
15-dik szám.
Pest, Juliua 20. 18«S2.

Felelős szerkesztő : 
B A L Á Z S  SÁNDO R . 

Szerkesztői iroda: 
Rég(£®st«“«tcza S-ctik szám (. i

E l ő f i z e t é s i  á r  :
Egész évre 12 ft., félévre 6 ft., évnegyedre 3 ft. 

a lap megjelenik háromszor kaviiiikint ii. in.

m in d e n  l iő  1 . IO . é s  120-k á n .

%Kiadók :
E N G É L  É S  M A N D E L L O .

Kiadói hivatal : 
E gje tem -utcxa  sz&m.

tett akadni. —  E vekig  e l -  
hámultam sok áig  a forrást, 
bejártam  a vidéket, ö s sz e 
hasonlítván s e g y b e v et
vén minden tek intetet, mi 
eg y elő re  felv ilágosítá st  
adni ígérh etett. Az in té
zeti hydrostutika tanárá
val sokat e lm élkedtünk a 
titokszerü kerti forrás 
felett.

E gy  nap délután ism ét 
lem entem  a forráshoz, s

„A „C harente in ferieu r“ departem ent e gy ik  
m ezővárosa m ellett  M orit-lieuban, közel B ord eau x-  
hoz, tanároskodom  rég  idő óta. Volt a tanintézet
hez kapcsolt kertben eg y  igen gazdag forrás, m ely  
a kert közeién fö lvetve  hab gyürűit, m indenkit két
ségben  hagyott az iránt, h ogy  b ölcsője  hol fekszik, 
s  a term észe t minő szeszélye  hozhatta ily  m ostohán  
ama h e lyre , m elynek k öze lségéb en  kútra nem le h e 

mialatt a kiöm lő gazdag  
nedűt néztem  — mintha 
bizonyos sejtelem  szállott  
volna m eg!

Elm entem  a kert egy  
távoli pontjára — s  kije -  
lentém , h ogy  ott van a 
forrás ágy .

Á satás után állításom  
igazságnak b izonyult be.

M eg volt találva ren d
szerem  nyitja ; az e lső  fo
galm a em pirikái b izon y
sága  ren dszersjnnek.

Az abbé ezután b eu 
tazta K özép -F rancziaor-  
szágot, A ustriát s  ig y  g az 
dagod ott tapasztalat é s  
gyakorlatban.

N álunk a főváros kör
nyékén a S z é c h e n y i-h e -  
gyen , b. Sina uradalm ai
ban tett s ik er es  kutatá
sokat.

M ost felh ívás k ö v e t
k eztében  Bajorországba  

utazott, s  Ígéretét b írjuk , h o g y  sept. elején  ism ét  
m eglátogat bennünket.

Az őt útjaiban e lk ísérő  fiatal Írónktól k övet
kező szavakkal bú csúzott e l : „Ö röm m el jövök v is z -  
sza önök v e n d égszerető  országába, m elye t a term é
szet oly szép pé, s népe olv nagygyá tett, s  m elynek  
jövő  k ifejlődésén a franczia nem zet fog  leginkább  
örülni."

A körünkben is  jó té 
kony sik errel id őzött h í
r es  f o r r á s k u t a t ó  arcz -  
képét hozza je len  számunk.

É les , belátó it é lő le h e t -  
sé g e , raelylyel ed d ig  csak  
óhajtott de alig  se jtett he 
lyeken forrásokat je lö le  
ki, nem csak a laikusok de 
a szakértők figyelm ét is 
m éltán fe lk ö th e tte  maga 
iránt.

Mai álláspontján a tu
dom ány már mindent m eg
m agyaráz és igy  bizonyára  
a t. abbé e teh etség e  sem  
tartozik a csodák közé — 
fő leg  a mai scep tik u s v i
lágban. a hol a csodákban  
é s  véletlenekben már épen  
nem hisznek ; de azon 
k é p e ssé g , m elylyel e g y es  
helyeken  a m ély ség e t is 
m eghatározza, m elyen v íz
re találni, ső t a viz m inő
sé g é t , id egen  a lkatrészeit  
is m egn evezi —  már nem  
m indenpapi ism eretet é s  
jártasságot árul el.

Szekeren haladva, uta
zás közben is  oda mutat 
az abbé e g y -e g y  térségre  
s  e g ész  lelki öröm m el 
mondja, m ilyen bő és gaz
dag forrásokban e vagy  
ama hely. A m eglepett 
kérd ésére  azt fele li, hogy  :
„van a term észetnek a for
rások e lh e ly ezéséb en  b i
zonyos s z e s z é ly e , m ely  
azonban h o ssza s m egfigye lés  után egy  ren dszer  
tén y leges form áiban tűnik elő s hogy  a forráskuta
tás! ren dszer , daczára a látszó lagos ren dszerte len
sé g n e k  —  a legöszh angzóbb  term észeti törvén yes
sé g r e  mutat, — valódi ren dszer  a szeszély b en , —  
s sz esz é ly  a rendszerben.

H ogy jutott a forráskutatáshoz —  saját e lb e 
sz é lé se  után, m eg mondja é letéb ől eg y  kis epizód :
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Együttlétem ünnepelt honfi
társakkal.

i.
L é n á n  M ik ló ss a l .

(1843/i-iki n a p l ó m b ó l * ) .
Az 1843-ik évi nyár utolján a birodalom zajos 

szive felé szállott velem a gőzös.
Lelkem örömtől remegett, midőn újra láttam a 

szép fővárost, de egyszersmind némi aggály tölté el 
keblemet.

Némethonban több évi tartózkodásom alatt da- 
czosan ellenszegülők Osausztria megszorító törvényei
nek, útlevél nélkül éltem Lipcsében, tanulói pajkosság- 
ból kikivólag ültetőm fejemre a szines főve get és, hogy 
csordulásig teljék a mérték, saját nevem alatt merész 
dalokat szórtam a világba, legkevésbbé sem törődvén a 
hazai censura szigorával.

Hányszor nem hivatott magához az akkori oszt
rák consul, egy szeretetreméltó öreg ur, s hányszor 
nem árasztott el atyai intésekkel! Ő azon emberekhez 
tartozott, kik a világot, velük született szenvedélynél 
fogva olcsó biztatásokkal ámitgatják, félreértett fele
baráti szeretetből minden kárt elpalástolnak, andalító 
csalódás után kívánkoznak, vagy másokat rászednek, 
mert állásuk úgy hozza magával.

Ha panaszkodtam, hogy otthon gondolatainkat igen 
megszorítják, ő ez orvosi rendszabályt izgalmainknak 
tulajdonította.

Ha úgy nyilatkoztam, hogy Ausztria története 
csak nehézkesen vánszorog előre, természetes, hogy ez 
durva tévedés volt tőlem; mert — csak megfontolva 
halad.

Ha ráklépésről szóltam, abban kellett megnyu
godnom, hogy e hátrálás tulajdonképen csak rolianat 
nemsokára bekövetkező, de annál tartósabb haladásra.

Akkoriban rá sem hederitettem az ilyféle inté
sekre, és ime egyszerre beléptem az oroszlán barlang
jába. Ismét egész fenségében láttam, s örömmel vet
tem észre, hogy annyira felmagasztalt nagylelkűsége, 
legalább engem illetőleg, nem puszta mese. Nem akadá
lyoztak semmiben, egyetlen egy idézéssel sem nyugtala
nítottak, lépteimre pedig egyátalján nem ügyeltek, beszé
deimet nem lesték s nem is latolgatták.

Bécs még mindig a régi volt. A tudományra vá
gyásnak legcsekélyebb nyoma sem, kivéve tán, hogy 
mint Faust az élvezetben vágy után és avágyban élvezet 
után epedtek. Ép oly érzékgyönyörnek hódoltak, mely 
tekintet nélkül minden leplezgetést megvetett és majd pe
dig ájtatos megadással jártak a templomba.

Panem et Circenses! Színészek voltak a néptri- 
bunok, zenekontárok a próféták, élezek tettek valának. 
Tiltott munkákat olvasgattak és ökölt mutattak — zse
beikben. Majd ismét régi, gondtalan kedélyességbe esr 
tek ; vagy az erényt a szerencsében keresték és az utó
korra bízták a szerencsét az erényben keresni. Az ide
gen előtt kérkedtek, hogy Ausztria mindent tehet, ha 
csak — akar, s igy azon jámbor férfihoz hasonlítottak, 
ki bőröndének elvesztése fölött azzal vigasztalta magát, 
hogy kulcsa zsebében van.

Általán véve már megnyugvék ebben a német
osztrák, ha csak a birodalom k ü l s ő  hatalmi állása na
ponta fényesebbé vált, világpolgári természeténél fogva 
hisz már régtől óta többet törődött a német a kül
föld eseményeivel, mint a saját tűzhelyén történők
kel. A szépirodalom rósz karban volt. Hangverseny és 
színházi pletyka buja virágzásnak örvendett. Csak úgy 
megbotlott az ember fiatal géniekben, kik száraz recen- 
siói csontokat czipelgettek s egérlyukul valamely biztos 
lapocskát szemeltek ki. Saphir uralgott. Utána járdaltak 
majmolói, mint szolgák uruk után, minél feszesebben, 
annál nevetségesebben. Ha az említett férfi agyában, 
szerencsétlenségre ma nem villant meg valami ötlet, 
holnap város és ország éhezett.

Hogy az élezet nagyra becsülték, azt nem lehe
tett rosznéven venni; mert hisz az időn az élez azon 
szerepet játszta, melyet a szomorú játékban a bohócz ; 
de gyermekek és bohúczoknak már hajdantái fogva 
megengedtetett oly dolgok fölött beszélni, melyeket más 
okos embernek meg sem volt szabad említenie.

Már többé nem a berlini vagy müncheni Saphirral 
volt dolgunk, ki most csak a humor ldcsapongásaiban 
lelt tetszést, melyet inkább őszinte mint udvarias módon 
magasabb eszelősségnek kellett keresztelni. Napról napra 
hallatlan élezeket csinálni, hogy a társaság eltompuit- 
sága kigúnyoltassék, ldssé sok. Igaz, ügyes szakács so
vány időben is tud Ízléses pástétomot készíteni macska
húsból, de édes Istenem, hogy és honnét szerezni napon
ként ily kitűnő kandúrt ? Saphir jeles észszel birt, de 
nem volt jeles ész. Vannak Msértetei is az irodalomnak, 
és Saphir az volt.

A természet dús adománynyal áldotta meg, de ő 
ezzel úgy élt, miként a vadak amaz ajándékokkal éhnek, 
melyek kereskedelmi szövetségeseiktől befolynak. A ter
mészet eme bárdolatlan fiai tudnillik nem ismerik a nyert 
adományok czélszerü felhasználását, beaggatják mago
kat sebtében, akár jó, akár nem jó helyeken, s igy gyak
ran megesik, hogy hengerórákat hordanak fülczimpáikon.

Tudtomra esett, hogy Lenau Becsbe érkezett. 
Elhatároztam, hogy aköltőtmár legközelebb fölkeresem. 
Régóta vágyódtam a jeles lantossal találkozni.

*) Örömmel üdvözöljük lapunkban a nőmet iroda
lom c kitűnő bajnokát, a  „Jankó, dér ungarischc Rosshirt“ 
hírneves költőjét. S egyszersmind tudatjuk olvasóinkkal, 
mikép ezután nagy érdekű műveivel lapunkban többször is 
fogunk találkozni. S z e r  k.

Kifejezhetlen érzés fogott el, midőn a csenge- 
tyűt megrántám. „Niembsch urasága már kora reggel 
vidékre utazott“ monda a szolga. „A tekintetes úr vagy 
négy hétig háboritlan visszavonultságban egészsége és 
foglalatosságainak akar élni. Szabad nevét kérnem ?

Átnyújtottam jegyemet.
Hazamenetem igen szomorú volt. A boldogság oly 

közelemben s ön nem jutbaték birtokába. Csak neháíjr 
rövid pillanatot sem csenhettem el belőle. Be legelső 
ifjúságomtól kezdve egész életemen át igy jártam minde
nüvé vagy nagyon korán vagy későn érkezém. Ép ez a 
baj, Fortuna kijelölt kegyenczei az alkalmas perczet ér
tik ellesni és kizsákmányolni. Ki o buja tündér kegyét 
a földön egész teljben élvezze, annak mindjárt születé
sekor pontosan járó órát ajándékoz a jó Isten. Az ek
ként kegyelt szerencsegyermek szeme és tűiében, keze 
és lábában, ajkain és a szív legtitkosabb kamrájában 

•érzi e varázshatalmu időmérőt. A föld ily kegyesen 
megmosolygott gyermeke ép idején lát és hall, jő és megy, 
kezd és felhagy ; idején beszél és hallgat s ismét idején 
hévül és elhül.

Tehát még négy hétig kellett várnom. Kellett? 
Nem felkereshettem-e a szabadban ? Magányjában, hol 
most távol utazásról visszatérve, kedélyes nyugalmat 
akar élvezni ? Hol el akarja feledni, hogy együgyü hízel
gésekkel untatták, üres ráköszöntésekkel kábitották ? 
Hol el akarta fojtani azon emléket, hogy e vagy ama sa- 
lonban becses virágedényként Iá ttaták, csakhogy kiváncsi 
vendégek előtt kérkedhessenek? Őt a zöldben háborgatni, 
hol kedves, régtáplált eszmék vér és hússá váljanak ? 
Nem — ez nekem betörésnek, szentélyfertőztetésnek tet
szők ! Eltökéltem türelemmel elvárni a költőnek Bécsbe 
visszaérkeztét.

Midőn egy alkalommal a práterból hazajövök, 
R . .  . urnák, kinél bérben laktam, gazdasszonya mon- 
dá: „Parázsszemü szakállos egy férfi kereste kegyedet, 
barna őszi kabát volt rajta, alatta kék frakk, fényes tü
körgombokkal ; egy ideig mosolyogva vizsgálta szobáját 
és jegyét asztalára tévé.“

Lenau volt. A jegyre e szavak voltak írva: Ké
rem, kedves uram, jöjjön holnap dél felé. Elvárom . . . .

Már tizenkettő előtt jelentem meg. A szolga be- 
vivé jegyemet. Lenau élénken jött elém, karjaiba zárt 
és homlokomra csókot nyomott.

Hozta Isten! szólt kedves, megnyerő hangon. 
Enyelgő beszéddel, dévaj szemhunyoritással és nyájas, 
fölötte jótevő mosolylyal akará megindulásomat elza
varni. „Hogy nem óriás, az már régen eljutott fülem
hez ; de hisz egyenesen Liliputból jő ! Vigasztalódjunk, 
magam sem tartozom a hosszak közé. De üljünk le. 
Szívből örvendek, kegyeddel személyesen megismerkedni 
— ez nem plirasis ! Nem is kellene kérdenem, valljon 
kedvet lel-e bor és szivarban, hisz magyar ember! Ge- 
nialis tokaji és illatos havannával szolgálhatok. Bor és 
füst mellett könnyű pelyhként "Tűjük él vétkeinket és 
nyakra-főre mahomed hetedik egébe repülünk. “

„A kegyed hetedik mennyjében, ha jól tudom, 
mindenek előtt a fekete kávé foglalja el a tisztelethe
lyet.“

„Már ez igaz,“ mosolygott, „de azért nem iszom, 
miként azt a hazug világ félig szánalommal, félig kár
örömmel sugdossa, nem iszom naponta egy akót. Ko- 
czintsunk ! Isten éltessen édes magyar hazám ! s Lord 
Byron aranymondatát hozzáfüggesztem: Hazám, min
den hibáiddal szeretlek!“

„Oh, kegyed szavai enybitőleghatnak rám! Ha
mis barátok, kik állítólag bizalmasan társalognak önnel, 
nem átallják terjeszteni: Lenauban a magyar már rég 
kihalt.“

„Aszszanak el ama vakmerő ajkak,“ szólt heve
sen. Egy pillanatra sem tagadtam meg, egy perezre sem 
árultam el hazámat, bár inkább közönyösen mint nyá
jasan bánt velem. Hazát s népet naponta áldottam. Oh, 
bár beszélhetnék már magyar n é p r ő l !  De, legalább 
mostanig csak urat és rabszolgát láttam ! J o g o k  ele- 
gendőleg, s z a b a d s á g o k  teljben és bőségben, de a 
j o g ,  de a s z a b a d s á g !  Reméli kegyed ennek egy- 
lia üdvös változását?“

„Igen,“ válaszoltam, „mert itt a parasztok tábo
rában föleszmélődik a sokáig leigázott emberiség, és ott 
a nemesség táborában lassanként ébredez a sokáig elta
gadott emberség. Gróf Széchenyi István tettel, szóval 
működik. A jövő országgyűléstől minden jót várhatni. 
Természetesen elmés nyomozóclás, valljon a tyűk paran
csol-e előbb, mely a tojást költi, vagy először költendő-e 
a tojás, melyből a tyúk kikel, szőrszálhasogató elővigyá
zat az adás előtt, háromszoros hányásvetés az adás 
alatt és a komort komorabbá rajzoló gyanakodás az adás 
után oly kés lenne, melynek se ága, se nyele. Lehető 
leggyorsabban és bőkézzel kell adni; fél adomány, ha 
gyakoribb is, ép oly káros az egyesre mint a tömegre 
nézve. Már az emberi természet önzésében fekszik az 
egész kézzel osztott ajándékot, ha magából érthető kö
telességből adatnék is, kegyességnek tekinteni; a nyúj
tott ujjat ellenben, s ha tiszta kegyességből történnék is, 
kötelesség és tartozásnak tekinteni“.

„Igaz valóban igaz“ monda élénken.
„Természetesen nehéz egy munka a magyar vi

lág ily újjáalakítása“, folytatám ; „nem szabad a hete
dik napon pihenni. Akadályok vannak legyőzendők, me
lyek részint az új, még járatlan, részint a rendes, járott 
pályán feküsznek. Ódon rendszabályokat meg kellend 
szűntetni. Az elbizottság és vakbuzgóságot, melyek ösz- 
tönszertileg minden jó ellen harczolnak, lesújtani és a 
magánérdeket megsemmisíteni kell, hogy a szent ügy 
győzhessen. Józan államférfiak fényes belátásban jóval 
felülmúlhatnak és a mellett a végső sikeren — kétség
beeshetnek; én a látnoksziv sejtő bizalmával tapogatok, 
mely még mindig reméli hazánkat ép oly boldogul lát
hatni, mint a minő szép“ !

Ő monda: „Reméljük, a mit óhajtunk! Ámen f 
Már valóban nagyon epedek a magyar föld után. A he
gyeken jámbornak, a tengeren szabadnak érzem magam. 
Erdők gyönyörködtetnek, susogásuk s zugásukat értem, 
mint alig más ember gyermeke.

De igazában jól csak a pusztán érzem magam. 
Ezen vigasztalatlan, végtelen magány elhirkedt haraszt- 
jai, kéjelmetleu halastavai, rivalgó nádi rigói és bűvös 
délibábjaival leirhatlanul rokonszenvez. Itt bensőn és 
háboritlanul gyászol a természet. Isten a pusztát a meg
bánás és embergyülölet egy perezében teremtette. Ott 
évekig tudnék lakozni, az éltet elaludni, elálmodozni, 
elhegedülni és háromszor megvetni. Irtózatosnak, bete
gesnek látszik ez ? Nem bánom ! Vedd el betegségemet 
és elvetted költészetemet!“

Szemei vadúl felvillogtak és a kedves mosolyt kí
sérteties torzulás váltá fel.

(Folytatása következik),
BECK KÁROLY.

Tiz nap története.
Julius 15-én *).

Egyszer egy babyloni király — neve Nectaneb — 
unalomból vagy szeszélyből olyan építészeket követelt, 
kik a l e v e g ő b e n  tudjanak várakat épiteni. Nem 
ily bohó képtelenséget ugyan, de szintén 1 e s e t l e n 
s é g e t  kivan az is, ki történeteket követel akkor, mi
dőn mi sem történik.

Eseményekben szegény idők ezek, midőn min
denki óhajtana, de senki sem bir valami figyelemre mél
tót tenni. Csupa vergődés, vajúdás mindenfelé, a politi
kában ép úgy, mint a művészetekben és a társas élet 
nyitott mezején. Az emberek annyira a j ö v ő n e k  él
nek, hogy a j e 1 e n t egész parlagon hagyják. De a jó 
természetek, kikből sobsem veszhet ki a munkásság ne
mes ösztöne, ha m a nem tehetnek semmit, legalább 
t e r v e z n e k  a holnapra. Ily tervek és előkészületek 
fogják leginkább képezni e közlemény tárgyait, nem ar
ról szólván, a mi tiz nap alatt történt, hanem a mik e tiz 
nap után fognak történni.

Legelőbb is az Írói körök azon kedves újdonságát 
mondom el, hogy S z a 1 ay  László történeteiből nem so
kára két újabb kötet fog megjelenni. Bizonyos, hogy e 
hírnek sokan megörülnek, de mégsem annyian, mint 
kellene.

Szeretném, ha az emberek a nagy Írók műveit 
minden körben oly egyforma örömmel fogadnák, mint a 
tavaszi napsugárt, mely ragyog és elevenít; szeretném 
különösen, ha a kitűnő történetirókat nálunk, is ép oly 
nagyra becsülnék, mint egykor a kellenek, és ma az 
angolok.

II e r o d o t az olympiai játékoknál az egész mű
velt Görögország előtt olvasá történeteit, s a nép koszo
rút tett fejére. Újabban pedig, midőn M a c a u l a  y-nak 
egy-egy kötete megjelent, még a törvényhozási-termek 
ajtai is belőnek zárva, mert olvasott a királyné, olvastak 
az államférfiak, olvasott a — nép.

Hát nálunk? Nálunk hálát adhat a legjobb iró is, 
ha művéből ezer példány nagy csendben elkel. Termé
szetesen kivételek mindig vannak: például a naptárszer
kesztők, burleszk-irók, adomagyüjtők, stb.

„ De a rósz körülmények csak emelik Íróink érde
mét. Ok anyagi siker nélkül is folyton munkálkodnak, 
lelkesedve a honszeretet, egy jobb jövő hite és a munka 
nemes tudata által.

Ha már bele kezdtem, kedvem jött egy kis — 
szemrehányásra.

E napokban beszélték, hogy kitünően szerkesz
tett egyetlen egy bírálati lapunk a f a l e v e l e k k e l  
együtt alkalmasint el fog hullani. Azaz, mivel nem pár
toljuk eléggé, őszszel megszűnik, s uj évre más alakot 
nyer. Mit mondjunk ehez? A mezőn,! melyet szeretünk az 
„irodalom kertjének“ nevezni, elég sűrűn burjánzik sok 
dudva, vadvirág és áldatlan csipkebokor; de ama nemes, 
gyürnokshozö fának, melyet egy nagy költő ültetett, s 
kitűnő írok ápolnak, — ki kell vesznie. Pedig nem kel- 
iészvétyéb, CSak 687 k‘S napfény • • • ’ valamivel több
, . . .Saj!los dolog, de igaz, hogy szépművészeti reme
keink iránt ep azok viseltetnek legnagyobb közönynyel, 
kiknek a szerencse sok előnye mellett egyik kötelessé- 
gölt lenne : a műveltséget minden irányban előmozdítani. 
A gazdagokról szólok, ama „szegény gazdagokról,“ kik 
nem értik, hogy az emberi életben van bámulatosabb 
munka is, mint a brüsszeli csipke, van ragyogóbb kincs
is, mint arany és gyémánt, s hogy a lángelme alkotásai 
edesebb gyönyört nyújtanak, mint az acajou-fa bútorok.

laián van egy kis igazság B ö r n e  e keserű ha
sonlatában : a gazdagság úgy megkeményíti a szivet, mint 
forro víz a tojást.

Meglehet.
,^ enl r®8 egy falu úri köreiben egész elragadta- 

tassal beszéltem a „Daliás idők -röl. Hallgattak és néz- 
tek ram, mintha valami uj felfedezésről lett volna szó 
Uj-Holland, vagy Afrika belsejében, s nem röstelték be
vallani, hogy a haza egyik legnagyobb büszkeségét csak 
hírneve után ismerik. Mennyire el kellett volna szomo
rodnom, ha ugyanazon faluban nem találok egy kis szal-

*) Megesik néha, hogy midőn az ember nj társa
ságba lép, megbotlik mindjárt a küs z ö bö n .  Velem is 
ilyenforma történt múlt tárczaczikkem «lején. A botlás azon 
bán nem egyéb, mint egy -  sajtóhiba. Czikkem keleti 
jul. 1-ére van téve 5-dike helyett, a mit nem is lenne méltó 
kiigazítani, ha az első sorok a hónapok 5-dik napjaira nem 
vonatkoznának. így azonban egy kis -  disharmonia tá- 
macit. -y
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más házat, s benne egy jó földműves gazdát, kinek asz
talán ott áll nagy becsben mind a két „Toldi,“ s kinek 
arcza örömre gyűl, midőn cserép kar.csóját fölemelve, 
elmondhatja : „Isten éltesse azokat, kik minket sok szo
morúság napjaiban ilyen könyvekkel vigasztalnak.“

S hol lehet a vendég jobban otthon ? Ama kas
télyban-e, hol minden ragyog, csak a lakók szive nem; 
vagy e kis kunyhóban, hol minden szegényes, csak a 
gazda szive gazdag nemes érzésekben.

Nem kell hinni, hogy az Ízlés és fogékonyság 
csak az előkelőség földjén terem. Megterem az a földes 
szobákban is, sőt néha jobban lelkesít egy banditát, mint 
akárhány grand seigneurt.

Mikor A r i o s t o tiz évi munka után „Orlando 
furioso“-ját bevégezé, s azt az általa halhatlanitott I p- 
p o l i t o  da  E s t e  bibornoknak (egykor esztergami 
érseknek) átnyujtá, tőle hála és köszönet fejében e sza
vakat hallá: „Dovc Diavolo, Messer Ludovieo, avete 
pigliate tante ooglionerie?“ (Lajos mester,hol az ördögbe 
szedte ön e sok boLóságot ?)

Máskor ugyanezen költő künn sétált az Apenni- 
nek közt, hol rablók támadák meg. De a mint megisme- 
rék, lábaihoz borultak, mondván : „óh uram ! mi nem 
bántjuk az Orlando költőjét!“ s nagy tisztelettel kisérék 
ki az erdőből.

S ez nem az egyetlen ily eset.
B y r o n  sokat beszélte, hogy a lordok mint for

dultak el tőle, s mint üzék ki honából, mert a szilaj ifjú
ság korában nem tudott oly komolyan gondolkozni, mint 
egy öreg ember ; mig a skótok földén egy rabló társaság 
oly tisztelettel volt költői neve iránt, hogy midőn a kör
nyéket elpusztítva, az ő családi jószágához ért, az egész 
csapat levette fövegét, s a kalandorok egymás után men
tek át a vetéseken, hogy azokban egy lábnyomszéles 
csapásnál valahogy több kárt ne tegyenek.

Nem szeretném, ha valaki ez idézett két példából 
azt akarná következtetni, hogy kedvem jött az olvasott 
gonosztevőket nagy urak rovására dicsérni. Isten őriz
zen ! Sőt lelkem mélyéből sajnálom, hogy a költők iránti 
nemes fogékonyság nem birt téritő erővel azokra nézve, 
kik a bűn útjára tévedtek. Csak azt akartam illustrálni, 
hogy mily kirívó dolog a nemes tárgyak iránti érzéket
lenség az előkelőknél akkor, midőn a szellem e szép 
kincsét néha még az elvetemült lelkekben is megtaláljuk.

Semmi sem igazabb, mint az, hogy a nemzeteket, 
mint az egész emberiséget csupán a m ű v e l t s é g  ké
pesíti erejének és hatalmának teljes kifejtésére. Köte
lesség tehát m i n d e n  e s z k ö z t  egyaránt fölkarolni, 
mely e nagy czélhoz vezet. Az egyoldalú érdekelt~ég 
mindig nagy akadály volt a nemzetek műveltségi fejlődé
sében. Ezért kell, hogy a maga nemében ép úgy becsülni 
tudjunk egy jó gépészt, gyárnokot, földmivelőt, mint egy 
költőt, zene- vagy képírót.

Nálunk a közérdek eddig rendesen csak egyes 
pontokra volt irányozva; a többi ügyelem nélkül maradt. 
Tömjént égettünk minden kis politikai szónoknak, mig a 
legjobb költőket nélkülözni hagytuk, Egykor divatba jött 
pártolni a színészeket, s pártolás közben egészen elfe
ledkeztünk arról, hogy a képző művészetekre is kellene 
fordítanunk egy kis gondot. Szóval sokszor igazat kel
lett adni a költőnek, ki Magyarországról keserű elmés- 
séggel állitá, hogy nem született ám szakácsnak, mert a 
sült egy részét megégetné, a másik oldalát pedig nyer
sen hagyná.

Most azonban örömmel lehet elmondani, hogy a 
hazafias buzgalom mindig több több művelődési ténye
zőt karol fel.

Itt gazdasági intézeteket alkotnak, s nagy ter- 
ménykiállitáshoz készülnek, mintpéldául b. Nyári Gyula, 
Girókúti és társaik, ki a novemberben nagy tárlatot nyit
nak a múzeum csarnokaiban. Amott földvételi társulat 
alakul. Mig gyámolitják a tudományos akadémiát, nem 
feledkeznek meg a szépirodalmat ápoló Kisfaludy-társa- 
ságról sem. Sőt bizonyára a mfíegylet is nagyobb rész
vétnek örvendene , ha serényebben buzogna a hazai 
festészet és szobrászat emelése körül.

S meg kell adni, hogy ez áldásos buzgólkodásban 
igen nagy része van a n ő  v i l á g n a k ,  melyről nem 
hiába mondták, hogy az emberiségnek nem csak szebb, 
de jobb fele is.

Tegnap egy lelkes grófnő (Batbyányi Júlia) fölhí
vást közöl a népszínház pártolása iránt, s buzdító sza
vait azzal koronázza meg, hogy pár ezer forintot ajánl 
e szegény intézetnek, melynek homlokzatára szintén oda 
lehetne festeni — jellemző allegória gyanánt —a hamar 
föl és ellobbanó szalmalángot.

Ma meg egy gyöngéd női kör azon életrevaló terv
vel foglalkozik, hogy dilettánsvásárt nyisson a múzeumi 
kertben az Írói segélyegylet javára.

E segélyegylet létesítése nagy fontossággal bir. 
Nem csupán azért, mert az irodalom vénjeit gyámolitja, 
hanem mert sok ifjú erőt fog szerezni. Eddig az Írói pá
lya alig volt — pálya. Csak töviseket teremvén, sok szép 
tehetséget elriasztott más egyszerűbb, de hálásabb tér 
felé. Hisz mitérhettek el a legkitűnőbb költők is? Hosszú 
nehéz élet után — fényes temetést. De ha egyszer a 
nyomor árnyéka nem fog kisértet gyanánt járni aParnass 
meredek utjain, az apák sem igen fogják többé bántani 
fiokat (mint egykor Ovidiust), azért, mert fiók költemé
nyeket ir. . . .

A segélyegyletre nem kis nyeremény most, hogy 
ideigl. titkárul G y u l a i  P á l t  nyerte meg. Lelkiis- 
meretesb kezekre alig lehetett volna bízni ez intézet 
Ügyeit, mint az övéi, ki már is azon terven dolgozik, mely 
szerint az egylet időszaki évkönyveit fogja kiadni szép- 
irodalmi és tudományos tartalommal.

A nemzeti színháznál is előkészületekkel foglal
koznak. A jövő hó 25-én ülik meg a színház fenállása 
25-évnapját, mely alkalomra J ó k a i  Mór ünnepi pro- 
logot ir.

Epén egy század-negyede tehát, hogy é művészeti 
csarnok áll, de — fájdalom — alig virágzik.

Azonban még sincs annyira oda, mint némelyek 
egész gyönyörrel hirdetik. A sülyedő hajót nem ujjongják 
úgy körül a vészmadarak, mint ez intézetet, melynek 
— mint lászik — legfőbb bűne a — szegénység.

Nem lehet eltitkolnom, hogy az igazgatói állomást 
sokkal jobban be lehetne tölteni, mint a hogy jelenleg 
betöltve van ; de az is igaz, hogy bárkit emeljenek is ez 
alig irigyelhető polezra, megint csak találkozni fogunk e 
végérc-mehetlen s mindig visszakerülő bajokkal.

Mig mind egy kalap alatt lesznek a színpadi mú
zsák, melyeknek kifejlésére több kalap kellene : addig a 
főbajt ne csupán az egyénekben keressük, kik sokszor 
változtak, mig a kórállapot soha sem változott velők. Nem 
a danaidák buzgalmán múlt a szerencsés siker; a hordó 
volt rósz,mely körül munkálkodtak.

Vannak, kik a helyett, hogy kutatnák a színházi mi- 
séreek fő kútfejét, inegelégesznek azzal, hogy az operet
tekre háritnak minden bajt. Szegény kis operettek ; sok
kal csekélyebbek, semhogy nagy kart tehetnének ! Az a 
kis zenei tündér, mely nem az eget lakja, hanem itt lenn 
tarka piperékben, aranyozott legyezővel kaczérkodik ve
lünk, sohasem fogja háttérbe szorítani a tragoedia ko
moly múzsáját, mig ennek oltára mellett jó papok és 
papnők lesznek. „Nem az ellenségtől félek én, — mondá 
egykor egy spanyol tábornok — hanem attól, hogy s a- 
j á t  s e r e g e m  lankad“.

A jelenlegi ideiglenes igazgató ( Ra dn  ó t h f á y  
S. ur), egészen meggyőző módon kiváuta bebizonyítani, 
hogy ő — d r á m a b a r á t .  így gondolkodhatott: „a 
színház elég ő s z  h a j s z á l a t  adott már az igazga
tóknak, s most én adok egyet a — színháznak“. S lefor
dító F e u i 11 e t Oktáv „Ősz hajszál“ czimü érdekes 
vigjátékát.

Átalában sok jót mondanak felőle, s ha nem hi
ányzik nála egyéb, mint hírnév és népszerűség, ez még 
nem nagy baj ; meg lehet szerezni, csak képesség és jó 
akarat legyen. De a színfalak közti véleményeket min
dig egy kis óvakodással kell venni. Ott sokszor úgy bánnak 
az igazgatókkal, mind a finn vadászok Mielikkivel, az 
erdők hitregei királynőjével. Szép hölgynek mondják, 
ragyogó ruhában, kék harisnya s piros czipőszalaggal, 
hajó zsákmányt szerez számukra; ellenben rút asszony
nak hirdetik, ki rongy ruhában, csúnya papucsban jár — 
ha nem kedvez nekik-. A közönség tehát józanul tesz, ha 
nem a szállongó vélemények, hanem a j á t é k r e u d 
után it él. Ez most nem igen változatos, s ha B c c k nem 
énekelne, valósziuüleg nem nagy fáradságba kerülne 
minden este megszámolni a nézőtér vendégeit.

Most, a ki teheti, zöldben éli napjait, vagy ha mű
vészeti élveket óbajt. rövidebb ideig tartó gyönyört keres.

Elmegyipéldául I z s ó  M i k i  ó s, a fiatal szob
rász műterméké, hol megint egy uj szobormű mintázatát 
láthatja. Ez is a népóletből van véve, s egy „f o n ó k a i 
j e l e n e t e t “ ábrázol. Ott van a szemérmes fonó-lány, 
ki elejtő orsóját, s a fiatal legény, ki azt csupán egy 
c s ó k é r t  fogja visszaadni. Érdekes tárgy, melyben 
sok élet, jellem és kifejezés lehet. E tekintetben Izsót 
nem kell féltenünk. Ö eredeti szellemmel bir. Nem jár 
mások nyomában, hanem maga íödözte fel az utat, me
lyen haladni akar. Nem a kizsákmányolt mythologiát vá
lasztó bányájául, hanem a gazdag népéletet, mely ed
dig még egy szobrászunknak sem jutott eszébe. A minta, 
melyet most készített, meglepő; semmi mesterkéltség és 
semmi durvaság nincs rajta. Valószínű, hogy ez még na
gyobb tetszésben fog részesülni, mint a „husuló juhász,“ 
melynek vevője máig sem akadt.

A nagy uraknak nem jut eszökbe, hogy termeiket 
mi sem ékcsitné annyira, mint egy ily szép szobor. De 
valakinek mégis eszébe jutott, egy nemes nőnek (gróf 
Batthyányi Lajos özvegyének), ki a fiatal művészt egy uj 
szobrászati mű elkészítésével bízta meg. Lesznek-e, kik 
követni fogják ? Ha nem, akkor nem sokára megérjük, 
hogy mint a festészek fényképezök lettok : a szobrászok 
sírkőfaragókká válnak.

Megint szemrehányás, megint panaszkodó han
gulat ! fogja mondani az olvasó. Mit tehetek róla. Én 
szeretném, ha toliamból úgy szórhatnám a mosolygó ró
zsákat, mint Döbler az ő bűvös kalapjából. De ez a fásult 
időszak szűkén termi a virágokat.

A társasélet is csak sötét képeket nyújt.
Itt egy szerencsétlenségről susognak, mely a múlt 

napokban történt. Szóljak-e róla ? Bevezessem-e önöket 
a szomorú házba, hol egy jó özvegy asszony megsebe
sült fia mellett sir. Bevegyüljek-e a vitába, mely most e 
szerencsétlenség okát, a párbajt védi és kárhoztatja; 
védi, mint sok esetben „szükséges roszat,“ s kárhoz
tatja mint egyetlen maradványát a régi lovagkornak, 
mely az igazságot istenítéletek esetlegeire bízta, s mely 
bármennyire ellenkezik is a bölcselkedők elveivel a lo- 
vagias keblekben mindig hő védőkre talál.

Ne beszéljünk róla. . . .  Hagyjuk a szegény anyát 
sírni! . . . s forduljunk másfelé.

A mehádiai kirándulás elmaradt. A vállalkozók 
nyakrafőre siettek, hogy aláírják magokat; terveztek sok 
mindent összevissza, s ime az utósó napon tudtokra 
adák, hogy az aláírás kevés, meg a dunavíz is kevés, 
annyira, hogy az orsovai zsilipeknél a nagyobb hajók el 
sem mehetnek, s c szerint a kirándulás elmarad.

Mennyi épületes „úti rajztól,“ „úti képtől“ és 
„úti élményektől“ estek el a divatlapok fáradhatatlan ol
vasónői.

De ne busűljanak! Nem sokára sokkal geniáli- 
sabb ú t i  l a p o k a t  olvashatnak, azokat, melyeket 
egykor P e t ő f i  irt. Gyulai P. rendezi sajtó a lá, a hí
res költő egyéb hátrahagyott kötetlen műveivel.

íme visszatértem a pontra, a honnan kiindulék 
— az irodalomhoz. Vonzó tartomány ez, tele hirlapké- 
szitö gyárakkal, melyek elég zajt ütnek, érdekes apró

ságok szövőszékeivel, s ezek mellett a mágasabb helye
ken csöndes szent berkekkel, hol a költők az égiekkel 
társalkodnak.

Itt mindig akad, a sok mindennapi „petit misére“ 
mellett olyan is, a min örvendhetünk. Például, hogy M a- 
d á e li Imre uj nagyobb művet ir az ó korból. Első 
művét „Az ember tragoediáját“ ép most egyik divatlap
ban nagyon szigorúan kezdi bírálni egy erős toll.

A 1 c e s t e s jut eszembe , kinek keze biztos , 
nyila fényes vo lt; de hiába — a csillag, melyre lőtt, sok
kal magasabban állt, semhogy találhatta volna. A nyíl 
lehullt a porba, s a csillag tovább ragyogott.

VADNAI KÁROLY.

Töredék.
„A  híres hős Z r í n y i  Miklós dicső ha
láláról, a neuhauseri vár-archivumból.u

„Evégett kardját jobb kezébe vette, és azzal 
szobájából ki a csatatérre kiment, és parancsol«, 
hogy a hadizászlót előtte vigyék, de ő sem pánczélt 
(Panezer), sem sisakot (Sturmhauben) föltenni nem 
akart, mondván: „Isten lesz az ő védelmezője, és 
hogy ő neki nem volt szándéka kimozdulni Siegetli- 
ről (Szigethvár), hanem mindazt, a mit Isten fölötte 
végez, békén fogja tűrni."

A midőn tehát a térre ment, minden hadi né - 
pét, lovast és gyalogolt; jó rendben és fegyverben 
találta, kik őt teljes örömmel várták, és a midőn 
látta, hogy a tűz oly nagy mértékben harapózik el, 
hogy oltani és a forróságot, füstöt és a gőzt to
vább kiáltani lehetetlen volt, méltóságteljes han
gon és oly hangosan és értelmesen beszélt, hogy 
őt mindnyájan meghallhatták.

„Édes testvéreim és hadi népeim! ime mind
nyájan szemlátomást látjátok, hogy az Isten, a min
denható, minket ezen tűzzel milyen nagy mértékben 
büntet, és hogy minket a mi ellenünk tűzzel körül
hálóz. és legyőz; az ő erejök, hatalmuk és sokasá
guk bizonyosan nem árthat annyit, mint ez a tfiz; 
az Istentől ezen reánk mért büntetési békotiiréssel 
szívesen fogadjuk e l ; védjük ne csak azt, a mi 
végül közülünk egynek tulajdona, hanem mindazt, 
a mi részünkről az ostromlott kerületben laláltatik. 
Hiszem, hogy fris emlékezetben fogjátok tartani, 
amit elibetek adtam, mint nekem lekötelezettek, liij- 
játok ezért bizonyságul az isteni, hogy mi együtt 
akarunk élni és halni.

És miután mi mindnyájan belátjuk, hogy 
nekünk ezen a helyen, bármily örömmel is akartunk 
volna, tovább maradni és kitartani lehetetlen ¡ugyanis 
három okból:

Először is, mert az oKhatatlau tűz majd be
kap, mindenek előtt, hogy mi csak maroknyi nép 
vagyunk, harmadszor, hogy tovább élelmiszerünk 
sincsen; kénytelenek lesznek ennekutána nőink és 
gyermekeink szemünk láttára éhen, szomjan elhalni.

Hagyjuk-e magukat a mindinkább elhara
pózó tűz által megemészteni? Semmi esetre, kedves 
testvérek, mi tenni akarunk, kirohanunk a várból 
az alsó térre ; kérlek ezért liléket szeretteim, bát
rak, vitézek, hogy vitézül és rettenthetlenül elle
neinkre rohanjunk, és vitézségünket ily módon bi
zonyítani. hogy ez által halálunk után is kiérdemel
hessük, halhatatlanitsuk jó hirünket: kétséges ily 
véres ütközetben életben maradásunk, az minden
napi. ebben a véres csatában némelyik élete véget 
fog érni, nehánynak élete az Istennél van, s halha
tatlan lesz nevünk; azért is magani akarok elől
menni, titeket személyesen kivezetnirelőre érlelő
dik, hegy engem mindnyájan fogtok követni.

Higyétek kedves testvéreim! hogy én tite
ket mindaddig el nem hagylak, mig a lelkem a tes
temtől el nem v á l i k a  mikor ő ezeket mondotta, 
fenkölt hangon Jézus.  .1 é z u s! kiállotta és a csá
szári zászlói J u r á n i c s Lőrincinek átadá. hogy 
azt vigye előtte, a kaput fölnyitni, és mind azott ál
lottak. fáklyával, vasgolyókkal töltött ágyúkat (Böl- 
ler) az alant levő törökökre süssék ki; arra a nö
vekedő füstben meztelen karddal, és ejől vive a 
császári zászlót, a várból kiment, kik rtiindnyájan, 
lovas és gyalog katonák, a többiek követték, és 
azonnal a hidon ÍPruggen == die Brücke) erősen 
összeütköztek vala, a melyben a sok jó emlékű gróf 
S e r i n  (Zrínyi) ur a janicsároktól három goly- 
által halálosan sebesittetett meg. és egy golyó feó 
jén által lőtte, hogy ő azonnal a földre hanyatlott
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és meghalt. A midőn ezt a törökök észrevették, a 
győzelemnek jeléül háromszor kiáltották, Halla, 
Halta, Halla ! (Allah !)

Miután a mi hadnépünk az ő fejük (Obristen ?) 
és vezérüktől meg volt fosztva, és oly módon ma
gukat megtartani sem megmenteni nem tudták, ré
mültükben vissza a várba kezdetlek fordulni.

De már késő volt, a hatalmas győzők min
denütt , a kőfalak (bástyák) és térek mind tö
rökökkel tele, kik a mieinket kővel dobálták agyon, 
és erre lenn, feszabdalták, mi ellen ők magukat 
kevésbbé védték vitézül, mig azokon kívül 3 vagy 
4 egyén, (olyan, a ki török turbán -- Tulprane — és 
kaftánba burkolóztak) ismeretlenül (elillant)' és igy 
Istennek és a császárnak állandó hűségöket bebi
zonyították.

Az asszonyok és a gyermekek életben ha
gyattak, és a török táborba vitettek, és ez történt 
nagyobbrészt a janicsárok által, kik a többi törö
köknek olyan becsületes (ehrliche Weiber) nőket és 
gyermekeket fogolyként elvinni nem engedlek, és 
ha már egy török egy nőt vagy gyermeket hatal
mába vett, „akkor azok a tulajdon janicsárok vagy 
ugyanazon törökök az elfogott személyivel együtt, 
darabokra szabdalták.

A csatamező és hol a viadal történt, épen úgy 
a várban is, az alsó és felső téren (Placz) oly nagy 
mennyiségű keresztény és török feküdt, hogy az 
ember lábbal át nem léphetett, hanem a testek fö
lött kellett járni, és oly nagyszámú keresztények és 
törökök elvesztek, hogy ha valaki akarta volna, a 
vért hordóval szedhette volna.

Zrínyi Miklósnak e h á z a s s á g i  k ö t e 
l é k b ő l  származott,de 11 éves korában elhunyt  
fia,  a . . . .  roscnbergi urak által alapított és csa • 
ládi sírboltul szolgált hohenfurli zirci-kolostorban 
(5 órányi távolságban Budweistól Felső-Ausztria 
határán) nyugszik, őseinek szabad szemmel j"ól ki
vehető nagy czimertáblája alalt.“

Ex archivio Novodomensi. J. v. B. . . .
Közli: RÁKOSI LÁSZLÓ.

Óriási haladás a gépipar terén.
Hogy mennyire haladt újabb időben a gépgyárak 

működési eredménye mindenféle gépek és eszközök elő
állításában, valóban a hihetetlenséggel lenne határos, ha 
naponta szemmel látható eredményeket nem állítana 
elénk.

Sajátságos azonban a nagy közönségnél, hogy 
mind e felmutatott bámulatos eredményeket, e kitűnő 
haladást, oly közömbösen veszi, mintha ez olyan valami 
magától folyó természetes dolog lenne, mint a napfény, 
vagy a fű növése, akad aztán egy-egy figyelmet ébresztő 
szózat, serkentő hang, s a közönség gondolkozóba esik, 
sejteni kezdi, hogy ez még sem valami közönséges min
dennapi tünemény.

A gépészet, vasutak, gőzkatlanok Stb., előállítá
sán, azok tökéletes voltán, nagyszerű működésein már 
kevésbbé bámul a világ, a vándorházakat, mozgó szekere
ket ezerféle változatban összeállított lánczaikkal, titkos 
rugóikkal észre sem veszik; azonban figyelembe véve azt 
a sok apró, mesterséggel kivitt részletet, azt a fáradsá
got, utánjárást, melylyel a kivitel kapcsolatban van, — 
megáll a gondolat és a csodálkozás s bámulat jeleit sem 
titkoljuk. Yan elég gyár, mely négy nap alatt egy teljes 
készületü lokomotivet állít ki, s hogy ez állítás nem lég
ből kapott, példákkal bizonyíthatjuk. Vasúti gépek, loco- 
motivek és szekerekben mindig nagy a szükséglet, jelen
leg a németföldi vasut-vonalokon 4000 vegyes szerke
zetű gőzkatlan és G(),000 szekér robog, ugyannyira 
hogy ezek számára dolgozó 30 gyár minden év munka 
napján egy egész locomotivet és mintegy 20 szekeret 
kell hogy előállítson.

A gyárak munkaereje,működési sikere, a vasutak 
és gőzösök mellett, természetesen különböző.

így 1860 kezdetéig az akkor 3626 számú lokomo- 
tivokhoz járultak : Borsig berlini gyára 1057 darabbal, a 
bécs-győri gyár 323 db. Münchenben Maiiéi gyára 311 
db, Becs mellett a Günther-féle gyár 247, Keszler Karls- 
ruhenban 201 db, a hannoveri gyár 164 db, az osztrák 
állam vasut-társaság bécsi gyára 151 db. Hartmann gyára 
Chemnitzben 148 db — s igy a többi gyárak kisebb na
gyobb mennyiségekben osztoztak.

Jelenleg legjobb, legelterjedettebb, minden ame
rikai és angol gyárral vetekedő a Borsig-féle, bir saját 
törő és hengerművi gépekkel, szóval minden szerelvény- 
nyel, melyhk segedelme mellett hetenkint 40,000 tallér 
értékre menő két vasutigépezetet állíthat elő, e gyárban 
különben még vastengelyek, szekerek, világitótorony- 
készletek is készülnek, s a pénzforgalom, mely 2 millió 
tallérra rúg — csak is a lokomotivokra értendő. Nagy 
szekérgyárak, mint például a Pfugk-é Berlinben, Kramer 
és Kk'tt-é Norinbergában naponta 4—5 málhaszekeret 
képesek előállítani; természetesen a szükséges öntött, 
nyers stb. vasanyagot már előre rendezve kapván. Olyan

gyárak is vannak, melyek háborús időkben egy ágyutelep 
teljes szervezetét egy nap alatt ajánlkoztak kiállítani.

A szekérgyárak eredményei mindamellett kölcsö
nös gyári összeköttetés, gyors munka tekintetében az 
angol szekérgyárak által nagyban háttérbe szorittatnak ; 
mert az angolgyárak nem már jó előre elkészített anyag 
mellett dolgoznak, hanem egyszerre munkálnak és ké
szítik elő a még nyers anyagot is. Ez különben csak is 
nagy forgalom mellett fizeti ki magát.

Ashtury urnák Manchester melletti gyárában nem 
régen a munkavizsgáló hivatalos biztosok előtt a londoni 
kiállítás számára egy' 16 láb bosszú, 8 láb széles, 4 ke
rekű, két ajtóval ellátott vasúti málhaszekeret, nyers 
vasanyagból 11 óra 20 perez alatt kőszitettek el.

Nem lesz érdekteteu, e munka folyamát figye
lemmel kísérni.

Reggeli 7 óra 15 perczkor a vasöntödébe 95 má
zsa nyers vasat vittek, 8 óra 40 perczkor kivették s már 
8 óra 53 perczkor a kályhába került az első szál, 9 óra 
40 perczkor jött kalapács alá. Kerékkötésekre az első 
csomag 12 óra 10 perczkor már a hengerek közt volt, 
12 óra 30 perczkor mind a 4 kerékkötő kengeritve volt, 
1 óra 10 perczkor izzóba tették s egy félóra múlva mes
terségesen ismét ki lön hűtve. Az első tengelyt 11 óra 
15 perczkor kovácsolták. Az első kerékvas 10 óra 49 
perczkor lön hengeritve. Az egész kovácskészlet, mint
egy 70 mázsa, 5 óra 40 perczkor készült el a nyersvas- 
anyagból. Az első hengerbett vasrúd 9 óra 17 perczkor 
jött a műhelybe, 12 óra 50 perczkor mind a négy kerék 
tökéletesen készen volt. 342 csavar ág stb. 2 ‘/ a óra 
alatt lön megkovácsolva. Az egész szekérhez szükségelt 
vaskészlot, sarkok, toló-készlet, fedél, biztositó láncz stb. 
valami 171 db a kalapás és henger alól már kikerült 
anyagból 6‘/a óra alatt készíttetett el.

A sodrómükely 11 óra 20 perczkor kapta az első 
tengelyt s esti 6 óra 40 perezre már meg voltak sodorva 
a tengelyek, a kerékabroncsok elkészitve, a kerekekre 
ráillesztve, úgy hogy a kerekek előállítása alig tartott 7 
óra 20 perczig, 63 férfi és fiú foglalkozott.

Az öntöde, mely 32 darab tengelytakot, consolet, 
stb. készített, a formaöntés idejétől számítva 10‘/2 óra 
alatt lőu készen muukájával.

A tengelyeket beillesztették, a fakészlethez erő
sítették, e mellett 522-ik készült — és a szekér össze
állítása délutáni 5 óra 50 perczig tartott. Egy némely 
utánjavitásra még felment 50 perez úgy hogy mire 120 
mázsányi szekeret használatra készen a műhelyből kivi- 
bették, nem több mint 11 óra 20 perez lön igénybe, véve. 
A szörnymunkára semmiféle uj szerszámot nem használ
tak, s a gyár rendes munkásai foglalkoztak. A szekér 
kiállítása az illető bizottmány véleménye szerint semmi 
kívánnivalót sem hagy. Ugyanazon este 7/órakor a sze
kér már Londonba ment s 42 német mérfölduyi ut után 
reggeli 6 órára odaért s 12 órákkor tehát az első fiirész- 
metszéstől számítva — 30 óra múlva a nyersvastömeg- 
ből már egy kész szekér állott a kiállításon.

Mennyi védő, és tápláló emelő erő van némely 
iparágban, ha jól fel tudjuk használni!

(W a 1 d h e i m füzeteiből.)

Életmentés.
A r á n y i  L a j o s  t a n á r t ó l .

Azon szerek (belsii és külső orvosságuk, nemkülönben némely 
eszközök, edények és készületek), melyek az életveszélyek és 
bizonyos nagy fokú fájdalmak elhárítására okvetlen szüksége
sek s melyeket otthon kéznél készen tartani fölötte ajánlatos.

Népszerű orvosi tanítások és gyógyszeri ismere
tek közzététele nem orvosok számára épen oly veszedel
mes mint töltött fegyver a gyermek kezébe, ez, és az 
ebez hasonló állítások igazságát nem lehet kétségbe 
vonni, de azon régi mondatot sem, hogy : nem létezik 
szabály kivétel nélkül, vagy népiesen szólvást: pokolban 
is esik vásár,------- nézzük tehát: melyek azon kivéte
les esetek, melyekben szabad, sőt, felebaráti kötelesség 
is népszerűén hirdetni az orvostan, és a gyógyszerek is
meretének némely tételeit? szerény nézésem és eleven 
meggyőződésem szerint a következők:

1) Oly baj, mely nagy mennyiségű és nagy gyor
saságú v é r  v e s z t é s s e l  jár, ez esetben rögtön kell 
segíteni, különben örökre elhűl a vérző ; nem jó-e ily 
esetben — ha t. i. nincs történetesen orvo3 a megtörtént 
szerencsétlenség színhelyén — ha valamely népszerűén 
beoktatott műkedvelő orvos állítja el egyszerű fogások
kal a vérzést ? 1

2) Oly baj, mely bármimódon támadt m e g f  u- 
1 á s b ó 1 áll, mert a látszólagosan megfúlt nincs mindig 
meghalva, ő csak ftüdoklilc, csak haldoklik s ismét életre 
tér, ha annak rendi *) szerint kezeltetik; nem jó-e 
ilyenkor (orvos hiányánál), ha népszerűén tanított mű
kedvelő viszi a védangyal szerepét ? !

3) Oly baj, mely valamely mérges, anyag bevéte, 
vagy valamely mérges állat általi maratás által keletke
zik, nem jó-e ily alkalommal, ha az orvos megérkeztéig 
egy népszerűén kimívelt gyógy ászhelyettes menti meg a 
szerencsétlent, kit az orvosnak netalán egy-két óráig 
tartó késedelmezése szállítana a mohón faló halál tor
kába 1 ?

4) Oly baj mely pokolbeli ádáz kínokkal sanyar
gatja és olykor eszétől is megfosztja, dolgainak teljesi-

*) Ugyan tartsuk meg kegyeletből ezt az ege'sz Er
délyben, Biharban és Mármarosban meg fris életben levő 
archeismust, annak r e n d i szerint a helyett hogy, rendje

tésében pedig mindig hátráltatja az embert, ki saját ma
gának és sok egyéb ártatlannak vallhatja ekkint szükség
telenül kárát, nem jó-e ha ilyenkor akad valamely nép
szerű avatottságu ezermester, ki elűzi a gyehennái kíno
kat, mint a nap oszlatja a sötét és fullasztó ködöt ? 1

Igaz,(hogy nem minden ember oly túlérzékenységü, 
hogy tetemes kínok miatt elveszítse eszét, de nem is le
het minden ember Kató, s nem lehet minden gyermek 
spártai malaczlopó fiú, s miért ? azért, mert a hányféle 
az ember, annyiféle az idegzet, azért is hasonlít oly ke
véssé egyik ember arcza a másikhoz.

Az eddig fölhozottakból, úgy vélem, kiderül, hogy 
a megemlített négyféle bajok népszerű tárgyalása nem 
leend ártalmas hatású, és kiki a dicső Hippokratessel 
tarthat, ki azt monda: „életveszély alkalmával jobb a 
kétes eredményű gyógyszer semmi gyógyszernél“ s igy a 
műkedvelő orvos ápolása is jobb leend. semmiféle ápo
lásnál.

Kárt tehát a népszerűén irt orvosi könyvek az 
említett korlátok közt nem szülhetnek, hacsak a szerző
ben nem lappang az ártalom oka nézzük ezért közelebb
ről, kik az efféle könyvek szerzői ?

a) •Legnagyobb számmal jó indulatu s inkább tu- 
dákos mint tudós iskolamesterek, továbbá művelt gym- 
naziumi tanárok, lelkipásztorok és kiszolgált marsfiak 
voltak ily népszerű életmentési munkák szerzői, kik te
hát mindnyájan csupán a műkedvelőség színvonaláig bír
tak az orvosi tanácsadás mezején (minden hangya-szor
galmuk mellett) fölemelkedni, és írtak és gyűjtöttek és 
halmoztak konkolyt is a búza közé.

b) Okleveles orvosok és pedig hivatalbeliek, de 
olyanok, kik fölső parancs folytán Írtak hamar valami 
felületes egészségi ismetömeget kényszerítő kötelesség
ből és megfelelő jutalom hiánya mellett össze; ha ezen 
hivatalbeli orvosok a zöld asztalnál őszültek meg, akkor 
valóban csak zöldeket is Írhattak, mert hiányozván or
vosi gyakorlatuk : fanyar theoriákkal zsúfolták tele mun
káikat ; ha pedig gyakorlatot űző ügyes orvosok voltak : 
akkor azon törekedtek, hogy mielőbb befejezzék a nem 
ritkán csak segédeik által összeférczeltetett irkafirkát, 
mert várt rájuk váltig a sok kocsi, mely őket a sok dúsan 
fizető beteghez vala viendő s igy ámbár sok hasznost 
Írhattak volna, mégis tollúkban maradt annak a java.

c) Ismét okleveles orvosok, de olyanok, kik gyó
gyászoknak nem születtek, mert elvitázhatlan igazság, 
hogy nem csak költőnek, zenésznek, festésznek, de or
vosnak is s z ü l e t u i e  kell, nem elég t. i. azzá kitanit- 
tatni,haniiicsmega világra hozott arra való képesség ! Ily 
irányvesztett egyének, mert különben tanult emberek, az 
írói pályára szorittatnak, és az ékesszólás, meg irás pa
lástjával takargatják gyógyászi meztelenségüket, melyet 
egyébként már az első lapokból (p. a tárgy fölosztásából) 
kiolvas a szakavatott, s látja hogy merő doktrinarius a 
szerző, ki t. i. jártas a literaturában, az enciklopédiák
ban, ki száz meg száz könyvet forgatott kezében, de ki a 
természet szent könyvét (a tapasztalást) olvasni sem 
bírja, nem hogy tanulmányozta volna ; pedig gyakorlati 
tudományban mint az orvosi, első helyre illik a tapasz
talás, és csak másodikra a litteratura és a rendszer, mert 
a tapasztalásnak józanul észlelt adatai a világ végéig 
szilárdul fönállanak mint a körmöczi arany, mig a litte
ratura s a rendszer minden században néhányszor szo
kott megmódosittatni és gyakran el is érvénytelenülni,mint 
a bankjegy.

Haszonvehető népszerű orvosi munkát várhatna 
az ember több oly orvostól, ki ügyes, és szerencsés gyó
gyításban öregedvén meg, képes volna bő zsákmányu tu
dománytárát a közhasználatnak megnyitni de az ilyen 
orvos ekként okoskodik: engem egykét vényért (reczep- 
tért) épen úgy fizetnek, mintha négy ívet írnék össze, or
vosi munka fejében, aztán azon munkát, melyet az illem 
miatt némi figyelemmel kell összeállítani, meg fogják 
majd bírálni, vényemet pedig, melyet akár álmomban is 
csak amúgy rázdogállok ki ujjaimból, csak a türelmes és 
hallgatag ég ítéli meg! — Egy más ügyes orvos meg azt 
mondja: kikoptam én már annyi évek során a rhetori- 
kából, szeretem a szépen formulázott gondolatokat ol
vasni, de a concipiálást a prókátorokra bízom, én az én 
étlapi formulámhoz szoktam (a recepteket csakugyan 
formuláknak hiják az orvosok) és ezek, melyekhez sem 
kettős pont, sem pontos vessző, de szorosan véve még 
vessző (comma) sem kívántatik, merő ellentétben állanak 
a stilistika szabályaival, én megmentem, úgymond, bará
tomat s ellenségemet a halál torkából, de uj magyar 
nyelvtanulásra és poétizálásra már vén vagyok, mértén 
előttem minden bő beszéd =  poézis, csakhogy az egyik 
prózában, a másik pedig kádencziákban szószátyárkodik. 
Egy harmadik gyakorló orvos, kiből csak omlik a jó és’ 
a kerek mondat, a tudomány profanájának tartja, ha
nem orvoshoz szóló nyelv ír orvosi tárgyakról____ . eíív
negyedik, ki a dat Galenus opes (az orvosi tudomány a 
meggazdagodás tudománya)-féle mondatot szokta harang
szó hallatanal elmondani, azt súgja : ha miránk gyógyá
szokra a termeszét szent titkai bizvák, tartsuk titokban
f'.t11ttk°kat>.,e* “e verjük azokat dohra ! -------mennyit
kollott nekünk fáradnunk, mig a titkokba beavattak, s 
most ingyen, vagy egy pár fillérért kikürtöljem azokat! 
furcsa követelés I soha biz a !

Eddigi hosszas beszédemből az következik:
a) hogy nemcsak nem tilos, de kötelesség — fele- 

barati kötelesség — a népet arra oktatni, hogy mit te
gyen, midőn életveszély merül föl az orvos távollétében.

b) hogy oly írótól várhatni ez ügyben biztos fölvi-
lagositást, ki orvos, és ki, ha nemis tizenkét temetőt de 
legalább tizenkét esztendőt t ö l t ö t t  az orvoskodásban 
s kinek ekép a tapasztalás képes vala gyógyászati szür
kén aláfestett theoriáit a legtüzesebb színekben ra<*yog- 
tatm vagyis tanodái elveit, melyek természetüknél fogva 
mindnyájan tetszhalva születtek, fölébreszteni, fóleleve-



R í k é z a  L  B é t a  n e j e .

Miután 26 év előtt nyertem orvostudományi okle
veleimet, miután kezdetben mint kórodai segéd egy Be- 
ne egy Stáhly vezérlete alatt, később mint kórodai igaz
gató főorvos ezereit észlelem a betegeknek, ezek közt 
béke idején a megfultaknak s megmérgezetteknek, hábo
rúkor pedig a képzelhetlen változatosságú sebzetteknek, 
mindakét időszakban, a különféle irtózatos fájdalmaktól 
kinzottaknak, tetemes számát ápolám, szóval eléggé meg
ismerkedtem azon bajokkal, melyek életmentési tanom 
anyagát képezik, mintán történetesen 3aját magamon ta
pasztalam mi az őrült általi véletlen megtámadtatás ? mi 
a Dunába esés ? mi a szikláróli lezuhanás és az ebből 
támadt agyzökkenés? mi a szekér általi legázoltatás (sze
rencsémre üres volt a szekér, de a lovak emberségesen 
meg voltak patkóivá) — mi a cholera ha vendéglőben, s 
mi ha a táborban ragadja meg az embert? — mi a kór
házi va»y hadi hagymáz (typhus nosocomialis, bellicus)? 
mi a szeles pajtás puskája általi megperzseltetés ? mi a 
nvolcz lat ehloroform általi megbodittatás *), s mi vegre 
a dühös (veszett) kutya általi megmaratás ?

Miután mindezen állapotokra mintha csak tegnap 
történtek volna úgy emlékszem, miután mindazt, mi czél- 
szerüen vagy roszul alkalmaztatott, vagy mi elmulaszta-

»1 Kae-y fejszakgatásomtól m egmenekülni akarván, 
ehloroformmal kentem be fejemet egy
orvos jelenlétében, ki miután láta. hogy tfél U  t olt éjfél előtt) 
elszenderedtem próbát tőn rajtam, hogy menny, ehloroformot 
bir egv em berbeszíni és fél 11-tfil reggel. 4 órá g négy obony 
(unciát) vagyis nvolcz latot szívatott velem tudtom nélkü 
föl, miután o ezen szép mulatság a latt egy palaczk rumot 
sz ítt vala gyomrába, — 5 két napig, én egy hétig  >
én épen nem ő pedig — mint részeg — jóformán 
mi történik vélem.

tott a tudomány mai szempontjából kiindulva megítélni 
annyira a mennyire képesnek érzem magamat, s miután 
a testi üdv igéjét saját egy szenvedéllyel szeretem hir
detni : ne hotránkozzék meg senki, ha életmentési czilc- 
kek Írására nem csak jogosultnak de kötelesnek érzem 
magamat, s ha erre határozván el magam : az életmen
tésre megkívánt gyógyszerekkel minden kimezés liámo- 
zás nélkül (mit.eddig népszerű írók bizonyos reservatio 
mentalis — arrier pense — miatt nem tettek) megismer
tetem a nyájas olvasót és pedig oly bizalommal, mint 
legkedvesebb atyámfiát.

HARMADIK CZIKK.

Az éleímentésl tanra megkívánt gyógyszerek.

A.
B e l s ő  g y ó g y s z e r e k .

Ziliz- vagy Álvis- (Eibisch) gyökér — radix 
althaeae.

Árpakása (gerstli) — mind a kettő köhögés, kü
lönféle belső fájdalom ellen, különösen mérgezéseknél, 
miután t. i. a méreg dühe már megtöretett, miről egyéb- 
kínt, valamint a többi szerről is lentebb — az illető ba
joknál bővebben.

Szálep-gyokér (Radix Salep) diarrkoeaellen,főleg 
gyermekeknél.

Székfűvirág (flores chamomillae),
Hársfavirág (flores tiliae),
Méhfű— mert a méhek szeretik— herba melissae,
Köménmag (euminum v. semina carvi), — mind e

négy szernek forrázata *), (infusum) meghűlés után 
görcsös fájdalmak ellen jó — — de vérmes ne legyen az 
ember!

Tannmum, ezen nevet bizonyos fehéres por viseli, 
e port a gubacsból készítik, jó vérzések és bizonyos 
lennt megemlítendő mérgezések ellen.

Hánytató borkő (tartarus emeticus),
Ilánytató gyökér (radix ippecacoanhae), mind a 

kettőről lentebb lesz a szó.
Kék gáliczkő (sulfas eupri), jó ajjannyira vesze

delmes hártyás torokgyík (angina membranacea — die 
häutige Bräune) ellen.

Borkő (cremor tartari) — Weinstein — (jeles Hű
sítő — gyermekek sok bajait elfojtja, öregeknek arany
eres bántalmait enyhíti (házadnál borkő soha ne hiá
nyozzék) !

Borkősár (acidum tartaricum — Weinsteinsäure, 
vagy divatosabban : Weinsäure) kellemesebb izü hűsitő

*) Mi az a fo rrázat, m indjárt megtudjuk. A nép 
szájában gyakran megfordul ezen kifejezés, d e k o k t u m ,  
meg az is, hogy thea, s az a hiszem, hogy azon megfőtt gyö
kér vagy füleve, melyet a gyógyszertárban ke'szitenek, az a 
dekoktum, a m it pedig a gazdasszonv otthon készít el, mint 
pl. a bodzathea vagy a most annyira  divatba jö tt muszkathea 
(voltaképen ehinai thea) az a thea, a dekoktumnak édes 
testvérét pedig, t. i. az infűzumot soha sem említi a nép ! — 
A dolog igaz mivolta ekép á l l : thea minden, a mi valamely 
megfőtt levet ábrázol, d e k o k t u m ,  magyarul f ő z e t  
minden thea a mely egy-két óranegyedik főzetik, infűzum 
(magyarul forrázat) minden thea mely nem főzetik, hanem 
csupán forró-vizzel leöntetik, s hogy egy darabig ázzék, be
födve ta rta tik  m int pl. a muszka-, szegfű- vagy bodzathea.
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a borkőnél, rósz víznek izét megjavítja, és a lúgféle 
mérgeknek (mikről lentebb) erélyes ellenszere.

Magyarkesertl (elixirium hungaricum), ezen szer 
az ismert prágai vagy a Szervitaféle cseppekhez hasonló, 
de mind a kettőnél szelidebb hatású ; vak Ziska orvosá
tól származik, — nagy városokban ritkábban szorulni 
reá, de vidéken, hol még elég a tény.rés talpas ember, 
ki a szapora lakomák alkalmával emberül (?) jól szokott 
lakni, és más napra-------csömörben szenved, — vidé
ken mondom, nélkülözhetlen a szer (Pesten Jezovics Mi
hály gyógytárában kapható az Erzsébet-téren a magyar 
királynál).

Kúriákban, plébániákban, szóval hol még a régi 
m a g y a r  vendégszeretet divatozik, ne hiányozzék 
e szer!

Hoffmann-féle csepp (Spiritus Hoffmanni) görcsök 
és ájuldozások ellen, ezen jótékony csepp csupa sze
szélyből jőve ki a divatból, pedig vaj be pompás ! tartsuk 
is minden háznál!

Konyhasó (sál culinaris) vagyis a közönséges só, 
jó vérköhögés ellen.

Közönséges pezsgőpor (Pulvis aerophorus, Brause- 
pulver) kellemes hűsitő, — hányást émelygést csillapító 
— görcsös főfájást üző,poshadt vizet javító pompás szer, 
mely minden háznál tartassák !

Seidlitzi pezsgőpor, tisztitó pezsgőpor, vagy a 
nagyobbik fajta pezsgőpor, ez a legkevésbbé kellemetlen 
tisztítók egyike, és a városbeli embernek oly mannája, 
mint a falusinak a fönnt említett magyar keserű. Ha ki- 
pezsgett eme Seidlitzipor a vízben, akkor az olvadékigen 
jó lobellenes szer, mire orvos-öcséimet azért figyelmezte
tem, mert ezen szerre kórházokban mintantiphlogisticumra 
nem szorulnak, s igy reá sem gondolunk, pedig be jó, 
ha az emder vidéken azonnal készíthet a háznál tartoga
tott seidlitzi porból orvosságot (főleg valamely érzékeny 
nőnek vagy gyermeknek) s nem kell a szegény beteget vá
ratni, mig az expressus 4—G óra múlva a patikából visz- 
szakerül áhitva áhított gyógyszerrel.

Magnesia usta (égetett magnesia, (vagy kesereny) 
ez a csudaszerek főkapitánya, mert egyrészt a legszelí
debb tisztitó a legérzékenyebb egyének számára, más
részt pedig kitűnő ellenméreg, s ellenmérge még a bor
zasztó arzenikumnak (mirenynek) is, miért kereken oda 
vághatom mit egy tudákos nemorvos úri ember bizonyos 
jó kedvű társaságban mondott: „Tartson bibliát és mag- 
nesiát minden böcsületes’ember az ő házánál!“

Kasztler-féle csepp (Elixirium Kastleri), valamint 
a prágai, vagy szervita, vagy pedig a magyar cseppet 
ajánlám minden erős alkatú és vidéki fris levegőben 
forgolódó embernek : úgy ajánlom a leirhatlau hasznú 
Kastler-féle cseppet a városinak akár ha otthon van, akár 
ha kertjeibe ráudul ki, akár ha nagyobb útra indul, 
mert gyomorgörcs, émelygés és az úgynevezett les va- 
peurs elhen nem ismerek elkényeztetett városi ember 
számára ennél czélszerübb szert, s mi különösen ajánlja, 
az azon körülmény, hogy 6—10 csep czukorra vagy 
akár pusztán magában bevéve elűzi a báját, és hogy ize 
igen kedves. Ezen Kastler-féle cseppet Jezovics gyógy
szerésznél kapni, a palaczkja egy ft., melyből 100 embe
ren lehet segíteni, s igy az egyszeri bevétel csak egy 
krajczárba ketül — — hogy számos emberen ingyen 
segitettem ezen hathatós és olcsó szerrel, az nem különös, 
de hogy egyszer a gőzhajón, máskor pedig a .Münchenbe 
vivő vaspályán (minthacsak összebeszéltek volna bete- 
tegeim) tiz-tiz forintnyi (honoráriumot) kaptam egy-egy 
krajszárba került (s mindig magamnál hordott csudatevő
Kastler-féle cseppeimért, az már nevezetes-------s ezen
esetet csupán azért hoztam föl, hogy annál inkább figyel
mesebb legyen a szives életmentő ezen igékre: „Kastler 
csepp nélkül sem házadban, sem kirándulásaidkor, sem 
utazásaid alkalmával ne légy;“ — praktikus ember egy 
gyűszünyi palaczkocskába tölt 30—40 cseppet a meg
vásárlóit palaczltból, és mellénye zsebébe, vagy pénztár- 
czájába rejti a morzsa kis üveget.

Kólika elleni por; ezen szernek azoknál vankólika, 
vagyis bélgörcs ellen leirhatlan becsű hatása, kiknél az 
epének csípőssége maradossa a beleket, ez esetekben a 
Hoffmann vagy az ehhez rokon Kasztler-féle csepp mit- 
sem használ, mert ezeu cseppek csupán tisztán görcsös 
fájdalmakat (melyek egyébkint a Ieggyakoriabbak) űznek 
el. Á kólikapor szinte Jezovics Miliálynál kapható, pa
laczkja 50 kr. egyszerre egy lapított evőkanálnyi vétetik 
be egy tányérnyi húslevesben, (erről még lentebb).

Tinctura opii simplex (opiumcsepp). Ezen szer 
értelmes figyelmes ember kezében valóságos mennyei 
mannává válik, oktalan szeleburdiéban pedig méreggé 
fajulhat el. Az opiumcsepp fájdalmat, görcsöt, hasme
nést, vérhast és cholerát ű z -------gyógyulni nem akaró
sebet (fekélyt) ránezba szed — — mindezekről lentebb 
bővebben.

Ki mint ovatos és megfontolva cselekvő ember 
ismeretes, az bízvást megkérheti házi orvosát, hogy egy 
kávés kanálra való opiumcseppet Írjon nekie házi vagy
utazási szükségletére-------ezen szerből 10—15 csepp
untig elég egy egész napra, és ritkán kell 39—40 csepp- 
nél több (gyakran 10 is elég) a baj eltávoztatására.

Pulvis Rhei chinensis (Rhebarbara vagy rabarbara- 
por) jó ez piczi adagban gyomorterhelés vagy pedig diar
rhoea ellen, nagyobb adagban pedig (főleg élemedett fér
fiaknál) hasszorulás alkalmával (mi a piczi, mi a nagy 
adag : arról lentebb).

Natrum nitricum (holmi finom fajta salétrom); 
ezt főleg azért ajánlom vidéken lakozóknak házi gyógy- 
táraikba, hogy az orvos addig is nyújthasson hamarjában, 
valami hatalmas gyuladás elleni szert, mig a talán több 
órányira eső gyógytárból meghozzák az annak rendi sze
rint elkészült orvosságot.

Több ezer mérföldet zarándokolván be, mind édes 
hazámban mind pedig a távolabb eső tartományokban, 
bő alkalmam volt a rezidencziák, a szalonok, a' kúriák

csinyát-binyát, nemkülönben a kunyhók,' viskók s putrik 
szenyét-szwitját megismerni, s az illető lakosoknak be- 
tegségrei különféle hajlamait kiészlelni, közelebbi vi
szonyba helyhezém magam tudákos emberekkel, csuda
tevő anyókkal, nem átadottam a középkorból fönn
maradt babonásnak kivott (s olykor még sem babo
nás, hanem kellő figyelemre nem méltatott valóságos 
természet-törvényeken alapuló) szereket szemügyre venni, 
s ez az oka miért pengetem a nagy városok pos- 
hadt legében élő elkényeztetett vézna lakosokat, és a 
falusi éltető lebegőben *) sürgölődő piros pozsgás termé
szet magzatait. Miután ez egymástól annyira elütő tele
peken tanyázó nép természete igen különbözik egymás
tól : szinte igen eltérők azon szerek is, melyek az egész
ség csorbáinakkiegyengetésére megkivántatnak; továbbá 
magamon is tapasztalván, mily sokáig kénytelen a félre 
eső faluban, vagy pusztán lakozó beteg a lelkendezve 
óhajtott orvosságra várakozni: ne mosolyogjon a kénye
lem piros-szattyánpamlagán elnyújtózó kedves városi 
polgártárs, ki talán épen valamely gyógytár mellett, vagy 
fölött lakik, hogy sokféle bitangnak látszó aprólékosság
ról is gondoskodom, mint p. holmi házi gyógytárról, — 
városi és falusi panaczeákról (védszerekről) stb. igaz, azt 
mondák hajdan „modica non curet praetor“ de azt nem 
mondta még semmi okos ember, hogy : „modica non cu
ret doctor,“ mert nem létezik egészség dolgában oly je 
lentéktelen kis szikra, melyből vég pusztulással járó 
gyuladás ne támadhatna.

(Folytatása következik).

M M & si 3 . S á la  n a  Ja.
István a szent király elszörnyedve értesült, hogy 

gonosz húga Gizella Urseolo Péter velenczei dogé özve
gye megfosztotta szeme világától s fülei hallásától Va
zul herczeget (Mihálynak, Gejza öcscsének fiát), hogy ne 
Jegyen utjábau fiának Péternek, kit hazánk trónjára ül
tetni vágyott.

A fia érdeke miatt minden bármily szörnyű tettre 
kész. nő, Tar László, Gejza másik testvére fiait Endrét és 
Bélát is bevonta ördögi tervébe, s elhatározta, hogy or
gyilkosok által oltatja el éltük fáklyáját.

De nem érte el czélját, mert a herczegek, kik 
épen a felföldön vadászva mulattak, egy jó barátjuk, 
vagy mint némely iró állítja, maga István által eleve 
figyelmeztetve a veszélyre, mely fejeik fölött lebegett, 
hirtelen elhagyták hazájukat s Lengyelországba futottak, 
hol akkor Micziszláv király uralkodott:

„Lengyel földön, épen akkor harcz vala,
Lázadólag fölkelt Pomeránia,
Megtagadván a királynak a hűbért,
Készebb lévén, mint adózni, ontni vért“ — 

úgy de a király is kész volt joga védelmére, hőssergét a 
pomeránokra küldte.

Azonban hiába, mert a sereg több Ízben megve
retvén, hátrált. A pomeránok győzelme kivívásában fő 
tényező volt egy óriási erejű viador, ki, midőn, mint az 
előcsapat vezére, Micziszláv székvárosa felé lcözelgett, a 
szerencse mámorától részegen, kérkedve s büszkén kihir- 
dettette, hogy ha van Lengyelország fiai közt, ki véle 
csatába szállni mer, itt álljon ki a síkra s bármily 
nemű fegyverrel vívjon meg vele.

Bármily óriási erejű volt is a viador s noha a 
csatákban ereje s ügyessége bámulatot gerjesztő jeleit 
adta, mégis több lengyel levente volt kész nemzete be
csülete megmentésére véle csatára kelni.

Haj! de a leventék, sorban leverettek !
És Micziszláv szégyenében s bujában kihirdette, 

miként azon levente, ki a viadort meggyőzve egyszer
smind nemzete becsületét megmenti, angyali szépségű 
leányát Rikézát nyeri jutalmául.

Bármily gyönyörű volt is a fejedelmi hölgy s 
bár száz meg száz ifjú óhajtá őt hitveseként kebléhez 
szorithatni, mégis oly nagy volt már az óriástóli félelem, 
hogy senki sem jelentkezett a küzdelemre.

Micziszláv erre kétségbeesett, s büszkén kaczagott 
az óriás, ki most még inkább elbizakodva azt jelenté ki, 
hogy ha senki sincs, ki a királyi leány keze reményében 
véle kiizdiii merjen, adassék az néki hölgyül.

E követelését fejedelme is helyeslé s tudatta Mi- 
cziszlávval, hogy csak oly feltétel alatt szakítja félbe a 
kétségtelen győzelmével végzendő háborút, ha az óriási 
erejű viador elnyeri Rikéza kezét, mig ellenkező esetben 
feldulatja a székvárost, leöleti minden lakosait, s elpusz
títja egész Lengyelországot.

Akkoriban a legdelibb levente Béla lierczeg volt, 
ki értesülvén a fényes díjról, egyenesen Micziszláv udva
rába ment s vivónak jelentkezett. Mind az apa, mind a 
szép Rikéza örömmel fogadták a szép ifjút.

A küzdelem a két ellenséges tábor láttára 
kezdődött s hosszú s bősz küzdés után, melyet re
megve nézett a szép Rikéza s elvégre Béla egy jól irány
zott csapása után holtan esett le ménéről a pomerán 
viador.

Mire aztán üiadalmi riadót fújtak, s örvendve 
rivalgtak a lengyelek, s elszégyenülve, leveretve vonultak 
vissza a pomeránok s aztán a levente visszanyargalt 
győztesen.

És a hős ifjút a király beiktatta a herczegségbe, 
melyet győztes karja foglalt el, s szerető arája oly boldo
gan, mintha a menny kapuja nyílt volna meg előtte, dőlt 
fenndobogó keblére.

S az egyház szolgája által nemsokára ünnepélye
sen megáldott szerelmi frigy gyümölcsei lőnek Gejza, 
László s Berta herczegek, kik közűi a két idősb, hazánk 
trónjára lépett.

*) Lebegőnek nevezi a hajdú a levegőt, és elég he
lyesen, m ert inkább lebeg mint leveg.

Gejza kétségtelenül legjelesebb fejedelmeink közé 
tartozott, s László a szent hős — szeréntem legjelesb és 
legdicsőségesebb királyunk volt *).

Mindazt, amit nagyszerűt amit dicsőt mint her- 
czeg s később mint király véghezvitt, büszkén jegyezte 
fel ércztábláira honunk történelme múzsája s kegyelet
tel regéli maiglan is a nyolezszázados hagyomány tol- 
mácslata után a magyar nép, s igy tökéletesen igaza van 
Garaynak, midőn azt énekli, hogy :

„Hosszú nyolezszáz év után is a magyar,
Ha nagy és jó és dicső királyt akar:
Nem kíván más fejedelmet trónusán,
Csak minő volt László király hajdanán“.

S a szép gyönyörű képekből, melyeket dicső pályája 
nyújt, kettőt, egyet, mely mint hőnszeretö leventét s egyet, 
mely mint diadalmas hőst tünteti őt elő, fogok legköze
lebb felmutatni e lap tisztelt olvasóinak.

REMELLAY GUSZTÁV.

Zenészét-
S a r o l t a .  E redeti regényes vig dalmű.

Szövegét irta C zanyuga József,zenéjét E rkel Ferencz.
Nép. Egyházunkban minden évben 

Csak egy búcsú ta r ta tik ; 
Ekkor dalra kell fakadni, 
Minden ember legyen vig.

Sarolta. 1. Felv. I. Jel.

Mi is — a magyar zenészét avatott-és avatlan, hi
vatott és hivatlan referensei — tömegesen énekelhetjük 
eme kart, ilyenforma módosítással: Színházunkban min
den évben adnak egy eredeti magyar dalművet (ha t. i. 
Erkel és Mosonyi vállalkozik, s egymást váltogatva dol
gozik) , mikor a kritikusoknak tollat kell ragadni, és 
jól van a dolguk, mert kimutathatják széles ismereteiket 
s tekintélyüket érvényesítve, nevük forgalomba jő a nagy 
világ előtt.

Ha mind ez igy lenne !
De fájdalom ! miután oly ritkán kerül szinre egy- 

egy megbírálandó mű, a kritikusok (olvasd: referensek) 
nemhogy nem örvendenek, sőt megijednek. Mert nem le
ven dég bő alkalmuk magukat gyakorolni, ismeretlen tárgy
ról is úgy szólani, mintha okosan szólanának, többnyire 
azt mutatják be a közönségnek, a mihez nem értenek, s 
ily esetekben a gixert(ám nevezzék a puristák c s ü t ö r 
tö k n e k )  szintúgy restellik, mint iskolázatlan öreg éne
kesek.

Tehát ily meddő világban boldog azon kritikus, a 
ki teheti, hogy legutoljára szóljon, mikor a többi már ki
beszélte magát; s ezt nem annyira azért, hogy ez alatt 
a megbírálandó műv.el megismerkedliessék, gondolatait 
rendbe hozza, hanem, mert kilesheti kollegái véleményét, 
s a sokból aztán egy jó egészet alkothat.

Hogy mennyit élveztem e kényelmes helyzet bol
dogságából, ítélje meg az olvasó, hae sorok végére jutott. 
Most pedig,mielőtt a dologhoz kezdenék, kimutatom azon 
szempontokat, melyekből kiindultam, hogy Sarolta felett 
igazságos véleményt mondhassak. Daczára boldog hely
zetemnek, nem oly könnyű ez, mint sokan képzelik; de 
nem is oly nehéz, mint egy Saroltát írni.

Lássunk tehát Saroltát körülményeinkhez mérve.
Szabadjon azt hinnem, hogy ismertebb költőink — 

kiknek a nevük kezeskedni szokott műveik jóságáért — 
lenézik a dalmű szövegét, s alól helyzik a költészet szín
vonalán. Szerintök mindegy, akarminő tót-magyar, vagy 
német-magyar versezetet tegyen zenére a zeneköltö, 
csakhogy a mese ne legyen botrányos rósz a zene pedig 
szép legyen.

A nagy közönség már úgy megszokta : egy betűt 
sem érteni a dalműszövegekből, hogy miután ez iránt 
érdekelve sincs, valóban kár lenne egy szép költeményt 
zenével elhomályositni, s legtanácsosabb az énekesekkel 
a puszta magánhangzókat énekeltetni.

Ily helyzetben természetesnek találom, ha néme
lyek oly balfogalommal is vannak egy dalmű szerkeszté
séről, hogy előbb a zenész bevégzi a zenei részeket, s az 
iro aztán hozzá alkalmazza a szöveget; természetesnek, 
hogy valaki magyar dalművet ir egy német szövegre, s 
ezt csak azután fordítják át magyarra ; természetesnek, 
ka egy dalműelőadásou az egyik dalnok németül, a má
sik olaszul, a harmadik francziául, a negyedik egy meg- 
határozhatlan nyelven énekel, s a közönség minderre 
egész lélekkel tapsol.

Mert — nem értve azon nagy geniusokat, kik ko
rukat túl szokták szárnyalni, s a kiknek nyomdokain az 
előretörekvó közönség csak csigamódon haladhat — a 
napirenden levő teremtő és előadó művészek mindig 
olyanok, mint a kor igényei.

Á már kifejlődött s megizmosodott magyar iroda
lom mellett a magyar zenészét csak nem rég kezdett va
lamit lendülni **), s ne bámuljunk, ha az iróknemfordit- 
nak komoly gondot a dalműszövegekre; mert mindeddig 
zenészeink kevés száma nem tette szükségessé ama ko
moly gondot.

Hisz a világirodalomban is csak legközelebbről 
Wagner volt, a ki erélyes félléptével megkezdte a refor
mot, s különösen a dalmű szövegét a főhelyre állította.

*) Lehet, hogy vannak, kik H unyady Mátyást elébe 
teszik, de én — őt tartom a legdicsőbb királynak, ki valaha 
hazánk trónján ült, m ert nagyszerű fejedelmi s emberi e ré
nyei mellett a gyöngeség s rósz számítás leggyöngébb ár
nyékát sem találhatjuk lenne. _ R. q .

**) Az első magyar dalmű — Béla Futása — óta 
mostanig, negyven egynéhány év alatt mindenki tudhatja 
hogy hány m agyar dalmű jö tt színre V s ezek közt hánv az 
életrevaló ? Ma is csak az Erkel és Mosonyi nevét említ
hetjük mint a kik dal műi fással foglalkoznak.
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Megfontolva mindezt, s átolvasva aztán Sarolta 
szövegét, nem követünk el nagyobb méltánytalanságot, 
mint ha kárhoztatjuk Cz. urat, versezetét nevetségessé 
teszszük, költészetében s az egész mű alakitásában gán- 
csoskodunk. Erre különösen alig van joguk azoknak, a 
kik hivatva lennének-e téren működni, de nem tartják 
magukhoz méltónak; s viszont az oly referenseknek, 
kiknek valamiről referálni oly megszokott dolog, mint a 
lélekzés, ellenben egy Saroltát irni aligha nem nehezebb, 
mint volt Cz. urnák.

Részemről helyzetünk szempontjából indulva, el
halmozom Cz. urat minden dicsérettel és Saroltájához 
(nemcsak mivel gyönge nemhez tartozik, hanem, mert az 
öreg idők óta egyetlen szövegírónk tollából született) 
gyöngéd akarok maradni, s legfeljebb járulok azon észre
vételhez, mit már előttem referens collegáim elmondtak.

T. i. Sarolta nem vig.
De mi hát, ha nem vig ?
Erre felelni nehezebb, hacsak regényesnek nem 

nevezzük. Ez esetben elmozdítjuk azon nagy botránykö
vet, a melyben eddig mindenki megbotránkozott.

Mit is gondolt Cz. ur, hogy a hol a fűszál is hu
mort lehel s maholnap nem lesz oly szomorú esemény, 
a mit humorral ne mustráljanak, nem lesz oly csőd alá 
jutott, hogy vagyona romjain kedélyesen ne nevessen, s 
ezt ne mondja az egyszeri szegény emberrel,kinek veres
hagymával rakott szekere bedőlt egy folyóba: „ S o h a  
se m  lá t t a m  i l y  h a g y m á s  1 e v e s t,“ mondom, 
mit gondolt Cz. ur, hogy vígjátékot mert irni ? Yagy tán 
mentségül hozza fel, hogy Saroltáját még azon öreg idők
ben irta, mikor a finom társalgó szerént nevetni illetlen 
volt, mikor a humor árja nem borította el a világot, s nem 
állott feliül tizenöt singgel a legmagasabb hegyeken is.

Mindez Cz. urnák nem szolgálhat mentségül; de 
ne is igyekezzék magát menteni, hanem, véleményem 
szerint, Sarolta mellől hagyja el a v i g  kifejezést, s igy 
annyira rendbe hozzaazegészet,hogyazoknak, kik körül
ményeink szempontjából indulnak ki, nem lesz okuk 
gáncsoskodni, sőt velem egyetértve, dicsérettel fognak 
róla emlékezni.

Annyival kevesebb okuk volt referens collegáim- 
nak Sarolta zenéjét is a szöveggel egy sorsban részel
tetni.

Mert az egy ominosus vig szó kivételével (mely 
csakis a szinlapon áll) a zene egészen öszhangzik a szö
veggel, s a ki nem elfogult, a ki nem pusztán azon haza
fias lelkesedésből beszél Hunyadiról és Bánkról, mert 
Hunyadi és Bánk: az nem fordíthat hátat Saroltának 
a nélkül, hogy el ne árulja épen azt, a mit mindenki leg
inkább szokott palástolni.

Sarolta zenéje egy hajszállal sem áll alább Erkel 
többi műveinél, s ha például Hunyady netalán egy pár 
dallamot mutat fel, a mely a közönség vérébe is átszivár
gó«, másfelől Bánk és Sarolta oly zenei momentumo
kat hoz szinre, a melyek amabban hiányzanak.

A mi Erkelnél különösen dicsérendő, még eddig 
nem sallangozta fel dallamait, s azt hiszem, ezt ezután 
sem fogja tenni. Alig van olcsóbb mesterség, mint minden 
hangjegyet megsallangozni.

Magasan Írja némely dallamát ? . .
Sok benne a gyönygytrilla ? . .
Ne feledje az olvasó, liogy még most körülmé

nyeink szempontjából Írok. Ki lenne oly tapintatlan, hogy 
dalművet Írjon, a melynek egyes szerepei az ennek meg
felelő dalnokok egyéniségével ellenkeznek ? Igaz, hogy 
mindezt művészi szempontból a jó izlós nem engedi meg, 
s a túlsúg mindig túlság marad, de viszont körülményeink 
jutnak eszembe, s ám kisértse meg valaki ez ellen tenni.

És most lássuk Saroltát művészi szempontból.
Fájdalom, itt már Cz. úrral nem fogok oly könnyen 

tisztába jőni. . . .
Sarolta alapeszméje jó ugyan, de rósz a kivitele. 

A személyek — a nélkül hogy az egyik a másik felett 
valami előnynyél birna — dróton járó bábok erély és aka
rat nélkül. Gyula vitéz, igaz, hogy nyakig' szerelmes, fle 
mint szerelmes, vagy mint vitéz egy csep jelét sem adja 
a férfiasságnak, sőt mint elázott szerelmes részt sem vesz 
az ütközetben, hanem mint egy bárányt az oltárhoz kur- 
czolják, s aztán ideje sincs bánkódni azon csorbán, a me
lyet vitézségén ejtett; a király nem csak hogy egy lélek- 
zetvétellel száműzi és megbocsátja bűnét, hanem egy
szersmind gróffá (tán zászlós úrrá) ? teszi. Mind ennek 
a többnyire színfalak megett maradó Uros gróf az oka, 
de épen itt kellett volna megmutatni vitézségét és férfias
ságát, s legalább eszébe juthatott volna a haza, a mel
lékneve, s egy pár ellentmondó szóval Urost is kihozta 
volna türelméből, magát is érdekesebbé tette volna ; sőt 
az esküvő után résztvehet az ütközetben, az ő érdeme 
lehet a győzelem, minek következtéül a király sem lenne 
kénytelen, mintegy báb, engedni a szükségnek, 9 mint 
király, mint szerelmes és mint ember a pad alól szere
pelni,* hanem egy hős érdemeit elismerve, nagylelkűen, 
királvilag megbocsátni. Ad vocem király ! Mondhatná 
valaki, hogy a király még gyermeks gyermeknek sok meg
bocsátható. Lehet, hogy Cz. ur azért tette gyermekké, 
mert nem akarja feltenni a királyokról, hogy érettebb 
korukban is lehetnek gyermekek. Bármint legyen, de az 
oroszlánnak és macskának körmeit már kölyökkorukban 
megismerhetni. Orditó legyen ordító, semmi kifogásom 
ellene. Sarolta mint Orditó leánya megjárja, csakhogy 
miután még a történet ideje is meg van határozva, nem 
oly fontos egyén, hogy az egész dalmű az o nevet viselje 
s ámbár sokat jár keresztül a színpadon, de csak mint 
egy meglökött tekelabda. Az egész személyzet labda
csoportját Uros gróf taszigálja, anélkül, hogy ez is a
labdák közé vegyülne, legalább tekmtelyesse, fontossá, 
tenné magát. A sok látványosság, kardszenteles, fegyver- 
táncz, barezi készületek, harczi zaj, csata az egesznek 
inkább drámai szint ad, s annyira előtérbe nyomul, hogy 
a főszemélyekről csaknem megfeledkezünk, holott Sarolta

mindezek nélkül is Sarolta lenne. Szóval: a főcselek- 
vény nem teszi szükségessé a mellékcselekvényeket.

Ennyit a szövegről általában.
Mi a nyelvet és versezetet illeti, erről sem szólha

tok kedvezően, s ámbár egy pár szójáték van benne, ezt 
humornak nem nevezhetem. Azon nyelv, mit a nép szá
jába ad, nem jellemzi a magyar népet, s inkább cseh és 
sehwáb polgártársakhoz illő, kik a sereskancsó mellett 
kedélyesen mulatnak, az egyik guitáriroz, a másik kláné- 
toz, fagótoz, és ha szántani megy, bocskor nélkül kullog 
a barázdákon, azaz : mezítláb és frakkosau.

Magára azenére legyen elég ezúttal csak azt jegyez
nem meg, hogy az néhol hosszadalmas, vagy az ismétlé
sek, vagy a hosszú kidolgozás által. A sokat — legyen 
bármilyen jó, — könnyen megunja a közönség, s vagy 
ásítással segít magán, vagy szomszédjával kezd tár
salogni.

És visszatérve még egyszer körülményeink szem
pontjára, ámbár Sarolta szövegében alig van hely, a mit 
bántatlanul hagytam, ismétlem, mindaddig elismerő le
szek, mig jelesebb Íróink is segédkezet nyújtanak, s kí
sérleteket tesznek egy jó dalműszöveg Írására.

Iveket lehet és kell e tárgyban irni, mire ezúttal 
nem lévén felhatalmazva, csak azt jegyzem meg: hogy 
dalmuszoveget irni, melyben rövidség, kerekség, szaba
tosság, egység legyen, s ezeknek daczára érdekkel bír
jon : egyike a legnehezebb feladatoknak, s a siker akár 
kinek becsületére válik.

Referens collegáimat pedig szabadjon emlékeztet
ni : hogy miután csak két dalmű- s egy szövegírónk van, 
jobb lenne a számtalan rósz versiróra és humoristára 
fordítni figyelmüket, amazokat pedig mindaddig kímélni, 
mig szintúgy elszaporodnak.

BARTALUS ISTVÁN.

Legújabb hírek Lewingstoneról 
és a belafrikai hittérítőkről

(missionaires).
A merész vadász Baldwin vala az első, ki Port- 

Nataltól Sambesi vizéig előnyomulván, a Lewingstone-tól 
ezelőtt ötévvel fölfedezett Victoria-vizeséseket (catarak- 
tes) Liambaye-ban látta. Miután a kafferek földjén több 
ideig vadászatból élősködvén s kifáradván, utóbb még a 
mérges légy, az ádáz c s e c s  e-től is halálra üldöztetnék, 
ettől szabadulandó, szekereinek s ökreinek hátrahagyá
sával Afrika belsejébe észak-nyugati irányban megindult. 
A fokvárosi (Capstadt, Caput bonae spei) lapok írják, 
hogy emberei őt tervezett útjában nem akarák követni, 
ő azonban gyors elhatározottsággal egyetlen lövege és 
zsebdelejtűje (compasse — boussole) társaságában gya
log, említett vízesések felé útra kelt. Ez útjában nem vala 
tájékozásul egyéb nála, mint egy földabrosz és Lewings- 
tone-nak e vízesésekről Írott rajza. Véghetetlen nehéz és 
gyötrelmes utján gyakran kelle szomjusági kínokat kiál
lania, majd ismét ragadozó vadak áliák el útját, ily ket
tős veszélyből menekedlietvén, leírhatatlan vala egykor 
öröme, midőn egy völgybe leszállva hűs forrásvízre buk
kant; nem sokára elérkezett a folyóhoz, mely a vízesések - 
másfél óra távolságon tova hömpölygőit; a folyó e he
lyen 4000 yard (angol hosszmé'rtők =  3 láb) vala s köze
pében imitt-ámott térés szigetek álltak. A láthatárt kör 
puszta s az estsziirlcületben csak a salcal ugatása s az 
alattomos hyena üvöltése zavaró a tenyészet csendjét; de 
emberi lény sehol. Midőn igy az álomtól elnyomatva, s 
tekintvén védtelen precair helyzetét a lét és nem lét 
esélyeiben megbízni kénytetnék, trüszögő orrszarvú alig 
40 lépésnyire tőle fektéből fölkel sőt kissé megbámulva 
békén tova akar ejteni, de Baldwin gyötrő éhsége miatt 
„vagy ón — mond — vagy te, de egyikünknek ballni 
kell“ halkan fölemelkedik, utána lépdel, kedvező állást 
vesz, robban a löveg s a rhinokeros önvérébo hull, e 
perezben messziről hullámcsapást hall, s im e! egy nagy 
esolnak áll meg előtte, a csónakból kiszálló embereket 
elejtett orr szar vujából rögtönzött ragoút-val vendégeié 
meg, a vad többi részét pedig főnöküknek átküldé, s az 
éjjet nehányad magával az nap még a vízparton tölté : 
másnap több csónak jelenvén meg mint, ők mondák, a fe
hér ember tiszteletére s átvitelére, Baldwin csónakra ült, 
evezés alatt a nagy hőség miatt teljességgel nem tudá 
megállani, hogy a folyóban meg ne fiirödjék , megfürdeti, 
s oly szerencsés lehete, még mint egész ember a csónakba 
visszamászni, nem is sejtvén, hogy ezer halál közt usz- 
dogált s csak jó csillagának köszönheté, hogy a falánk 
gyilcktől, mikben a folyó nem vala szegény, reggebédkép 
le nem nyeletett. A benszülőttek életveszélyesnek tartják 
már csak kezüket is a folyóba mártani, mikint csakugyan 
nehány nappal későbben egy kaffer, ki korsójával vizet 
merített, nyom nélkül eltűnt. Megérkezvén a bataka- 
sokhoz Baldwin a főnöknek bemutatá magát.

A főnök kérdé őt annyi leereszkedéssel s nyájas
sággal, mennyi épen egy Batakasi főnököt megillet s 
mennyit tőle afrikai nemzet- és egyénközi jognál fogva 
várhata, kérdé, hogy kihez lenne szerencséje vagyis más 
versioval: gyűlölt fehér 1 mi czélból és mikép vetődéi 
közinkbe, hová még az égi madarak sem járnak. „Angol 
vagyok, felele ő büszkén,“ előmutatá delejtűjét s nagyne- 
liezen megérteié véle, hogy Lewingstone rendelete nyo
mán oly szerencsés a hatalmas főnök ur előtt állani. A 
főnök megtudván Baldwin további szándékát, elkisérteté 
őt emberei által a többször említett vízesésig, melynek 
zúgása három mérföldre vala hallható s melynek nagysze
rűsége szemléleténél Baldwin magánkivül ragadtaték; 
álllitja pedig, hogy Lewingstone-nak e vízesést ismertető 
rajza a valóság ellenében fölötte gyönge ecsettel van föl
téve, mert nincs szó, mely annak megragadó pompáját 
természethűn visszatükrözhetné. A kaffer faluba vissza

térvén, nagy meglepetésére fogolyként kezde őriztetni, 
anélkülkogyez elbánás előtte indokoltatnélc, delegaggasz- 
tóbb vala helyzetére nézve, hogy fegyverétől is megfosz- 
ták. Azonban néhány uapra megérkezett dr. Lewings
tone, Károly testvérétől dr. Kirktől s 02 makololostól ki
sérve, kik mindnyájan kétcsövű lövegekkel valának el
látva. Liwingstono 62 nappal előbb sambesi folyó mel
letti Tete faluból elindulván Sekolotu barátját akaró an
nak Linyantii székhelyén meglátogatni; ezen 02 napi 
utat gyalog téve s mi több egészségben maradt kérdez
vén a kafferektől miokból tárták a fehér embert oly szi
gorú őrizet alatt. — „Ezen férfiú — mondák ők — fe
lettébb meglepő móddal tűnt fel köztünk, s azonnal 
vízbe ugrék. — Már pedig e tény valódi öngyilkosság, 
később a vízeséseknél oly helyekre ágaskodott, hová tel
jességgel a majom sem merne fölmászni, nyilvános jeléül 
annak, mikép öngyilkos szándokot forralt lelkében; ugyde 
ha véletlenül meghalt volna, úgy Lewingstone könnyen 
azt hiheti, hogy halálát ők a kafferek okozák, ez okból 
üdvösnek vélek őt szoros vigyázat alá tenni.

Az előttünk fekvő tudósításokban nem tétetik e 
találkozásról időszaki emlités, ellenben egy másik ide 
vonatkozó közlés nyomán arról értesülünk, hogy 1861 
tavaszhó kezdetén Liwingstone és Mackensie Rufuma 
vizén föihajókáztak, ilykép akarván Afrika belsejébe 
hatolni. Ezen folyó Delgado fok (cap Delgado) közelében 
szájadzik s az azoni berándulásra az utasok három havi 
időt szántak. Lewingstone többi társai ennek visszatér
téig Johanna szigeten a komort szigetek egyikén időztek.

Mint tudva van, Lewingstone előbbi berándulása 
alkalmával számos makololost hozott ki magával, kik a 
Sambesi folyó alsó részén tartózkodtak mindaddig, mig 
Lewingstone Európából hozzájuk visszatért, kiket ígérete 
szerint hónukba vissza kelle vezetnie, útnak indult tehát 
Aelük 1800. tavaszutó 16-án Tete portugál falu — néme
lyek szerint várostól — keletészaki irányban, de bárom 
egész hó alatt nem tudtak 300 angol mérföldnél meszebb 
haladni. Sambesi északi partján ü azon hegyen vonultak 
át, melyen a Iíebabrasa folyósebes átrohan, itt átlépte 
Loangna és Kafue mellékfolyókat s kiszállt egy rónán, 
melyen a folyó 1000 angol mérföld kiterjedésben gördült 
tova; ezen mendegélve egy magasabb fekvésű földre ju- 
tott, hol a lég üdébb vala és Tabaschennél (fehérhegy) 
a Sambesi viztiikre fölött 2000 láb magaslaton állott, kö
zel 3300'-on a tenger színe fölött, tehát körülbelül a 
Brocken hegy színvonalán, az éghajlat itt oly éles volt; 
hogy az utasokat egy reggel dér lepte meg, sőt fölüle- 
tesen a víz is megfagyott. Innen leszállóit Lewingstone 
a makololosak rengeteg völgyébe, honnan busz mérföld 
távolságnyira a Victoria vízesés permetedző oszlopait ki
vehető. Szándéka vala ugyan makalolosait ezúttal hó
nukba Sescheké-re vinni, de Károly testvérével és dr. 
Kirkel találkozandó s nekik a csodaszép kataraktákat 
megmutatandó 40, mérföldnyi kitérést tőn. Végre elju
tott Seschekére, hol régi jó barátját Sekeletut a makalo- 
los néptörzs főnökét ismét föltalálá. Ezen Lewingstone- 
nak előbbi útirajzaiból eléggé ismeretes fejedelem ekkor 
némi börkórban sinylett, melynek — igazi afrikai babona 
hit szerint megrontás vala oka s ezen tévhittől — da
czára Lewingstone-ali szoros barátsági viszonyának, Se- 
keletu nem tudá magát menté tenni, sőt boszurageijedve, 
nehány előtte gyanús vezért rögtön le is fejeztetett.

A mi a Lianyantiban letelepített gyarmatosok ál
lapotát. illeti, az szomorú volt, több londoni missionair 
lázban balt el, s ekkor újra kilencz londoni közűi hat 
lön a lázgerjes éghajlat áldozatává. Erre vonatkozólag 
igy szól egy másik tudósítás : „Úgy látszik az európaiak 
nem vevők igénybe ama csalhatatlannak vélt ellenszert, 
melyet Lewingstone 1850-ben a Ngami tónál gyermekei 
egyikének gyógyításánál alkalmazott, s melyet Lewings
tone nekik buzgónajánlott,“ egy másik alaptalannak nyil
vánítja e nézetet, művelt európairól föl nem tehetvén, 
hogy oly biztos szert — ha ugyan az valósággal olyan 
volt — az öldöklő láz ellen ne használt volna, hogy pe
dig a gerjes ptisztitó láz Lianyantiban járványosán dü
höng, kétségkivüli.

Nemrég vettük az 1861-ki „Journal des missions 
cvangeliques“ hatodik füzetét, melyben további fülvilá- 
gositást találunk. Tudomás szerint a gyapotkereskedésre 
és a hittérítők üdvös munkálataira nézve Lewingstone-t 
felettébb vérmes remények táplálták, az ős afrikai lako
sokra nézve pedig oly hitben és nézetben van, miket az 
eredmény mainapiglan sem igazolt. Kitetszik ez a követ
kezőkből: Lewingstone tanácsára és saját felelősége alatt 
a londoni hittérítő-társaság nehány gyarmatost küldött 
Lianyantiba, kik nejeiket s gyermekeiket is magukkal 
vivők, férni említett év vége felé ezek Sámliiéitól útnak 
eredtek s 107° Jahrenh. hévfoknál — árnyékban ugyan 
— de vi/.hiányos hegyen völgyen át törődve, kiszáradva, 
halálra éhezve és szomjuhozva, végre télutó végén meg
érkeztek Lianyantiba, hol Lewingstone-t, e vállalat főindit- 
ványozóját vélék találni, de ez ekkor nem volt Selceletu 
barátjánál. Ezek Lianyantit oly egészségtelennek találták, 
hogy megmaradásuk nem vala lehetséges, sőt magok a fe 
keték ama vidékről végkép kiköltözni készülnek. Azon
ban mégis midőn o gyarmatosok letelepedésül tovább 
menni szándokukat uyilvániták Levingstoue „philanthrop 
barátja“ ! ? Sekeletu az engedélyt arra megtagadá ; mi
nek következtében Helmore és Price vallástéritők nejei 
csakhamar egymásután meghaltak, s utánuk kevés időre 
Helmore maga is más három gyermekkel; történt pedig 
ez oda érkeztük 14 napjáig. így bántak Lewingstone „ba
rátja“ ! s ennek annyira dicsért makololos alattvalói a 
londoniakkal, -mindenik fejére kimondák a halált, hogy 
vagyonukat elkobozhassák. Price életben maradt ugyan, 
de Sekeletu mindenétől megfosztá, élvévé szekerét, ök
reit, sátorát, lövegét.és ezt minden teketória vagy további 
indokolás nélkül. Emberei közűi egyik azt mondá a be
teges missionariusnak : „maradj, hisz itt is meghalhatsz 
úgy, mint nehány mérfölddel tovább.“ Végre sikerült Pri-
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ce-nalc útra indulnia azzal a kevés holmicskével, mit a 
canibali rabló marczoua karmai megkíméltek s ez nem 
volt sok: egy ó kopott köpeny, egy liordatag sátor, két 
üng s talán egy maroknyi liszt. Alig kezdő a rideg siva
tagot gázolni, midőn neje kimerültén összeroskadt; ekkor 
találkozók véletlenül Mackcnsie hittérítővel, ki szinte 
Linyantiba sietett, kevés időre kimúlt Priee neje, meg
ásták könnyes szemmel a sirt, melybe csendes ima közt 
a kedves nőt és barátnőt lebocsáták, talán, hogy még 
azon éjjel a sántítva biczegő kuvasz liyéna pokolkör
mei közt izekre tépetve ocsmány gyomrában erjedjen. Ki 
birja fölfogni az angol pap fájdalmainak tébolyos szilaj- 
ságát, midőn imádott nejét s gyermekeit ismeretlen homok 
sivatagon eltemetvén, le kelle mondania még azon vigasz
ról is, hogy néha estéli imáikor elhunyt kedvesei sirhant- 
jaihoz közeledvén s azt reáborulva átölelvén, az emléke
zet s a titkos jövő reménye enyhítő könnyeit hullathatná 
rajok; valóban ily fájdalom elfelejthetctlen, véghetetlen.

Mackensie, mint mondók, szinte Lianyantibaszán- 
dékozék menni s alig birá elhinni, hogyLewingstone'-nak 
egekig magasztalt barátja oly gálád cselekvényekre ké
pes lehete, végre Lewiugstone is visszajött kirándulásai
ból Helmore halálának negyedik havában, hozván magá
val hosszas tapasztalásainak — mint ő hivé, megérett 
gyümölcsét, t.i. egy szerinte csalhatatlan gerjes-láz elleni 
szert, mely azonban mint olyan maiglan sem bizonyultbe. 
Livingstone az elhalt fehérekre nézve ékes de hazug 
szavakkal altattatott el, miket ő nyilván ismét készpénz 
gyanánt fogadott el. A rablásról természetesen szép 
okosan hallgattak a fekete ördögök. Annyi igaz, hogy a 
hazatért Price által a barbárokról közzétett jellemrajz 
épen nem válik legkevésbbé is becsületökre s Lewings- 
tone-étól — ki e néptörzset s drágalátos Sekeletu ba
rátját istenesité — homlokegyenest különbözik.

Tete-ről 1801. őszelő 16-án, tehát belafrikai visz- 
szatérte után napolt levelében a „Victoria-katarakták- 
ról“ ez á ll: „Sambesi vize — ott létemben — oly apadt 
volt, hogy a nyíláson, melyen át a vízesés képződik, an
nak aljára nézhetek, a nyílás mélysége 310 láb, a folyó 
szélessége csaknem egy angol mérfóldnyi, tehát 1607— 
1852 meter — vagyis nem egészen 6000 lábnyi, a hasa- 
dék a kertiszigetnél 80 láb. Egy másik vizesés az előbbi 
alatt Monba vagy Moanbanak hivatik.“ Moftart hittérítő 
azt irá Lewingstone-nak, hogy minden folyóvíz az ismert 
Mosselekatse kaífer fejedelem országában északnyugat 
és észak-északnyugatra folyván a Sambesibe ömlik, és 
pedig Siuamanes vagyis ama nevezetes hegyen fölül, 
mely egykor egy terjedelmes belföldi tó vizeinek gátul 
szolgált, mig aztán e vizek a Victoria-vizesés vonalán 
kifolyásukat nyerők, s mint sejditik, az egész táj hajdan 
tűzhegyi kirontások néztere lehete.

Lewiugstone Sambesin lefelé hajózott, czélja lé
vén e folyót apálya időszakában megfigyelni. Kansalonál 
a hajózásra nézve akadályokat talált. Karibaiiúl pedig, 
mely néhány mérfölddel alább esik, egy bazaltszirtnyujt- 
vány vonul át a folyón,'ennek egy széles átható ürege van, 
mely hat hüvelyk magasságnyi fedélzetű csónakokra nézve 
veszélyes. Uruinas-nál (hegy) a folyó sebes roliamu. 
Chicovanál ismét két szirtnyujtvány fordul elő, melyeken 
szintű át kellene hatolni. Afolyó partmentébeu gyakoriak 
a kőszéntelepek, előfordulnak ezek Zurnbo és a Victoria 
vizeséseknél is. Morumbuanál még nagyobb akadály ke
rül elő, hol a viz ágyát sziklák zárják e l ; de Lewiugstone 
úgy véli, hogy vizdagálylyal át lehet rajtuk hajózni,de csak 
ladikkal. Mind ezek csupán elojelentési vázlatok, melyek 
Lewingstone nem sokára napvilágra kerülendett utleira- 
tában bővebb megismertetéssel leendnek tárgyalva.

I)r. PATRUBANY A.

Természettudományi eszmék.
ii.

A z  a n y  t ö r t é n e l m e .
Furcsának látszliatik némely olvasónak, hogy én 

az any történelmét meg akarom Írni, holott ez szokatlan 
eszme, és talán ki se vihető. Én pedig azt állítom, hogy 
mmt mindennek, úgy az anynak is lehet, és van törté
nete, sőt hogy minden egyéb történet, s minden egyéb 
tan az any történelmében és az anytanban gyökerezik, 
s abból ered. Rövid áttekintés meggyőzhet minket állí
tásom igaz voltáról.

Az any, magában véve, csupa tér és szám és ime 
itt a t é r  meg s z á m t a n n a k  a tárgya. Az anyból 
az égi testek világa termett, és ezzel a c s i l l a g á s z a t  
anyaga kész. Ugyan az anyból lett és lesz a világosság, 
a levegő, a yíz, a yillany stb. és a t e r m é s z e t t a n 
n a k  megvan az alapja. Az anybati lényeznek az ele
mek, és ellátják a v e g y t a n t .  Az elemekből töme
gek alakulnak, s ezekből vált ki ami földünk, és ez tette 
lehetségessé a f ö l d t a n t ,  az á s v á n y t a n t  az ő s
l é n y t a n t ,  a i ö l d r a j z o t ,  a .1 é g k  ö rt a n  t stb. 
Amint továbbá az any, elemeinek játéka által növény
idé fejlődött, a szép n ö v é n y t a  n n a k nyitó meg for
rását; miután pedig ugyan az any ázalékká sztileinlett, 
sőt állatoskodui is talált, azonnal elég tárgyat szolgál
tatott az á l l a t t a n n a k  s az ezzel rokon tanoknak ; 
végre mivel az auyban az emberkedés is sikerült sőt be
lőle az emberi gondolkodás csudája is kifakadt: ennek 
folytán az e m b e r t a n ,  e s z m e t a n ,  s ezekből ro
kon számtalan más tan keletkezte s keletkezhetése köny- 
nyen érthető. ,, . . . . .  . . . .

így, azt tartom, látnivaló, mikent az any törté
nelme vagy átalán az anyvalótan, tanaink elseje, valósá
gos anyatudomány, holott a többiek csak az ő részletei
vel foglalkoznak, és bármiről értekezzenek is közvetle

nül ; közvetve elvégre csak öt, a valót, vagy az ő állapo
tait s működéseit, iia szinte öntudatlanul is emlegetik.

Hozzá foghatunk tehát bízvást az ősauy történel
méhez, mely egyúttal a miudenségnek, vagy ha úgy tet
szik, a természetnek is történelme. Mert ha egyszer az 
ősauy neki indul a munkának, a változásnak, az alaku
lásnak, mind azzá válik, fejlődik, mit a mindenség, vágy- 
természet szó alatt érteni szoktunk. Igaz, hogy az ily 
történelem megírása kissé vakmerő gondolat, mivel tár
gya végtelen és minden fogalmat felülmúló változatai, 
sokféleségei, ellentétes tehetségei s tulajdonságai, egy
mást semmisítő működései miatt igen nehezen tanulmá
nyozható. Azonban ha meggondoljuk, hogy, hiszen az 
any már úgyis itt áll előttünk külzött, kifejlett s folyvást 
fejlődő állapotban, tán nem épen lehetetlen, ezen fejle
ményein, mint valami lépcsözeten, vagy az okozatok és 
okok váltakozó lánczolatán visszafelé egész oda emel
kednünk, hol minden fejlemény eredetét, veszi azaz, hol 
magának az ősanyuak működése kezdődik.

Példán könnyebben igazodunk el. Az alma, me
lyet eszel, nem lehet almafa nélkül, az alniafa nem lehet 
anyaföld nélkül, az anyaföld nem lehet napja nélkül, a 
nap nem lehet napcsoportja nélkül; ez nem lehet szám
talan más napraj nélkül, végre ezek lehetlenek az ősany 
nélkül, melyből mindnyájan termettek és teremnek.

így lépdelvén fel az ősanyhoz, ott volnánk a fejle
mény, az alkotás kezdeténél, az any történelmének for
rásánál. De itt az a kérdés: hogy, átaljában, hat-e, tud-e 
hatni az any ? Mert voltak ám emberek, kik ezt nem 
csak kétségbe vonták, hanem kereken tagadták is. Erre 
a kérdésre kimerítő felelet az a döntő tény: hogy az any 
v a n. Ezen fogalom: v a n  (vagy v a ló )  nem jelent 
egyebet annál: hogy az any ö n m a g á t  t a r t j a ,  (ki 
vagy mi is tarthatná — a végtelent ?) az öntartás pedig 
végre is a legnagyobb hatás, a legnagyobb hatalom, mely 
emberileg képzelhető. Az any tehát azáltal hogy van, 
vagyis hogy önmagát tartja, oly hatást gyakorol, mely 
magával a mindenhatósággal azonos. Semmi sem tartja 
különben önmagát a természetben, hanem minden csak 
tartatik, pedig az any kebelében és folyamában, mint an
nak szülöttje és tagja.

Az ősany tehát, csakugyan h a t, azaz működik 
magán belül, a mint csak bir. Ezen hatása és működése 
mindenféle lehetett öröktől fogva és igy mindenfélét 
eredményezhetett is. Midőn tudniillik az ősany magában 
dolgozott, munkálkodott, magát mindenfélék épen moz
gatta, feszitette, törte, szorította, sűrítette és tágította, 
szóval mindenkép eröködött, stb. mindezen hatásai ál
tal magát több fajta anyagokká, parányokká, elemekké, 
azután párásatokká, gőzökké s ki tudja, mi mindenné 
módosította ; ezen módositváuyait pedig egymás közt s 
egymás ellen működtette, mig végre azokat egyetemben 
ama nagyszerű természetes küzdelembe sodorta és dön
tötte, melynek neve t ű z ,  vagy é g é  s.

Ezen őstűz, ezen őségés, meg a benne tusakodó 
őselemek, anyag- s parányfajták stb. az ősany első élet- 
jelenségei, változmányai s a csak benne lehetséges levés
nek előjátékai. Öle a tűzben vívtak, tusakodtak egy
mással s egymás ellen mindnyájan élethalálra, fel és át
dolgozták, módositák, változtatták egymást s végre sokfé
lekép összekeveredvén, egyesülve s szaporodva, roppant 
megmérheüen tömegekké egész világfelhőkké növekedtek 
s gomolyodtak.

Ezen rengeteg világfelhők belsejében történt azu
tán azon csudatevő harcz és munka, melynek folytán az 
olyan felhőtömeg számtalan foszlányra, darabra szakadt, 
mely foszlányok vagy darabok egyenként is kezdők, 
munkájukat úgyszólván mindegyik maga kezére és rová
sára ; tehetsége szerint liarapódzván s hatalmasodván 
maga körül s lehető legtöbbet törekedvén magához ra
gadni, magának elsajátítani az anyafelhőből, meg az ős- 
anyból. Ezenönző versenyzés és közöstusa következté
ben mozgásnak s forgásnak indulván, sőt mintegy dü
höngő futás és kergetőzésre kényszerülvén lángba borultak, 
égő világgolyókká gömbölyödtek s valóságos napokká
váltanak.

Mint ily égő világtestek hatalmas lángokat szórtak, 
végtelen fényözönt árasztottak magokból és ezen egymás 
ellen özönlő fénytömegek által egymást eltolták, eltávo
lítók, mintegy elfujták kölcsönösen, mindaddig, mig 
mindegyikük bizonyos, mekkoraságának megfelelő tért, 
határt birodalmat kerített magának, melyben aztán ki
zárólag uralkodhatott, hatalmaskodhatott, s ki tudja, mi 
mindenfélét tehetett. Például szolgáljon futólag a mi na
punk. Ennek égő légköre legalább is harminczezer mfdnyi 
mély, az úgynevezett fáklyái azaz lángjai, lángnyelvei leg
kevesebbét számítva 10,000 mfdnyi magasságúak (mint 
napunknak a napfogyatkozások alkalmával lefényképe
zett ábrázolatai kétségtelenné teszik). És igy képzelhetni, 
mily hatalmas lehet napunk fényének özöue és rohama, 
miből azután birodalma is magyarázható, melynek átmé
rője kerekszámmal 4 billió mfd. vagyis szinte kerek
számmal h á r o m  fényév. Ennyire t. i. van tőle a leg
közelebbi szomszédja.

S már most vegyük figyelembe, hogy ugyanabból 
a világfelhőből, melyben napunk létesült s jelenleg is fo
rog, legalább is hetven vagy nyolezvau millió hasonló 
terjü napcsillag kelt, és máig is szerepel, melyek ősz ve
sén egy csoportban és rendszerben a mi tejutunkat (egy 
világszigetet) képezik. Mi terjemü lehetett tehát ez a vi
lágfelhő, melyből ennyi csillag telt! mely ennyi napnak 
adhatott testet. Lehetett ez, az addigi mérések nyomán 
kétmillió (2,000000) fényévnyi átmérőjű is, mivel a leg
közelebb fényköd ennyi távolságra van most tejutunktól. 
Ezen roppant átmérőjű s tömegű világfelhőt úgy falta, 
emésztette, fogyasztotta és tömöritette fel magába ama 
70—80 millió csillag, hogy a két millió fényévnyi átmé

rője valami nyolezezer (8000) fényévnyire sürűdütt, ho
lott ekkora most átmérője tejutunknak, melynek' csilla
gaiba, ama világfelhő ínegtömörödött. Egykori tere azon
ban jelenleg is határa s birodalma gyanánt neki marad s 
hozzá tartozik, puszta, csillagtalan tér, melyet csak a vi
lágosság é3 az ősany tölt és jár.

Egy kis hasonlítás nem fog ártani. Mint az idom- 
tál“11 hangya-, méh- vagy sáskafészekből a hangyák meg 
méhek ezrei és sáskák milliói, vagy a héringtojás és tej 
keverékéből héringmiriádok kelnek ki és rajzanak elő : 
épen úgy teremnek, idomulnak s villannak elő a milli
árdnyi csillagrajok is ama megfoghatatlan csillágfész- 
kekből, melyeket világfelhőknek, ködfoltokuak, fénykö
döknek czimez a tudomány. Ezen ködök ezen felhők va
lóságos fészkei az ősanyuak, melyekben ő világ-s csil- 
lagfajta ivadékait, seregeit költögeti s azután végtelen
ségének téréin örökké szerterajongtatj a, milyenek közűién 
ezennel, kíváncsiságkedveértis, csupántkettő említek,a két 
magellanféle felhőt, azt jegyezvén meg futólag róluk, 
hogy Hersohel a kisebbikben 200 csillagot, 7 csillagcso
portot, 37 ködfoltot; a nagyobbikban 282 csillagot, 46 
csillagcsoportot, és 290 ködfoltot=csillagfészket felfede
zett ! Ám fogja fel a ki bírja az ezen számok s mérvek
nek megfelelő valódiságot. Ez pedig csak egy magelláni 
ikerfelhő, egy csillagfészek, egy a már eddig ismert 
5000 közűi.

Mi hát az eredménye e vizsgálódásunknak ? Az, 
hogy az anyt, mint valót és levőt egyszersmind, eddig 
két alakban tanultuk ismerni: először égő világgolyók, 
s másodszor áradozó világfény alakjában. ’

S mi itt már kiérezzük, s megkülönböztetjük az 
any történelmének elejét. Az ősany ugyanis, mintha meg
unta, volna az örök éjt, lágyult, kicsillagzott összeteremté 
a csillagosoportokat, s mintegy kifüggesztő azokat terje
dnének ezer, meg ezer pontjain szörnyeteges égi csillárok 
gyanánt, megrakva mindegyiket legalább is száz, szűz 
millió lánggal (a mi napunk egy ily lángocska körülbelül 
kétszázezer (200,000) mérföld átmérőjű). Ez ekkel hát 
derítette ő ki örök homályát , ezekkel világította ki 
örök éjjelét és megviradtatta öröklétének verőfényes nap
ját ; megalkotta az égőket=e g e k o t, megindította az 
égimenőkek=mennyeket, útnak eresztő a világokat, és ki
öntötte a világosságot, mely azokat mind magában rin
gassa, s mindennek, mi belőlük majd teremni fogna, al
kotását, léteiét, életét s tevékenységét előmozdítsa s esz
közölje mint alább látandjuk.

így szülte a születlen ősauy a gyöngyvilágokat, 
mik odafenn körülöttünk elszórt aranyhomok módjára 
ragyognak s tündöklőnek. — Mennyiségük mindent 
túlhalad, mit ember számítani képes. Lények (levények), 
lettségelc ők a lcttleiiből; anyagok, anynemek az egy
nemű ősany hói, égő pontok a folytonos őshidegből, ala
kulatok síz ős alaktalanból, valamik az ős miből, szikrák 
az ős sötétből, végre napok az Ős éjből, mely általok 
örökké tartandó nappallá viradt, s melyek az örökké ha
ladandó időt hozták ki magokkal az egyhangú, észkábitó 
örökkévalóságból! — Lásd, ez a valóságos nagyszerű 
teremtésforma. A világok miriádjai|, a fények tengerei 
kiváltak, kitermettek, kimerültek a kimeritlietleu anyva- 
lóból s bizonyosan ma is teremnek s táplálkoznak belőle, 
mint milliószor millió évezredekkel ezelőtt.

Ugyan hogy tud ez a számtalan sok világtömeg 
és világcsoport ily szépen megférni egymással, ily szépen 
elsorakozni, s ily pedánt, gépies pontosság s szabatos
sággal oly gyönyörű rendben megmaradni, fejledezni, 
működni V Hát csak úgy, a mint ez az öszes tagok viszo
nyaihoz képest lehetséges. A csillagok óriási delejek, s 
ennélfogva az egyik vonzza magához a másikat, a harma
dikat, az ezrediket stb. de őt is viszont vonzza a másik, 
a harmadik, az ezeredik stb. Ebből származik azon 
egyensúly és az a fegyelemféle valami, mely épen köz
tük tettleg uralkodik, érvényes, és folyamatban van. To
vábbá az egyik csillag fénytengere eleiárad s elegyedik, 
ezer meg millió más csillag fénytengerébe; mint viszont 
az ő fénytengerébe is ezer meg millió más csillag í'ény- 
özöne is átcsap s azt minden irányban áthatja. Ily módon 
mindéit: csillag, csillagcsoport, világfelhő stb., át s körül 
van árasztva, át s körülfogva, át s körül fonva, hálózva, 
burkolva, át és lcörülvillanyozva a közös fényfolyamok
tól és amúgy szépecskén tiszik, lejt, gurul, pályázik és 
járja a maga körtánczát a közös fényoceánban, és az eb
ből folyvást termő világlég végtelenében; tán a nélkül, 
hogy nekik, a tömérdek sok napnak, valami központi nap 
kellene is, melyet az általános egymásrai befolyás, hatás 
és visszahatás, kölcsönös útbaigazítás és kényszer, szó
val egyetemes összemükődés, tán szüksvjtelenné’tesz. 
Központosságuk valószínűleg abban állami, hogy mind
nyájait ugyanazon egy oszthatlan anynak lévén alakza
tai, s mindnyáján egybemunkálódván, sehol sincsenek 
valósággal megszakasztva, sehol teljesen elválasztva egy
mástól, s ennélfogva mindnyáján egy élő darabban, egy 
öntetben, egy magamagát tartó világ, egy mindenség, egy 
természetkint egy ősany kebelében diszlenek s lialhatat- 
lankoduak.

Eddig volna körülbelül az any történelmének első 
korszaka, melynek folyamában tudniillik a megfoghatat
lanul való azon változást eszközölte magamagának, hogy 
égő világokká, s ezeket füresztő s vivő világossá'»tó fej
lődött.

A v i l á g o s s á g  vagyis a t 'én v  — napfény, 
fényany — ezen történelem második korszakát nyitja 
m eg, mely a légfélék meg az üstökös és bolygófajták vi
szontagságait tárgyalja s egész a szerves világ határáig 
elvezet. FÖLDI.
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Kik hivatva, ihletett kebellel 
A kitárult térre léptetek 

Uj barátim! ifjú pályatársba !
Üdvözölve, áldva legyetek.

Sok tövis vár e pályán reátok,
Ámde híven s bátran küzdeni — 

Becsülettel, tiszta öntudattal:
Vajmi édes ! vajmi isteni!

Minket, a kik oly nehéz napok közt 
Meg merénlt a síkon állani,

S harczolánk a szellem fegyverével:
Egyre nyomtak a sors karjai.

Óh ! nekünk, — kik tizenhárom évig 
Hűn virasztánk szent ügyünk felett,

S szebb jövőt nem láthatánk — nekünk csak 
Keseregni, sírni lehetett!

Dalba önténk azt, mi nemzetünknek —
Dalba önténk azt, mi fájt nekünk ;

Csak titokban rejtve, szárnyszegetten 
Zenghetett csak a mi énekünk.

És ha többször szárnyra kelhetett is,
Hogy röpüljön szét a nép közé, 

Harmatos volt szárnya; mert szemünkből 
Fájdalomnak könnye öntözé!

Óh mi, kiknek lelki harczainlc közt
Üdv, öröm nem — kín jutott csupán, 

Tört kebellel és kihalt reménynyel 
Sírt)a hullunk mind egymásután;

De vigaszt ád, hogy ha nem leszünk mi, 
Lelkesülten álltok ti elő,

Lantot véve, édes dalra keltek.
Bősz éráknak borúja ha jő !

Lássatok ti boldogabb időket,
Mint mi láttunk búnak gyermeki; 

Felvirulva a hazát dicsőén,
Mert virulni, élni kell neki.

Lássatok ti rég borult hazánkra
Felragyogni szép, dicső napot, — 

Lássátok meg azt az üdvös órát,
Melyet e kor meg nem láthatott!

Mint önálló csillagok ragyognak;
Itt a földön úgy ragyogjatok ;

Adja Isten : örökfényti súgár
Legyen minden egyes dalotok.

S elevenen, mint Illést ragadta
A sugárból szőtt lángszárnyu mén ; 

Pegazustok úgy ragadjon égbe.
A dicsőség gönczölszekerén!

LOSONCZY LÁSZLÓ.

(E g y  s z á m ű z ö t í . j  e g y z  e t  e ib ő  1.)

I I I .
Véliki-Oustiugba érkeztem. Itt ismét a körülmé

nyekhez képest nj szerepet vettem föl.
Irbiteig voltam kereskedő-segéd, az Uralokon ke

resztül folyvást mint napszámos utaztam, ki a só- vagy 
vasbányákban munkát keres, most tehát vándor zarán
dokká lettem, ki a környék védszentjének imádására 
megy; az ilyen zarándokokat „bohomolok-nak“ vagyis 
„isten-imádóknak“ hívják — Oroszországban nagyon el- 
terjedettek főleg Kiov, Moskva, Novgorod és Solovetzk 
igen látogatott bucsuhelyek.

Vagyonos emberek, gazdag utazók és kereskedők 
vándorolnak e helyekre az a p o s t o l o k  lo v á n .  
Utamban igy zarándokló, mondhatnám csinos fiatal 
leánykákkal is találkoztam. A leglátogatottabb hely So- 
lovetsk monostora, északról, sőt Siberiából is ezer meg 
ezer buzgó vándorol ide. Leginkább őszszel utaznak, ez 
legalkalmasabb időszak a gyalogolásra.

E bokomol zarándokok, (nők, férfiak, leányok, 
gyermekek) mindenütt szives fogadtatásban, vendégsze
retetben részesülnek. Az orosz paraszt valóságos áldás
nak nézi, ha egy ilyen zarándok házába lép, pénzt ád 
neki, hogy majd helyette tegye le a szent helyen, s kéri 
hogy imádkozzék érette is — ilyenfajta zarándok akar
tam hát én is lenni. Először mindenütt nagy tiszteletben 
részesüllieték, azután meg az útlevél-kérés veszélyeinek 
sem igen voltam kitéve.

A városba mentem hát közvetlenül a tömeg után 
— megállottám a főtéren, egyedül, kétségben lévén a fö
lött, hogy most mihez fogjak ?

Á jó szerencse egy fiatal embert. küldött se
gélyemre. ..

— Ön is zarándok, a solovetzki klastromba megy?
— Igen is.
— No hát együtt tarthatunk, hol van szállva ?
— Csak most érkeztem meg.
— Akkor hát jőjön hozzánk, az igaz, hogy már 

szépecskén vagyunk, de még egy hely tán lesz. Iíáziasz- 
szonyunk nagyon derék asszony, süt, főz, épen lisztért 
akartam menni.

Követtem hát Maximeot (igy hívták őt). Beléptünk 
a szobába, zsúfolva volt — minő arczok, minő bizar kül
sővel találkozott itt az ember! Leonardo da Vinci épen 
úgy talált volna mintát apostolainak mint Judásának. A

nagy hét elközeledtével elkezdtük vándorutunkat, pihe
nőül egy-egy útba eső templom szolgált — majd mindegyi
künk részesült a szerencsében, hogy a pópának kezet csó
kolhatott s viaszgyertyát tartott; nem kis félelmet állot
tam ki, ha majd a szertartásban külön résztkell vennem, 
s én egy huszadrész miatyánkot vagy hiszek egyet sem 
tudtam oroszul, szerencsére kikerültem.

A többi közt a várost (Véliki-Oustiug) kényelmesen 
szemle alá vehetém. Ez és Arcliangel talán a legkisebb vá
rosok Oroszországban. A Suchana partján fekszik, házai 
nagyobbára fából vannak, különben elég csinos, legfőbb 
díszét sárgára festett temploma képezi, van benne lcét 
kolostor is, egyik a (sz. Mihály) barátoké, a másik apá- 
czaklastrom.

Mindegy, de bevallom, hogy kivált az utóbbiban 
nagyobbára fiatal hölgyek lévén, nem visznek valami zár
dái életet.

A város kereskedelmi város, lakossága közel tizen
ötezer lelket számlál, vizein különböző részekből hajók 
gyűlnek össze, s a bobomolok (zarándok) ezek nagylel
kűségéből is nem kevés liszt kenyér és ételfélét vesznek 
táskáikba.

Mihelyt a Dvina hajókázható volt, útnak indul
tunk. Már a hajón többször kérték útlevelemet. Úgy félig- 
meddig előmutattam a nálam levő szerencsétlen jegyet
— s a biztos — ki közbe legyen mondva, nagyon értel
mes ember lehetett — elégedetten tovább ment, mert 
látta, hogy van rajta pecsétviasz.

Az éj közeledtével, partra szálltunk — korán 
reggel a hajó patronnsa elkiáltotta magát; Imára fe l! 
Egy perez alatt mindenki a fedélzeten volt, imádkozott 
és leeresztett vetett, mielőtt kiszállottunk volna a legsze
gényebb egy bedobott réz krajczárral áldozott a türelmes 
folyamnak.

Tizenöt napi hajókázás után értünk — Archan- 
gelbe. Végre hát ott valék ! Láttam a várost ezer hajói
val, szép házaival, csábkertjeivel, annyi hó és jég után 
oly jól esett nekem e látvány. Valóban egyik zarándok
társam sem volt e perezben oly vidám, mondhatnám, bol
dog, mint én ! Mily hőn engedtem most a szokott felhívó 
szónak: „imádkozzatok!“

A csapattól el akartam válni, de mégis tanácsos
nak véltem még utitársaimmal maradni. Vytiégra felé 
utazván — több csapat katonával találkoztunk. Gyakran 
hozzájuk közeledtem, beszéltem velők — kérdezősködtem 
helyzetükről, egynémelyike olyan feleletet adott, hogy 
csaknem a hideg lelt bele.

„No — mondám — hiszen, nem zaklatnak, nem 
fárasztanak ngy benneteket!

— Hát azt gondolja ön, hogy ingyen lehet enni a 
czár kenyerét ? volt rá a felelet.

Az oloneti környékben már elváltam a csapattól, 
s egyedül zarándokoltam, itt mint áltálában utamban is
mét érdekes tünetekre akadtam, nevezetes itt az oroszok 
erkölcsi felfogása.

Egy sátorba léptein utam felől kérdezősködni — 
nem láttam az egész lakban egy hosszú fehér szakállu 
ősznél más élő lényt - alig szóltam hozzá pár szót, gú- 
nyos megjegyzésekbe fogott, a kormányzó és a papok ellen
— starovietsi — vagyis olyan álhivő volt — ki, köze
lebb hitte magát a megváltóhoz, mint többi felebará
tai s nála-megrögzött vakbuzgó hitelveket állapított 
meg, például a kiiljelekben, mint a keresztvetés egészen 
eltért a többitől, ezzel ugyan nem sokra mentem ; hanem 
utamban egy pór jött ölömbe, ki megszólitott, merre tar
tanék ? i

— Zarándok vagyok, mondám, a solovetzki klas
trombái jövök, s most megyek a novgorod és kiowi szent 
helyekre.

— No, mondá ő — csakhogy emberemre találtam
— hallja, elviszem Sz. Pétervárra, bárkám kicsiny, csak 
egy lovat viszek, — hanem tanítson meg evezni — no ! ..

— Jaj, barátom, nehéz dolog ám az, mit ad érte? 
sokáig alkudoztunk ; a derék muszka láthatólag szerette 
volna igénybe venni karjaimat — ingyen. Végre megegyez
tünk abban,hogy az utón meleg ételt fog adni, és he- be
térünk egy korty italra.

Pétervárra, Miklós czár székhelyére mennem 
nem volt épen ajánlatos, no de végre is el voltam szánva, 
s nekem mindig arra kellett tekintenem, hogy a szabad 
összekötő tengerhez minél közelebb legyek.

Hárman, én, az apa s fia, egy derék szál legény, 
estefelé útnak indultunk. A merre csak mentünk, a folya
mokat aszó teljes értelmében ellepték a hajók és bár
kák. Minél jobban közeledtünk a városhoz, annálinkább 
kezdtem aggódni — egy olcsó kis korcsmába szálltam, — 
hogy magamat gyanúsításoknak ki ne tegyem,sokat kér
dezősködtem a vendéglősnétől a rendőrség után.

— Hát kicsoda ön ? kérdé a menyecske.
— Zarándok vagyok. Vologdából — a solovetzki 

klastromból jövök, megyek a novgorodi szent helyekre 
imádkozni.

— Jól teszi, hogy az Isten áldja meg! Mutassa 
csak a passusát.

Ismét előmutattam szerencsétlen jegyemet, kissé 
megszeppentem — de a jó asszonyka nem tudott olvasni.

— Nos, meddig marad itt ?
— Három, vagy öt napig, csak mig kissé kipihen

tem magamat.
— Mondok én valamit, nem is kell, hogy a rend

őrséghez fáradjon.
— Igen lelkem, de én nem ismerem itt a többi 

utat módot — hát hogy és miért nem kell oda mennem ?
— Hát látja, mert még visszakjsértetjk.
— Visszakisértetnek ?

— Bizon, egy darab idő óta a rendőrség nagyon 
vizsga lett, — aztán meg ha hónapokig vagy hetekig tar
tana, nem mondom — de egy éjszakáért oda menni, ott a 
nagy tömegben elvárni, mig hozzáférhet idővesztés — 
pedig ha nem dolgozunk, a rendőrség nem ad kenyeret!

Semmi ellenvetést nem tettem, meghúztam ma
gam kis szobámban ; háziasszonyom felszólított, nem vá
rom-e meg a városban az illuminatiót ?

1846. julius 9-ike volt — Miklós czár leánya Olga 
nagyherczegnő eljegyzését ünnepelték a vürtembergi 
herczeggel.

Keggel felé kissé sétálni mentem a városban, 
nagyban kerülve a főutezákat.

Elindultam a Néva hosszában, olvasgatva a ha
jók különféle sziuü és nagyságú hirdetéseit, úgy olvastam 
mint egy„paraszt“ ruhámban nem volt szabadalegkisebb 
ismeretetsem mutatnom.

Majd mindegyik hajónak megvolt a maga külön 
és magas rendeltetése — egyik herczeget, másik udvari 
embert vitt stb. Elértem a hídhoz, mely nagy Péter szob
rához vezetett, végre egy óriási falragasz utasszállító 
hajót hirdetett — o ! ha felmehettem volna rá. ha lesza
ladhattam volna a kapitányhoz, hogy helyzetemet leírva 
megkérjem ő t . . .  igy gondolkozva — egyszerre valami 
veres inges hihetőleg hajó-tiszt jött elém.

— Tán Rigába készül kend ? No hát üljön kend 
fel a hajónkra.

— Haj! uram mondám én is elég parasztos kiej
téssel és beszédmóddal — még csak a volna hátra, hogy 
afféle magam fajta ember is gőzhajón utazzék, drága 
dolog az — nem nekünk csinálták !

— Miért nem ? ne fé lj, te nem fogsz sokat
fizetni.

— De mégis mennyit!
— Nem jut eszembe, hanem tudom hogy kevés.
— Igen uram, de még előbb útlevelemmel a po- 

liczájra kell mennem.
— Jaj akkor nem utazunk együtt, hisz abba há

rom nap is beletelik.
— De hát mit csináljak ?
— Nem kell az utlevetet láttamoztatni! kérdi is 

azt valaki egy ilyen szegény embertől.
— Hm ! de hát ha bajom lesz.
— Szerencsétlen ! Hol van az a passus ?
Nagy együgyüen húztam ki zsebemből, és bonto

gattam szét a jegyet, az én emberem nem vett magának 
annyi fáradságot hogy megnézze: elment,utánam kiáltva: 
reggel hétkor! ha még itt nem leszek — várjon kend!

A mondott időben, alegpontosabban megjelentem.
A gőzös sivitott, zúgott. Az én hajósom is megje

lent — valami sárga jegyet adván — melyet én nagyban 
megbámultam, s csaknem lábaihoz borulva köszöntem 
meg. Hagyd el jámbor ! monda nyájasan ! ülj le valahová ! 
pár perez múlva a hajó elindult— azt hittem, álmodom!

Az Óceánra érve, hogy, hogy nem a „noble“ cabi- 
neba kerültem: Egy orosz urliölgy rögtön méltatlan
kodva kiáltott fe l: Ah ! ez a paraszt! a mi kis jó leve
gőnk maradt, azt is megrontja — én, mintha mit sem ér
tettem volna, egy szegletbe vontam magam, tarisznyám
ból jókora darab kenyeret és húst kivéve: két német az 
ő szeretetre méltó nyelvén rögtön élezelődött fölöttem, 
mondván: „Mán sieht, dass es ein russisches Schwein 
ist“ (látszik, hogy orosz disznó).

Csak két honfitársam, két lengyel ifjú tekintett 
rám részvevőleg szelíden, éli! mint szerettem volna meg
szorítani kezeiket!

Némi csekély kalandozás után Memel és Pilsiten 
át Koenigsbergbe értem. Estefelé érhettem a városba s 
mit sem sejtve, egy romba düledező liáz széles kövei mellé 
ültem pihenni — és ott, fáradt lévén, el is aludtam — egv 
erős nyomás karjaimon felébresztett, az éji őr volt. Azt 
kérdezte, mit csinálok és honnan jövök, félálmosan rósz 
németséggel mormogtam neki valamit, de ugv látszik, 
minden feleletem még gyanúsakba tévé. Az éj sötét volt 
gondolám, megszabadítom magam és megszököm — elő- 
kerestem tőrömet és szerencsémre nem találtam — az őr
előhívta társait ismét fogva valék..........

A kék toronyba vittek (Blaner Th'urm), ott több 
szegény polgárt talaltam,kik csődliirdctés. va^y kereske- 
delmi ügyek miatt voltak bezárva. A kék torony e-v 
olyan emberre nezve,ki az orosz börtönöket megismerte 
legk evesbe sem rettenetes, de a bizonytalanság, az izga- 
om annyira elfogtak, hogy már évek óta nem Valék oly 

kellemetlen állapotban — egy franczia tiszttel találkoz
om  ott,kiugye.net nagyon szivére vette -  s a szabadu- 
as egyedüli módjául ajánlotta, ha a kormányzónak Eu- 

lenbergherczegnck írok. Különben a városban is nagy 
zajt ütött, hogy egy szibériai menekült lengyelt elfogtak 
még a herczeg is érdekkel viseltetett irányomban. ’ 

Egy napon egy Kamke nevű kereskedő jelentke
zett nálam, a derek ember jót állott értem, s megszaba
dultam, diadalmasan vitt házához.

Hgy hétig lehettem ott, midőn két bi/.tos, kiket 
mar ismertem toppant be hozzám, hirül hozván, hotrv 
Berlinből epen most érkezett ellenem az elfogatási na- 
rancs. A jo fiuk felajánlották, hogy, ha lehet, szökjem men
ők majd úgy tesznek, mintha elkéstek volna.

Tudattam a dolgot házigazdámmal Kamke úrral. 
Jo barátaimmal egyesülve kieszközölhetek megszaba
dulásomat s igy az 1846-diki september 22-én ismét Pá 
risban valék, melyet 4 év előtt elhagytam. Hazámban
Lengyelországban sem találtam semmi vigasztalót_je-
gyezgettem ez éleményeimet, olykor-olykor hallva csak
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szegény elfogott társaimról, kiknek egy része már meg
halt, vagy még ott szenved — Isten legyen irgalmas az 
élőknek és halottaknak egyaránt!

(A Revue des deux Mondes-ból).

&  í a s ü h a .
Regény

B A L Á Z S  S Á N D O R T Ó L .

MÁSODIK FEJEZET.
B w g s tt a f ® y á f ® s t

( F o ly t a t á s ) .
(Csóka János elhagyja a fővárost, vidékre utazik,s ezzel, 
egyszersmind megkezdődik a „v issza tér t f e c s k e “ 

története).
Nehány nap mulva a lesújtó újdonság hirül- 

vélcle után Csóka barátunk szomorú arczczal per- 
czegteté tollát szo
kott helyén az iroda 
zugában, vagyonál- 
lási és becslési ki
mutatásokba ipar
kodván belefulasz- 
tani sötét emlékeit.

Szomorú őszies 
esős délután • volt, 
mi oly jól öszhang- 
zott kedélyhangula
tával s a sötét szo- 
bácskával.a hol min
dig ősz és unalom 
tanyázott , melyet 
még Csóka fiatal cim
borái sem voltak ké
pesek felviditni él- 
ezeikkel és tréfáik
kal , miken Csóka 
barátunk valaha ma
ga is mosolygott, de 
miket most olyan 
helyteleneknek és 
kegyetleneknek ta
lált. Azt hitte a jám
bor, hogy az em
berek mások fáj
dalmai iránt kegye
lettel kötelesek, mi 
több, azt meg is kell 
sejteniük. Mert ő 
szokott hallgatag— 
ságánál fogva sen
kivel sem közié szi
ve bánatát, s való
ban helyesen is 
cselekvők, mert hi
szem mit is várhat 
egyebet a panasz
kodó fájdalom, mint 
hogy szemtől szem
be kikaczagják és 
kigiinyolják egy- 
ügyűségét.

Szótlanul tűrte 
tehát társai bántó 
vidámságát, s foly
vást és nagy buz
galommal építgette 
a betülélrákat, köz- 
be-közbe nagyokat 
sóhajtva , miket azonban, hogy társai előtt titokban 
maradjanak, nagy furfangossággal fele utjokban ásí
tásokká alakított át.

Egyszerre csak a terembe vezető szárnyajtó 
felpattan, s az/irnok uraknak alig volt idejük ünne
pélyes kifejezést ölteni arczaikra, midőn hangos ha
hotával és ropogos czipőivel személyesen a méltó- 
sá^os főnök ur állott előttük. Azaz hogy tulajdon
képen Csóka barátunk előtt, ki ennélfogva1 tollát 
képzelhetőn sebességű vágtatásra sarkanytyúzta.

A főnök ur darabig szótlanul bámulta Csóka 
barátunkat, azután egyszerre még hangosabb ne
vetésben tölt ki. s azt kérdezte Csókától, hogy hát 
szerelmes a fráter? Mi?

Csóka ijedten pillantott a nagyságos urra s 
arcza egy perez alatt a szivárvány mind a hét szí
nét végig váltotta, mig végre oly fehérré vált, mint 
betűlétráinak talapzata, vagy mint méltóságos el
nök urának inggallérja, mely emberi emlékezet óta 
legfehérebb volt a természetben.

mintegy néma szóval intve az írnokokat,hogy resz
kessenek. a megszólalásig hasonlítottak a római 
R betűhöz.

Csóka mintegy beszélő gép, melynek rugóját 
megnyomták, vagy mint egy delejes álomba ringa
tott famulus a mester szavára gépileg kérdezte, 
hogy Én-e ? s azután hangja ismét értelmetlen hör- 
gésben halt el.

De az elnök, kinek kövér homlokán az R betű 
mindinkább határozottabb alakot nyert, nem ismert 
kegyelmet, s rettenetes hangon harmadszor is is
médé :

— Nos hát kapok-e végre feleletet? Mi?
Csókának mintegy villanyozott hullának aj

kai újból megmozdultak ugyan a parancsszóra, de 
hangot adni már képtelen volt. Homlokát veríték

lepte cl, s még arra 
is alig volt ereje, 
hogy talányos szinü 
zsebkendőjét előke
reshesse.

— Mondok én va
lamit fráter, iivolté 
az elnök, mintha már 
nem is ajkaival ha
nem a homlokán lévő 
R betűvel beszélne, 
mondok én valamit, 
a mit jó lesz egy
szer mindenkorra 
figyelembe venni. 
Ha maga vén bolond 
létére szerelmes hi
stóriákba elegyedik, 
ahoz semmi közöm, 
feltéve hogy az iro
da falai közé ép el
mét hoz magával. 
De hogy maga ne
kem a hivatalos ok
iratokba oda nem 
való haszontalansá- 
gokat firkálgasson 
s confusiót csinál
jon, azt nem tűröm, 
s ha még egyszer 
előfordul: elcsapom, 
érti ? elcsapom!

E szavakkal az 
elnök elszánt és 
minderre kész arcz
czal széttépte a ke
zében lévő papír
lapot, s darabjait a 
rémültében lélegzc- 
ni is alig bíró Csóka 
asztalára dobta. — 
Azután oly harago
san kezdett a szo
bában járkálni, hogy 
a megriadt írnokok
nak úgy tetszett, 
mintha egész lényp 
R betűvé alakult 
volna át. Még czi- 
pőinek méltóságos 
nyikorgásai is min
dig R-t kiáltottak.

— Elcsapom! üvölté ujbóflkevés szünet után. 
elcsapom, valamint elcsapom, mondá czipőinek gyor
san ismételt R-jei mellet hirtelen a többi Írnokok 
felé fordítva villámokat szóró tekintetét, — vala
mint elcsapom...

E pillanatban a rettenetes R betű mintegy 
varázs érintésre egy másodpercz alatt tovatűnt a 
kövér homlokról, a tekintélyes bajusz aljára édes 
mosoly simult:

Cllens lépett a szobába.
— Alázatos szolgája! alázatos szolgája! Jó 

reggelt kívánok! Mily ritka szerencse Pesten ! Ké
rem méltóztassék.

Az elnök urnák e szapora köszöntgelése a 
most érkezettet nem engedé szóhoz juthatni: alig 
mondhatott egy egyszerű jóreggelt, az elnök sür
gölődő forgólódó hajlongásai által már a terembe 
vezető szárnyajtókhoz volt sodorva. De bármily 
fürgék voltak is az elnök ur hajlongásai, az ide
gennek sikerült legalább- egy inásodperezet meg

tolt tegyem ssegémy Szabó Jakab  ? — ettged,

len társaira, s ha e pillanatban képes volt valamire 
gondolni, úgy bizonyosan arra gondolt, hogy mint 
valami bagoly ugyan miért viraszJgatott ő sokszor 
féléjszakákon át, csupán csak azért, hogy liáládatlan 
korhely czimboráinak mulasztásait pótolhassa ?

— Nos hát kapunk-e választ? mi? kerdé 
újból az elnök, nagyot suhintva a kezében levő iv- 
papirral, melyen Csóka elképzelhető megriadással 
saját kövér betűit ismerte fel.

— Én ? hebegé a megrémült Írnok, s hangja 
elhaló mennydörgésként értelmetlen hörgésben 
rezgett el.

—  Igen is frálerséged. Hát mit firkáltunk ir- 
káltunk ide a Majorosi-féle becslési kimutatásba ? 
Mi ? Ez utolsó minél az írnokok ajkai, mintha csak 
rögtöni gutaütés érte volna mindnyáját, egyszerre 
elhaltak, mert a méltóságos elnök ur arczárói tova
tűnt minden mosoly s kövér homlokán ismét elfog
lalták helyüket amaz irtózatos ránezok, melyek

Az elnök még reszelősebb futamokban ismétlé 
kérdését s felbátorító leereszkedéssel hordozta kö
rül tekintetét mélyen papírra sütött szemű rabszol
gáin, akarám mondani, fráterein.

Az írnokok, kik a méltóságos elnök ur tekin
tetét csakúgy megérzék mint a napsugarakat meg
érezték volna, ha ugyan e büszke aranyos madár
kák csillogó szárnyaikat nem féltenék annyira e sö
tét zug piszkos porától, elérkezettnek látták az időt, 
kifejezni hódolatukat a méltóságos elnök ur jól si
került éleze felett, s oly trombitaszerü röhögésben 
törtek ki, minőket csak a bérkocsiállomásokon hal
lani viharos erős időben, midőn a gavallérok a házak 
bejáratai alá menekülnek.

Csóka mitsem volt képes válaszolni, csupán 
csak egy fájó szemrehányó tekintetet vetett kegyet-
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menteni arra nézve, hogy a szobában körültekint
hessen. Körül is tekintett és tekintete egy szempil
lantásig Csóka János barátunk arczán akadt fel. A 
gondviselés úgy akarta, hogy a két férfiú tekintete 
találkozzék. Mindkettő arczán élénk meglepetés és 
fürkésző töprengés volt olvasható. De e pillanatban 
az elnök uj rohamot intézett és az idegen kényte
len volt a terembe hátrálni.

Csóka nehány perczig a nagy szárnyajtókra 
bámult, mintha azoktól akarta volna megludakozni az 
idegen kilétét. De ezek, ha tudlak is valamit a do
logról. konokul hallgattak, Csóka barátunk pedig e 
pillanatban sokkal szerencsétlenebb és izgatottabb 
volt, sem hogy emlékei közt sikerrel kutathatott 
volna. Tudta, hogy ismeri az idegent, hogy bizo
nyára nem először látták egymást, de hol? mikor?

Töprengéséből suttogás és elfojtott nevetés 
riaszták fel. Czimborái voltak, kik élezeket faragtak 
az őszi rózsákra és téli ibolyákra, s nagy kíváncsi
sággal tudakozták egymástól, hogy vájjon ki lehet 
ama boldog tündér, ki e csodálatos második ta
vaszt teremtette ?

Csóka mit sem szólt, csak keservesen sóhaj
tott s egy hosszú fájdalmas s szemrehányó tekin
tetet veteti társaira, mi közben apró szürke szemei 
süni gyöngyökkel teltek meg.

E néma türelem és megadás a helyett hogy 
részvétre lágyította volna a könnyelmű ficzkókat, 
még kegyetlenebbé és vakmerőbbekké tette őket s 
mind világosabb és metszőbb élezekre bátoritá. Egy 
tejfelképü suhancz (kiért, közbevetöleg legyen 
mondva, Csóka barátunknak legtöbbet kellet éjsza
kázni) épen annyira mént. hogy közvetlenül hozzá 
intézte szavait.

— No hisz ugyan jó barát és szép cziírrbora 
vagy Csóka koma,hogy ily fontos újdonságot máso
dik kézből kell megkapnunk! Hát mond csálf+ szép- 
e a boldog választott? gazdag? Remélem, hogy ha 
háziúr leszesz, fentartasz legalább egy emeletet ba
rátain számára ? Én mindenek előtt ajánlkozom vő- 
fénynek és később természetesen házibarátnak, föl
téve hogy szép a menyasszony. A min egyébiránt 
kétkedni is valóságos istenkáromlás !

E szavakat uj röhögési kar követte; az Írno

kok rendre felajánlották magokat házibarátokul a 
mondott feltételek alatt, kikötvén egyszersmind, hogy 
jó legyen a konyha.

Ez több volt, mint a mennyit még a Csóka 
türelme is elviselhetett volna.

— Miért bántotok engem — mondá szokott 
szelídségével — én soha nem vétettem ellenetek. 
Kit sértettem meg valaha közűletek? Nem valék-e 
kész mindig bebizonyitni barátságomat, ha teheték 
valamit? Miért bántotok engem?

Csóka ez egyszerű szavai rögtön elnémítot
ták a társaságot. Hisz oly fiatalok voltak. Darabig 
szótlanul irt mindegyik azután lábujjhegyen, hogy 
a léptek zaja a terembe be ne hallassák, Csóka asz
talához járultak, megszorították kezét, bocsánatot 
kértek s kijelentették, hogy az egész csak tréfa volt, 
s épen nem' akarták megsérteni.

Csóka oly szives készséggel megbocsátott, s 
még ő kért engedelmet, ha netalántán megbántotta 
volna őket.

Alig állott helyre közöttük a béke, alig su
hantak vissza az írnokok asztalaik mögé, midőn a 
terem ajtaja újból megnyílt s azon az elnök ur haj— 
longásai által iildöztetve az idegen látogató lépett 
a szobába.

Az elnök ur, úgy látszik, itt is csak kevés 
ideig akarta megtűrni őt. legalább folytonosan fe
nyegetőig hajlongott mögötte, de az idegen e 
perezben erélyes ellenállási hajlamot tanúsított s 
mind az elnök mindaz Írnokok nem kis meglepeté
sére a Csóka asztala előtt állást foglalt.

— Engedjen meg barátom (mondá kis idei 
fürkésző vizsgáigatás után, barátságos mosolylyal), 
de nekem úgy tetszik, hogy mi nem ma látjuk elő
ször egymást!

— Csóka János irodai rendes tag. Mutatá őt 
be az elnök méllóságos taglejtéssel.

— Én mint Csók Jankót ismerem Pápáról 
anno. . . anno. . .

— Anno 1832-ből — mondá Csóka nagy sze
rényen. Igenis ; akkor még Csók voltam.

— Jó ismeretségben voltunk; — mondá az 
idegen felvilágositólag a bámulásában hajlongani 
elfelejtett elnökhöz .— én ugyan már akkor nagy

diák, jurista voltam, ő pedig csak olyan kicsi diák. 
Hanem azért szerettük egymást, ugy-e Jankó ? (Azt, 
hogy iskolai mendicánsa volt, elég gyöngéd volt 
elhallgatni). Nem haragszik, hogy Jankózom, ugy-e 
barátom? Lássa olyan jól esik a fiatalság szép nap
jaira visszaemlékezni. Haj, azóta sok viz lefolyt a 
Dunán, mind a ketten megemberedtünk, megöreged
tünk. ámbár maga hozzám képest még csak gyerek. 
Házas-e már barátom ?

— Nem vagyok. Mondá Csóka eddig soha 
nem tapasztalt erélylyel.

— De ni ni, még meg sem kérdeztem, hogy 
hát rám ismert-e? Tudja-e ki vagyok?

— 0  Istenem, hogy ne ismerném meg, mondá 
Csóka egészen ellágyulva a visszaemlékezéstől, 
H é t u d v a r y  P é t e r  ő méltósága.

— Servus barátom — mondá Hétudvary ur 
kezet nyújtva az elérzékenyült Írnoknak. Szeretem 
hogy épen most találkoztunk, nekem épen egy 
olyan magaforma emberre volna szükségem. Eljön-e 
velem ? Majd csak megleszünk valahogy. Hogy mi 
foglalkozásra hívom, majd megbeszéljük négy szem 
közt. Nos hát fel csap-e?

— Fel — mondá Csóka oly legkisebb ingado
zás nélküli gyors elhatározással, mi nem csak irnok- 
társait hangolta le, hanem magát az elnök urat is 
megdöbbenté, nem kis mértékben találván sértőnek 
e gyors eltökélést.

— ügy hát barátom, azonnal jőjön velem, 
mert én holnap reggel indulok, s tudom, hogy ma
gának is csak van egy kis elintézni valója. Ha ugyan 
elnök urnák nincs ellene kifogása?

— Ma épen utolsó van, — mondá az elnök 
oly hangulatban, midőn már még cliens jelenlété
ben is derengeni kezdtek homlokán a rettenetes R 
körvonalai — mehet.

Valóban utolsó volt, s azért Csóka barátunk 
nyugodtan vette kalapját, esernyőjét, kezet szorí
tott elbúsult pajtásaival, mélyen meghajtotta magát 
az elnöki R előtt s lassú léptekkel követé uj párt
fogóját.

Szive oly könnyű, — s mégis oly nehéz volt.
Örült is, — de sírni is szeretett volna.

(Folytatása következik.)

V e

Iskola és egyház.
— A magyarországi reál-iskolai tanárjelöltek 

ezentúl nemBécsben hanem idehaza fogják letenni vizs
gáikat.

Egyleti tudósítások.
— A nemzeti képtár-egylet közelebb M a r k ó  

Károlynak „Nympbák vadászaton“ czimü remek művét 
vette meg. A közelebb elhalt S t é r i o képeiből is fog 
venni, hogy igy az egyletben mindegyik művészünk leg
alább egy jeles munkájával legyen képviselve.

— A Sz.-Istváu-Társulat eddigi első igazgatója 
ft. ív á d a s Rudolf ur Győrött iskolai főigazgatóvá ne
veztetvén ki, helyét ideigl. ft. Hopf János ur másodel
nök töltendi be a „Katói, néplap“ szerkesztésével pedig 
nt. S z a b ó k y Adolf tanár ur bízatott meg.

— H o rn o n  liá n , gr. S z t á r a y  Viktor indít
ványára takarékpénztár fog felállittatni. Mindig öröm
mel teszszük közzé azon híreket, melyek hazánk egyes 
városaiban valamely közhasznú intézet alapításáról 
szólnak.

Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Gyulai Pál, az irói segélyegylet titkára, űz egy

let javára minden évben album ot szerkesztend, mely
nek szépirodalmi tartalmán kívül a tudományos és is
meretterjesztő munkálatokjelentékeny részét képezendik. 
A vállalat terve most már munkálatban van.

— Fiatal íróink az ephemer hírlapi munka mel
lett, mint örvendetesen tapasztaljuk, önállólag is mun
kálkodnak. F a r k a s  Albert „Nápolyi Johanna“ czimű 
tragoediát adott be a nemz. színházhoz. U r  v á r  y La
jos pedig „A termek titkai“ czímű regényt irt.

— Emich Gusztáv kiadásában rövid idő múlva, 
igen érdekes könyvecske fog megjelenni diszkiállitásban. 
Ez a „Menyasszonyok könyve“, melyet a külföldi ilyen 
anthologiák mintájára, nagyobbára az újabb lyra gyön
gyeiből, mint halljuk, egyik nevesebb Írónk szerkeszt. 
Szép ajándék lesz a boldog vőlegényeknek és szerelmes 
menyasszonyoknak.

— Pollák Károly nyomda felállithatására kapott 
engedélyt, ezzel kapcsolatban uj lapok keletkeztéről is 
beszélnek.

— Robonyi és Tétényi 0. urak egy magyar ke
reskedelmi- és iparközlönyt indítanak meg, mely havon
ként háromszor fogna megjelenni, e szakma, úgy tudjuk,

g y e s  r o v a t  o k.
az irodalomban még eddig nem volt betöltve, s lelkes ke
reskedőink bizonyára figyelembe veendik.

— Közelebb két önálló kötet jelenik meg az iro
dalom két régibb munkása műveiből. L a n k a  Gusztáv 
„Költeményei“ és G y u 1 a i Pál „Beszólyei.“

— Újólag figyelmeztetjük a szülőket és nevelőket 
a „Gyermekbarát“-ra. Ez irodalmunkban hiányt pótló, 
hasznos kis közlöny, most küldte szét uj előfizetési fel
hívását — iránya, tartalma a régi marad s előfizetési ára 
öt hóra csak 2 frt.
Kereskedelmi, gazdasági és ipar moz

galmak.
— A „P. N.“-ban egyik tekintélyesebb gazdasági 

írónk a M ac C o r m ic k  északamerikai gyámok arató- 
és kaszáló-gépére teszi figyelmessé a közönséget. E gép
pel f. hó 7-én szakértők előtt egy rákosi gazdaságban 
próba tétetett, s a gép mind kaszálás mind aratásra 
nézve kitűnőnek bizonyult be. Magyar gazdák megren
deléseket tehetnek Érkövy A. urnát — addig is, mig a 
gyámok Pesten bizományi irodát állít föl.

— Pest városa utczáinak kövezésére eddig már
90,000 irtot költött.

— A londoni világtárban a bányászati éreztermék 
és ásványok osztályánál hazánkfiai közűi sokan nyertek 
érmet; Láczai S z a b ó  Károly Sárospatakról a sel- 
meczi, szepesvármegyei, balonbányai, (Erdély) bányák 
vas- és éreztermékekért Paror és társa malomköveiért, 
továbbá R i e g e 1 Antal pécsi bányabirtokos porkő
szénből s összekötő vegyanyagokból készített igen tömör 
sajtolt kőszénért, stb.

— Kuusch Józzef ur, igen praktikus gondolatra 
jött, ugyanis a fővárosban „jószág és hazai termények 
országos adás-vevési ügynökséget“ állít föl. Ez a ter- 
ményelők és gazdáknak vásárlási s eladási ügyekben nem 
kis kényelmére leend.

Megjelent uj könyvek.
„Magyarország legújabb felosztása és tisztikara.“ 

Összeállító R. F. J. Pest, 1862. Müller Gyulánál. Ára 1 ft.
„A rejtett gyémánt“ dráma 2 felvonásban, Wiese- 

man érsek után fordította a győri „Kis Jézus“ papnö
velde irodalmi társulata. Győr, 1862. E dráma irányda
rab, épületes olvasmány és igen szépen van fordítva.

„Magyar nyelvtani katekizmus,“ irta Fischer N. 
Kérdés és feleletekben írott czélszerü tankönyvecske. 
Győr, 1862. Kiadja Hennicke Dezső.

Megjelent uj zeneművek.
„Kis művész“ II. füzet Bartalustól. Zongorázó 

növendékeknek készített kis magyar concertmunka , 
melynek preciz eljátszásával a kis növendék kimutat
hatja ürességét. Általában Bartalus e szerzeményei 
már első megjelentükkor nagy tetszésben részesültek, s 
bizonyára valamint e Il-ik, úgy minden újabb füzet szíve
sen látott leend. Kapható Rózsavölgyi műkereskedé
sében.

Nemzeti színház.
—  Saison morte — és igy ki követelne elevenséget 

a mi szinházu nktól ? Beck ur folyvást szép sikerrel ven
dégszerepei — noha — közönségünknél a tetszés nincs 
a számmal egy arányban. A legújabb játékrend szépeket 
ígér — ott látjuk kitűzve Shakespeare IV-ik Henrikjét, 
és Hugó Károly „Báró és bankárját.“ Az uj tagok közt 
a bar csak ideigl. szerződtetett N agy Luiza kisasszony 
vonta magára, nem annyira a köz-, mint nehány referens 
figyelmet. Nyakra-főre bántják, rójják — sőt egy .da
rabban többféle (még pedig igen szép) ruhában jelenvén 
meg — rögtön viczczet csináltak belőle; igy vagyunk 
K o y á c s  Gyulávál, ezért meg egynémely, lap minden 
elot interpellált: hogy — miféle dolog az, hogy ez az 
ember a színháznál van ? Épen nincs igazsága. Kovács 
Gyula, mindazon külső kellékekkel bir, melyek folytán 
hozzá reményeket köthetünk — többször» bebizonyitotta, 
hogy szerepei körül helyes felfogása, értelme is van — 
ot csak segedszerepekre szerződtették, s ezeknél helyt 
all, — hogy nagyobb parthiekben léptetik föl — az ko- 
koransem az o hibája, azért még bátran használható 
tagja az intézetnek— s hajó előre élném riasztják és sze
repköret megtalálja, jeles színész válhatik belőle.

Budai népszínház.
— Az üres padok előtt tartatni szokott előadá

sokról úgy sem sokat szólhatnánk — megemlítjük e he
lyett Áldásy ur, bizottmányi tag nyilatkozatát, melyben 
kifejti, hogy az alapítási és fenntartási öszvegek közt 
mily különbség van, amaz a bizottmány kezébe íoly épít
kezés, beruházás, stb. költségek fedezésére, mig emez 
az igazgatóhoz küldetik a tagok stb. díjazására. A segé
lyezés még mindkettőre nézve szükséges annál is inkább, 
mert a bizottmány egyes tagjai részint készpénz, részint 
hitelben eddig 15000 frtot áldoztak s ez öszeg csak is a 
még künn levő 2000 gyüjtőív beküldésével kárpótolható. 
Annyi bizonyos, hogy a népszínház még mindig néni 
szűnt meg vakolatlan szemrehányás lenni.

PEST, 1862. NYOMATOTT ENGEL ÉS MANDELLONÁL




