beavatkozásuk nélkül biztosabb lenne a gyarapodás, 
virulás. REVICZKY SZEVER.

Zenészeti közlemények.
i.

Művészeteinket általában a szépnek ama fo
galmai szerint alkotjuk, melyeket a régi görögök 
ránkmaradt műveiből és a természet eredetiéiből 
vevénk. E fogalmaknak megfelelni, ezeket előállíta
ni és lehetőleg elérni feladata és főtörekvése min
den művésznek. A művész mindig talál, mindig 
lát maga előtt eredetieket, s ezekből mintáit vevén, 
némi kis eszményítéssel művészi munkákká alakít
hatja át.

Ez általában elmondható a képzőművésze
tekről.

De mily egész másként van ez a zenével. A 
hangművészet mindent maga teremt, a nélkül, hogy 
a természetben valami utánzandó jelenséget lelne,

az alkotó természet keze a költőnek, a festőnek, a 
szobrásznak és a színművésznek egyaránt nyújt bő 
anyagot alak forma, gondolat, érzelem, tett, szenve- 
dény, fájdalom, sőt taglejtésre is, mig im ugyan-e 
természet, a zeneköllőt alkotván, nem gyámolitá őt 
semmivel, beleoltá az eszmeteremtés ösztönét, és 
ezeknek nyilvánítását dallamokban, bűvös bájos 
harmóniában, melyet igaz, másutt ismét sehol nem 
találunk.

Tudtomra a hajdankorban a hangművészetet 
olyan értelemben; mint mi 'most, nem gyakorolták, 
legalább történet, traditio sehol sem szól felőle, sem 
valami fenmaradt mű nem sejteti, bárba a hitrege 
Orpheus vagy Arionának mindenható hangművé
szetével s a görög theatrumi-karok elragadó hatá
sával még oly nagyra vannak is !

A mi zenénk valóban egészen uj szellemi al
kotás, az újabb kornak, a keresztény európai civili- 
sationak szüleménye. Alkotása és megalapitásaOlasz- 
és később Németországban történt.

Olaszbcnban, hol minden művészet bölcsőt 
talált, a bevándorolt németalföldiektől alapittatott 
meg és míveltetett.

Ezt különben a történetnek határozott bizo
nyítványaiban is fölleljük, például Baker és Raumer 
históriájában e tárgyról a következőket olvashat
juk : „A hangművészet kifejlődése a középkorban 
jóval nehezebb volt, mint a képzőművészeteké, 
m e r t  a h a j d a n  ko r  f ö l d j é n  t o v á b b  nem 
m u n k á l h a t o t t  s haladásában tömeges aka
dállyal találkozott. így például csak rövid és hosz- 
szu hangjegyeket ismertek, mint a prosodiában rö
vid és hosszú szótagokat, hiányzott a mindenütt 
átvonuló, üteny mértéke a tapintat a consonantok és 
dissonantok alkalmazásában, s végre leghiányosabb 
volt a zeneirási, hangjegyzési mesterség. Csak az 
olasz Guido de Arezzonak és később a kölni szü
letésű Frankónak sikerült a 12—ik században (1109 
— 1190) a zenében valódi korszakot alkotni. E két 
geniális férfi ugyanis kijavította a hangjegyirást, 
használatba hozta a zenei kulcsokat, a közsorokat, 
a hangjegyek számát 4 különböző hosszúságúra 
emelte, megbővítette a hangjegyirást, főleg pe
dig megalapította a mensural-dalt, az ütényt! Ez 
volt az archimedesi pont. melytől a zenei műesz
közök végesvégtelenig szaporitalhalának. Csak most 
szabadult meg a zene a tisztán prosodiai mérték 
korlátáitól, az „egy“ „kettő“ gépies lépésétől, az 
ötösök, nyolezasok unalmas hangzatossága vagy épen 
száraz egyhangútól. Dallam és öszhang azóta 
kifejlődésnek indultak, ütenynemek, szakaszok, is
métek, fugák származtak, úgy hogy a zene csak 
azóta lön valódi és minden közlemény szerint a 
régitől e g é s z e n  k ü l ö n b ö z ő  mű v é s z  et.

E korszaktól kezdve két irány létesült, s ezt 
a művészet történetében olasz és német zenének 
nevezik. De ez alatt én nem a napjainkbani olasz 
zenét értem, mely születni látszott, hogy eltompitsa 
az Ízlést, profanizálja a művészet magasabb lénye
gét, s az énekesek és énekesnők ritka természetbeli 
adományait tönkre tegye -, de igen szólok egy Pa- 
lastrina, Pergolese, Zanini, Donizetti stb. dicső 
szerzeményeiről. A németek ezek után alkottak 
korszakot a zenében, HandI, Bach, Glück, Haydn, 
stb.-vel. És igy jött át e világba az ó-classicai 
hangművészet.

Ha már most valamit, épen minta után aka 
runk alkotni, a művész e vagy ama nagy szerző 
lelke után indulhat, de mindez azért a hangművé
szeiben mégis egészen másként veendő,»mint más 
művészetnél. A zene az emberi gondolkozásnak 
legszellemibb munkája, a Iegalaktalanabb eszme, 
mely láthatatlan és megfoghatatlan forma nélkül 
mint egy genius hat ránk, csak lényét érezzük, mert 
megragad bennünket, keresztülvisz minden érzel
men, melyre csak fogékonyak vagyunk, és mi bámu
lat és elragadtatással állunk meg, a nélkül hogy 
mindezekre szavakat lelnénk. Szent borzalom fut át, 
ha például egy Beethovenféle symphonia átmenete 
vagy accordja elhangzik lelkűnkben. Ki tudta azt 
megmondani, ez érzelemnek mily nevet adjunk ?

A zene még azonkívül a legnemesebb mű
vészet is, például obseurumot találunk és állít
hatunk elő a költészetben és más egyéb művé
szetekben, de a zenében soha, — lehet összekötve 
könnyűséggel, frivolilással stb., de erkölcstelenné 
soha sem válhatik.

Különben ugv vélem, bármily mélyen szel-
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leim ős tiszta legyen is valami szerzemény dolgo
zata, a szerzőnek mégis minden esetben valami 
eszmétől kell áthatva, fellelkesltve lennie, benső 
hangulatának, kedélyállapotának s azon eszme me
netének kell őt rávinni, hogy művének e avagy 
ama jelleget adja, mely különben azon eszme, azon 
hangulat és kedélyállapotból áll, a mennyiben ezek 
az egész szerzeményen átvonulnak, uralkodnak.

A vallásos eszmék magasztossága és ennél
fogva a szintén emelkedett templomi architektúra 
bizonyára nem kis befolyással voltak arra, hogy a 
templomi zene oly magas röptét nyert és a legma- 
gaszlosabb szellemű műveket óllitá elé ; habár az 
idő folyamán sok elvesz és sok megváltozik, de e 
szerzemények nagyszerű szépsége és magasztos
sága halhatatlan, mint minden valódi művészet, és 
hatása kedélyünkre örökké elbűvölő, lelkesítő, és 
boldogító marad.

A templomi styl leginkább az öszhang szer
kesztéséből áll, és az öszhang a valódi hangművé-

élvezünk itt, a hangok szellemi ruhájába átalakult 
poesist. Csak a rokkája mellett fonó Katiczát kell 
felhoznunk, s ez már tökéletes egész.

Mindent visszaád, mit a dal szövege jelent és 
a hangok formájában elmond. De hogy lehessen 
azon benyomást leírni, melyet tisztán az öszhang 
tesz reánk, ha például csak egy ügyes organista, 
práludiumait játszva, egyik hangból a másikba tér 
át, vagy ha egy jeles zenész kitűzött czél nélkül, 
csak épen pillanatnyi hangulata után accordok- 
ban idestova kalandoztatja ujjait, ez engem 
mindig sajátságosán megragad, gondolkozóvá 
lesz átváltoztat — megszabadít a mindennapi- 
ságtól, minden földitől, mondhatnám világitól, egye
dül a tisztán eszmélést érzem, a legfelsőbb szelle
mit, mi az emberben él, és ez érzés nem vidám, el
ragadó, sőt épen megfordítva, édes bús, komoly, 
csendes érzés, és im ez az öszhang hatása. Do 
hogy mily különböző alkotásuak az ember hallszer- 
vei, sőt egész benső formái, még a zenei képzetlsé-

hang benyomásáról és különféleségéről. Tagadhat- 
lanul feladata a művésznek, ha tökéleteset akar te
remteni, egybeolvasztani mindkettőt. A halhatatlan 
Beethoven nagyszerű szerzeményeinél nem tudjuk, 
mit csudáljunk inkább, dallamai szépségét, vagy har
móniájának elragadó bűbáját.

Ezzel ő képes az emberi lény minden részét 
megragadni. Mintegy oda szegezve hallgatjuk, cso
dáljuk, gondolkodnunk s vele éreznünk kell. eláraszt 
bennünket, minden szenvedélyt felébreszt, keresz
tülvisz égen, poklon, a mi szépet magasztosát, vagy 
rémitőt gondolhatunk, szóval az egész természetet 
lelki szemeink elé idézi, káprázat fog el, fáradtan 
magunkban csaknem összesünk, s csupán utóhang- 
képen sejtjük azon emelő érzést, hogy tökélyes mű
vészit élvezőnk. Minő küzdelem van F-moll sona- 
tájában (Appasionata)! Eleve mintha siró panasz 
szállna felénk, majdnem elbeszéli szenvedéseit, pgv 
jajkiáltás, s ezt rögtön vigasz követi! kibékítő ada
gio s apró variatioival mintha a szórakozást, az ön^

Tek&üy vára Kezsmirken»

szét, a zene valódi szelleme. A d a l l a m  közönsé
ges tolmácsa érzelmeinknek és hangulatunknak, 
majdnem szóval jelöli meg, hogy mit akarunk ér • 
zeni, eszmélni, igy tehát csak 2-ik helyen áll. El
ragadhat bennünket egy egyszerű dallam is. Ha a 
pásztorfiu kellemes környezetű szabad mezőben, 
furolyáján egy méla dalra kezd, megragad bennün
ket és leköti figyelmünket, megállunk és lessük az 
egyszerű hangokat, melyek oly szívhez szólók.

S a mi e perczben, a környezetben fogékony 
kedélyünket e dallam állal fellelkesiti, az úgyneve
zett idylli, a természet szépsége, csendje. Egy egy
szerű dal cselekvőleg öszhangzó szövegével is 
megragad, elbűvöl, mint legtöbb népdalunk.

így a szép „Télen nyáron“ stb., e dalok ma
gukon viselik még ama panaszos méla jelleget, mely 
általában a magyar ( zene, sőt a nemzeti elem sa
játja.

Ki ne ismerné, ama magasztos énekeket, 
Schubert kimerithetlen gazdag dalait, melyek úgy 
oda illenek a legjelesebb költők dalaira. Ezeknél 
mindkettő elbűvölőleg hat reánk, a dal a dallam bá
jától kísértetve beszél; tisztán költészetnél többet

get tekintve is feltűnik, ha látjuk, mint nem gyako
rol ez mindenkinél egyenlő hatást, s hogy mily kü
lönböző ez érzék még a zenészeknél i s ! Ők e mű
vészettől érzékeik felbuzditását követelik, s hogy 
bcnnök a zene határozottan e vagy amaz érzést 
költse fel, hallatni szeretnének, a nélkül hogy gon
dolkodnak kellene, könnyű felfogást kívánnak, 
szóval hogy mihden rögtön hallásukba essék. És ez 
némi tunyaság vagy gyakorlatlanság a szellem gon
dolkozásképességét vagy akaratát illetőleg, az 
ilyenek csak dédelgetni, elringattatni szeretik ma
gukat, s mindezt a dallam idézi elő.

A kiíejezett érzelmeknek különböző eszméket 
ád, ennélfogva a szavak, a telt és események kísérője 
s a kedély és főleg a laikus tömeg előtt elvitázhatlan 
értékű. A tömegnek, miután veleszületett zeneérzé
két követi, joga van a zenét felfogási módja és Íz
lése szerint élvezni, és követelni hogy sem ez élve- 
vezetében, sem ezt illető jogában ne zavartassák — 
de sőt elismerés és előzékenységre találjon. E tö
megnek megvannak saját matadorjai, művészei, kik 
előttük halhatatlanok, s kik által a zenét saját Ízlése 
és módja szerint élvezheti. Ennyit a zene és ösz-

feledést akarná jelezni, de erre az utolsó szakban 
ismét felkél a fájdalom, eleve tompán nyilvánul, a 
panasz a bassus szép melódiáján leng át, ismét ki
tör a harcz, őrjöng a szenvedély, mig végre meg
jelenik a győzelem. Harczolt, de a -.gre győzött is. 
Körülbelül imigy szól hozzánk Beethoven művészete, 
és nem csak közönséges érzékeinkhez, megszó
lítja gondolkozásunkat, szellemünket, vagyis gon
dolkozásunknak foglalkoznia kell vele, vagy általa 
foglalkodtatik nemesen, emelőleg buzdittatik és 
lesz kielégítve.

Beethoven műveit mélabus hangulat lengi át 
melynek okát talán hallérzékei elvesztésében keres
hetjük, vagy ama mély szenvedélyben, mely hatal
masan fellépve, bennünket is magával ragad. Töké
letes ellentét Mozart mindig vidám, szeretetreméltó 
geniális kedélyéhez.

Alig lehetséges Beethovenről emlékezni, hogy 
Mozartra is ne gondoljunk, mindketten’ a zenemű
vészetben elvitázhatlanul első helyet foglalnak el, 
noha zenéjök és szelleműk nagy mértékben külön
böző. Mozart fclülmulhatlan dallamai, melyek ön- 
maguktől felfoghatók, a nemzeneértőnek is érdeke-



sek, tetszetők, mindennemű szerzeményei, főleg pe
dig hasonlithatlanul genialis dalművei, bizonyára 
oly művészi termények, melyeket laikus és szakértő 
egyaránt elismer, becsül, hisz ezekre el lesz hajol
va, felindul az emberi szív  ! líir tehát azon előny
nyel, hogy művészete mindenütt ajánlatos, könnyen 
felfogható, ennél fogva általánosan jó, inig Beetho
ven csak a művészek és zeneértők előtt érthető, 
csak ezek foghatják fel, csak ezeket gyönyörködteti, 
elégíti ki és boldogítja művészi tökélye.

Mozart elragadó dallamairól szólván, szól
junk valamit ezek s általában a melódia felfogását 
illetőleg. Miről azonban jövőre. G. TERÉZ *).

A tudományok történetéről **).
A legtöbb tudomány történetében bizonyos 

hasonlatosság van. E tárgyról szóló legilletékesb 
művekből ***), azt tanuljuk, hogy az emberi tudás 
majdnem minden ágának ugyanazon eredete és ha
ladása volt, és hogy a hanyatlásnak, vagy kifejlő
dés- és fölvirágozásnak ugyanazon okai valának a 
különböző tudományoknál.

Minden egyes tudomány történetében három 
határozott korszakot vagy határvonalt jelölhetünk 
ki, és ezek : az e m p i r i k u s (tapasztalati), c 1 a s-  
s i f i c a t o r i  (osztályozási) és a t h e n r  e t i k u s  
(elméletij.

Bármily megalázónak lássák is, de tagadhat- 
Ian igaz, hogy tudományaink mindegyike, akármi 
fényes legyen mostani czime, vissza vezethető fél
vad néptörzsök legyegyszerübb foglalkozásaira.

Nem az i gaz ,  a jó  és s z é p  iránti lel
kesedés ösztönzők az őskor bölcsészeit mély bu- 
várlásra és merész fölfedezésekre.

A pátriárkái, félvad társadalom legégetőbb 
szükségeinek kielégítése serkentette az emberi észt 
azon első fölfedezésekre, mik talpköveit képezik 
a későbbi korszakok legdicsőbb műveinek.

Vegyük például a m é r t a n t (geometria). 
— Mily magas fokon álló tudomány ez jelenleg; 
mennyi szellemdus, az elmét lekötő igazságot fog
lalnak magokban azon p o n t o k ,  v o n a l o k  és 
s i k o k. mikből e tudomány többágu épületét szer
keszti össze, és kezdetben a mértan bizony csak 
egy kert, mező vagy földdarab méréséből állott. 
Ezt mutatja neve: g e o m e t r i a  is, mely görög
ből származván, két szóból áll: g 5, föld, telpk, és 
m e t r o n, mérték.

B o t a n i c a, növénytan, eredetileg a b o t a- 
n e , tudománya volt, mely szó a görögben nem je
lent általánosan n ö v é n y  t, hanem é l e i  m e t, 
t á p l á l é k o t ,  e szótól: b o s k e i n, etetni.

A növénytant inkább a p h y t o l o g i a  neve 
illette volna, e görög szótól: p li y t o n, növény.

Az a s t r o n o m i a  (csillagászat) tudomá
nyának alapitól nem valának költők vagy bölcsészek, 
hanem hajósok és földmivesek.

Az őskor költője bámulhatta a planéták „töm- 
keleges tánczát“, és a bölcsész szemlélődhetett az 
égi testek öszhangzatán; de csak a tenger hátán 
barangoló merész hajósnak köszönhetni, hogy az 
égboltozaton csillogó vezéreinek ismerete élet- ha
lál kérdésévé lön.

A tengerész kiszámította égi vezéreinek 
fel- és eltűnését a kalmár pontosságával és a ka
landor éleselműségével, s a nevek, miket egyes 
csillagok és egész csillagzatok nyertek, bizonyítják 
hogy c neveket a tenger és föld szántói találták fel.

A holdat például „m é r ő“-nek nevezték el, 
mivel az idő éjek, holdak és telek által méretett, ki 
tudja meddig, mielőtt napok, hónapok és évek sze
rint számlálták volna. — A sanskritnyelvben más ,  
holdat jelent, s e szó gyöke m á, mérni. Egy mérő
eszköz a sanskritban m a-t r a m-nak neveztetik, 
görögben me t r ó n ,  s innen ered az angol és 
lranczia me t r e .

Az őskor tengerésze, mielőtt életét s kincseit, 
a tenger szeleire és hullámjaira bízta volna, meg
várta azon csillagok feltűnését, miket ő a „hajósok

*) E kitűnő szakismerettel irt közleményeket, 
ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. Szerk.

**) M a x M ü l l e r ,  lectures on the science of 
language.

***) W h e w e 11, history of the Inductive Scien
ces. — H u m b o l d t ,  Cosmos.

csillagjaidnak, Pleiades *), nevezett, e szótól pleiu,  
hajózni.

A hajózást a görög vizeken csak a P 1 e i a d e s 
visszatérte után tartották biztosnak; és ezek eltűnté
vel a hajózás is megszűnt.

A P 1 e i a d e s latin neve V e r g i l i a e ,  a 
v i r g a ,  zöld ág, szótól; és e nevet az olasz föld— 
mívestől kapták, mivel Olaszországban, hol május 
elején tűntek fel, a nyár megjöttét jelölték.

Egy másik csillagzatnak, a Taurus vagy „bika“ 
csillagképében H y a d e s  vagy latinul Pluviae ne
vet adtak, mivel eső hirdetőjének tartották.

A csillagászok megtartották ezen és más ne
veket, és mainapig is beszélnek é g s a r k o k  vagy 
pólusokról, b o l y g ó  és á l l ó c s i l l a g o k r ó l ;  
de ők könnyen elfelejtik, hogy c nevek nem a tu
dományos észlelésnek vagy osztályozásnak eredmé
nye, hanem azok nyelvétől kölcsönözvék, kik a be- 
láthatlan tengereket és pusztákat rettenthetlen ki
tartással és bámulatos merészséggel barangolták be, 
és kiknek a csillag csakugyan teljes valóságban az 
volt, a mit neve jelent, vezére, égi horgonya, kije
lölvén nekik az uljokat, és a horgonyvetésre, a 
megpihenésre alkalmas időt.

De habár történeti szempontból helyesen 
mondhatjuk, hogy az első mérnök szántóvető volt, 
valamint az első botanikus kertész, az első mine- 
ralogus bányász; joggal ellenvethetik, hogy azon 
őskorban meg tudományról szó sem lehet; mivel 
egy darab föld mérése meg nem m’rtan, a konyha
növények termesztése még messze áll a növénytan
tól, és hogy a mészárosnak nincs joga az összeha- 
sonlitói 'ooneztudós cziméhez,

Ez tagadhatlan igaz; de másrészt méltányos 
dolog, hogy minden tudomány emlékeztessék egy
szerű és szegényes eredetére, és azon tisztán gya
korlati használatra, melynek szolgálatában áÜott 
kezdetében.

A tudománynak, mondja Bacon, Isten dicső
sége gazdag tárházának és az emberi kebel eny
hének kellene lennie.

Jelenkori társadalmunk magas álláspontjánál 
fogva történhetik ugyan, hogy egyes tudósok képe
sek egész idejűket a természet tüneményei- és 
törvényeinek nyomozására, vagy a gondolatvilág 
szemlélődésére szentelni, minden tekintet nélkül 
munkájuknak gyakorlati használatára; de a tapasz
talás azt mulatja, hogy semmi tudomány és művé
szet sokáig nem létezett vagy virágzott a nélkül, 
hogy a társadalom gyakorlati érdekeinek is szolgált 
volna.

Igaz ugyan, hogy egy L y e 11 gyűjt és ren
dezget, F a r a d a y  mérlegel és elemez, 0  w e u 
bonczol és összehasonlít, H e r s c h e 1 észlel és 
számit, minden gondolat nélkül munkájuk közvet
len eredményeire és alkalmazására az élet gyakor
lati piaczán.

De van ára bizonyos közérdek, mely kiséri, 
támogatja buvárlataikat, és buzdítja őket kitartásra, 
és ezen közérdek nagy részt függ azon gyakorlati 
haszontól, melyet a társadalom tanulmányaikból nyer.

Ha a bányász a geológus által fölfedezett te
lepeknek vagy rétegeknek, a tengerész a csilla— 
gászi. tábláknak vagy a gyámok és gazda a vegy
tannak nem vehetné hasznát; akkor a földtan, csil
lagászat és vegytan nemsokára az a l e h i m i a  
(aranykémlet) és a s t r o l o g i a  (csillagjóslattan) 
sorsát osztanák.

Mig az „egyiptomi tudomány“ a gyönge el- 
méjüek reményeit birta táplálni litokszerü jóslatai 
és rendeletéi által; mig az a l e h i m i a  a bir— 
vágyó fösvényeket az arany föltalálásának Ígéreté
vel kecsegtcté, addig bőkezű támogatást nyert a 
herczegek udvarán és kolostorok födele alatl.

De ha az a 1 c h i m i a nem vezetett is az 
aranycsinálás mesterségére, elkeszité az utat sok
kal becsesb fölfedezésekre.

És ez úgy van az a s t r o 1 o g i á v a 1 is. Ez 
nem volt olyan nagy csalás, a minőnek általánosan 
tartják.

Tudománynak tartotta a mély tudományi! és 
tisztafelfogásu M é l á n c h t o n ,  és még a szigorú 
B a c o n  is engedett neki helyet a tudományok so
rában, bár hozzá teszi, hogy inkább az ember kép
zeletét, mint eszét veszi igénybe.

És daczára a szigorú ítéletnek, a mit Luther

*) Fiastyúk.

az a s t r ő  1 o g i á  r a mondott, ez megtarlá még 
mindig előbbi nagy befolyását — mondhatjuk — 
Európa sorsára, és még egy századdal későbben 
is látunk c s i l l a g j ó s o k a t ,  mint tanácsosokat 
uralkodók és tábornokok mellett, mig az újkori 
csillagászat nagy alapitói inség-és kétségbeesésben 
haltak meg.

Napjainkban a c s i l l a g j ó  s t a n  elemi ta
nai is feledésbe mentek.

De ennél sokkal becsesb és hasznosb művé
szetek is enyésztek el, mihelyt nem alkalmazták a 
gyakorlati éleiben.

Midőn a reformatio után a templomokat meg
fosztották művészi diszitményeiktöl, elmosódtak a 
remekfestésii ablakok szinei, és nem nyerték vissza 
az előbbi mélységet s öszhangzatot soha.

A nyomtatás találmánya a halálcsapást ejté a 
századokon át virágzott szépírásnak és miniatűr- 
festésnek, melylyel a becses kéziratokat szokták 
illustrálni, és a jelenkor művésze kétségbeesik, mi
dőn magas műfogalma és elmélete daczára még 
megközelíteni sem kép es a középkori misekönyv 
szerény Íróját.

íme szóltunk a tudományok első korszakáról, 
melyet az empirikusnak mondtunk.

Láttuk, például a növénytannál, hogy bizo
nyos egyén, ki távol országokat utazott be, sok nö
vényt gyűjtött, s tudja azok nevét, sajátságaikat és 
gyógy erejüket, azért még nem botanikus a szó tu
dományos értelmében, hanem csak növénygyüjtő 
(herbalist), növénykedvelő, vagy mint az olaszok 
szokták nevezni, d i l i é t  fa n t e, a d i l l e t t a  re,  
kedvelni, szótól.

A b o t a n i c  a, mint tudomány csak az osz
tályozással (classificatio) kezdődik. A tények gya
korlati ismerete tudománynyá válik, mihelyt az elme 
az egyes termékek összegében egy szerves rend
szer egységét fedezi föl. E felfedezés pedig csak 
összehasonlítás és osztályozás által történhetik. — 
Ekkor már nem tanulmányozunk minden egyes vi
rágot önmagáért; és a mint észlelésünk köre na
gyobbodik, észreveszszük az észlelt tárgyak közös 
tulajdonait, és ezek szerint határozhatjuk meg az 
osztályokat és családokat.

S midőn a növények ismert tárát e szerint 
szemléljük, a természet egész kertjét egy aránylag 
kis névháló alá szoríthatjuk, és a növényország 
mint szerves egész lebeg szemünk előtt: csak akkor 
beszélhetünk a növénytanról, mint tudományról.

És e ponthoz érve a tudomány uj körébe 
lépünk át. Az e g y é n i itt már alárendelve van az 
á l t a l á n o s n a k , a t é n y a  t ö r v é n y n e k ;  itt 
már látjuk, mikép egységes, rend és czél uralko
dik a természet egész birodalmában, és az előbbi 
homályos zűrzavar az isteni bölcseség ragyogó szí
nében tűnik lel előttünk.

Tévedések történhetnek ugyan; elhamarko
dott összehasonlítások, szükértelmü megkülönböz
tetések megakadályozhatják a szemlélőt, hogy a 
természet tervének nagyszerű körvonalait mindenütt 
észrevegye; de azért minden rendszer, bármilyen 
hiányosnak mutatkozzék későbben, mindig fontos 
lépés a haladás felé.

Ha az ember elméjében egyszer azon meg
győződés él, hogy itt-ott rendnek, törvénynek len
nie kell, nem nyugszik, mig a teljes igazságot meg 
nem találta, minden szabálytalant rendbe nem sze
dett, mig a természet teljes s zépségét és öszhang- 
zatát nem láthatja, és képileg beszélve, mig az em
ber szeme nem találkozik az Isten szemével, mely 
minden müvéből sugárzik ki.

A múltnak tévedéseit helyrehozzák a jövő 
diadalai.

Linée rendszerét, mely annyi ideig absolut te
kintélynek tartatott, most a természeti rendszerek
kel összehasonlítva, tökéletlennek tartjuk; de azért 
a nagy botanikus munkája nem volt hasztalan, és 
ő azért mint a tudományos növénytan nagy alapí
tója tlszteltetik mai napig, ki az utat elkészité utód
jai nak.

Ez úgy van a csillagászattal is. Bár Ptolom- 
aeus rendszere hibás volt, az által mégis fölfedezték 
azon törvényeket, melyek szerint az égi testek he
lyes mozgását határozhatták meg. #

A mondottak után tisztában vagyunk az o s z 
t á l y o z á s  (classificatio) fogalmával.

Értjük a tárgyakat, ha felfogni tudjuk; azaz. 
ha összefoglalhatjuk az egyes tényekei, az elszi-
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getelt benyomásokat, ha megkülönböztethetjük a 
lényegest az esetlegestől, az általánosat az egyéni
től, emezt amannak alárendelvén.

Ez minden valódi tudománynak titka.

Sok tudomány, inig e második fokon átmen
nek , az összehasonlítási tudomány czimét ve
szik fel.

Midőn az anatómus sok testet bonczolt már, 
midőn minden résznek, szervnek nevet adott, és 
fölfedező mindegyiknek külön functióit, akkor kezd 
ott hasonlatosságot látni, hol előbb csak hason
latlanságot látott.

Az alsó fokú állatokban felfedezi a magast) 
fokuak tökéletesb szervezetének elemi tulajdonait , 
és azon meggyőződésre jut, hogy az állatok orszá
gában ugyanazon rend és üszhangzat uralkodik, 
mint a növényekében, vagy a természet bármely 
más körében.

Megtanulja, ha eddig nem tudta, hogy a te
remtmények nem esetlegesen vagy rendetlen töme
gekben jöttek létre; hanem, hogy van bizonyos lép
esőzet, mely észrevétlenül vezet el a legalantabb 
fokon álló ázalékoktól (infusoria) föl a természet re
mekművéig — az emberhez; és hogy az egész 
világegyetem az alkaté gondolatok egy s ugyanazon 
szakadatlan lánczolata egy és ugyanazon bölcs 
Teremtő műve!

Ekkép jutunk el a tudományok harmadik vagy 
utolsó korszakába: az elméleti- vagy metaphisi- 
kaihoz.

Ha a második korszakról helyes ismeretekkel 
bírunk, most már tudjuk, hogy a természetben mi 
sem létezik esetlegesen; hogy mindegyik egyed 
(individuum) tartozik bizonyos fajhoz (species), min
den faj bizonyos nemhez (genus), s hogy törvények 
uralkodnak a teremtmények látszólagos rendetlen
ségében és változatosságában.

E törvények megismertetik velünk a Teremtő 
bölcs czélzatait, és míg az ókor bölcsészei az anya
gi világot ¡Husiénak, parányok esomosódásának, 
vagy gonosz szellem művének tekintették, mi most 
olvassuk és magyarázzuk, mint az isteni hatalom, 
bölcseség és szeretet nyilatkozatát.

Ez tereié tanulmányainkat más, magasztosb
térre.

Miután a szemlélő összegyűjtő a tényeket, 
és az osztályozó rendbe szedé, a bölcselkedő búvár 
azt kérdi, mi az eredete, és mi czélja van mind en
nek ? és felemelkedni törekszik, többnyire követ
keztetések, némelykor csak jóslatszerü ihletettség 
állal, oly régiókba, mik a gyűjtőnek elérhetlenek,

E kísérletekben a búvár gyakran osztja 
Phaeton *) sorsát; de a tévedések nem csüggesz- 
tik el, és ő újra s újra kéri atyja ménjeit.

Azt mondták, hogy ezen úgy nevezett termé
szet bölcsészete mit sem hozott létre; nem tett 
egyebet annál, hogy bebizonyitá, miszerint a te
remtményeknek valóban olyanoknak kell lenniük, a 
minőknek az észlelő és gyűjtő találta.

A physikai tudományok soha sem lettek 
volna olyanokká, a mik napjainkban azon impulsus 
nélkül, melyet a bölcsész, sőt költőtől nyertek.

„Az exact tudományok határairól, mondja 
Humboldt — mint egy sziget magas partjáról, 
a szem távol tájak felé szeret merengni. Ábrándké
peket láthat ugyan, azokhoz hasonlókat, miket látni 
véltek a Canári és Azori szigetekről jóval Colum
bus előtt; de ezek is uj világok felfedezésére ve
zethetnek."

Copernicus, 111. Pál pápának ajánlott mun
kája dedicatiójában, mondja, hogy ő a nap központi 
helyzetét és a föld mozgását sem szemlélődés, sem 
analysis által nem fedezte fel, hanem a mint mondja, 
érezte, hogy aPtolomaeus rendszerében nincs rész
arányosság (symmetria).

De ki mondá neki, hogy kell lenni symme- 
triának az égi testek minden mozgásában, vagy 
épen a bonvolódottság nem fenségesb-e az egysze
rűségnél ?

A bölcsész igényié a részarányt s egysze
rűséget., mielőtt az észlelő felfedezte volna.

Copernicus az első ösztönt, hogy háborút

*) P h a é t o n ,  „világitó vagy világoskodó,“ 
mellékneve a napnak. Helios és Clymene fia. Hogy is
teni származását bebizonyítsa, rávette atyját, hogy a 
napszekér kormányzását egy napra bizza rá ; de e me- 
rényt életével fizette meg, mert oly közel járván a 
földhez, hogy szekere a nagy hőségtől meggyuladt, s ek
kor a Jupiter agyon sújtotta vilámával.

üzenjen az égi testek seregének, egy régi görög 
bölcsésztől nyerő, a pythagorei Philolaustól.

Kétségkívül, hogy Philolausnál a föld moz
gása csak sejtelem vagy szerencsés intuitio volt; 
de, ha Copernicus saját szavaiban bizhatunk, lehet
séges, hogy a görög bölcs ama sejtelme nélkül 
mitsem hallottunk volna Copernicus rendszeréről. 
Az igazság nem csak additió és multiplicand által 
találtatik meg.

Keplert illetőleg, kinek okoskodási módja bi
zonytalannak s ábrándosnak tartatott mind kor- 
társai, mind későbbi csillagászok által, Brewster 
Dávid helyesen jegyzi meg, „hogy a képzelet be
folyását, mint a buvárlás egyik eszközét, sokan nem 
vették tekintetbe, kik merészkedtek törvényeket 
szabni a bölcsészetnek“.

A képzelet szövétneke ép oly szükséges 
az igazságot keresőnek, mint tanulmányai.

Kepler mindkettővel bírt. de azonkívül még a 
hit csillagával is, mely tévedhetlenül vezette a sö
tétségből a világosságra.

A természettudományok fejlődésének ama 
három korszaka, melyet leirtunk, rendesen chrono- 
logiai rendben szokta egymást követni, Mondtuk 
r e n d e s e n ,  mivel vannak kivételes esetek, mint 
az épen említett Philolausé, melyben a harmadik
nak eredményei már az első korszakban tűn
nek fel.

A lángész éles szeme egye tl$i tüneményből 
oly következtetéseket vonhat ki, mint más ezerből, 
és egyetlen jól választott kísérlet vezethet egy álta
lános törvény felfedezésére.

Azonkívül sokszor nagy hézagok támadtak a 
természettudományok történetében.

Politikai, vagy társadalmi rázkódások sok
szor egész ivadékok hagyományait szakiták meg, 
és a majdnem bevégzett. munkát újra kellett meg
kezdeni, midőn uj küllepel képződött a mivelődős 
uj korszakának fejlődésére.

A természetes ut azonban az, melyet mi em
lítettünk, és a legtöbb jelenleg virágzó tudomány 
ezen rend szerint fejlődött ki.

A füvész a gyűjtéssel kezd. Minden növényt 
egyenkint és csupán önmagáért megvizsgálván.
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észreveszi különös tulajdonait, termetét (habitus), 
tenyészési idejét, népies nevét.

Tanulja megkülönböztetni a gyökért, szárt, 
levelet, kelyhet, porodat (stamen), termét (pistillum). 
Megtanulja, úgy mondva, a növények gyakorlati 
graminaticáját, mielőtt hozzáfoghatna az összeha- 
sonlitáslioz, rendezéshez és osztályozáshoz.

S ismét seriki nem juthat keresztül sikerrel 
a harmadik korszakon, melyet az elméletinek ne
veztünk, ha az előbbi kettőt nem ismeri alaposan.

Senki sem foghatja fel és értheti meg a nö
vény egész lényét, vagy olvashatja haszonnal az 
ily munkát, mint Schleidené a növényéletről *), ki 
nem tanulmányozta a növény életét a természet 
csudás változatosságában és még csodásb ren
dében.

Ezen utolsó és legmagasb fokára a tökélynek 
valamely tudomány csak az o s z t á l y o z á s  után 
juthat. A bölcsésznek vezénylenie kell nemeit, és 
osztályait, úgy minta hadvezérnek ezredeit és had
osztályait, mik engedelmeskednek tábornokuk pa
rancsainak.

Csak ekkép vívható a csata, ós csak igy 
győzedelmeskedhetik az igazság!

A nyelvek történetéről közelebbi czikkünkben.
DALLOS GYULA.

A csikós.
( K é p ü n k h ö z . )

Épen apropos hozzuk e jeles genre képet. 
Talán épen e komoly önérzetteljes vén bátya volt 
az, kit S z i g l i g e t i  híres, jeles népszínművében 
mintául választott. Ott ül kedves paripáján s ko
moly magyar arcza szinte mondani látszik: „nem 
szeretem a tréfát!“

Tököly vára Kózsmárkon.
E vár megtekintése a hazai történet sötétebb 

lapjaira emlékeztet — birtokosa Tököly ott nyug
szik keleten, s épen most vesszük egy hazánkfia 
sorait ki a fejedelem sírját a magyar közönség 
figyelmébe ajánlja mert — sétatért szándékoznak 
helye körül építeni.

A budai császár-fordő.
E hires és most fényesen berendezett gyógy

fürdő bővebb leírását lapunk legközelebbi száma 
hozandja, miután jelenleg hely szűke miatt nem 
adhattuk.

*) Schleiden, die Pflanze und ihr Leben.

Uj váltó-eke.
G y a r m a th y  M ik lós találmánya.

E lapok tisztelt szerkesztője , vállalata megindí
tása előtt azon szóbeli felszólitást intézte hozzám, hogy 
lennék szives az általam feltalált váltó-eke rajzát lapja 
számára elkészíteni s átadni közlés végett. En ekémmel 
a múlt év oct. havában próbaszántást kisértettem meg 
a kolozsvári határon, de e szántás a fold rendkívüli ke
ménysége miatt nem sikerülhetett úgy, a mint azt méltán 
várhattam azon siker után, melyet egy év óta saját gaz
daságomban elértem általa. Azt feleltem tehát a t. szer
kesztő urnák, hogy mig egy újabb próbaszáutás által 
nem nyerek teljesen kielégítő Ítéletet az „Erdélyi Gaz
dasági Egycsület'től, nem adom át. Ezen szándékom
tól azonban több okokon kivid leginkább azért állottam 
el, hogy a legutolsó időben annyiféle tudakozódás és 
oly számos megrendelés érkezett hozzám , miszerint a 
nyilvánult érdekeltségnek es közszükséguek úgy véltem 
legkönnyebben megfelelhetni, lm ekéin rajzát közzé te
szem. Ebből átláthatja minden ahoz értő, hogy meunyire 
egyszerű s mi könnyen utánkészithető az. Nem kétel
kedem azonban, hogy egy pár magyarázó és felvilágo
sító szóra lesz szükség, de mielőtt ezt tenném, legyen 
szabad közzé tennem az „Erdélyi Gazdasági Egyesület“ 
igazgató választmánya múlt év oct. 28-án 101—1S61. 
sz. a. kelt s velem az Egyesület tisztelt titkára által 
közlött véleményét.

„Tekintetes u r !
A gazdasági egylet igazgató választmánya köszö

nettel vette, hogy a tekintetes ur ujonan szerkesztett 
két vasú váltó-ekéjét a választmány kérése következté
ben próbaszántásra behozni szíveskedett. A munkatétel 
megtekintésére kiküldött bizottság elismeri, hogy az 
összetett váltó-ekéket szorosan figyelembe véve és ösz- 
szehasonlitva, a kivitel és szerkezetre nézve a tekintetes 
ur által kigondolt és foganatba vett eszme a legczélsze- 
rübb s legegészségesebb, azonban a mi a szántást, a 
munkát illeti, a talaj annyira kemény és alkalmatlan 
volt a próbatételre, hogy abban a legjobbnak ismert ren
des ekével sem lehetett volna kielégítő eredményhez 
jutni s igy a bizottság Ítéletét akkorra halasztja, mikor 
a föld minősége egy jobb próbatételre alkalmasabb 
leend. A választmány reméli is, hogy a tekintetes ur egy 
újabb próbatételtől készségét nem fogja megtagadni.

Az igazgató választmány meghagyásából.
Kolozsvár, oct. 28. 1861.

N a g y  J á n o s ,  
titkár.“

Semmi kétségem az iránt, hogy a legtöbb ember
nek, még ha gazda is, szükséges vagy a tekintélyek vé
leménye, vagy saját közvetlen meggyőződése, de azt is 
hiszem, hogy különösen a gépész urak első pillanatra 
felismerik, ha életre való-e vagy nem az eszme. Én bát
ran merem Ítéletük alá bocsátni.

Az érintett felvilágosítást a következőkben teszem 
meg. A  rajzon látható betűk alatti részek e követ
kezők :

a Egy ujjnyi vastagságú vas sarokszeg, a melyen 
az eke szarva félkörben foroghat.

h Egy hasonló vastagságú vas szeg, a mely min
den barázda végén, ha az ekét azon oldalra (rendesen a 
kormány leié) f'orditom, a merről bedugtam, önként ki
hullja szarvakra szegzett lyukas vasakból s a gerendely 
végén ezen vasak irányába fúrt lyukból. És tulajdon
képen csakis ebből áll ezen eke elváltása. A mint az 
említett b szeg ugyanis ki hull, az eke minden erő 
nélkül,sőt lia az oldal meredek, önként a másik oldalára 
fordul, a mikor az a sarkon szintén felfordult szarvnak 
lyukas vasaiba bedugom a b szeget keresztül a geren- 
delyre fúrt lyukon.

c A hossza vasak közül csak az egyik lévén csa
varral felszoritható, szükségképen a másik bele van 
eresztve a gerendelybe, még pedig annyira, hogy a csa
varon állót ne génirozza. A c-vel azon két, a gerendely- 
re szegzett vasdarabot jelelem meg, a mely a beeresz
tett bosszú vasnak erőt ad.

d alatt azon készü let látható, a melylyel az eke a 
vezérhez (nyelv) van akasztva. A gerendely végén van 
egy forgó csikótyu, a melyből egy pating út öleli a ve
zért. A vezér alján egy horog van, a melybe akasztód
nak azon lecsüngő lánczszemek, ahoz képest, a mint 
szükséges, hogy az' eke mélyen vagy magasan járjon, 
ezen lánezszemek a gerendely-lyukak helyett szol
gálván.

e a vezér (nyelv), mely azért szükséges, hogy 
lücsszerü görbeséggel bírjon, mivel a gerendely épen kö
zepén feküvén a tengelynek, a hasonlóképeu középről 
kinyúló vezért súrolná végével, ha egyenes lenne (a 
vezér.)

Szükségesnek tartottam lerajzolni egy eketaligát 
is, a melyen az /  alatt a mi vidékünkön „cságató“nak 
nevezett rész látható, a mely minden e nemben eddig al
kalmazott résznél czélszerübb, miután ezt az ostoros 
menet közben is tetszés szerint elhúzhatja vagy tolhatja 
jobbra vagy balra, a vezér mindig a rajta levő két szeg 
k ö z é  szorulván.

Végül megjegyzem, hogy e rajz mértéke: 1' = 2 "
A már említett tudakozások s megrendelések 

könnyen vezethettek engem azon feltevésre, hogy czélra 
vezető váltó-ekénk még nincs. Ha ez az eddigiek felett 
tán bírna némi előnynyel s jövőben is alkalmatosnak bi
zonyulna be, én hajlandó lennék hazánk valamelyik 
gazdasági gépgyárosának vagy vállalkozójának illendő 
teltételek mellett átadni találmányomat. Addig is g y á r i 
u t ó n  é s  v a s b ó l  v a l ó  k é s z í t é s é t  fentartom. 
Gazdatársaim iránti tekintetből azonban nem gyári 
utón és fából való utánkészitését bárkinek megengedem, 
sőt ezeknek még a következőket ajánlom figyelmükbe. 
A köldökök vésetei a gerendelyre egyenesen és középre, 
vagy a középponttól egy pár vonallal balra esnek. — 
Ügyelni kell, hogy a gerendelybe beeresztendő hosszú 
vasnak megfelelő talp annyival beljebb s az ellenkező 
annyival kiebb essék, a mennyit a hosszú vasak vastag
sága követel.

Legvégül, ha tán e rajz után is valaki nem értene 
valamit, levél báni megkeresésre szívesen ad újabb fel
világosítást

Incsel (utolsó posta B.-Hunyád), mart.l. 1862.
GYARMATHY MIKLÓS.

Tovatűnt családi boldogságom.
(Beszély.)

Irta D ic k e n s .

I.
A süléi éj csendében, vagy midőn az esthaj— 

naltól árnyékos rideg szobámban megpihenek napi- 
munkáim után; és gyakran verőfényes dél táján is a 
börze-üzérek sürgő-forgó tömege közt — elembe 
liinik rég eltűnt háziboldogságom képe.

Néha oly homályos s határozatlan azon vo
nal. mely elválasztja múltamat a jelentől, oly álom
szerűén lebegnek előttem azon események, mik a 
társadalom üldözött számkivetettjévé lellek, hogy

bármi kinos legyen is történetem emlékezete, mégis 
üdíti lelki fájdalmimat, ha végigmegyek rajtok el
mémben, és elémbe varázsolom azon kedves arezo- 
kat, mik reárn nézve elvesztek örökre!

Sokszor ug.y rémlik, mintha tegnap lelt volna 
— haj, pedig be sok éve annak már — hogy As- 
kew, Dobell s Picard urak irodájában tekintélyes 
állást bírtam. Tiszta, ódon, téglaszínű épületben' 
lakiunk és dolgoztunk reggeltől estig. Ez épület 
előttem áll még most is kifaragott kerubinjeivel 
kapuja felett; molllepte négvszegkövekkel kirakott 
tágas udvarával, tizenkét, a főváros czimerével dí
szített tűzoltó vedrével bosszú, sötét folyosója 
mindkét oldalán, keskeny, magas s szélespárkányu

ablakaival; sötét rideg szobáival, és ezek közűi 
különösen van szemem előtt az én dolgozó-szobám 
melynek ablakai egy régi templom melletti teme
tőre nyíltak, nehány félig elmállott, olvashatlan fel
iratú sírkővel : gyarló emlékei régen kimúlt keres
kedőknek, kik mindnyájan születtek,éltek s kimúltak 
azon ősfa árnya alatt, mely nyár idején ablakomra 
ereszti lombját.

r u í s z o l g á l a t á b a  egyenest a „kékkabátu“ 
iskolából ). Faragatlan, nem igen megnyerő külsejű 
suheder voltam, minden élettapasztalás'nélkül • de 
ellátva hatalmas ajánló levéllel igazgatómtól, melv

*) Szegény iskolák növendékei.
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következtében a fennevezett főnökök bevettek leg- 
tiatalabb segéd minőségében.

Üzletünk rideg, mondhatni, szent csendben 
folyt le, öszhangzásban működésünk színhelyével, 
mely egykor az urnák szentelt egyház vala.

Én alárendelt állásomból fokonkint emelked
tem fel, mig harminczéves koromban elsőosztályu 
segéd állását foglaltam el.

Haladásom se különös tehetségemnek, se'pe- 
dig főnökeim pártfogásának eredménye nem volt, 
mert ezeket csak nagyon ritkán láttuk színről 
színre, hanem egy rég bevett rendszeré, mely ren
delte, hogy mindegyikünk az egész házban egy 
fokkal felebb emeltessék, mihelyt valamelyik segéd 
halála vagy nyugdíjaztatása következtében hely 
megürül.

öreg Askew ur, a kereskedőház alapítója —  
kiről a hagyomány azt regéié, hogy egykor kapusa 
volt azon nagy háznak, melynek most birtokosa — 
régen vonult már vissza az üzletből s csak névlog 
volt még annak főnöke.

Minden hónap elején jelent meg nehány órá
ra, hogy a havi végszámlát vizsgálja, és az alkal
mazott segédek felének sem tudta nevét.

Dobell ur, a másik társ, húsz évvel fiatalabb 
volt Askewnál; tevékeny, határozott, magába zár
kozott jellemű, s egészen az üzletnek szentelt 
férfiú, ki bennünket mint megannyi alkatrészének 
tekintett azon gépezetnek, melyet az ő szelleme 
örök mozgásban tart.

Picard ur, a harmadik társ, merően külön
böző jellemű és természetű ember volt, Hajdan 
igazgató segéd házunkban, társsá épen akkor lett, 
midőn én léptem be.

Mint neve mutatja, lranczia származású; kü
lönben szikár termelő, sárga szinü, apró szürke 
szemű és gyér vöröshaju férfiú volt. Azon korban, 
melyről írok, mintegy ötvenéves lehetett, és bár 
eredetéi kétes homály fedi, öreg segédjeink közűi 
néhányan azt álliták, hogy évek előtt többször látták 
volna kóborólni rongyos öltönyben a folyó partján.

Ő azonban mindezek daczára nagyon gőgös, 
szívtelen, hajthatlan akaratú, számitó egyén volt, 
ki irgalmatlanul rombolt le mindent, mi saját érde
kével összeütközött s durva, parancsoló és tekin
télyt hajhászó modora kellemetlen, majdnem tűr— 
hetlen ellentétet képezének, Dobell ur rövid, de 
egyenes és az ősz Askew szelíd, tiszteletger
jesztő bánásmódjához.

Midőn főnöki tekintélyre -vergődött, s neve 
az üzlet firmáján díszlett, minden szegény rokonát 
eltávolította közeléből, s még azon öreg kofának is, 
ki ember emlékezete óta székelt háboritlanul ka
punk előtt, el kellett takarodnia, mivel ő az uj főnö
köt szegényebb napjaiban ismerte.

Állásomnál fogva a ház őrizete reám volt bíz
va, és úgy lakásom is abban volt.

Midőn megnősültem, Eszter feleségem is 
bejött hozzám lakni, s egyetlen gyermekem, Margit 
is abban a komor házban született.

Ez kékszemü, szőkehaju kedves kis leány 
volt és nagyon gyönyörködtem benne, midőn két— 
hároméves korában föl és alásétált a hosszú, sö
tét folyosón és ügyesen fölmászott a széles cserfa 
lépcsőzeten.

Egyszer egy ilyen alkalommal rámordult az 
ártatlan gyermekre Picard ur, hogy ne lármázzon 
munkaidőnkben, és azontúl tíztől ötig nem volt 
szabad a kis teremtésnek sötét kis szobájából ki
jönnie.

Társaim pedig mind szerették s hoztak is 
mindenféle apró ajándékot.

Szabad óráimban játsztam vele, s az volt leg
kedvesebb időtöltésem, s a hosszú nyári estéken 
elvittem magammal a folyó partjára, hol a hajók 
nagyon mulattatták; vasárnapokon pedig kimentem 
vele a mezőkre, honnan aztán halmozva virággal 
tértünk vissza.

ő volt az egyedüli társam, ártatlan csevegé
sével s szende, kedves modoréival elűzvén minden 
gondomat; mert Eszter feleségem hideg, hallgatag 
természetű, magábazárkozott, szilárdelvü nő vala ; 
..quaker ‘ tetőtől talpig, ki idejének majdnem felét 
tölté templomban.

Ez volt az egyetlen homály családi boldog
ságom napján, és hajlékom gyakran eléggé rideg 
volt, midőn kis leányom lefeküdt és nőm karszéke 
üresen állott előttem; de én nem panaszkodtam

e miatt, mért én jól ismertem Eszter nézeteit és 
szokásait, mielőtt nőül vettem ; de azt is tudtam, 
hogy felekezeti jégkéreg alatt igaz, romlatlan és 
hőn szerető szív dobog.

Annyi igaz, hogy természetünk egészen kü
lönböző volt, és természetes, hogy mindketten néha 
tévedtünk; de kedves kis magzatunk a szeretet 
édes kapcsát képezé közöttünk.

Ez idő táján az öreg Askew végképen vissza
vonult az üzletből, miáltal az egész személyzet is
mét egy fokkal lépett feljebb, és úgy Picard ur 
is egy lépéssel közelebb a legnagyobb hata
lomhoz.

Uj hatalmát, mindenekelőtt arra használta 
fel, hogy fiát behozta az irodába, kit eredetileg 
nem szánt kereskedőnek, hanem ferde, minden 
alap- és rendszernélküli nevelésben részesített, és 
ki sokáig habozott az ügyvédi és orvosi pálya 
között.

Természetes, hogy ily nevelés mellett nem 
igen lehettek szilárd elvei; ellenben atyja hi
báit és gyöngéit nagyrészt ő is bírta, mik azonban 
két nagy erény által voltak nála ellensúlyozva: 
az őszinteség és nemeslelküség által. Minthogy 
még semmi kereskedelmi ismerettel nem birt, ok
tatása nagy fáradsággal s türelemmel járt, és atyja 
ezt jól tudván, épen azért reám bizta.

íróasztala az én szobámba tétetett, s ne
kem elég alkalmam volt, jellemét tanulmányozni.

Vannak oly emberek, kiket minden hibái, sőt 
bűnei daczára is szeretünk; ilye.n volt a fiatal 
Picard.

Évek óta részvétlen számitó emberektől kö
rülvéve, kik mindig csak felsőbbségöket éreztették 
velem, jól esett most e fiatal ember ragaszkodása 
hozzám, és vesztemre, túlságosan is átengedőm 
magamat társasága befolyásának.

Bár szigorú rangrendszerünk értelmében 
majdnem tiz év óta felebbvalója voltam, én azt 
sohasem éreztettem vele ; sőt az atyjától öröklött 
szilárd akarata és felsőbb szellemi tehetségei állal 
inkább ő uralkodott énfelettem. Gyakori mulasz
tásait azáltal takargattam, hogy én végeztem az ő 
dolgát i s ; és főnökeink a legszebb reményekkel 
voltak e fiatal ur jövője felett.

Margit leányom nemsokára megismerkedett 
vele ; s rendkívülien megszerette ; és a fiatal gya
kornokom sohasem fáradt el vele játszani, és egyet
len hét sem múlt el a nélkül, hogy játékszerekkel 
vagy nyalánkságokkal meg ne ajándékozta volna.

Az esték, miket gyakran oly ridegül tülték 
eddig hajlékomban, most énár derültebben folytak 
fiatal barátom társaságában. Vagy ő jött énhozzám, 
természetesen az atyja tudta nélkül, ki sohasem en
gedte volna, hőgy fia egy segéddel társalkodjék, 
vagy mi gyakrabban történt — én kísértem öt 
éjjeli dőzsölésein a városban.

Ezáltal a kapcsok, miket Esztert hozzám kö
tötték, mindinkább meglazultak.

így folyt le életünk az ódon házban majd
nem változás nélkül, mígnem kedves leányunk a 
harmadik évét betöllé.

Ekkor történt, hogy az én gyakornok bará
tom, ifjabb Picárd ur, egy hétnél tovább nem mu
tatta magát az irodában ; és mint rendesen, úgy 
most is, betegség ürügyével mentegette elmaradá
sát. Sovány, sápadt képe tökéletesen igazolta 
állítását.

Én ezúttal nem kérdeztem távollétének va
lódi okát, mert sok hátralékát kellett még feldol
goznom és aztán azt is észrevettem rajta, hogy a 
szokottnál sokkal komorabb és hallgatagabb.

Ez szombaton volt. Estve eltávozott, és csak 
következő hétfőn, mintegy délutáni két órakor je
lent meg ismét irószobámban, midőn egy ötszáz 
fontról és „Burney és Holt“ czimii bankárháznak 
szóló utalványt adott át behajtás végett; egyszers
mind azt is mondta nekem, hogy atyja és Dobell ur 
ez összeget bizonyos időre neki engedők át vala
mi vállalat megindítására.

Az ily utalványok gyakran fordultak meg 
kezem közt. és én rendesen estve váltottam be 
minden akadály nélkül. »-

Átvettem, és a fiatal barátomreá vett, hogy 
addig is. kétszáz fontot előlegezzek neki az általam 
kezelt pénztárból.

Estve bevallottam az utalványt, visszatettem 
a kétszáz fontot a pénztárba, a többit pedig ma
gamnál tartottam iljabb Picárd számára.

Én azóta sohasem láttam, és nem is fogom 
látni többé soha !

Az utalvány — h a m i s  volt. A bankárok 
azt csak a következő napon födezték fel, és én 
azonnal az idősb Picárd ur parancsára egy rendőr
tiszt által fogságba vitettem el.

Midőn ez történt, nőm a szokott templomban 
imádkozott, és én csak alvó gyermekem ártatlan 
arczára egy bucsucsókot. nyomhattam ; Óh, e csók
ban egy élet boldogsága és kínszenvedése öszpon- 
tosult —  és azzal föl kellett cserélnem családkö
röm erényes levegőjét a börtön bünterheltjeével.

A következő reggel mindjárt a törvény sze
rint kihallgattattam; de minthogy az iljabb Pieár- 
dot seholsem találták, nem volt senki, ki az én ártat
lanságomat bizonyítsa.

Súlyos gyanúval terhelve Newgatebe csuk
tak, a törvényszék legközelebbi ülésnapján elíté
lendőt.

A bánattól és szégyentől megtörve, az első 
éjt inkább kábultságban töltém sötét czellámban, 
mint álomban.

Hirtelen elvesztett házi boldogságom a 
legbizarabb képekben lebegett előttem.

Gyermekem mérhetlen távolságban, más vi
lágban, látszok tőlem lenni, és épen hideg, szenve
délytele nfeleségemet meleg, nőiebb színben láttam, 
és érzelmeim forróbbak lettek irányában.

Úgy rémlett, mintha egy reggel, mdiőn el
búcsúztam tőle, ép egészséges volt, és estve halva 
találtam őt.

Gondosan keresztülfutottam elmémben egész 
múltamat, és lelkemből megbántam mind azon sé
relmeket. miket, bár akaratlanul, elkövettem rajta, 
s a legkisebb szívességet, mit nekem tett, most. a 
legforróbb szerelem kifolyásának tartottam.

(Vége következik.)
Angolból: D a 11 o s Gy.

Londoni pálinkaboltok *).
Figyelemre méltó dolog, hogy az üzletek 

némely ágai ép oly-féle betegségnek vannak alá
vetve, melytől leginkább a kutyák és elefántok zak- 
latattnak; t. i. ők is időnként a legexcentricusabb 
v e s z e t t s é g b e  esnek • csak ama nagy különb
ség van ez állatok és ez .üzletágak közt, hogy 
az állatok nem vesznek meg minden rendszer nél
kül -  ők igen szabályszerűek a szabálytól! elté
résben. Ismeretes az idő melyben a betegség beál- 
lani szokott s azért elejét lehet venni; ha az ele
fánt dühös lesz, a szükséges lépések már meg van
nak téve : halál vagy gyógyítás, golyók vagy go
lyócskák ; higany rózsaalmákban, vagy ólom pus- 
kacsővekben ; ha valamely kutya kellemetlenül át
izzadt és az utcza árnyékos oldalán szalad kilógó 
nyelvvel: a törvényhozás körültekintő parancsánál 
fogva szájkosár alkalmaztatik, s dühe csillapul.

Máskép van ez amaz üzletekkel, melyekről 
szólok; ezek oly eltérők, mint az üstökösök, vagy 
tán még eltérőbbek; a betegség visszatérésének, 
különös tüneményei egyáltaljában meg nem határoz
hatók. Éhez járul még az, hogy a nyavalya azonnal 
általános lesz, alig hihető gyorsasággal elterjedvén.

De mondjunk felvilágosító példákat.
Hat vagy nyolez év előtt, a járgány rőföske- 

reskedöknél kezdődött ; első symptonomái tü- 
körüveghezi kicsapongó előszeretetben, légszeszvi- 
lágitás s aranyozások iránti szenvedélyben mutat
koztak. A város különféle részeinek csendes, poros 
s elavult boltjai leromboltaltak s helyettök büszke 
házak épültek stucco-oldalokkal, arany felírás
sal ; a padlók török szőnyegekkel rakattak ki, a 
boltozatok massiv oszlopokon nyugodtak, ajtók, ab
lakokká, tizenkét ablak egygyé, egy segéd tizen
kettővé változott át.

Tudja Isten mi történt volna még, ha egy
szerre nem vették volna észre, hogy a banquerotte- 
bizto^ok az ily esetben ép oly competensek mint a 
tébolydák biztosai, és hogy egy kis bezárás, vagy 
csőd csodákat/képes tenni.

*) Boz (Dickens) „Londoni vázlatok“ czimii 
művéből.
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Eltűnvén c dűli a rőfárusoknál, tízszeres 
mértékben tört ki nemsokára a fogadósok és korcs- 
márosoknál; a régi vendéglők és borházak a föld
hez hasonlóvá tétettek, s helyettük minden utcza- 
szegleten fényes épületek emelkedtek, kőbalustrá- 
dékkal, faragványok-, szörnyű lámpák-, és ki
világított órákkal. Fényes czimerek utáltak az 
„iroda“, „palaczktár“ és ,,borsétány“-ba. Véghe- 
tetlen elmésséggel gondozattak ki uj nevek a kü
lönféle pálinkanemek elnevezésére, úgy hogy a 
vendégek az óriási fekete és fehér táblákra füg
gesztvén tekintetüket, kellemes habozásba jöttek a 
csábító s egészséges (?) liqueur-italok választásánál.

E pálinkamérések száma altaljában igen nagy, 
de legszámosabban és legfényesebben kiállítva ta
láltatnak a legpiszkosabb és legszegényebb utczák- 
ban. Meg akarjuk kisérteni egy ily pálinkamérés 
társalgószobáinak ésj közönséges vendégeinek raj
zát adni. Hogy ezélunkat elérjük, forduljunk az ox
fordi útról a „Druy-Lane,‘ piszkos és szűk ut- 
czáiba.

Azok, kik még nem látták e városnegyed 
utczáit, nem szerezhetnek fogalmat sem azon tisz- 
tálalanság és könyörületes kinézésről, mely bennök 
uralkodik. Nyomorult házak eltörött, rongydugta, 
papirragasztotta ablakokkal; minden szoba egy, 
néha két vagy három családnak is bérbe adva, 
gyümölcs- és csemegeárulók földszint, borbélyok 
az elővargák a hátulsó szobákban; első emeletben 
egy madárkereskedő, másodikban három család 
együtt, a harmadikban éhség és nyomor; a kony
hában egy verklis és egy napszámosné, öt éhes 
gyermekkel — piszok mindenütt, pocsolya a ház 
előtt, mocsár utána: az ablakokból, melyekből kü
lönféle jószagu folyadékok öntetnek az utczára, fe- 
hérnemüek szoktak kilógni szárításra ; 14 —15 éves 
leányok járkálnak mezítláb, durva, repülő hajakkal, 
ócska fehér alszoknyákban, majdnem egyetlen öltö
zékük ; fiuk mindenféle korban . mindenféle nagy
ságú, kabátokban, vagyis inkább minden kabát nél
kül ; férfiak és asszonyok a legtarkább ruhákban, 
vagy jobban mondva rongyokban, ide és oda sza
ladgálnak, káromkodva, pipázva, viszálykodva és 
ütve egymást.

Forduljunk be az utczaszegletnél. Mily vál
tozás ! Mindenhol v i l á g o s s á g ,  f é n y !  Szám
talan emberhang dongása hallatszik ki a pompás 
pálinkaboltból, mely az általellenben levő két utczába 
nyílik; szép palota ez, phantasticusan kiczifrázott 
ablakpárkányokkal; a kivilágított óra, a tükörabla
kok , a vakító légszeszvilágitás, kábító ellentétet ké
peznek azon homálylyal és szegénységgel, mely 
bennünket csak egy pár perczczel előbb környe
zett. A bolt belseje még sokkal fényesebb külsejé

nél. Az egész termet, egy tükör-simaságu, elegáns 
dolgozaté mahagony-sorompó választja el hosszá
ban, a könnyedén idomított rostélvzaton belül két 
folyosó látszik zöldre és aranysárgára mázolt, kü
lönféle leírású hordók által képezve. A terem asz
talán a közönséges pálinkakészületeken kívül, két 
vagy három kosár áll, süteménynyel és kétszersült- 
tel, melyek azonban igen gondosan vastetővel van
nak befedve, nehogy tartalmuk törvénytelen utón 
lávolittassék el. Az asztal mögött két, hatalmas 
nyaklánczcza! kiczifrázott nőszemély áll, kiknek 
tisztje a kívánt italt átszolgálni, mely dologban a 
bolt birtokosa segédkezet nyújt nekik. Ez otromba, 
tenyeres ember, fején ködmönös sipkával, mely na
gyon oldalvást van feltéve, hogy verhenyes bajszát 
minél előnyösebb módon praesentálja.

De vegyük a vendégeket is szemügyre és 
nézzük, mily különféle hanggal, mily sajátságos 
mozdulatokkal kérik azt, a mit kívánnak, azon be
nyomás szerint, melyet az etablissement nagyszerű
sége rájuk gyakorol.

Ama két mosónő ott az alacsony pádon, a 
kisasszonyok fejdisze és büszke magatartása által 
egészen le van tartva s a kért félpint borspálinkát 
egész alázattal veszik át, s mielőtt a kétszersültet 
kérni merik, halk hangon azt rebegik ,,ha a kisasz- 
szony oly szives akarna lenni.“ Egészen meg vannak 
lepve ama fiatal, barna kabátu, fényes gombu fiatal 
ember szemtelen és merész viseletétől, ki üdvözöl
vén két épen belépő társát, egykedvűen oda lép a 
sorompóhoz, s mintha felnőtt volna csupa arany és 
zöldszinü díszítmények közt, az egyik fiatal hölgyre 
vakmerő önbizodalommal pislog, s úgy mondja ki kí
vánatét, mintha otthon volna. „Tessék elvenni Sir“ 
— igy mondja a fiatal nő — miután megtöltötte 
vala poharát, s mindenhová inkább, csak nem a fia
tal emberre néz, megmutatandó, hogy pislogása 
nincs rá semmi befolyással. „Itt van Maré,“ mondja 
most az ifjú, a pénzt oda nyújtván. „Az én nevem 
történetesen nem Mary,“ felel a hölgy és a legkö
zönyösebb módon adja a pénzt oda, mely vissza 
jár. „Tehát legalább kellene Mary névvel birnod, 
mert a Maryk, kiket eddig láttam, mindnyájan csinos 
lánykák voltak,“ igy folytatá az ellenállbatlan. A 
fiatal hölgynek nem jutott hamarjába eszébe, hogy 
kell a pirulást kezdeni, a dolognak tehát azzal vet 
véget, hogy az’épen belépő sárgatollu asszonyhoz 
fordul, ki a netalán bekövetkezhető félreértéseket 
elhárítani, akarván előre kijelenti, hogy „a vele levő 
ur fizet,“ aztán egy pohár porti-bort kér darab 
czukorral, kiiszsza, egy másodikat is bekortyant, 
mellette levő kísérőjével folytonosan susogván s ne
vetgélvén; ezalatt huzamosabb idő Lelik el.

Forduljunk egy másik oldal felé : amaz évek
ben elöbaladt kél férfi, ki bejött „csak egy kortyot

csinálni“ néhány perez előtt már a harmadik pin
tet ürítette ki, s tökéletesen részeg; ama két vas
tag, kedélyes kinézésű asszony, kikegyenként meg- 
ilfak egy pohár „rbum-shrub“-of, a rósz időkről 
panaszkodnak egymásnak. Az egyik a másikát még 
egy pohárral kínálja, ez pedig az ötlet nagyszerű
ségét csodálván (mert saját magának nincsen pénze 
az ismétlésre), az ajánlatot elfogadja.

Késő lesz és a jövő-menő emberek tolongása 
lassanként megszűnik; két vagy három retrade- 
garde-ot kivéve, nincs már senki a teremben : ezek 
is félig megfagyott, nyomorult kinézésű teremtések, 
az elaszás és eltespedés utolsó stádiumában; aztán 
az ir napszámosok, kik a szobazugban együtt ülnek, 
s egy óra óta felváltva egymás kezét nyomogatják, 
most szóbeli vita állal tűzbe jőnek, és egyik társu
kat, ki a viszályt ki akarja egyenlíteni, hallgatásra 
máskép nem bírván, azon csalhatatlan s nyomos 
szerhez folyamodnak, hogy földre ütik s aztán láb
bal tiporják; a prémes sipkáju ur legényével a so
rompóból kirohan, iszonyú lökdösés és zavar tá
mad, az ir napszámosok fele k i — a legény pedig 
a hordókba b e vettetik; a gazda mindenkire, s viz- 
szont mindenki a gazdára üt, a rendőrség megjele
nik, s a dolog vége eltörött kezek, lábak, csontok, 
elcsépelt hát, lárma és szökés. Az ivótársaság egy 
része az őrházba kisérletik, a másik pedig haza 
vánszorog, hogy feleségeiket kínozzák, mert szem
rehányásokat tesznek, hogy gyermekeiket eldönges
sék, mert éhesek merészelnek lenni.

Mi itt szándékosan csak odavetett rajzot 
adunk, mert a körülményes leírás kínos és vissza- 
taszitó volna. Ha mi e nyomorultakat, e kicsapon
gó iszákos férfiakat s nőket — mely utóbbik nem 
csekély részét képzik ja pálinkamérések minden
napi látogatóinak — körülményesebben lefestenők, 
akkor egyik vagy másik a nyájas olvasók közűi e 
vázlatot elvetné, elfelejtve azon szegénységet, 
azon megkísérléseket melyeknek, e szerencsétle
nek alá vannak vetve. — A pálinkáivás Angolhon
ban igen nagy bűn, de a n y o m o r  még nagyobb 
véteknek tartatik1; és mégis az előbbinek elejét 
sehol sem fogjátok venni, mig a félig éhenholtat 
arra nem bírjátok, hogy nyomorának időnkénti elfe
lejtéséről lemondjon, és hogy filléreit arra adja ki, 
a mi épen elég családja minden tagjának egy  falai  
kenyeret szerezni; mig azt el nem éritek, a pálinka
mérések száma és fénye csak növekedni fog.

Ha a „mérsékleti egyletek“ éhség és epesztő 
gond ellen fognak valami szert felfedezni, vagy há
zakat felépíteni, hol ingyen osztják L e t h e-f o 1 y a m 
v i z é t :  akkor a p á l i n k a b o l t o k  nemsokára 
önkényt a v o l t  d o l g o k h o z  fognak tartozni 
— de előbb nem ! H. L.

Vegyes rova to t e .

A magyar Akadémia polotájának 
ügyében.

— Gr. Dessewflfy Emil ur a magy. tud. akad. 
elnöke ez ügyben következő felvilágosító sorokat 
intézte e lapok szerkesztőségéhez :

„Tekintetes szerkesztő ur! Figyelmeztetve 
lévén azon tényre, hogy a kegyed által szerkesztett 
„Ország Tükrében“ egy rajz jeleni meg a martius
1-ején kiadott számban, mely a magyar Akadémia 
épülendő palotájának homlokzatát úgy akarja elő
tüntetni, mint a milyennek az ,,elfogadott“ terv sze
rint annak lennie kellend, siettem azt megtekinteni 
és ennek folytán nem mulaszthatom el megjegyezni, 
miszerint itt tévedés forog fenn. Az akadémiai pa
lota homlokzata nem olyan leszen, mint a milyennek 
azt a mondott rajz ábrázolja. Készülőben lévén egy 
rajz azon czéllal, hogy azon hazai lapok utján, me
lyek ilyeneket olvasóiknak hozni szoktak, a nagy 
közönség megismerkedhessék az épület leendő kül
sejével, szívesen fogom azt kegyeddel is közöltet- 
ni. mikép lapja számára használhassa.

A tévedés hihetőleg vagy onnan eredhetett, 
hogy a kegyed lapjában megjelent rajz a magjai'

Akadémiának Pozner ur által ajándékozott „Arany- 
könyv“ czimlapján levőből vétetett le, vagy hogy 
az valamely kisérletképen papírra vetett és végleg 
meg nem állapított eszmék felhasználásával, és pe
dig akkor készült, mikor még Stüler urnák nem va
la tudtával, hogy a múlt év július havában általa 
tervezett és beküldött homlokzat stíljét és alakját, 
a hármas bizottmány meg akarja tartani #) és azt, 
csupán amennyiben az épület összes magasságának 
lejebb szállítása folytán ez szükségesnek mutatkoz
nék, kívánja módosíttatni. Nem kell ezek után em- 
litnem, hogy a homlokzatnak ekkép módosítandó 
végleges tervrajza, még akkor, mikor a Poszner ur 
„Arany könyvében“ és kegyed lapjában megjelent 
rajzok dolgoztathattak, készen nem is lehetett. Ad
dig tehát, mig ez utóbbival az általam említett utón 
megismerkedhetnék a közönség **), úgy vélem.

Megjelent ez, Simonyi által fényképezve, és 
kapható volt Ráth Mórnál, a többi négy tervvel együtt: 
— és azonkívül adta fametszetben a Vasárnapi új
ság is. Gr. D . E.

**} Az „Aranykönyvben“ levő rajz, természetesen 
mással lesz felcserélendő, miről erre figyelmeztetett de
rék iparosunk Pozner ur, szívesen fog gondoskodni.

Gr. D. E.

legczélszerübb leszen várni mind azoknak, kik a 
dolgok tényleges állásának ismeretére szeretik a 
maguk véleményét fektetni.

Legyen kérem kegyed .oly szives, és vegye 
fel lapjába olvasói tájékozásául a jelen néhány so
rokat.

Maradok őszinte becsüléssel Pesten, martius
18-án 1862, a tekintetes ur kész köteles szolgája 
gr. Dessewflfy Emil ni. tud. akadémiai elnök.“

— Gr. K e g l  e v i c l i  B é l a  az ági birtokón 
talalt ezüst pénz reá eső részét a nemz. múzeumnak 
ajandekoza, s így az intézet 93 drb. igen érdekes am i 
eZi 7 e ? w  61 p a p o d o n . A legtöbb I. Lipót alatt (16S6 
— 170o) forgott, ezek közt van még az olmützi ufisnök 
t:z aranya, és Il-ik Zsigmond lengyel király 4 péíze
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Magyar Tad. Akadémia.
— A mai nap tartatott rendkívüli ülésben felol

vastatván a néhai gr. Teleky József alapítványából 
1862-re kihirdetett 100 arany vígjátéki jutalomért pá
lyázott müvek iráut a bíráló bizottság jelentése, a juta
lom az V. szám alattinak, melynek czime „A n ő u r a- 
1 o m“ jeligéje ; „a dió törve jó,“ Ítéltetett oda. Felbon
tatván a szerző nevét rejtő jeligés levél, kiviláglott, hogy 
a jutalomayerő S z i g l i g e t i  Ede. A jutalomtól ele
settek neveit rejtő jeligés levelek az ülés rendeletéből 
annak folyama alatt elégettettek. Kelt Pesten, a magyar 
tudományos akadémiának 1862. martius 19-én tartott 
üléséből. A titoknok által.

— A palota körüli kőmivesmunkálatokkal 
Diescher J. pesti építész bízatott meg. A költségvetés
300,000 forint, az epület 3 ér alatt készül el.

— Martius 24-én gróf V a s s Samu sokat utazóit 
jeles hazánkfia tartá székfoglalóját — a „légáromlá
sokról“ igen érdekes értekezést olvasván fel.

Kis faludy - társas ág.
__ a  Kisfaludy-társaság alapitó tagjai közé 

újabban Lévay Henrik, Madách Imre, Pompán János ■ 
és Remellay Gusztáv léptek 10J—100 írttal.

— A K i s f a l u d y - t á r s a s á g  r é s z é r ő l .  
Miután a társaság, egy közelebbi határozata szerint, a 
pártolóknak Ígért könyvilletményben t. alapitóit és Író
tá la it is részesitni kívánja, tisztelettel felkérem ez utób
biakat hogy vagy lakásuk jegyzékét hozzám beküldeni 
(Pest üllői ut és három pipa utcza sarkán), vagy könyv- 
illetményüket egyenesen a kiadó-hivatalból (Emich, ba
ráttér 7. sz.), hol névsoruk megvan, elvitetni méltóztas- 
sanak. Pest, martius, 26. 1862. Arany János, igazgató.

Iskola és egyház.
— Az egri jogakademia közelebb nyilvános tan

intézetül fog elismertetni.
— Május 19-én a bécsi egyetemen nagy ünnepély 

leend, F i c h t e születésének lOOdik-évfordulójára.
— A magyar, kir. egyetemen az első félévi elő- 

édások befejeztettek ; beiratások a 2-ik félévre april 22- 
an veszik kezdetöket.

Egyleti tudósítások.
— A pécsi takarékpénztár a magyar irók se

gélyegyletének alapitói körébe lépett, s e czélra 200 
Irtot küldött az illető helyre.

— Az izraelita magyar egyletben a magyar 
nyelvben minden hétfőn, szerdán és csütörtökön ingyen 
oktatásokat adnak.

— A budai műegyetem növendékei is szándékoz
nak segélyegyletet alakítani.

— A pesti izr. betegápoló és temetkezési nőegy
let alapszabályait a helytartóság megerősítette.

— A p e s t i  j ó t é k o n y  n ő e g y e s ü l e t  ez 
idén april 1-sö napjával ismét megnyitja szemhályog- 
gyógyintézetét, melybe az említett betegségben sínylődő 
szegények Magyarország minién vidékeiről felvétetnek, 
s ingyen élelmezést, ápolást és orvosi segélyt nyernek. 
A gyógyintézet egyetemünk kitűnő szaktudósa és tanára 
dr. L i p p a y Gáspár ur vezetése alatt áll ; ki az elő
forduló műtételeket számos évek óta meglepő gyógyered- 
ménynyel végezte, úgy hogy ezen szeingyógy-intézetben 
15 év óta 301 vaknak adta vissza látérzékét. A jelent
kezők felvétel végett L i p p a y Gáspár tanár úrhoz — 
az egyetem koródájában, hatvani és ujvilág-utcza sar
kán — forduljanak.

— (A v i l á g  k i á l l i t á s ü g y  é b e n . )  Azon 
vállalat, mely az ez évi londoni nagy kiállításra utazók 
érdekében alakult, s mely programmját a hazai napi és 
heti lapokban még január hóban közölte, bejelentési ha
tárnapul folyó hó I5-két tűzte ki.

Ha csak fele azoknak, kik nálam tudakozódtak, 
bejegyezteti magát, a vállalatot életbelépettnek jelenthet
ném, de ekkorig még százan sincsenek bejegyezve, s igy 
vagy a vállalatot kellene meghiúsultnak nyilatkoztatnom, 
vagy a bejegyzési határnapot meghosszabbitnom.

Hazafias indokok keletkeztetvén a vállalatot, kö
telességemnek ismerem, a bejegyzési határnapot folyó 
martius hó végére átteni, hogy a netalán elkésett utazók 
még bejegyeztethessék magukat.

Többen pénzt is küldöttek már be, de ez szükség
telen volt, mert ha annyi jelentkező nem lesz, hogy a 
vállalat költségeit a bejegyzettek 15—25 forintos befize
tései fedezik, az előlegesen beküldött pénzeket ismét 
vissza kell szolgáltatnom, holott a programúi azt tartja, 
hogy a kellő számú bejelentések esetében az illetők a 
befizetésre egyenkint fel fognak hivatni.

Tájékozásul szabadjon röviden elmondanom a
vállalat mivoltát még egyszer.

Kívánatos léven, hogy minél több hazánkfia ki
utazzék a londoni kiállításra e nemes feladat könnyi- 

tekintetéből számos honfitársaink buzdítása foly- 
í- «mi rt és Térev Pál vállalkoztunk:

a) A^kiutazási számára lehetőségig jutányos ki- és
/  a iraentí ip<rveket. továbbá útközben a íobb

» kiállítás egész f o t o .  d»tt

mes kalauzokkal s általában minden teendőikre nezve 

“ ““ “ S a  “ r f K u l l r k  .  londoni ügynök 
tisztét Térey Pál vállalta magára.

d) Kimondottuk, hogy 20—25 napot töltvén uton 
s London, Páris és más fővárosokban, kellő takarékos
ság mellett egy személy 350 e z ü s t  forinttá1 utazási, 
élelmezési, szállási és kalauzoltatási költségeit fedezheti.

e) Minden utazó, ki e vállalat készségével élni 
kíván a jelentkezők kisebb nagyobb számához képest,
15—25 e z ü s t  forintot fizessen, mely összeg a vállalat 
költségeit fedezi, s-mert személyes dijt sem alulirt, sem 
a londoni ügynök el nem fogad, a vállalat kiadásait meg
haladó összeg hazai czélra fog fordittatni.

Ez ime a vállalat mageszméje; indulhat tehát 
mindenki akkor, a mikor neki tetszik, s Pesten nálam 
az utazásra vonatkozó tudnivalókat megértheti, London
ban a kiállítás egész ideje alatt pedig Térey Pál ur fogja 
mindenekre nézve tájékozni.

A bejegyzett nevek közül néhányat közlök: Ko
vács N. János Bácsból, Itimauóczy Pál Tökölről, ifj. 
Feliérváry Ferencz Csongrádból, Cséry Lajos és hit
vese, Láng lgnácz Pestről, Tttrlc Antal plébános ur 
Tolnából, Mészáros Pál Szegedről, lvoppély Fülöp- 
Tarcsay József és fia, Térey-Norton Mária, Norton 
Zsuzsána Pestről, Kugler Gusztáv Grátzból, Szerda
helyi Kálmán Pestről, Havi Mihály Temes /árról, Krasz 
Károly banktiszt, Parragh Gábor Pestről, Musla Sándor, 
báró Flöttnigg Adolf, Szathmáry László, Mocsáry Mik
lós, V. Kovách László, Reviczky István, Kis Miklós, 
Latinovics György, Somssich Pál, Fehér Zsigmond, Gu- 
bicz András Pestről, báró Mikos Vasból, Hamvay Zol
tán Hamváról, Hencz Antal építész Győrből, Delimauicz 
Imre, Szalacsí István Csuzról, Képessy József T. Be
cséről, Gulácsy Imre Geszterédről Radó Dénes Vas
ból sat. É r k ö v y Adolf

— A magyar, kir. természettudományi társulat 
mart. 26-dikán tartott közgyűlésében Than Károly elő
adta a pécsi préselt köszént (briquette’s) és a kisszőlősi 
barnaszén ipari vegyvizsgálatánál nyert eredményeket, 
melyekből kitűnt, hogy a pécsi kőszén hulladékokból 
szén csinos külalakja és kitűnő szilárdsága mellett igen 
jelentékeny fűtőerővel bir (hasonló a Glasgow cannel- 
coaléhoz), azonkívül nem igen nagy kamurtatalom mellett 
kén és nedvesség tartalma nem igen csekély. A kisszől- 
lösi barnaszén kevés hamurtalma által tűnik ki. Ezután 
bemutta azon módositványt, melyet a jodometriára nézve 
czéJszerünek tart, és melynek részletes megalapításával 
je'enleg foglalkozik. E módosított módszer segítségével 
vizsgálta meg a londoni kiállításra küldött zimbrói 
barnakövek ipari értékét, melyek közöl különösen az 1-ső 
és 2-ik számmal jelöltek igen jó fajuak. A pécsi préselt 
köszönet Riegel ur, a zimbrói barnaköveket Bochdano- 
vich ur küldik a londoni kiállításra Azután Tóth Sán
dor Gegenbauer jénai tanár nyomán „Az állat s növény 
közti határ“-ról értekezett. Kimutatva, hogy nem mint 
eddig azok táplálkozás módja, vegyiösszetétele, mozgása, 
szaporodásmódja, szóval jelen állapota után állítható fel 
köztök határvonal, mivel a két ország legegyszerűbb kez
dői szorosan összeesnek egymással, és csak, ha ezek ko
ronkénti életjeleneteihez különös jelenségek is csatla
koznak, melyek fentebbi kifejletségre engednek követ
keztetni, akkor csak ezek folytán oszthatjuk mi őket 
állatokra s növényekre.

A növényeknél az egyes sejtek állandóan külön 
szervezetek, még akkor is, ha nagy tömegekben bizo
nyos alakká egyesülve, magasabb fokú növényi szerve
zetet képeznek; mutatja ezt a sejtek nedvforgása. Ez 
egyéniesség az alsóbb fokú állatoknál is all a sejtekre 
nézve ; azonban a többsejtüséggel s az abból következő 
szervezeti összetettséggel kölcsönös függési viszony áll 
be az egyes sejteknél s ezek sejtcsoportjainál, az élet
tani szempontból különböző elemi részek elkülönzésu 
lép fel, melyek életképessége azdnban egyéolvad s nálok 
többé önálló életképes-szevecskék nem léteznek, az uj 
szervezetek előállítására szánt petesejteket kivéve. Azon
ban az elemi részek ez önállósága megszűntével s egyes 
központok uralma alá való jutásával egyszersmind az 
összes szervezet magasabb fokusága és magasabb egyé
niessége is következik be ; s ez az, miáltal az állat- s nö
vényország egymástól lényegesen különbözik, ha egyszer 
az alakok a legalsóbb, egysejtű állatból kiléptek.

Ezután az első titkár jelentései következtek. Be
mutatta a társulat könyvtára részére újonnan érkezett 
megrendelt, s ajándék-munkákat,, mely utolsók közöl 
különösen említett érdemel Nagy Károly akadamiai tag 
ily czimii legújabban Párisban megjelent munkája „Con
siderations sur les Cometes.“ A „Cosmos“ czimii fran- 
czia folyóirat nyomán közölte Flourens életbuvárnak a 
párisi tudományok akadémiájában, ez év febr. 17-iki 
ülésén a hidegvérű gerinczesekuél az életpont feltalálá
sáról szóló munkáját. Végül jelentette, hogy Xantus 
Jánosnak a társulat által kinyomatott ily czimü mun
kája, „Utasítás a természetrajzi tárgyak gyűjtésére, el
készítésére, megtartására és tovaszállitására“ elkészült; 
e három s félivnyi terjedelmű, több fametszvénnyel el
látott munka 30 krért minden könyvárusnál megszerez
hető, s reá a közönség figyelmét felhirni, ezennel el nem 
mulaszthatom. T ó t h  Sándor mk.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Vettük a Vahot Imre által szerkesztett „Nap

kelet“ uj évnegyedi (april—júniusi) előfizetési felhívá
sát. E lap, mely egy időben a kedveltebb közlönyök közé 
tartozott, s mely irány és tartalomra nézve most sem 
változott, pártolásra méltó. Előfizetési ára évnegyedre 
2 ft. Vizkelety sikerült történeti műlapjával együtt 4 ft., 
félévre 4 ft, mülappal' 6 frt. Ád e lap arczképmellékle- 
teket is, legközelebb gr. K e g 1 e v i c h Miklós élethű 
arczképét hozandja. Előfizethetni Ráth Mór a „Vastus- 
kóhoz“ cziinzett könyvkereskedésében, továbbá Vizke- 
leti R. mint kiadónál (reáltanoda-utcza 14. sz.) s minden 
posta-hivatalnál.

— „Kolozsvári Album“ czimmel nehány ottani 
iró szépirodalmi albumot ád ki, előfizetési ára 2 ft, disz. 
p. 3 ft. Tartalmát több jó nevű iró dolgozata képezen
dő Az előfizetések beküldési határideje május 15-ike, a 
mű junius végén okvetlen szétküldetik.

— V a h o t  Imre előfizetést vagy csak aláírást 
hirdet „A világkiállítás részletes leírása“ és „Külföldi 
utazásom“ czimü tanulságos, és főleg utazni szándékozó 
hazánkfiainak s gazdáinknak figyelmébe ajánlandó mű
veire. A világkiállítás részletes leírását tartalmazó mű 
előfizetési ára rajzokkal 2 frt, azok nélkül 1 frt. Az út
leírás 1 frt. Az összegek (vagy aláírások) april közepéig 
Ráth Mórhoz küldendők.

— A nemz. színháznál nem sokára egy uj vígjá
tékot adnak Sardou a „Nos intimes“ szellemdus szerző
jétől. Az uj mű czime „A szilárd nők.“

— G y ö r f f y Gyula Nagyváradon Hollósy La
jos könyvárus kiadása mellett „Bihar“ czimü politikai 
napi lapot indít meg.

— Megjelent a Flóra által szerkesztett „V i r á g '  
c s o k o r“ mutatvány száma,csinos kiállítással. Ifjú 
hajadonok picziny kezébe illő lapocska. A tartalom von
zó és emelő, megbízhat benne mindín anya, s jó barát- 
néjaként — ki őt mulattatni fogja — fogadhatja minden 
leány. Előfizetési ára egész évre 8 frt, félévre 4 frt, 
mely Wodianer Fülöp könyvnyomdatulajdonoshoz kül
dendő .

— Rózsaági Antal és Balázs Sándor, Huszár 
Imre és Szokoly V. közreműködése mellett „Nayad“ 
czimü fürdői diszalbumot szerkesztenek. Az első folyam 
aprilban jelenik meg Lauffer és Stolp kiadása mellett.

— „U n g a r i s c h e N a c h r i c h t e n “ czim 
alatt, mint halljuk, a fővárosban egy uj politikai német 
napilap indul meg.

— Színházunk kedvelt tagja B o g n á r  Vilma 
kisasszony Kolozsvárott nagy tetszés között vendégsze
repel, „Dobó Katiczában“ történt már első föllépése 
alkalmával is versezettel, koszorúkkal fogadd a lelkes 
közönség.

— A Széchenyi-szoborra nézve Ney Ferencz az- 
inditványozza, hogy azt a dicsőült emlékével legméltóbt 
bán pesti vizvezetéssel lehetne egybekapcsolni. A disz- 
ömlényen — Ney szerint — a dicsőült szobra úgy állana, 
mint jós, látnok és varázsló, ki midőn a haza földét 
érinté, felbugyogott lépte alatt az áldás forrása. Ott állna 
a mű legdíszesebb téren, körülkarolva szellemének leg
nagyobb alkotványaitól, a lánczliid, akadémia, gőzhajó
zás, alagút nagyszerű műveitől. E diszinűvet virágöv kö
rözné, diszsétány,mi a szoborral szép öszhangzatban ál
lana. A századok viharaival daczoló érez és gránit, az 
örökéber mozgást jeliképező vizsugar és zuhany s a min
dig ujuló. mindig megifjodó nemzeterőt sejtető növényzet, 
e három lánczszemből font emlékgyürü méltóan és a ma
gasztosan örökítené a halhatatlan férfiú dicsőségét.

— Beküldetett hozzánk egy varasdi uj humotisti- 
kus képes lap mutatványszáma. Czime e liorvát nyelven 
szerkesztett lapnak: „ P o d r a v s k i  J e z . “ Vannak 
benne egyes magyar nyelven irt, majd a légrádi magyar- 
liorvát vegynyelvet utánzó czikkek is. Az egésznek uta
lóban igen határozott szelleme van, a mit a véglapján 
látható kép legjobban tanúsít, a melyen a magyar és a 
horvát karon fogva állnak, és — ezen szavakkal utasítják 
vissza a febr. 26-iki bécsi virstli-árus kolbászkáit: Nem 
kell nekünk többé a kend főzte, eléggé elrontotta már 
mind a kettőnk gyomrát! — Szerkeszti e lapot D r a 
gu  t i n Antal.

— N y i l a t k o z a t .  Midőn Reményű Edének 
„Eredeti magyar népdalok és csárdások“ czimü 3 füze
tes zoiigoraszerzeményeit a kitűzött határidő lejártával 
a t. előfizetőknek pontosan megküldeném: egyszersmind 
tisztelettel kijelentem, hogy fentebbi müvekre megren
deléseket 2 ftjával jövő april hava 15-ig még folyvást el
fogadok ; azontúl azonban a bolti ár (3 ft.) áíland be. 
Kelt Pesten, 1862. mart. 19-kén. R e m é n y i  Károly, 
régi posta-uteza. 2. sz.

— A „Sárosy-album“ ügyében Herz János nyom
dász az előfizetők megnyugtatásául tudatja, hogy a művet 
május végéig okvetlenül elkészíti.

— P á l y á z a t .  (120 darab arany pályadij két 
színműre.) A budai népszínház gyámolitasa érdekéből, 
tekintetes Pap Antal ur, a következő tárgyat részben 
tartalmazó és érintő két szi nmtire, 60—60, darab ara
nyat tűzött ki:

1. Készíttessék egy színmű, nielybti az erdés le- 
gelőelkülönzés, tagosítás szükségessége, hasznossága a 
kor igénye szerint népjelenetekben magyaráztassék; 60 
arany.

2. Ugyanúgy az életnek nyomor, s az épületnek 
tűzvész elleni biztosítása ; 60 arany.

Beküldési határidő 1862-ik évi october hó 1-ső
napja.

A fennálló biráló-választmány Ítél a legjobb fölött, 
mely a jutalmat okvetlenül megnyeri.

A pályanyertes mű, három első előadásból a tisz
ta jövedelem harmadrészét nyeri, azontúl 10 száztólit.

A jutalmat nem nyert, de verseny-előadásra b o- 
csátott művek ugyanezen díjazásban részesülnek.

A pályázatra küldendő művek szerző nevét rejtő 
jeligés levélkével látandók el. Buda, márt 14. 1S62. — 
Pap Antal ur nevében: Molnár, a budai népszínház mű
vezető igazgatója.

— A gyógyszerész növendékek kiadták Thann 
Károly kedvelt tanáruk arczképét. Ez mind reájok, mind 
az illető kitűnő tanár urra nézve megtisztelő.

— Dr. A r á n y i  Lajos a jeles egyetemi tanár, 
a rögtöni orvosi segélyekről tartott felolvasásait „É 1 e t- 
m e n t é s e k “ czim alatt önálló kötetben kiadni szán
dékszik.
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— A  nemzeti színháznál ismét több rendbeli (for
dított és eredeti) mű előadására készülnek. E> ek közöl 
megemlitetőlc. „Az e l s ő  ő s z  h a j s z á l “ 1 fele. vigj. 
Balázs S.-tól. r A pálya nyertes vígjáték.“ „Az ide
ges nők“ Sardon vigjátéka, és Freytag Gr. Bodor 
Károly által még évekkel ezelőtt lefordított és benyújtott 
„W a l l é m a t  g r ó f 1- czimíi jeles drámája.

— Megjelent derék ítészünk Salamon Ferencznek 
az idei vigjátéka-pályazatról szóló jelentése. Örömmel 
olvassuk ebből, hogy Szigligeti jelen pályanyertes müve, 
nemcsak az utóbbi évben előadott vígjátékok,de általában 
a jelesebb termékek mellett is, mind eszme mind kivitel 
tekintetében emelkedett színvonalon áll.

— Jókai újólag mint egyik tehetséges fiatal költő 
moecenása lép föl, mint értesültünk ő fogja kiadni Dal- 
mady Győző verseit. Az ifjú költő mély, erőteljes, és 
gonddal kezelt formával irt költeményeit már ismeri a 
közönség, s igy bizonyára örvendeni fog ha azokat, most 
már egy kötetben bírhatja.

— Az operettek csalogánya B o g n á r  V i l m a  
k. a. Kolozsvárott hol köztetszésben részesül, hülés kö
vetkeztében beteg lön , örömmel értesülünk azonban 
hogy dr. Szabó ur gondos gyógykezelése folytán egész
sége már javulóban van, s nemsokára haza érkezik. Ko
lozsvárnak valóságos kedvenczévé lön, jutalomjátéka 
alkalmával becses emlékekekkel koszorúkkal (és ez al
kalmi versekben mindig gazdag városban) szép költemé
nyekkel tiszteltetett meg.

— Ismét néhány uj politikai napilap születéséről 
beszélnek. A „Magyarország“ szerkesztője Pompéry ur 
„Ország“ czimü nagy lapot indit meg, gróf Zichy Jenő 
és Inkey Ádám volt orsz. képviselők polit. néplapra 
kaptak engedélyt.

— Egy bármi foglalkozású honpolgárra nézve 
hasznos, mindennap megjelenő esti lapra hívjuk fel a 
közönség figyelmét. Ez esti lap a „H a r a n g “ lesz, 
melyet két ismert, ügyes tollú írónk szerkeszt (Vértesy 
Arnold szerkesztő, Bús Vitéz főmunkatárs) és Hercz 
János ad ki. A lap minden szakba, iparágba stb. vágó 
gyors, tájékoztató hireken kívül mulattató apróságokat 
is, és főleg nagy terjedelmű hirdetéseket tartalmazand. 
A „Harang“ elő fizetési ára valóban minden napilapnál 
olcsóbb, 1 hónapra 70 kr, 3 hónapra 2 frt, 6 hónapra 4 
frt, 9 hónapra 6 frt. — vidékre : 1 hónapra 1 frt, 3 hó
napra 2 frt 80 kr, 6 hónapra 5 frt 60 lcr, 9 hónapra 8 frt 
40 kr. Az előfizetési pénzek Herz János nyomdájába 
(nádor-utcza 6. sz.) utasitandók. A „Harang“  april 1-én 
kezdi meg pályafutását.

— Gr. Batthyány Júlia „Országgyűlési beszéd“ 
czimü nemes irányú vigjátéka nemsokára színre kerül a 
nemz. színházban.

— H a r a y Viktort a kolozsvári főúri hölgyek 
Székely támad, „székely bánja“ czimü színműve előadá
sakor nagy fedeles ezüst serleggel stálczával lepték meg.

— Az erdélyi kir. főkormányszék a hat ságok 
közleményei és hirdetéseire nézve „Erdélyi hivatalos 
értesítő“ czim alatt egy önálló közlönyt alapított. H e- 
tenkint négyszer fog megjelenni 3 frt félévi előfizetéssel, 
szerkesztőül G á m á n Zsigmond van megnevezve.

— A „Csatár“ czimü hetenkint kétszer megjelenő 
politikai néplap tetemes átváltozást nyer. Alakja nagyobb 
lesz, minden száma szépirodalmi tárczát is hoz — s elő
fizetőit ingyen hirdetések előnyében részesíti. Előfize
tési dija : évnegyedre 2 frt. Szerkeszti a népies tolláról, 
és irataiból ismert D i é n é s Lajos.

— Örömmel tudatjuk olvasóiukkal, hogy jeles 
költőnk T ó t h  Kálmán régen pihenő lantját ismét 
elővette és „k e 1 e t i d a l o k a t “ ir.

— M o n a r i  E o c c a ,  ura s c a l a  s z í n h á z  
e l s ő  t e n o r  i s t á j a  (igy Írja) nem nagy sikerrel 
szerepel színpadunkon. Játéka szögletes, hangja pedig 
csak emlék, egy elmúlt jobb, szebb hangokkal megáldott 
korból különben a Bignio hangjához szokott pesti kö
zönség követeléseit nem könnyen elégítheti egy-egy 
énekes.

Sárközy Ferencz külföldön is sikert aratott jeles 
népzene társasága, körútra készül a hazában, legköze
lebb Komáromba megy. A k unáromiak bizonyára nagy 
élvezetben részesülnek, mert Sárközy jeles zenekara, a 
buskomoly és fris csárdások mellett művészi praecisióval 
és ritka készültséggel játsza „Dinora,“ „Bánk bán,“ 
„Tannliauser“ stb. dalművek nyitányait is.

Közlekedés.
— Gróf Z i c h y  Ödön engedélyt kapott egy 

Székes- Fekérvár és Eszék közti vaspálya vonal mérnöki 
munkálatainak inegkezdéséré.

— A tiszai vaspálya igazgatósága a magyar or
szágos központi bizottmánynyal tudatja, hogy a londoni 
kiállításra utazóknak, kik e vaspályát használni akarják, 
a 30 pet agio pótlékul elengedi. A kik e kedvezményben 
részesülni óhajtanak, idejekorán kéretnek neveiket az 
említett bizottmány tudomására juttatni, az ettől szár
mazó bizonyítványok előmutatása szükséges lévén arra. 
hogy az illetők a vasúti pénztáraknál a jutányosb menet
jegyeket kikapják.

Kereskedelmi, gazdasági és ipar moz
galmak.

— A pesti vizvezetés előmunkálataira eddigelé 
már 1200 frt van a kereskedelmi bankban letéve.

— A lánczhid szép tere fákkal fog beiiltettetni, 
mi még szebbé teendi. Az ott körüli házbirtokosok 
nagyban pártolják e tervet, létesítésére már eddig 600 
forint gyűlt, egybe.

— A köztelken értekezlet tartatott, melyen gróf 
Károlyi György ő nagyinéltósága elnöklete alatt több 
nagyobb földbirtokos és gazda jött. össze, az állatbizto
sítási ügyben a további intézkedések iránt tanácskozott 
és a tárgy tüzetes megvitatásával, valamint az alapsza
bályok végleges kidolgozás jvai Lónyay Gábor elnöklete 
alatt betűrendben: Cséry Lajos, Érltüvy Adolf, Gal- 
góczy Károly, Lévai Henrik, dr Szabó Alajos, gr. Sza- 
páry Gyula és Zlamál Vilmos urak bízattak meg, ki mart. 
3-ik tartották első összejövetelüket. Egy részvény 500 
írtra határoztatok, de úgy. hogy */& részvény is aláír
ható. Ha a megállapított 2000 darab részvényből 1000 
egész alá lesz írva, a társaság megalakultuak uyilvá- 
nittatik.

— A Rókus kórházat megnagyobbítják, s az az
zal egybekötött szomorú kápolnát tetemes csinosítás 
alá veszik. Bizony nem árt e nagy épülettömeg lehangoló 
mogorvaságát kissé enyhíteni.

— Mint említettük a muzeum körüli, most puszta 
tereken csakugyan diszes paloták fognak emelkedni. Az 
építtetők közt gr. Festetics György és gr. Károlyi La
jost említik, a liires „két pisztoly'- fogadó helyén pedig 
Migazzi gróf emeltet egy diszes szállodát.

— Mint mondják Gans budai gyáros bérházat 
akar építtetni az akadémiai palotatelek szomszédsá
gában.

Egészségügy.
— A testgyakorlat kétség kivül nagy befolyással 

van a test, az izmok s általában az egésség fentartására 
— figyelmeztetjük tehát a közönséget a kerepes-uti jól 
rendezett testgyakorló intézetre, mely folyó hó 5-kén 
nyilik meg.

— N. KállóT vidékén a himlő nagy mértékben 
uralkodik. Öreg és fiatal siet az egyetlen óvszert, a be
oltást igénybe venni.

Személyi hírek.
— Lord Bloomfield angol követ a bécsi ^udvarnál 

fővárosunkban mulatott. Neje jelenleg is itt időzik.

Halálozások.
— B ü k y Miklós, Fehérmegye palotaijárásának 

volt szolgabirája, mart. 6-án elhalt.
— Batizfalvi M á r i á s s y Ágoston, volt képvi

selő mart. 13-án meghalt.
— A zeneművészet egy nagy mesterét veszté e l : 

H a l e v y  J a k a b  a „Zsidónő“ szerzője Nizzában 
elhalt.

— Ni k i  A la jo s  hg Eszterliázy uradalmi tisztje 
a barsmegyei gazd. egyesültalelnöke mart. 11-én elhunyt.

— Fáy gr. Fáy István, a nagymííbarát hosszas 
betegség után mart. 17-én Füleken elhalálozott.

— A lapok azon szomorú hirt közük, hogy Ür- 
ményi József leánya, kinek látogatására egy távirati 
sürgöny folytán atyja csak nemrég utazott el, a ka
irói híres mellgyógyintézetben meghalt.

— G a z s y  G e i z a  joghallgató mart. 4-én 19 
éves korában elhunyt.

Hazafias áldozatok.
— Haynald Lajos erdélyi püspök az árvízkáro

sultaknak 300, a bükködi kath. egyháznak 200, s az 
erdélyi szegényebb papok gyámolitására 750 frto 
adományozott.

Balesetek és elemi csapások.
— Fiumében az ottani gőzmalom csaknem földig 

égett, szerencsére azonban minden biztositva volt.
— Mint az „Alföldiben olvassunk, febr. 10-én 

éjszaka a bukuresti ref. magyar lelkészt t. Koos Fereu- 
czet kirabolták. Elvitték neje legszebb magyar öltönyeit 
és minden ékszereit. 30 db aranyat, s azok közt öt ma
gyart. A kár mintegy 120 — 130 cs. k. arany. Az egyház 
és iskola is szenvedett 22 cs. k. arany kárt készpénz
ben. A rablók közül egy Fridrich Smied nevű brassói 
szászot csakhamar megcsíptek, s nála egy pár gyertya - 
tartót és egy pipaszárt meg is találtak, ki látva, hogy 
nem tagadhatja cselekedetét, megnevezte czinkostársait, 
kik közűi egyik kiszolgált osztrák katona, német fiú, a 
másik egy bukuresti oláh fiú, ki Duinetratyi Csokoj néven 
ismeretes. Már egy hava, hogy ezt a rendőrség tudja, 
positiv adatai vannak arra, hogy e két madár itt lappang 
a székvárosban s apoliczia nem tudja őket megkeriteni, 
holott az ausztriai eonsulság is már két Ízben megtalálta. 
Itt átalános néphit, hogy ha pénzt rabolnak el, az soha 
meg nem kerül, a rablók megosztják a .hivatalnokokkal. 
Közelebb az emlitett osztrák katonát, kit Rudolfnak 
hinak, egy épisztát (biztos) megcsípte, de ez egy szúrás
sal földre terítette az épisztátot, és fényes nappal a vá

ros közepén a kath. templom előtt, a nélkül hogy valaki 
egy haját bántotta volna, odább ment. A rablók a lel* 
készi lakban boroztak, rumoztak, a szobákat irtózatosan 
feldúlták, de az egyház ládáját felfesziteni nem tudták. 
A parochia előtt éji őr szokott állni, azon éjszaka maga 
a kapitány vette el az őrt este tízkor és visszatette reggel 
báromkor, miért a kapitány 24 órára el volt zárva, s ez
zel ki van minden fizetve.

— Szegednél erősen árad a Tisza, s kirontó árja 
minden perezben veszélylyel fenyegeti a várost.

— Gyula környékét, legelőket, tanyákat elönté a 
, Körös árja.

Megjelent uj könyvek *).
— Vettük a „S á r o s p a t a k i f ü z e t e k “ czi

mü jeles folyóirat II. és I ll- ik  füzetét. Tartalmát ava
tott tollal irt tudományos, iskolai és egy házi dolgozatok 
teszik. E füzetben van mellékelve a Bakó Dániel és 
dr. Soltész sárospataki tanárok által szerkesztett l a t i n  
m a g y a r  z s e b s z ó t á r  Il-ik kiadásának előfizetési 
felhívása. A mű augusztus végén jelenik meg s előfize
tési ára (1 frt 20 kr.) julius 1-éig fenemlitett tanárurak- 
lioz küldendő.

— „ M a g y a r  p o s t a - z  s e b k ö n  y“ irta Guz- 
man Dénes. Pest Eniich Gusztávnál 1862. Postai szál
lítmányokat, levélintézést stb. illetőleg igen hasznos 
kézi könyv.

— Vállalkozó kiadónk E m i eh  G u s z t á v  is 
szétküldte az általa 1862-ben kiadott művek ármegha
tározással ellátott lajstromát. Talál benne az olvasó 
minden szakmába vágó müvet.

— Jósika „Egy magyar család“ a forradalom 
alatt jezimii korrajzának 7-ik és 9-ik kötete. A 9-ik és 
10-ik kötet legközelebb szintén megjelenend, Pest, Hart- 
leben K. Adolfnál.

— „A  t é 1 i e s t é k r  e“ beszélyek V a d n a y  
Károlytól, két kötet ára 2 frt. Pest 1862. Emich Gusz
távnál. Vadnay a közönségnek régi lcedvencze, s igy é 
szép elbeszélései megjelentét az, velünk együtt öröm
mel üdv özli.

— » V e g y e s  c z i k k e k“ nők számára. Szabó 
Richardtól. Pest, Emich Gusztávnál, ára 1 uj frt. Anyák 
és lyányoknak egyaránt tanulságos munka, mely korán- 
sem pedáns oktató, de kedélyesen társalgó hangon tanít 
és figyelmeztet sok szépre, jóra.

— „Little stories front Engüseli history“ (kis
adatok az angol történetből) Uhr J.-tól. Emich Gusztáv
nál. 1862. Az angolul tanuló zsenge korú növendékekre 
nézve hasznos kis könyvecske. Ára 50 kr.

— A Hang Ferencz által fordított „Novella“ - 
gyüjtemény Ill-ik  kötete. Kapható Laufter és Stolpnál. 
Tartalmát, három beszély képezi — melyek közűi Poc 
Edgár „Ként“ czimü érdekes novelláját emeljük ki.

— „K  o v á c s Gyula k ö l t e m é n y e i “ köz
rebocsátja Bihari Péter. A koránelhunyt ifjú költő dalai 
főleg hölgyeinket fogják érdekelni.

Nemzeti színház.
— Martius 28-án Sardon a „Jó barátok“ szer

zőjétől adatott először „ A  s z i l á r d  n ő k “ czimü 
vígjáték. Örömmel tapasztaltuk ez előadáson, hogy a 
közönség már kezdi figyelembe venni a szerzőket ime 
Sardon nevét olvasván nagy számmal jelent ma meg az 
előadáson, mi egyszersmind fényes czál'olat azon aggo
dalomra, mintha a drámának nem volna közönsége. A 
mű bár az elmés nyelvet, ötleteket nem lehet tőle meg
tagadni, nem aratott sikert — de azért a közönség nem 
unta magát, s a szerző mit sem veszített nála — mert hi
szen a siker pillanatai oly ritkák.

— A népszínház megint akadt egy ugyueveze 
kassa darabra és ez a „Tannháuser“ czimü, dalmű pa 
rodiája, mint minden ilyen terméknek semmi műbecst 
nincs, de bohóságaival mulattat. Martius 27-én Bérezi 
Árpád „Nem tudja hol van“ czimü kis vigjátéka ada 
tott a darab egészben véve nem tűi meg a mértéket d 
egyes részletek remélni engedik, hogy a fiatal szerzőt! 
még jót is várhatunk.

*) Hogy ez állandó rovatot minél teljesebbé tehessül 
kéretnek a t. kiadó, illetőleg szerző urak, hogy az ujonna 
megjelenő művekből egy-egy példányt, vagy legalább anna 
egész czimét beküldeni szíveskedjenek. ’ Szerk.

PEST. 1862. NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL.

Mai számunkhoz mellékelve van: „Aláírási ív, . Az országlükre“ eziuiü képesnaptár évkönyvre.“




