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Nagy nevek örökösei az 
apa dicsőségével, nevének 
dicskörével, nagy köteles
ségeket is örökölnek.

Ama fiatal ember, kinek 
sikerült és ,hű arczképét 
mai számunk hozza, a „leg
nagyobb magyar“ g r ó f  
S z é c h e n y i  I s tv á n  
ifjabb fia. ki dicsőült aty
jától a legfényesebb ne
vet és legragyogóbb ér- 
demkoszorut nyerte örök
ségül.

Dicső örökség! súlyos 
örökség!

Nehéz és szent köte
lességek, miknek öntudata 
oly könnyen elbátortala
níthatja a fiatal szivet, — 
de egyszersmind forrásául 
szolgálhat a legnemesebb 
becsvágynak, s ösztönül 
a leghazafiasb tevékeny
ségnek,

A haza és nemzet figye
lemmel kiséri a dicsőült 
látnok örököseit, remélve 
és megvárva tőlük, hogy 
folyvástszemük előtt tartva 
dicső atyjuk példáját, 
nyomdokaitkeresendik fel, 
s folyvást hatva, folyvást 
küzdve, habár még most 
kisebb hatáskörrel és ered
ménynyel is, mindig friss 
virággal diszitendik ama 
talapzat zsámolyzatát, me
lyen atyjokorjás szobra áll.

Minden jel oda mutat, 
hogy e szent név örökösei ismerik kötelességüket, 
s érzik ifjú vállaikon örökségük súlyát.

Mig a nagyobb, szintén fiatal még, már a tör
vényhozó teremben székkel bir, addig a fiatalabb a 
közélet más terén adá nem egy jelét tevékenységi 
ösztönének és hazafias buzgalmának. — Már is

Életrajzotnem adhatunk 
róla. Nem akarunk ideje
korán előlegezni a jövő
től. Nyilvános pályájának 
csak első lépcsőjén áll 
még, s a mi jelét hazafias 
buzgalmának és tevékeny
ségének eddig adá, az csak 
mind sokat Ígérő hajnala— 
kint tűnik fel csupán egy 
dicső.eredményekbcn gaz
dag pályának, minőre hi
vatva van.

Legújabban a budai nép
színház választmányának 
elnökévé lön.

Íme itt a tér, itt az al
kalom, egy hozzá, egy ne
véhez méltó ténynyel je
lölni meg pályája kezdetét.

Budán állandó magyar 
színészet!

Oly fontos szép vív
mány lenne ez, melyet ki- 
küzdeni méltó feladat azon 
szent név örököséhez, 
melynek dicsősségét épen 
ott, e most oly szomorú 
épület közelében hirdeti 
amaz orjás mű, mely fő
városunknak legnagyobb 
büszkeségét képezi.

A lánczhid arszlányai 
búsan tekintenek e dísz
telen szegény házra. A 
nagy fény mellett, e nagy 
árny méltán elszomorítja 
a gondolkodó hazafit, a ki 
érzi és fölismeri hordere- 
jét azon ténynek, melyet 

e háznak itt képviselni kellene. -  Gr. Széchenyi 
Ödön ismeri azt, és meg vagyunk győződve, hogy 
nem nagy utógondolat nélkül vállalta el ügyeinek 
vezetését.

Apa és fiú dicsőssége mily szépen egészíte
nék ki egymást!

több nemes intézmény köszöni neki léteiét, egy 
egész kis csapat árva gyermeket mentett meg a kol
dulás nehéz és szomorú kenyerétől, alkalmat adván 
nekik munkához szokniok, ő alapította a magyar 
csolnakdát, s újabban tűzoltó egylet felállításán fá
radozik.
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U berfir
történelmi rajzához toldalék.

Érdekkel olvastuk Libéria történelmének vázla
tát, s sziveink változó érzéseivel kisértük az átkozott 
rabságból kiszabadult; a polgári szabadságért küzdő s 
szenvedő fekete testvéreink viszontagságait. Mert a né
pek sorsával már úgy vagyunk ám, mintha az egyszer
smind saját szivünk sorsa volna. Ha Ők szenvednek, szen
ved szivünk is, ha ők boldogulnak, szivünk is boldo
gabbnak érzi magát. Valóban néha úgy látszik, mintha 
a csaták js, melyek a népek és elnyomóik közt folynak, 
a mi szivünkben vivatnának. Ezen sajátságos részvét 
nem egyéb mint hatása és szelleme ama rokouszenvnek, 
mely az emberészettel azonos, s a melynek sugallata az 
az eszme: hogy a népek és nemzetek egy család tagjai s 
arra törekedni kötelesek, hogy őzen átalános egység akadá
lyait és ellenségeit, a mennyire lehet, közös erővel elhá
rítsák és legyőzzék. így történik aztán, hogy minden 
nemzetnek, mely szabadságért, jobblétért küzd, tettel 
segíteni szeretnénk, de mivel ez legtöbbnyire lehetetlen, 
nem marad más mód hatalmunkban, mint a részvét, a 
rokonszeuv érzelmei; tehetlenségiinkben tehát ezeket 
szenteljük neki mintegy pótlásul azon segélyeszközök 
helyett, melyekkel istápolni őt szükségében annyira óhaj
tottuk volna.

Ezt Libériára alkalmazva, lelkünk már azután 
kérdezősködik, hogy hát boldógabbak e a rabságból ki
került s szabadtársaságba dicsőségesen egyesült, ellensé
geiken győzedelmeskedett, s nagyhatalmak részéről füg
getlen államnak elismert négerek? Van e olyan és annyi 
földjük, s ehez annyi értelmük és szorgalmuk, hogy 
annyagi jólétüket eszközölhessék s biztosítsák. Olyan ok 
e összes intézvényeik, hogy szellemileg is haladhassa
nak ? Elkerülték e azt a valamit, mi más szabad nem
zetek alkotmányai vagy intézményeiben embertelen vagy 
egyébkint kártékony ? Vagy iktattak e valamit törvé
nyeik közé, mi az eddigi törvénykönyvekben hiányzik 
és az emberiség üdvére még is nélkülözhetlen ? Végre 
nyit-e Libéria állama kilátást arra, hogy a fekete fajra 
civilisálólag inkább hathasson mint akár mely fehér fajta 
nemzet? Ezen s ilyen kérdésekre kellene nekünk még fe
lelet, hogy a feketék ez uj szabadtársaságáról némileg ki- 
kerekitett s megnyugtató legyen tudomásunk.

Ily feleletek fejében szolgáljanak vészemről a kö
vetkező adatok.

Libéria területe felülmúlja Bajorországét, több 
mint 1500 négszög mfdet tartalmazván. Ez igy volt már 
1852-ben s máig bizonyosan jelentékenyen toldatott meg. 
Ugyan ez tehető fel a népességről is, mely az érintett év
ben, a szabad bevándorlótokat és a csatlakozott benszü- 
lötteket összevéve, már a 300,000-et meghaladta, mely 
népességről azonban az jegyzendő meg, miszerintaz szá
mos törzsből áll, melyek nyelvek, szokások, életmód sőt 
véralkat tekintetében egymástól különbözők. A neveze
tesebb törzsök ezek : 1. Fey v. Veyak. 2. Dey-fiak. 3. 
Bassák. 4. Linuk. 5. Krufiak. 6. Setrakru. 7. A Halászok 
és Nifuak.

Ennyi nép ekkora darabföldön csakugyan lehetne 
képes állami s társadalmi boldogságra szert tenni, főleg 
midőn alkotmánya is olyan, hogy szerinte a nép önur , 
önkormányzó, öngazda, öntanitó stb.

De lássuk hát a libériái föld minőségét ? Erről 
1825-ben igy szónokolt Ashmun apa fekete testvéreihez: 
Testvérek! Ha földeteket kellően mi vélitek, ez lehetend 
szabadságtok, vagyonosságtok, s jólétetek kiapadhatlan 
forrása. Ha akarjátok és az isten megsegít, oly szeren
csésekké v álhattok, mint ezen a földrészen csak lehet
séges. Lapályos termékeny földetek nektek évente két 
gabnaaratást ad, azonfelül burgonyát, zöldségeket oly 
mértékben, mint Amerikában az első osztályú föld. 
Ugyanaz termi nektek a legjobb minőségű kiviteli ter
ményeket. Egy hold földről szedhettek egy tonna, 20 
mázsa arrógyökeret (a legtáplálóbb lisztanyagu növény, 
uarantha arundinacea). Négy hold föld hoz nektek ká
véval beültetve, 200— 300 dollárnyi jövedelmet. Ha pa
muttal csak félholdat ültettetek be, az már egy egész 
családnak nyújt ruházatára valót; pedig a munkát, mely 
hozzá kívántatik, a nők és gyermekek végezhetik. Egy 
czukornádas hold egy egész családot lát el czukorral. 
Ha egy hold földét gyümölcskertté változtattok, sokkal 
több písáng, banán, narancs, czitrom, guava, ananas, 
pawpawt s niás gyümölcsnemet hoz, mint magatok fel
emészteni képesek lennétek. Kilencz hónapon át fris 
zöldséggel élhettek évenkint, és a ki alacsonyabb vize
nyős földjeit czélszerüen megnöveli, annak elegendő rizs
kásája fog teremni nemcsak háza, hanem a kereskede

lem számára-is, mint ezt a folyók mentében fekvő s nö
velt telepitvények vizenyős földjei bizonyítják.“ Ashmun 
atya e beszédéhez nem kell magyarázat ugyan, azonban 
a statistika 1853-ig azt még ezekkel toldja meg.

A Sz. Pál folyama partjai már 1853. elején csinos, 
ízletesen épült házakkal, pedig köztük kétemeletüek is, 
12 mértföldnyire, úgy szólván, büszkélkedtek. E lak
házak körül paraszttelkek 30—50 holdnyiak diszlének. 
s több helyütt egész helységeket képeztek. Földjeik ter
mékenysége akármelyik földével vetélkedhetik a világon.

/  ¿Libéria kiviteli és világüzleti áruczikkeiül mara- 
danduak : a rizs,gyapot; czukor és kávé; másodrendüek, 
s mellékesekül pedig: a pálma-olaj, yams, borsnemek, 
földi-dió, festékfanemek, stb. ípiket ott a természet ma
gától terem, mint a naptáritok közti földeken szokta. 
Sok ily becses tárgy jelenleg még alig gerjeszt figyelmet, 
melyek később nagy jelentőségű tárgyakká nőhetik ki 
magokat az ipar és világkereskedelem mezején.

A f ö l d i  d ió  1848-ban 103778 frt sterl. érté
kig vitetett ki. E dió nemesebb, tisztább olajat ad a leg
jobb florenczi faolajnál. — P á l m a o l a j  kivitetett 
18537 évenkint 700,000 sterlinggért. E  fa Libériában 
vadon terem, keresete és kelete évenkint növekszik 
Európában szintúgy mint Amerikában. — A f e s t é k -  
fá k  főleg az úgynevezett c a m v o o d ,  azután égy 
vörös fajta, meg a b a r w o o  d, valami 12mfdnyi erdőt 
képeznek befelé egy darabban. Ez még egészen érintet
len kincs. Camfából egy liverpooli ház egy évben 50,000 
dollár árát vitt ki. Az e l e f á n t c s o n t  az egész ten
germelléknek egyik főüzleti czikkje. A g u m iS en eg a l  
melletti erdőkből évenkint szinte százezreket jövedelmez. 
Az a r a n y p o r  a mennyiben dél felől a Bénin partjai
ról Libérián keresztül szállittatilc, szinte százezreket hoz 
be. Ezekhez járulnak még más belföldi nyers termények, 
mint: b ő r ö k , főleg k e c s k e b ő r ö k ,  s z a r v a k ,  
b o r s ,  gyöm bér, arrow gyök ér, réz, m ah agon ifa  
t h e  a f a  és g a m b i a f a  stb.

A g y a p o t  a legszebb fajta, évente két szűre 
tét ad, és 12—16 évig szakadatlan és bőven terem. A 
k á v é c s e r  j e vadon terem, főleg a Monserado folyam 
déli oldalán terjedő dombos földeken, a legbővebb meny- 
nyiségben. Évenként egy szüret bizonyos, s egyes fáról
4—10 font kávébab remélhető. — A r i z s f ö l d e k  
idővel tán az egész nyugati Indiának piaczait fogják el
láthatni ezen Libériára nézve áldásos termékkel. — A 
c z u k o r  n á d  itt a legbujábban nő. A fagytól soha 
sem kell ezt félteni, s termékenyebb mint az amerikai 
unió déli államaiban. A vadon termő i n d i g ó n a k  
is igen szép jövője vagyon. — A d r á g a  f á n a k  vala
mi 40 neme diszlik egész rengeteg erdőkben, és ezen 
megbecsülhetlen kincsek kizsák mányolására csupán ke
zek, eszközök és akarat hiányzanak. A növekedő népes
ség, az értelmiség haladása, s a behozandott vagy terem
tett tőkék majd meg fogják nyitni e kincsek tárait, el- 
árásztják velők a világ piaczait, és emelendik az uj ál
lam kereskedelmét, jólétét, miveltségét és hatalmát, mi 
minden most mégesak mintegy bölcsőben pihen.

A föld ilyen minősége azonban, egymaga nem ve
zethetné jóléthez, és társadalmi boldogsághoz a néger 
respublica népeit, ha Libéria a n é p n e v e l é s t  nem 
tűzte volna ki főczéljáúl, és azt, meg annak módját és 
költségeit alkotmányának pontjai közé nem szőtte, s igy 
nem szentesitette volna. Libéria alkotmányának alapel
veinek egyike az : szabad polgárainak nemcsak, hanem 
a szövetkezett, és csatlakozott fekete törzsök gyerme
keit is az állam költségein tanittatni, és magára a f  ö 1 d- 
m i v e l é s r e ,  m e g  i p a r o s s á g r a  is' neveltetni, 
továbbá e czélra külön hivatalnokokat nevezni, gyakor
lati telepitvényeket létesíteni s berendezni, utazásokat 
eszközölni, alapítványokat valósítani, ezt mind az állami 
költségvetés rovataiba felvenni, és fedezésére a közfinan- 
ciában pénzalapot teremteni, úgy hogy ennélfogva ezen 
uj állam valódi nevelésoktatási jellemet öltött, és pedig 
oly mértékben, modorban, és elvben, milyent a többi ál
lamok léteiében híjába keresünk. Ez a legmagasztosabb 
elv és eszme t. i. az államot e g y  családdá fejleszteni, 
melyben miuden tagnak csak mint munkásnak legyen 
érvénye, meg polgári s emberi méltósága és joga.

Nem akarom a Libéria mindennapi, vasárnapi, 
esti, közép és főtanodéinak statistikájával untatni az ol
vasót. Csupán azt mondom röviden, hogy az örvendetes. 
A hol csak keletkeznek némi lakás és telepitvény cso
portok, már nyomukban van a tanoda is, az ő tanítói s 
tanítónői s tanítványaival. E tekintetben nem csak a kor
mány kitünően munkás az állam nevében, hanem a szá
mos egyház és egyesület is. Erről a hires földrajziró 
Ritter igy nyilatkozik: Már az is mily szivemelő benyo
mást tesz az utazó emberbarátra, ha a gyarmat földén

mindenütt a pálmák árnyékában a sz erecsen álam és 
fajból való tanítók és tanítónőket tisztességes kunyhók s 
házikókban látja, a kiirtott erdők tisztásain, ker- 
tecskék közepette tevékenységben, munkásságban, isko
láikban oktatgatva, s könyveket olvasgatván, melyekkel 
kis könyvtáraikat tengerentúli barátjaik szíveskednek 
ellátni, s mely könyvek ott, ritkaságuk miatt egészen 
más szellemi értékkel bimak, mint nálunk a könyvekkel 
tulárasztott Európában.“ Ennyit Ritter; mi pedig, mivel 
úgy óhajta szivünk, azon reményben élhetünk e tekintet
ben, hogy Libériának szabad szerccsen népe a tudomá
nyokban is fog örvendetesen, s nagy léptekkel haladni, 
és ezáltal is jobb jövendőjét siettetni.

Mind ezen előnyökhöz ha még a libériái a l k o t 
m á n y  főpontjait sorozzuk, melyek 1) egy elnök, 2) ál
lamtanács, 3) népképviselet, 4) a katonaság alá rendelt
sége a polgári hatalom alá, 5) esküdtszékek. 6) a tör
vénykezés nyilvánossága, 7) vallástürelem, 8) szabad
sajté, 9) rabszolgaság tilalma, 10) népnevelés, 11) köz
ségi mint állami önkormányzat, 12) honvédi kötelezett
ség 16—50 évig stb. Ha mondom még ezeket is soroz
zuk az eddig előadott előnyökhöz, méltán fejezhetjük 
be ugyancsak Ritter szavaival az értekezést: „Édes ta
pasztalás, és tudat az, a jobb emberre nézve, hogy ama 
földön, hol évezredeken át csupán a rablás és öldöklés 
divatozott, a sassafaméreg és tűzpróba ezer meg ezer 
emberáldozatot követelt évenként, a kényuralom zsarno
koskodott s az összefogdosott és vadászott rabok, tíz
ezer számra, gyermekestül, marhaként vitettek tengeren
túli vásárokra — jelenleg béke, szabadság, tulajdon s 
egyre növekedő családi jólét uralkodik, a polgárosodás 
és emberiség mindinkább terjednek és gyarapodnak.“ — 
Mit mindent megfontolván, majd nem kedve kerekedik 
néha, komorabb óráiban, némely európai embernek, 
elrepülhetni ama szabad feketékhez, s inkább ott meghalni 
— szabadságban, mint itten élni — alattvalóságban.

N.

A hindu nők.
K le m m  után.

I.
Hindosztánban szintúgy mint Ázsiában egyebütt 

azaszokás, hogy a férfi ha körülményei megengedik, több 
nőt tart. M an  u törvénykönyve a bráma valláskövetői
nek a házas életre vonatkozó rendeleteketis tartalmaz. A 
bramának, ha tanítója házában a kellő kiképeztetést el
nyerte, meg kell nősülni s oly nőt venni: p, ki rangjához 
illő s vele vagy atyai vagy anyai ágon hatodiziglen nem 
rokon. Kerülnie kell az oly családot, a mely a . vallásos 
szertartásokat elhanyagolja, a melynek nincs fi örököse 
s a mely torz alakra hajlammal bir, tekintettel kell lenni 
még a nevére is és legyen fivére. A kiházasitásnak nyolcz 
neme van divatban. A leány akarata elleni erőszakos 
vagy álnok elrablás béke idején Manu törvénykönyvé
ben a legvétkesebb s galádabb tettnek van bélyegezve. 
Szinte ezen törvénykönyv jogtalannak ismeri a nők 
megvételét. Az atyának szabad ugyan leányának jövendő 
férjétől ajándékot elfogadni, de leányát eladni nem sza
bad. A menyasszony is fogadhat el ajándékot, de sokkal 
gyakoribb, hogy a menyasszony apja ád pénzt a vőle
génynek, vagy szülőinek. A szertartások igen sajátsá
gosak.

Ha a vőlegény nagyobb ranguakhoz tartozik, fé
nyesen jelenik meg; feldíszített elefántok nyitják meg a 
menetet, utánok a cselédség ünnepiesen öltözve s zené
szektől környezve. Néhányan pálma ágakat visznek, má
sok virágokat, színes papír lámpákat, zászlókat s ilyese- 
ket. Ezeket a vőlegény követi lóhátón vagy elefánton ülve 
s rokonaitól környezve.

A vőlegény mennyasszonyának ékszereket aján
dékoz, melyek gyakran igen értékesek. Miután az össze
köttetési szertartás végbement, a többnyire csak 7—8 
éves arát férjéhez szállítják, a hol azonban csak rövid 
ideig marad úgy 8—14 napig, a mely idő folytán azonban 
a vőlegénye nem láthatja. 8—14 nap múlva a menyasz- 
szony szülőihez visszatér s ott marad egy pár évig, s ez
alatt az idő alatt többször el-el viszik a férjéhez, mig 
végre végleg ott marad.

Manu törvénykönyve a férjnek azt parancsolja 
hogy neje iránt mindenkor a legnagyobb figyelemmel vi
seltessék.

A nők, igy szól Manu (III, 55) attyaiktól, testvé
reiktől, férjeiktől s ezeknek testvéreitől tiszteltessenek s 
ékesitessenek ha ezeknek szivükön fekszik a jólétük. Tet
szik az isteneknek az, ha a nők tiszteletben tartatnak és 
minden vallási cselekvény haszontalan ott, a hol a nők 
megvettetnek. Annak a családja, a ki rokonait sanyar
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gatja, szomoritja csakhamar tönkre jut, de azon ház, a 
melyben nem szomorittatnak folytonosan, gyarapszik. Ha 
valamely család női, a kikre a kellő figyelem nem for- 
dittatik, átkot mondanak a házra, úgy mind az, a mi ahoz 
tartozik, tönkre megy. Azért azon férfiak, a kik gazda
gok akarnak lenni, folytonosan arról gondoskodjanak, 
hogy a nők ékszerekben, ruhákban, élelemben, örömben 
és ünnep napokban fogyatkozást ne szenvedjenek. Azon 
család, melyben a férj nejével s ez viszont férjével meg
elégedve van: bizonnyára folytonos jólétben marad. Ha a 
nő nincs gondosan öltözve, nem vidámithatja fel a férjét, 
s ha ez nem vidám, nem lehetnek utódok. Ha a nő szé
pen van öltözve, ékes az egész ház, míg ellenkezőleg 
mindenen látszik a hiány.

Még egyéb szabályokat is ád Manu a nőkkeli bá
násmódra nézve (Y. 147). A leány, vagy menyecske vagy 
éltesb nő még saját lakásában sem lehet független. Gyer
mekkorában a nő attyától, nő korában férjétől, ha ez el
hal fiaitól függ; hanincsenekfiaiférjelegjközelebbirokonai- 
tól, ha ezek sem lennének attyának a rokonaitól, sőt ha 
atyai vér rokonai sem volnának, az uralkodótól; a nő
nek soha sem szabad függetlenség után törekedni. Még 
ha a férj más nőt szeretne is s ha nem bírna egyetlen jó 
tulajdonnal sem az erényes nőnek úgy kell őt tisztelni 
mint az istenséget. Férje halála után soha se mondja 
ki más férfinak a nevét se.

Azon dolgokba melyek a nőre szégyent hoznak, 
a következők: Hevitő italok élvezete, rossz egyénekkeli 
társalgás, férjétőli eltávozás, házon kívüli kóborlás, ide
jén kívüli alvás és másnáli lakás. (Manu IX. 1 s tovább). 
Manu továbbá utasításokat ád a házassági hűség meg
törésének esetében a büntetésekre nézve; ezek többnyire 
pénzbírságban s testi büntetésekben állanak. A jó csa
ládból származott vétkes nő nyilvános helyen ebek által 
szakgatassék szét s étettessék meg,, a bűnrészes izzó 
vaságyra fektessék s folytonos tűzön égettessék meg. stb.

H á z a s s á g i  e l v á l á s  több esetben lehetsé
ges. Ha a fiatal férj nejében oly hibát fedez fel, a me
lyet ennek szülei eltitkoltak, vissza lehet őt küldeni. 
Szinte visszaküldhető azon nő, a ki férje iránt egy évig 
folytonosan utálatot tanúsít. Ha a férj szentügyben van a 
külföldön a nő várjon rá nyolcz évig, ha csak ismereteket 
vagy hirt szerezni van távol úgy hat évig, ha csak mulat
ságból van távol három évig.

Az oly nő,helyettki hevitő ital okát élvez, férje iránt 
gyülölségetárulel,gyógyithatlan betegségben sinylik, kár, 
örvendő vagy vagyonát elpazarolja — a férj mindenkor mást 
választhat; terméketlen nő nyolcz év múlva elcserél
hető, az olyan a kinek gyermekei mind elhalnak, tíz év 
múlva, — a kinek csak leányai vannak, tizenegy év múlva, 
a sértőleg beszélő rögtön elbocsátható. De az oly nőt, a 
ki habár beteges de erényes, a férfi szégyen nélkül el 
nem bocsáthatja, ha azonban a nő beleegyez, mást vá
laszthat helyébe.

Kölcsönös hűség, igy szól Manu, tartsa fenn magát 
holtig a házasok között. Kevés szavakkal a házas életnek 
legfőbb törvénye.

Sajátságos szokása a Hinduknak a Sutti vagyis 
a nőnek'férje halálávali ö n k é n t e s  ön fe lá ld o zá sa , 
a mely azonban Manu törvényeiben elő nem fordul. Er
ről máskor.

—ó —s.

Columbus kora.
(Humboldt után.)

A 15-ik század azon ritka korszakok közé tarto
zik, melyekben mindennemű szellemi törekvés bizonyos 
határozott jellemmel, kitűzött czéllal bir. Az igyekeze
tek egyformasága, a buzgalom, nagyratörés és maga a si
ker C o lu m b u s ,  C a b o t  és G a m a  korszakát va
lóban teljes díszben állítják elénk. Az emberinem mive- 
lődési pontjának kétfelé hajlásában teljes átmenetet ké
pez a 15-ik század, egyesíti magában egy részét a nemes 
középkornak, de már az újkor első szakában is van 
része.

A föld szélességét, kerületét, illető felfedezések 
kora ez. Midőn Európa lakosait a teremtés még csak 
alig sejtett műveivel ismertette meg, a tudományos vi
lágnak alkalmat adott a természettudományok mathema- 
ticai és erőműtani részébe mélyebben behatni, és na
gyobb kedvvel haladni.

Mint nagy Sándor csatározásaiban, de tán még 
hatalmasabban tűntek a gondolkozó szellem elé az anyagi 
világ egyes és összetett erői. Az érzéki szemlélés szóra
koztató képei számuk és különbféleségök daczára, las
sanként konkrét egésszé olvadtak össze, az anyagi ter
mészetet kezdték egész általánosságában felfogni : a 
szemlélődés nemcsak sejtelmes képeket, már a valót 
követhető.

Az égbolt is uj látományokat, felhőcsoportokat, 
csillagképeket, tárt a még mindig fegyvertelen szem elé. 
Az emberi nem egy része soha sem nyert annyi alkalmat 
az összehasonlító földrajzi természettan leirására,tények

összeszedésére, mint épen ez időben. De a térbeni felfe
dezések — a kolóniák terjesztése, uj meg uj dolgok, 
eszközök, beszerzése által, sohasem hatottak úgy az em
berek erkölcseire, értelmi kifejlődésére, mely lassanként 
a szolgaság elleni gyűlöletet, a politikai szabadság utáni 
vágyat ébresztette fel — mint e korszakban. Minden, a 
mi valami nép értelmi haladására mutat, már a megelőző 
korszakban kezdett meggyökeredzeni. Az emberinem 
nem arra van hivatva, hogy valamely népre nehezkedő 
homályt, kölcsönösen átvegyen magára. A folyvásti hala
dást bizonyos elv táplálja. Columbus korszaka csak 
azért jutott el oly hamar rendeltetése czéljához, mert 
nagy szellemek termesztő magot hintettek szét s ezekből 
mint valami sugárözönből, világosság terjedt szét az 
egész korra. Az angolok, spanyolok és portugallok vetél
kedő tevékenysége egy tárgyra irányult, s oly hatályos 
volt, hogy az egész keleti félgömb irányát rövid félszázad 
alatt kiszabta.

Midőn tehát a népeknek a keleti félgömböt illető 
ismeretét tárgyalnék természetesen először is Amerika 
felfedezését kell szóba vennünk. Az első felfedezés az 
északi részekben, a Normannok által a 11-ik század ele
jén történt, de a physicai világnézet, az emberi nem fej
lődése, s a fajkeletkezésre nézve semmi maradandóbb 
nyomot nem hagyott hátra. Csak legfeljebb a felfedezett 
tájak természetére lön szorítkozva.

Egészen más jelentősége van, mind világtörténeti 
mind mivelődési tekintetben C o lu m b u s  K r i s t ó f  
felfödözésének. Habár e tengeri utazónak, ki a 15-ik 
század végén fogott vállalatába, nem is volt szándéka va
lami uj világrészt felfedezni, habár k i. is van mutatva, 
hogy C o lu m b u s  és V e s p u c e i  A m erigo  azon 
meggyőződésben haltak el, hogy csak a keleti Ázsia 
egyes részein voltak ; expeditiójuk mégis tudományos 
összevetések szerint készített t e r v  jellegét viseli. A 
samosi Coláus által kitárt kaput, minő határozott biz
tonsággal hajóztak az Arab geograpkusok megmérhetlen 
„sötét tengere“ felé ! Őket nem a véletlen hajtotta, mint 
például: az islandi hajóst Gardart és a grönlandi Gunnb- 
jörnt. Columbus megtörhetleu igyekezete, uj meg uj fel
fedezésekre, a föld bővebb ismeretére, kiszámítva, lassau 
született. Bátor, öngondolkozásra képes férfiak fellépté
vel született meg, az olaszhoni művészet megismerése 
adott erre buzdítást,remeték, küldöttek ide stovajáró ke
reskedők nem kis vágyat keltettek megismerni felke
resni, az uj földeket. E vágyat ingerelték s némileg fel- 
bátoriták a 15-ik század végén már tökélyre jutott hajó 
mivek, hajózási kifejtett tanulmányok — az eszközök, 
delejtü — látcső, nap és holdmérő ismerete.

Columbus az azor-szigetekről, a még alig ismert 
tengert, keresztül hajózván, keleti Ázsia felé, már nem csu
pán mint valami kalandor utazott; erős, megállapított 
tervet készített volt magának. Ott volt mellette a még 
1477-ben Toscanelli orvos és csillagász által nyert ten - 
geri mappa, melyet még halála után 53 évvel de las 
Casas Bertalan is használt. De ha Columbus csak map
pája után indult volna, útja párhuzamos irányban Lissa- 
bounal, mindig északra vitte volna ő t , de ő . azon re
ményben, hogy Japánt hamarább eléri a kanári szigetek 
szélességében evezett. De miután számítása szerint még 
sem leié meg a japáúi partokat, hosszú vita után enge
dett Pinzon Alonzó (egyik gazdag ellene) parancsának és 
délnyugotuak vette útját.

E megváltoztatott irány október 12-én Guanabani 
felfedezésére vezette. Akaratlanul feltűnik, hogy kis ese
mények lánczolata, mily nagy befolyással van egész vi
lágsorsára. A derék Washington Irving helyesen állította, 
ha Columbus ellenszegülve Piuzonnak folyvást keletfelé 
vitorlázik a forró Golf csatornához jut el, s onnan Virgi
niába ér : fontos körülmény, mert a később az amerikai 
egyesült államokba érkezett angol- protestánsok helyett, 
spanyol katholikus fulekezetet lel vala.

„Bensőm sugallja — mondá Pinzon az admiral- 
nak, hogy másfelé kell eveznünk.“ Ezért állította ké
sőbb (1513-1515.) a Columbus örökesei ellen folyta
tott perben, hogy ő födözte fel Amerikát. Ámde mint egy 
öreg tengerész beszéli, e benső „sugallatot“ Pinzon egy 
csapat repülő papagájnak köszönhető, melyek délnyugat
nak repültek, hogy valami szárazföldi sűrűben meghál
hassanak. Soha sem volt fontosabb eredménye madarak 
repülésének.

Nagy események menete, örök törvényekhez van 
kötve, melyek közül mi csak igen keveset ismerünk.

Azon tengeri hajó, melyet Emmanuel portugalliai 
király, a Gama által'felfedezett utón Keletindiába küldött, 
1500 év april liö 22-én vé'etlenül a brazíliai partokra 
vetődött. Ilyen véletlenek történtek a Portugallok útjai
ban, kik Diaz óta (1487) a jó reményfok előhegyeit kéz 
dék körül hajózni. Robertson talált midőn azt mondá, 
hogy már az emberiség sorsához van kötve még a 15-ik 
század végén megismerni az uj continenst.

Columbus tulajdonai közt kiemelendők, éles el
méje, átható tekintete, melyekkel nagyobb készültség 
nélkül egy külvilág jelenségeit előre látta, s kiszámította. 
„Egy uj világ, uj éghajlat“ alá érkezve, először is a 
földcsoportok alakját, a vegetatiot, az állatok minőse
gét, a hőmérség és földdelejesség változatait veszi 
figyelembe.

Mig az öreg tengerész India fűszereit keresgéli, 
mert a kereskedők és zsidó orvosok nagyon keresik, ő a 
gyümölcsök és virágok fejlődése után néz. Lehetetlen itt 
észre nem venni mily befolyással volt az ily tengeri uta
zás a természetrajz fejlődésére, lehetetlen utazónk nagy 
szellemét el nemismerni, jegyzetei közt mindenről van em
lítés, mire csak a 15. és 16. század tudományos búvárko
dása irányult.

A tropicus Amerika felfedezése C a b o t  cabra- 
dori hajókázása után 17 hónappal (1498 aug. 1-én) tör
tént. Cono Macarestól keletre pillantotta meg először 
Columbus Délamerika szárazát.

Harmadik útjában már több gondot fordított Mar- 
garita és Eubagna szigeteinek gyöngyeire mint a szá
razföldre, mert haláláig azon hitben élt, hogy már első út
jában Cubánál az ázsiai szárazföldeket érte. „Mint fia 
(Don Fernando) beszéli“ — innen akart tovább menni 
keletnek, de élelmi szere hiányzott — Spanyolországba 
Jeruzsálemen át szándékozott volna aztán visszatérni.

Tíz évvel megelőzőleg, mielőtt Balora a Déli-ten
gerre szállt volna, már Columbus felfedezte a tengert, 
melyen 9 napi ut után, a Ganges torkolatja elérhető 
vala. E tenger (déli) felfedezése világegyetemi tekintet
ben epochát képez, általa nemcsak az ö és uj continens 
keleti és nyugoti part részei lőnek megismerve, de föl
dünk felületére nézve lebószeti tekintetben számos eddig 
tévesen ismert tünetnek jöttek nyomára. A 16-ik század 
első felében lőnek felfedezve a Sandvich-szigetek, s Uj- 
holland egy része. Australia csak később tűnt föl, midőn 
már Uj-hollandia uralma a Molukkokig kihatott. A felfe
dezésekkel a természet és földtani tökélyesbülés szaka
datlanul együtt járt, nem kell azonban hinni, hogy az 
ismeretek, a légkör, organisatio, növényélet, stb. a mar- 
czona felfedezők kutatásaiból lön elterjesztve — sokkal 
békésebb későbbi utazók feküdtek neki e fontos tudomá
nyos vizsgálódásoknak, kiküldött orvosok, tudós zarán
dokok és tudomány kedvelő hivatalnokok. Columbusnál 
el kell ismernünk a szép érzéket mindezen nagy jelensé
gek iránt — de a kellő ismeretet nála hiába keressük.

Az elősorolt későbbi utazók gyakran a tenger fö
lött 12,000 lábnyira levő városokban helyezkedvén el, 
búvárkodhattak, gyüjthettek s elküldhették, megismer
tethették az eredményt másokkal. Columbus is vitt ma
gával egynémely ritkaságot, növényt, bőröket, sőt egy le
velében Izabella királyné megdicséri és buzdítja a további 
gyűjtésre. Különösen „más éghajlatban élő vizi és erdei 
madarakat“ kér tőle.

Azt például még eddig nem is találták figyelemre 
méltónak, hogy azon partokról, melyekről 2000 év előtt 
Hanno „sárga női bőröket“ hozott, (a Gorila-majmok) 
az Istenek tiszteletére, Cadamosto másfél pálma hosszú
ságú elephánt szőrt küldött ajándokul az infansnak. Már 
H-ik Fiilöp orvosa, ki tudományos gyűjtés végett Mexi- 
cóba lön küldve, a különböző állat és növényfajokat rajz
ban is elkészité. Ugyanezen orvos, gyógynövényeket is 
talált, s egy sokáig fenálló kórházat szerelt fel a mexicói- 
aknak. A kutatás még mesésebb dolgokra is vezetett, 
hal — vázak, gigans — csontok stb.

Egy Portugall orvos a 16 század elején Délindiá- 
bau valóságos füvészkertet állított föl, s nagy buzgalom
mal mivelte és terjesztette a gyógynövényeket. Comoens 
lantja megéneklé a tudomány e buzgó hívét! A tudomá
nyos munkák még kevésbé bírtak érvényre vergődni, 
compilatiók voltak a classicus ókor műveiből, csak Gesner 
Konrad és Cásalpinos törtek uj utat. Hogy csillagász ha- 
jókázási tekintetben volt e valami ismeretszerző ered
ménye e felfedezési utaknak, megtaláljuk Columbus, már 
emlitett jegyzetei között.

1498-ban Haitiből Írja „Valahányszor Spanyolor
szágból Indiába hajózom, száz tengeri mérföldre az Apo
roktól kelet felé mindig változást veszek észre az égi 
testek mozgásában, a lég mérsékletében s a tenger alka
tában. E változásokat mindig nagy figyelemmel kisérem.

E tájon tűm észak keletről. mindig észak nyu- 
gotra hajlik, s ha elhagytam e vonalt, attól kell félnem, 
hogy hajóm megakad, mintha növényszárak néznének ki 
a tengerből, de minél közelebb vagyok hozzájok, annál- 
inkább eltűnnek, s a mitől féltem, a viz sehol sem apadt. 
A határvonalnál (az azoroktól 100 mfld keletre) a ten
ger mindig csendes, legkisebb szellő sem lengedez fölötte. 
A kanári szigetekről Sierra Leonéval párhuzamos irány
ban evezve, egyszerre majdnem elviselhetlen höségfog el, 
a vonal túlsó részére jutva a lég ismét enyhébb s az ég
hajlat annál frissebb lesz minél előbbre haladtunk.“

Columbus, ilyes soraiban mégis fejt ki föld és ter- 
mészettani, vagy geographiai nézeteket, ismeret hiánya 
azonban gyakran megcsalja, igy a sarkcsillagot vizsgálva 
azon hitben van hogy földünk nagyon rendetlen alkatú, 
a keleti félkörben szerinte „a föld emelkedettebb, a ha
jók mindinkább közelednek az éghez, s épen e magasság 
miatt hivesebb a lég.“

1493-ban Barcellonában nagy ünnepélylyel fogadták 
Columbust, akkor irta alá 6-ik Sándor pápa ama bullát, 
melyben a Spanyol és Portugall birtok — jog között örök 
időkre az Azoroktól kelét felé 100 mérföldnyire lön a 
határvonal megjelelve. E határvonalt azonban, követ
keztetve Columbus sürgés, forgásából a pápa körül, akko
riban az udvari kegy legmagasabb polczán állván, hihe
tőleg szerette volna phisicai határvonalból politikaivá 
átalakítani.

A felfedezési utazásoknak lehet köszönni, az elhaj
lás nélküli delej-vonalat. Columbus fedezett fel az atlanti 
óceánon egy tájat, melyben a delejes délkör a földrajzi
val összeesik, s egyszersmind azon helyes megjegyzést 
tévé, hogy a delejes elhajlással, hosszát illetőleg vala
mely hajó helyét meghatározhaljuk.

A meleg terjedése és a meteorologia terén akkori
ban Columbus mellett különösen kitűnt, egy genialis 
festő L e o n a r d o  da V in c i ,  3 évvel később halt 
meg mint ő. E festő művész volt a 15-ik századnak leg- 
szellemdusabb természet és számtudósa. Ha phisicai né
zetei nem maradtak volna kéziratai közt eltemetve, e té
ren már Galilei, Pascal, Huygens, korszakot képző fel
lépte előtt, nagy leendett a haladás.

Negyedik és utolsó Htjában Columbus a tenger 
és viz hullámzásainak hatályát észlelte, s ezek megisme
résével, terjedt a vizi rétek, a tenger egész síkságát el
lepő futó növények ismerete. Legnagyobb szerübb ilyen 
messze elágazó kósza növény telepeket a nagy óceán 
mutat föl, s e felfedezés csakis Columbusnak köszönhető! 
A földről végre áttértek az égitest tisztább ismeretére. 
Mily nagyban magasztalja Amerigo a csillag szegény déli
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sark körül fénylő festői csillagcsoportozatokat. A rejté
lyes fekete foltokat csak 1510-ben látjuk leírva. Az éles 
elméjű Acosta a hold sötétebb részeihez hasonlítja, s az 
égben űrnek nézi. A magellani felhők már a magellani 
hajózás előtt 8 évvel ismeretesek voltak Anghiera portu
gált hajós vette észre, s szelid fényüket a tejutéval ha
sonlítja össze. A ködfoltokban, és csillagrajokban gazdag 
déli égalj, a fénytömegek szétáradásának regényes képet 
ad, szabad szemmel nézve fénytelen pusztaság, s csak 
fegyverzett szem veheti ki teljes szépségét. A csillagcso
portok majd összefűzve, majd egyenkint egymástól elszi
getelve egy-egy fénytájat alkotnak. Egy ilyen csoport, a 
16-ik században mint egy vallásos jelleg tűnt föl, s ez a 
déli kereszt. Négy csillagból áll, ezeket Hadrian idejében 
a Centaurus körébe sorolták. Különben e keresztes négy 
szép csillagról Dante után Amerigo is azt állítja „láttam 
ama csillagokat, melyeket előttem csak az első emberpár 
tekintett meg.“ E csillagképlet különben mindinkább fel
tűnt „csoda kereszt“ mondák — mely dicsőbb az ég min
den csillagzatánál. Különben ekereszt észlelését Amerigó- 
tél kissé régibb időkre vihetjük vissza már az Indok déli 
oldala függélyes részét égi mutatóul, órául használák.

Az éjegyeneket nézve, a csillagos éjképe mindinkább 
változik. Az ős emberfaj a magas északon pompás déli 
csillagképeket látott feltűnni, melyek csak ezredévek 
múlva lesznek ismét láthatók. Az ég szorosb szemlélésé
vel a tengerészi csillagászat is haladt. Midőn már a hajó 
iránya, helyére nézve tisztább tájékozást lehetett venni, a 
csillagászat is előtérbe lépett. Ámbár ez nem egészen e 
kor érdeme, mert már a 13-ik században, van hajó mű
szerekről említés téve, melyekkel a csillagok állását ki
tudva, az időre nézve nyertek tájékozást.

És igy általában ha valamely századot, az emberi 
szellem nyilvánulása korszakának nevezhetünk, úgy a 
Columbusé az.

A népek története, hol mutathat fel oly korsza
kot, melyben a felfedezési utazások és hajózások oly szo
rosan kapcsolatban lennének a tudományok, föld és ég
tan tökélyesbülésével,mint épen e században ?

A 16-ik század első felét az európai népek életé
ben még csodálatos politikai események összetalálkozása 
is jellemzi.

Ugyanazon hóban, melyben Cortez Hernan az 
otumbai csata után Mexico ellen indult, égette el a pápai 
bullát Luther Márton Vittenbergában, és megalapította a 
reformatiót. Újra felélednek az őskor művészetei Michael 
Angelo, Titian, Leonardo da Vinci, Rafael felébreszték, 
ekkor élt nálunk Dürer Albert. Előjött a nagy Koperni
kus világrendjével, feltűnt és elhalt Columbus Kristóf !

A genuai hajós bátorsága vallási tekintetben is 
nem kis befolyásokat gyakorolt, továbbá a kereskedelem 
terjedt, a tudomány haladt, uj népek jöttek, politikai 
összeköttetések támadtak és hogy ennyi eredmény után 
sem viselheti Columbus nevét az uj világ — koránsem 
fondorkodás — saját mindig szerencsétlen sorsának tu
laj donitha tó !

BODOR KÁROLY.

Köny vismertetés.
T ö r ö k o r s z á g  f ő v á r o s a  B. H o r v á t h  

M i k l ó s t ó l .  T. Szerkesztőség nem fogja, úgy hiszem, 
fölöslegesnek találni, ha kivüle más is figyelmezteti a kö
zönséget a remek műre, s azt mindenkinek ajánlja, a ki 
magasabb s valódibb szellemi élvezetekben gyönyör
ködik.

II. M. irmodora nekem már akkor is művészinek 
ötlött fel, midőn belőle az 0 . T .  4-ik számában az első 
közleményt elolvastam, e közlemény 10—11 hasáb volt 
apró betűvel, s én rövidnek találtam, s szinte égető szom- 
jat éreztem az után, mi még következhetett. Szerző ko
moly gondolkodása, tiszta, szabatos nyelve, eszméinek 
ragyogó volta, mindenbe mély bepillantás, úgy megigéz- 
ték eszemet, miszerint a hasábok terjedelme teljesen el
kerülő figyelmemet. Az egymást űző eszme, és a még 
több érzelem, mely minden tárgyat körülrajongott, s azt 
mintegy élővé mosolygóvá tette, annyira elandalitott, hogy 
varázsuk alatt, s úgyszólván, szárnyaikon oly hamar 
érkeztem Konstántinápolyba, mintha csak valami tündér
országon röpültem volna, gyönyöröktől vitetve, keresztül. 
Pedig mily unalmas hosszú különben az üt odáig Oláh
országon, Bukarest városán, a Dunán és fekete tengeren 
át — in natura !

Az utazás ezen csodahatásu kezdete kiváncsivá 
tett folytatására. És jött is csakugyan a második közle
mény is „A b d u 1 M e d s c h i d.“ felirattal. És ez 
még túl is haladta várakozásomat, meggyőzvén arról, 
miszerint B. M. nem csupán a dolgok felületén szokott és 
tud olvasni, hanem belsejökbe is hat, sőt a szivek fene
kén, a lelkek mélységeiben is lát. Ő a szultán arczai s 
ajkairól, mint termetejs járásáról úgy leolvasta élete min
den titkát, szive, esze egész történelmét, mintha nyitott 
könyv volna.

Az iró, kiennyireért hozzáa bensőségek olvasásához, 
s mindennek szellemitéséliez, nagy mértékben érdekelt 
s — művét elhozattam. Ez hozzám soká érkezett, mert 
oly vidéken lakom, hova a nap is soká szokott el
jutni. A kezemhez jött könyvecskével is csak úgy jár
tam mint az 1-sŐ meg 2-ik közleménnyel : egy haj
tásra, úgy szólván, egy lélekzetre olvastam el. Szel

leme úgy ragadott el és vitt, mint hajdan a hitregés Her- 
mes Perseust, mintha valami bűvös szél hordott s röpí
tett volna, azaz mintha a földet tulajdonképen nem is 
érintettem, hanem inkább istenek módjára, fensőbb ré
giókban lebegtem volna.

így lelkesülten, átszellemülten tettem én szerző
vel az „ E ls ő  s é t á t“ a kis temetőben, a méla száza
dos ciprusok alatt, hol az élet mindent elsajátított s 
az emberek mindent elfoglaltak; a halottakat és a 
halált magát feledik és feledtetik, — a török fa- 
talismus szellemében. — Megnéztem s bámultam vele 
a f o r g ó  d e r v i s e k e t  „mig a f e j e m  elszédült 
a vallásos testkinzás nézésén, midőn a dervisek testei 
úgy szólván, haldokolva is keringtek, mig tajtékzó szájjal 
félig halva rogytak le egyenként.“

Összejártam a világhírű ezer boltú „ b a z á r t “ 
melynek árúi, művei, kincsei megszámlálhatatlan és leir- 
hatlanok.

Ő általa tudtam meg mi a „ tö r ö k  d o h á n  y“. 
Hogy t. i. „Az igazi török dohány színe arany, illatja 
virág, hatása kéj. Képzeljenek önök. folytatja H. M .— 
növényt, melynek világos kék füstje hömpölyögve gyü- 
r.'ídzik, rejtélyes alakokat rajzolva a légbe, szeszélyesen 
keringve változik, mint a képzelet. Fűszeres illatja el
csábítja érzékeinket s mint a nektár fejünkbe száll; az
után elandalit. Ha szivünk ifjú, ábrándjainkat űzhetjük, 
ha szenvedünk, e narcoticus méreg eloszlatja fájdalmain
kat, néha elkábit mintegy azért, hogy álmodjunk; de a 
fájdalom mindig kellemes, mindig a kényelem és boldog
ság, a „hadsin“ — éden előize.“

Az ő társaságában tanultam ismerni a török 
„k i e f  e t“ magyar : kéjt. „Két pipánál nem tudtam 
naponta többet színi. De ez aztán az igazi kéjelgés’, mi
dőn a balzsamos füst felhőin merengve e csábitó méreg 
idegeinket átjárja; ez a valódi k i e f  nélkülözhetlen 
eszköze.“ Tudják önök mi a k ie f?  A török k ie f  a sem
mittevés, a „dolce far niente“ potencirozott értelemben. 
Midőn a teát nyugszik, a lélek fáradság nélkül élvezi a 
legédesebb benyomásokat; midőn nem alszunk s mégis 
álmodunk; midőn szemünk félig hunyva, bájos képeket 
lát; midőn tudjuk, hogy létezünk, de nem tudjuk, hogy 
szenvedések is léteznek; midőn kies nyugalomban meg
feledkezünk az élet terheiről s a föld elveszti árnyolda
lait ; midőn az akadályok elgördülnek, s egy nyájas kéz 
lesimitja arczunk redőit, midőn minden oly iíju, oly szép 
a mosolygó ég, a harmatos völgyek, a nők, kiket ál
mainkba látunk . . . midőn nem vágyó dunk a mennybe, 
hanem a menny száll le mihozzánk. „Ez a k i e f ! “

A dohány és kief istenitése után, melyért H. M. 
legalább is arany tollat érdemelne a szenvedélyes 
dohányosok részéről, a S o f i a templomába siettem, 
„melynek küszöbén sokáig megdöbbenve álltam, annyira 
meghatott a belsejének fensége, s minden sejtelmemet 
túlszárnyaló nagyszerűsége, melyre, a külszínről követ
keztetve, nem leheték elkészülve.“

Ezután következett a H ip p  o d r o m  megtekin
tése, „hol valaha a zöldek és kékek versenyeztek, midőn 
a lovak száguldozását a szivek sebes verése, a lélek 
izgatott tusája kisélte, s a lóverseny játéka közé a poli
tikai szenvedély és ármány, a pártok komoly érdeke és 
elve vegyült s gyakran egy korona, élet és halál felett 
döntött.“

Innét az érdekes r é g i  v i s e l e t e k  tárába vitt, 
s azután S e r a i l  és a S u l t á n  lakába; hol a török 
nők sorsáról azt tudtam meg, hogy „fátyol alatt fejlődik 
a török nő, mint a bimbó csirája hol a napfénye nem hat
hat; a férj szeme bámulhatja egyedül teljes pompájában» 
s az a kéz, mely leszakítja a harmatos rózsát, mely el
hárítja külső borítékját, korlátlanul rendelkezik felette. 
„A török nő arczát csupán atyja, testvére és férje lát
hatja, senki más, sem rokon, sem barát, sem mátkája.“— 
A török nők szemök szépségéről híresek; a sötét pillák 
alól melegebben özönlenek a sugarak, s miután a kény
uralom korlátái közt a szem egyetlen egy eszköz, mely- 
lyel szabadon rendelkezhetnek, képessége is jobban ki 
van fejtve, úgy mint siketnémáknál a látás, vakoknál a 
tapintat.“ — A h á r e m  neve nem a büntetés és fogság 
eszméjével rettegteti a török nőt, hanem ellenkezőleg 
a jutalom ,és boldogság képeivel ingerli, és zsenge ko
rában jutva oda, a hölgyek örömmel fogadják el, mi ren
deltetések czélja, s a mi nem lehet rájok nézve nyomasz
tó, miután mást nem is sejtenek.“

Mily költőileg mondja az olvasónak H. M, a tö
rökcsászár lakáról 1 „Bennem e lak külseje a női- 
ség eszméjét ébresztette fel, az asszony titkos gon
dolatát finom árnyalataival, a fiatal leány belső vá
gyát, miről egy bál előtt álmodik, midőn átlátszó szö
vetek, selyem szalagok, bodor tollak, virágok és csipkék

közt ébred fel. . .  Mindent tüntetett elő — a  mi szép de 
nem férfias, mindent a mi bájoló de nem határozott. A  
művész tán a nőkről rajongott, midőn tervén dolgozott, 
tán fiatal kedvese jelent meg brüsseli csipkeköntösben s 
— ennek benyomásait véste eszményesitve a fehér már
ványba.“

Erre megszemléltük a k u t a k a t  és m e c s e 
t e k e t  meg a s k u t a r i  t e m e t ő t ,  bebarangoltuk 
a k ü l v á r o s o k a t  és r o m j a ik a t ,  be a zsidó kül
várost a piszkos g a l a t á t  is. A t ö r ö k f ü r d ő t s e m  
mellőztük, hol az embert, kínozva üdítik sem a páratlan 
szépségű f e j ed e 1 m i s z i g e t e k e t ;  végre megtet
tem a kellemben ki nem fogyó íróval a b ö n g é s z e t e t  
K o n s t á n t i n á p o l y  u t c z á i n  és k ö r n y é .k é n ,  
mig utoljára a B u g u c h i hegy tetején, amott Ázsia 
gyönyörű túlpartján a szerfelett érdekes utazást befejez
tem, mely befejezésnek részleteit szerző a többi közt igy 
adja.]

„Még egyszer akartam az összes benyomást va
lami távolabb pontról élvezni. Csak a madarak (mintha 
ezt tőlük irigyelné) ismerik igazán egy vidék szépségét, 
csak ők fejthetnék meg az összes hatást, melyet a ka
nyargó vizek ezüst fonala, a zöld lombok teteje, a fényes 
kúpok csúcsa, a házak vonalai, a piaczok tere, a soka
ság zaja nyújt ama labyrinthus közepette, mit nagy vá
rosnak neveznek.

„Szárnyak hiányában Perá magaslatairól pillanték 
le, de onnét is csak a város egy részét szemlélhettem, 
gyermekdeden másztam a legnagyobb tetőkre s szerel
mesként csüngtem e város képén, keblembe vésve ki
fejezését, vonásait mint a bájos hölgy emlékét, ki költé
szettel s boldogsággal tartott s a kitől mégis válni kell.

„De végre kirándultam Ázsia partjaira, hogy 
megmászvaaBugurlu hegyét még többet lássak egy pilla
natra. — E hegy meredek, mint az erény útja, de jutal
mazó is, mint annak diadala. Legfelsőbb csúcsára érve 
pompás kilátás nyílik: mind az, amit részletenként bá
multunk, a mi fantáziánkat meghatotta, s a miről toliam 
könyvet irt, itt a szem egy pillanatba fogja fel; a panoráma 
egy sugárban özönlik élőnkbe, az optika varázsa szem- 
csilagunkban öszpontositja. A távolság bűbájába, s az át
látszó lég fátyoléba burkolva, mind ez mennyei; elragadó. 
A szem kéjelegve mereng, a lélek mohón élvezi e be
nyomásokat, szeretné részekre osztani, hogy minden
napra jusson belőle, mint a boldogságot, ha felette nagy 
mérvben nyilatkozik.“

így figyelmeztettem volna H. M. munkájára, ki
tűnő szellemére, s gyönyörködtető szépségeire a t. közön
séget: Előszámláltam fejezeteit is a könyvecskének, s 
elvezetve rajtok az olvasót, rövid átpillantásra adtam neki 
alkalmat. Ezen fejezetek keretekhez hasonlók, melyek
ben remek képek foglalvák, koszorúkkal és gyöngyükkel 
diszesitve. H. M. komoly, helyes, mély, gyöngéded és 
nemes gondolkodása s irmodorának kellemei — valódi s 
ritka szellemi élvezet.

E g y  m á r m a r o s i .

Cavour végperczei.
- ------cgjui. uaiaya es

rokona, Olaszország hírneves allamférfia, de la Rive 
Vilmos a boldogult miniszterelnök életiratát adá ki, mely 
Cavour gr, utósó betegségének festését tartalmazza, me
lyet a szerző a gróf unokahuga, Alfieri grófnő naplójából 
kölcsönze. Azon szavakról, melyeket Cavour kevéssel 
halai a előtt mondott, e műben következők olvashatók:

Mintegy 9 óra felé (junius 5-én este), a királyt 
jelentek, ki, hogy az udvart, a nagy lépcsőzetet és csak- 
íiem az egesz házat ellepő néptömeget kikerülje, egy rej- 
tett ajtón át, melyhez melléklépcső vezetett, — lépett 
be, mielőtt a beteget e látogatásra előkészithettük volna 
Nagybátyám teljesen fölismeré a királyt és azonnal e 
szavakat intézte hozzá:

— A h! Sire, még igen sok közlendőm van önnel, 
meg sok iratot kell átadnom ; de én fölötte beteg va
gyok; lehetlen lett volna önt meglátogatnom, holnap Fa
nnit togom onhez küldeni, ki mindenről egész pontossáe- 
gal ertesitendi önt. A Párisbólyárt levelet mégnem kapa 
“ eg ^ } ? lged.?1 A csJ;szár most igen jól érez irántunk, 
igen, fölötte jól. És szegény nápolyi testvéreink, oly 
értelmesek! Közöttük nehány nagy tehetség van, de né
melyek fölötte romlottak és igen beszennyezvélc, kiknek 
meg kell mosatmok, igen Síre, megmosatniok.

A király megszorítván haldokló miniszterének ke
zet, kiment, hogy az orvossal értekezzék.

Midőn a király távozott, Cavour újólag szólni 
kezdett:

7T Észak Olaszország készen van, többé nincs 
lombardia, nincs piemont, toscana és romagna, mi együtt 
es külön olaszok vagyunk, — de vannak nápolyiak. Ah, 
országukban igen nagy a romlottság. — De ez nem 
az o hibájuk, a szegény emberek oly roszul kormá
nyoztatok. — Nem, nem, ily romlott kormánynak 
nem lehet helyreállittatni, ezt a gondviselés nem tü- 
rendi meg. Az országot erkölcsösiteni kell, az ifjakat és 
gyermekeket neveltetni, kórházakat és katonai tanoda-
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kát kell alapítani; az által, hogy a nápolyiak megsér
tessenek, nem leket őket megjavítani. Ok állomásokat 
kérnek tőlem, rendjeleket és előléptetést; dolgozzanak, 
legyenek becsületesek és előléptetni fogom őket, rendje
leket és szalagokat adandók nekik. De különösen semmit 
sem kell nekik elnézni, a hivatalnoknak nem szabad 
gyanúba e s n i . . .  N em  k e l l  o s t r o m á l l a p o t ,  
sem az absolut kormányok semmiféle rendszabályai. 
Szabadsággal akarok kormányozni, meg akarom mutatni 
nekik, hogy tiz évi szabadság mit alakíthat e szép 
országból. Húsz év alatt a nápolyi tartományok Olasz
ország leggazdagabb részei lesznek. De semmi ostrom- 
állapot , ez szivemen fekszik. — Garibaldi, — foly- 
tatá tovább, — becsületes ember. Én nem akarom rosz- 
szát. Ő Rómába és Velenczébe akar menni — és én szin
tén. Senki sem siet jobban mint mi. De a mi Istriát és 
Tirolt illeti, az egészen más dolog. Mi, mi eleget terem- 
ténk, mi Olaszországot alkottunk, igen Olaszországot 
és a dolog megy. . . .  A német szövetség anomalia, 
mely önmagát fogja föloszlatni. A német egység meg 
fog alapittatni, de a liabsburgi ház változatlan ma
rad, az a mi volt és a mi most. Hogy mit fognak tenni 
a poroszok, kiknek annyi időre van szükségük, hogy ma
gukat elhatározzák? Félszázadra leend szükségük, 
hogy elérjék azt, mit mi három év alatt elértünk. . .  Mig 
itt egész Európában mindenkit az egyesülhetési láz ra
gad, Amerikában szakadozni kezdenek. Fölfoghattok e

egyezett, valami táplálékot magához venni,azonban tagjai 
egyszerre megmerevültek, homlokán hideg verejték gyön
gyözött, fájdalomról panaszirodák balkarján, mely szom
bat óta márványszerü merevségben volt. Massoni, meg- 
kisérté a merev tagokat, borogatások, dörzsölések és forró 
kendőkkel fölmelegiteni, de mindez eredménytelen volt. 
Ezután fölszólita, hogy nagybátyámnak még egy csésze 
levest adjak, mit ő szintén örömmel megevett. Még egy 
csöpp bordeauxit kért. Nyelve azonban egyszerre meg
nehezült és csak nagy erőködéssel tudott beszélni. Mind- 
azáltal fölszólita, hogy balkarjáról a borogatást leve
gyem, s jobb kezével segíteni igyekvők. Arczomat si
mogatta , fejemet szájához voná kétszer megcsókolt, 
mondván:

— Köszönöm, most élj boldogul kedves gyermek!
Ezután testvéremnek szelíd élj boldogult mond

ván, egy pillanatra magához látszék térni, de érveré
sei hanyatlottak. Jakab atyát hivatám, ki 5*/2 órakor ér
kezett meg a szentelt olajjal.

A gróf megismerő őt, megszorította kezét, mondván:
— Páter 1 páter ! szabad egyház, szabad állam

ban ! — Ezek valának utósó szavai. E Jakab atya volt, 
ki neki a vallás utósó vigasztalását adá, később, mint 
tudva van Rómába hivatott, hol felelőségre vonatván, 
papi hivatalától megfosztatott. Ő a Madona dogli dugeli 
egyház lelkésze volt és Cavour ígéretét vévé, hogy utósó 
óráiban mellette leend.

künnlét után, otthon érezzük magunkat, sőt anyánk ke -  
belén, az ő emlőin, melyeken maga teste s vérével ápol. 
Ő szült minket, vonsz magához minden parányt, mely 
testünket alkotja és igy tart minket s övévé tesz. Úgy 
látszik, nem gyermekei csak, hanem részei sőt szervei 
vagyuink; mintha bennünk emberré alakult volna, embe
rül érezne, gondolna, akarna, emberül munkálkodnék, 
élvezne, szenvedne, tökéletesbülne és halna. Szóval na
gyon titokteljes lény ez a föld, ha még oly közel, sőt tán 
közelebb van is hozzánk, mint mimagunk magunkhoz 
Megfoghatatlan ellentétekben nyilvánul anyáskodása s 
minden működése. 0  létre hozza gyermekeit, de meg is 
öli s magába temeti. Ő az embert egészségesnek is al
kotja, betegségekkel is rakja meg, ugyanazt majd hit
ványnak, majd nemesnek képezi. Az ő szülöttje s csi
nálmánya az otromba néger, uj-ausztráliai, stb. fajta, de 
a szellemileg messze haladt franczia, német, angol stb. is 
az egyiránt. Ő szervező a szelíd Sokrates, Plató, Spinoza, 
Newton, Saint-Símon, Fourricr, Owen stb. féle természe
teket, de a vad, erőszakos Cambyses, Nagy Sándor, Jú
lius Caesar, Attila, Nagy Károly, Napóleon stb. féléket is.

Ily ellentétekben teremtősködő, s még is szinte

©íősgyStrE vár recnja'ú

valamit, az egyesült államok belsejében dúló viszálko- 
dásokból ? Mi engem illet, ki ifjúságom óta szenvedélyes 
tisztelőjük voltam az amerikaiaknak, most fölötte sokat 
veszitek illusioimból és be kell vallanom, hogy az, mi az 
atlanti óceán túlfelén történik, előttem tökéletes talány.

Ezután kérdést intéze hozzám, hogy hol feküsznek 
a különböző hadtestek, liol vannak irányában barátságos 
érzelmű katonák? én az izgattotság miatt megzavarodva, 
valóban tudósítást adtam neki. Szeretetteljesen és fáj
dalmasan tekinte rám ekkor, mondván :

— Kedves gyermekem, te nem tudod mit beszélsz. 
Egy pillanat előtt azt mondád nekem, hogy Garibaldi tá
bornok Pannában vezényel; honnan jő, hogy most egy
szerre Bolognában van ?

A könnyek által elfojtva menők' ki a szobából, 
hogy kisírjam magamat. Társalgását testvéremmel, foly- 
tatá, beszélt Ricasoli báró híres beszédjéről, mely felelet 
volt Garibaldi tábornoknak, Fariniról és Ricasolit, mint 
egyedülieket jellemzé, kik alkalmasok volnának őt he- 
lyetteriteni. S bármit mondottak is később a lapok, e két 
államférfiu volt az egyetlen, kiket utódjaiul neveztek.

Dr. Massoni, ki a beteg ágyánál őrködék ajánlatot 
tett, hogy a betegnek egy csésze levest kenyér morzsával 
és egy pohár bordeauxit adjanak. A beteg mindkettőt 
örömmel fogadá és midőn kérdeztem, hogy a leves Ízlett 
e neki, következőleg felelt:

— Igen jól. Ribeli holnap mindkettőnket meg fog
csalni. Azonban mond meg mégis a szakácsnak,, hogy le
vese, oly beteg számára, mint én vagyok, igen erős és 
tápláló. ,

Ez volt betegsége óta az első eset, hogy bele-

Miután a lelkész azon nap reggelén, midőn meg
halt, a grófnál volt, ez Farmihoz következőleg szólt:

— Unokahugom Jakab atyát bivatá hozzám. Az 
örökös nagy útra kell magamat előkészítenem. Meggyón
tam és fölmentetém. Később az ur vacsorát nyerendem. 
Akarom, hogy tudják akarom, hogy a jó turini nép tudja, 
mikép mint jó keresztyén halok meg. Nyugodt vagyok: 
sohasem okoztam senkinek szenvedéseket!

—y-

Diósgyőri vár romjai.
Diósgyőr hazánkleggyönyörübb vidékeinek egyi

kében szép völgyben fekszik — melyet méltán neveztek 
el magyar tempének. E vár hazánkban egyike volt a leg
nevezetesebb erődöknak, hatalmas falakkal kerítve. A 
dúló csaták romba dönték, de falait annyi év óta még az 
idő vas foga sem tudta egészen elpusztítani, mint elzaj- 
lott idők elmélkedésre hivó emléke most is ott méláz. 
A helység többrendbeli nevezetességéi b ir , vasgyár, 
üveghuta s 'az északi'oldalon begyekből ömlő meleg viz 
forrás ,melynek hatása ég j a király-fürdőével.

Természettudományi eszmék.
VI. F ö ld ü n k .

Mindeddig künn járt az eszünk a mindenség mesz- 
sze téréin, idegen világokon. Földünkre szállva le, a sok

mindenható valóság lévén e föld, nem csoda, hogy az 
ember szivét némi félelem fogja el, ha azt előbb rideg 
égitest gyanánt akarja vizsgálgatni, azután pedig ugyan
annak növényileg s állatilag élő voltát tanulmányozni 
Minden lépten uj nehézségek emelkednek, uj mélységek 
nyilnak előtte, s bátorságát elvégre is csak az a gondolat, 
tartja fel, hogy tán nem is szégyen megbotlani, elté
vedni, sőt elmerülni sem oly mezőn, melyen annyi a meg
foghatatlanság.

A föld kérgét gondosan megvizsgálván, azt követ
keztetik az illető tudósok, hogy bolygónk valaha egészen 
másforma égitest volt, eleinte sokkal nagyobb tért fog
lalt el mint jelenleg, csak olyan gázgomolyt képezvén, 
mint jelenleg tán az üstökösök, sőt hogy egykor anyagai
nak egész tömege égő, izzó állapotban volt, oly magas 
fokán a melegnek, miszerint minden, mi most tömör tes
tét teszi, akkor gőz, sőt légképen létezett. Ez lehetett az 
a régi mondákban hit és bölcsészeti elméletekben emlege
tett cbaos, melyből aztán lassanként minden e földön úgy 
kibontakozott, mint azt ma találjuk.

Ezen kibontakozás menete teszi e földünk ős tör
ténelmét, mely egyúttal az any történelmének egyik sza
kasza e bolygón, melynek hátán mi emberek lakunk. 
Burmeister a hires német tudós, ki a „teremtés törté
nelmét“ remekül megírta, s ez ügyben valódi tekintély
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az érintett kibontakozást és fejlődést körülbelül eképen 
rajzolja.

A roppant gőztömegben, melyben e föld öszszes 
anyagai és elemei össze vissza valónak egymásközt ke
verve és lebegő állapotban: kezdődött egyszer az ü l e 
p e d é s .  Természetes, hogy a legsúlyosabbak, vagyis a 
fémanyagok először ülepedtek meg, az az tömör tömeggé 
folytak és sürüdtek össze s képezték a bolygó első mag- 
vát,mely körül aztán a többi anyagok csoportosulhattak 
Ez az első mag, vagy gömb alakulása a legsúlyosabb 
anyagokból, döntő tény volt földünk jövőm ívoltóra nézve 
és nevezetes korszakot képez. így ama anyagok golyó
formát képeztek a végtelenben, és kezdtek keringni benne, 
mint folyó, izzó érczolvasztmány. E korszakban szakadt 
el talán a hold ama föld tömegtől, melyből aztán a föld 
alakulása folytattatott.

A hőség ekkori szörnyű magas fokán megtette az 
é 1 a n y a maga csudáit; rendre egyesült a chaosz ele
meivel, és megteremté a földkéreg főalkotóit a „ f é l f é 
m e k e t “ névleg: a kavics-, agyag- s mészföldeket, a 
sziksót, a hamuzsirt stb. Ezek mind rá ereszkedtek az 
izzóan folyó gömbtömegre s felületén úszva salak, vagy 

' lávafélét képeztek, mely a földkéregős rétegét s alapját 
tette. A tudomány azokat kovanczok vagy kovatoknak 
nevezi. Ez az első k o v a t b o r i t é k  tehát folyásban 
tartotta az alatta lévő fémolvadékot; kifelé pedig ször
nyű melegséget sugárzott ki egy részt, más részt meg 
lassacskán hülni kezdett. A fölötte terjedő anyagok, a 
roppant hőség miatt mind még gőzképen lebegvén,homá
lyos légkört képezének, melyen a napsugarak nem hat
hattak keresztül.

E háromféle anyagtömegnek, tudniillik: a gőzkör
nek, a kovanczburoknak és a folyó fémgömbnek harcza 
elképzelhetetlen hatású és következményű lehetett, és 
a h ü l é s  k o r s z a k á n a k  nevezhető. A kova láva
féle burok sürüdni, kásásodni kezdett, s később szilár
dulni sőt keményedni is. De ez által épen összébb ment, 
és az alatta izzó s hullámzó olvasztmányokat korlátolta 
és szűkebb térre szorító ; minek következtében azok el
lene hatottak, és sok helyütt össze vissza tördelték, fö- 
libe zúdultak, s rajta szinte megkérgesedtek; ugyan ez 
történt akkor is ha ama kéreg magától behorpadozott, és 
az alatta izzó folyadékoknak rést nyitott, melyen át azok 
kitolakodhattak, s a külső gőzkör hatása alatt szilárdu- 
lásnak indulhattak. Akkor még könnyen változott a föld 
felülete, és igy könnyen támadtak egyenetlenségei, de 
ugyan akkor történt rajta az is, hogy sebes forgásánál 
fogva a maga tengelye körül, sarkai felé összébb szorult 
egyenlítő táján pedig kidomborodott, mert az egész tö
mege, még borítékja is, hig csepegős folyó, s nem határ- 
zottan kemény volt. Továbbá akkor képződtek mind 
azon föld-, só- és kőnemek, gránitok, porphirok stb. 
mik az eredeti földkéreg tömegét teszik; végre akkor 
történt meg a földburok megkérgesedése, akkor ridegült 
az, és keményedett meg ; de úgy ám, hogy e korszak vé
gén már a földkéreg hőfoka nem 2000° mint a kéregkép
ződés kezdetén, hanem 200° cél. volt, azaz 160° R.l Ezt 
pedig onnét tudjuk, mert a kovanczok — silikatok — 
2000°-nyi melegben mind folyó állapotban vannak, és a 
c z i n 227°-nyi hévben olvad, C. sz. Már pedig a czin is 
már e korszak végén szilárd állapotban létezett, s igy a 
földkéreg ekkor legalább is 200° (C.) fokig már le volt 
szállva.

Mennyi idő, micsoda korszak kivántatott arra, 
hogy földünk kérge ennyire kihűljön, az képzeletünket 
felülmúlja. A német tudós Bischof egy fölolvasztott ba
zaltgolyóval tett kísérletet, s ezt aztán összevetvén 
földünk, mekkoraságával, arányszámításai nyomán 355 
millió év kerekedett ki. — Mások azonban más szá
mokra jöttek, de mindegyik, milliomosokra — névleg pe
dig csupán a kőszéntelepek keletkezető ó ta ! közönsé
gesen, csekély eltérésekkel 1,300,000 évet számítanak a 
szakértők!

Az ős vagy kovanczföldburokra más jegecztöme- 
gek és rétegek rakodtak: melyek által a földkéreg vas
tagabb, erősebb lett. De ezeken is történtek repedések, 
és alólróli áttörések, minek az is volt a következménye, 
hogy sok helyütt a legalsóbb kovanczburok fölibe kere
kedett a rajta fekvő tömegeknek, az alatta levő vulkáni 
anyagok segítségével és kíséretében, és ide fenn meghi- 
degedve megkeményedett.

De most az a kérdés: hogyan léteztek és mű
ködtek a kovatburok fölötti légek és a bennök összeke
vert anyagok ? A légkörny tele volt vízgőzzel, mert mind 
az a víz, mely most az óceánokban, tengerek, tavak és 
folyamokban van, akkori időben csupán gőzalakban lebe
gett a levegőben, a fóldburokmagas foknyi melegsége miatt, 
holott a víz csak 80 hőfokon alól mutatkozik folyó álla

potban, azonfölül gőzalakban csak létezhetvén. Azon
ban mivel a kérdéses időszakban a levegő szörnyen volt 
terhelve többféle gőzforma anyagokkal és igy sokkal na
gyobb nyomást gyakorlott, az az, sokkal súlyosabb volt 
mint jelenleg, annál fogva a vizgőzök is vizzé folytak 
össze az izzó föld kérgén is, és egész tengert képeztek 
rajta, de forró s forrásában igen háborgó, a földkéreg 
anyagain nagy változásokat okozó s eszközlő világtengert 
ám ! Ezen ős tenger vagyis a víztömeg átalában azon 
mértékben egyre szaporodók, a mint a földkéreg hősége 
csökkent, és mindaddig tartott, mig a földkéreg, az ős
tenger és a levegő melege 80 foknál alább szállott. Ek
kor az összes viz, mely a levegőben mint gőz lebegett, 
vizalakban a földre takaradott, s azóta azon állapotban 
kezdett létezni, melyben azt jelenleg látjuk. Véle hullot
tak le a többi gőznemek is, és a levegő tiszta, átlátszó 
lett, úgy, hogy a napfény azt egész a földig átjárható. 
Azonban:

Az igy megtermett viz és levegőben a széna kova a 
mészany túlságos mértékben létezének, ámbátor nem 
tiszta állapotban, hanem az élannyal egyesülve az az 
mint: szénsav, kavicsföld és mészföld. Ki tudja, mikor 
létesültek ezek, ki tudja mikor képződött a viz maga ? 
Tán már a fentebb érintett kovancz -burok előtt, holott 
arra, hogy a szén és élanyból szénsavany, a vizany és 
élanyból pedig viz létesülhessen ■. szörnyű magas hőfo
kok kivántattak. Itt röviden csak annyit lehet elmondani, 
miszerint a levegőt a túlságos szénanytól az ősvilógi 
növények tisztították és szabaditották meg, továbbá a 
tengerben felolvadt túlságos mennyiségben létezett ka
vicsföldet szinte a növények emésztették fel, és kötötték 
le magokban, mig ugyan abban a tenger vízben felolvadt 
mészföldből a kagylók, csigák, klarisok etc. testei alakul
tak. Egyébbiránt ezen ősvilági növények és állatok' lé
nyegébe ezennel nem ereszkedünk, minthogy ez az 
any történelmének további, szerintünk : harmadik kor
szakába tartozik. E helyen róluk csak azt említem, miként 
azok a földkéreg módosításában és felületének sokszori 
elváltoztatásában jelentékeny tényezők valónak, el- 
annyira, hogy ők jelölik a földkéreg alakulásának kor
szakait, mert nélkülők a földrétegek és képződvények 
egymásutánját nem tudhatnék. A mióta ők lettek a vi
lágra, azóta a föld kérge valami 16,000 láb vastag borí
tékot kapott. E borítékot pedig nagyrészt az ősvilág nö
vényei és állatai, főleg a tengeri állatok képezik!

Kijelölni az időpontokat, melyekben az anyaföld 
ama növény és állatvilágokat és nemzedékeket szülte, ki- 
számitni az időszakokat, melyeknek tartama alatt azokat 
ápolá, szaporító, azután lassanként rontotta, fogyasz
totta, vagy erőszakosan nagy csapások által kiölte és 
keblébe eltemette, azután pedig még kövekké is változ
tatta, teljes lehetetlen. Minderről nekünk halandóknak 
csupán sejtelmeink lehetnek a tudományos nyomozások 
fonalán. Tájékozásul azonban a föld alakulás k a r m a -  
d i k korát négy szakaszra osztjuk fel. Az elsőben azon 
réteg alakulatok tartoznak, melyekben a légszívó gerin- 
czes állatok még nincsenek s ezt a h a l a k  korszaka, a 
2-ikba azok,melyben a légszívó hátgerinczesek fekszenek 
s ezt a hüllők, mint akkor uralkodó állatfaj, jellemzik. 
A 3-ik szakot azok teszik, a melyekben az emlős állatok 
és madarak vannak eltemetve ; az emlősök korszaka, 
a 4-ket végre azon földkéregalakulatok, melyekbe az 
emberiség maradványait találjuk.

így körvonaloztuk volna némileg a változások és 
átalakulásokat, melyeken kereztül földünk a világköd- 
forma állapottól kezdve a mostani szilárd, a napnál 
négyszer, Jupiternél több mint négyszer, Uranusnál hat
szor, Saturnusnál kilenczszer tömörebb voltáig vergődött. 
Mikép történt mind ez a viz, és a földalatti vulkáni ha- 
tányok, s később a szerves lények működése s öszhatása 
által, ennek részletei a földtanban keresendők. Nekünk 
ezen természettudományi eszmék korlátain belül, ez al
kalommal, elég tudnunk, hogy ezen fejlődések utján a 
világany egész addig haladott, hol az nem csak bolygóvá 
és földdé, hanem anyafölddé vált, tökéletesült, mely ké
pes szerves életet kiteremteni, növényt, állatot, embert 
szülni, vagy tán azzá lenni.

Következnék tehát a világany történelmének har
madik, vagyis azon korszaka, melyben ez szoros érte
lemben, szerves életet él. F ö l d i .

Az asproinontei lefegyverzés 
és Garibaldi elfogatása.

(Történelmi adatok).
E nagy fontosságú eseményről a Garibaldi kísé

retében levő tisztek következő jelentést tettek:
A „Dúca di Genova“ gőzfregatt födélzetén aug.

31-én.

A Garibaldi tábornok által vezényelt hadoszlop, 
a viszonyok s a tengeri szállitás nehézsége miattt kény
szerülve volt embereinek nagy részét visszahagyni, szin
tén nagy részét éhség és fáradság miatt veszté el. Aug. 
28-án este az aspromontei hegysikon Calabriában táboro
zott ; a hadoszlop 1500 emberre olvadt össze, s Gari
baldi főhadiszállást azon két házikó egyikében üté fel, 
mely a térés síkságon található volt.

Az éjszaka hideg és esős volt Az önkénytesek 
alig bírták azon nagy tüzeket éleszteni, melyeket a leg
nagyobb fáradsággal gyújtottak meg. Garibaldi tábornok 
már kijelentette szándékát, hogy a hadoszlopot két csa
patra osztván, külön irányban ugyan, de a működés egy
ségére szükséges utasításokkal indítja el. Ezenközben a 
királyi csapatok Arciba érkeztek, s ugyanekkor az ön
kénytesek egy része még Pedargoni és San Stefanoban 
volt. Körülbelül egy napi járásra voltunk még tőlük. A 
csapatok akkor érkeztek egy faluba, midőn az önkény
tesek onnan kivonultak: néha-néha találkoztak is, s ek
kor a csapatok foglyokat akartak szerezni. Mily harcz ? 
Senki sem csatázott!

Az önkényteselcnek szigorú parancsuk volt, nem 
támadni, magukat nem védni, s sebesen vonulni. Aug.
29-én délfelé felkerekedett a tábor. A csapatok már 
előtte való este St. Stefanoba érkeztek. Még egy órai ut 
volt előttük azon magaslatig, melyet mi elfoglaltunk. 
Az összeütközést kikerülendő parancsot adott ki a tá
bornok, hogy egy kis folyón keresztül menvén, észak felé 
vonuljunk. Egy fenyőerdő tövében, megállván arezot for
dítottunk a csapatokkal, melyek a tulparti dombokat már 
elérték. Nem állítottunk ki előőrsöket. Az erdőben tábo
roztunk. Világos, hogy Garibaldi szándéka volt, az ösz- 
szeütközést elkerülni. Garibaldi az első csapat által el
foglalt dombon állott, a középponton. Tiszteket küldött 
a csapatokhoz azon rendelettel, hogy tüzelni nem sza
bad, s távcsövével mindenfelé tekintgetett. A  csapatok 
közeledtek: eiől a bersaglierik ostromlépésben, utánuk 
a sorgyalogság. A csapatok két részre oszlottak, termé
szetesen azért, hogy bennünket körülfogjanak. Az első 
sorban levü bersaglierik már lőtávolságra közeledtek, és 
lövéshez készültek. Hadoszlopunk hallgatva nézte mind
ezt. Nemlevén szándékunk harczolni, a mieink közöl so
kan, s azok között a legvitézebbek az erdőben voltak. 
Garibaldi olykor-olykor visszafordulván igy vezényelt: 
„Ne tüzeljetek!“ A tisztek ismétlék e vezényszót, — 
de a királyi csapatok parancsnokának rendelete volt 
bennünket megtámadni.

A bersaglierik megkezdvén a tüzelést, előnyomul
nak. Hozzánk felszólítás nem intéztetett. Parlamentair 
nem érkezett hozzánk. A tüzelés mindig sűrűbb lett. 
Hallottuk a golyók süvöltését, melyek a fákba csapód
tak. Szerencsétlenségre, nehány ügyetlen fiú nem tudott 
ellentállni a vágynak és viszonozta a tüzet, melynek 
folytán a csapatok közt állítólag sebesülések is történ
tek. A többiek mozdulatlanul, az ülők ülve, az állók 
íennállva maradtak. Minden trombita a tüzelés megszün
tetésére való jelt adta. A tisztek ugyanily rendeletet ad
tak ki. E volt a felelet, a csapatok folytonos tüzelés köz
beni előnyomulására.

A tábornok folyvást kiáltó : „Nem kell tüzelni 1“ 
E pillanatban találta őt két golyó; egyik fáradt, a bal, a 
másik teljes erővel, a jobb lábán. Ez utóbbi seb az orvo
sok nyilatkozata szerint veszélyes. Garibaldi azon pilla
natban midőn megsebesült, nemcsak állva maradt, hanem 
felmagasodva, s kalapját lebegtetve kiáltó: „Éljen Olasz
ország ! — Ne tüzeljetek !“ Néhány közel álló tiszt egy 
fa alá vitte a sebesültet. Itt is folytatta parancsait, mond
ván : „Hagyjátok őket előnyomulni, és ne tüzeljetek!“

Egész csatavonalunkon egyetlen lövés sem tör
tént. E pillanatban hozták Menottit, ki ballábán könnyű 
sebet kapott. Apa és fia, ugyan azon fa alatt feküsznek. 
A tábornok körül tisztekből és katonákból egy kör kép
ződik. Garibaldi szivarra gyújt és folyvást ismétli: „Ne 
tüzeljetek 1“ A  tisztek századszor ismétlik ezt, s a trom
bitások hasonlóan.

_____ j ___„, co svi-aaionas: ugyan
azon ponton találkoznak. Az első lövéstől e zűrzavarig 
alig telt el egy negyedóra. Barátok, testvérek s fegyver
társak találkoznak és megismerik egymást. Egyik vörös 
üngöt visel, a másik egyenruhát.

Átalános csókolózás és kézszoritás, komoly szem
rehányásokkal keverve. De a legkomolyabbak a vörös 
üngösöktől származnak, kik folyvást azt állítják, hogy 
Rómába mennek. Beszélgetéseket lehet hallani a tisztek 
között, melyeknek inkább politikai mint katonai színe
zetük van. A mieink az olasz hadsereget éltetik: e fel
kiáltást részint közönynyel, részint lecsüggesztett fővel 
fogadják.

__uugy narujat tegye le. A tiszt
engedelmeskedik, de kijelenti, hogy mint parlamen
tair jött.

Miért nem jött előbb ?
Garibaldi következőleg felelt: „Ilarmiucz év óta, 

és önnél sokkal jobban tudom, mi a háború : tanulja meg 
ön, hogy a parlamentair nem igy szokta magát bemu
tatni.“

Ezenközben sebét ápolják s ő még folyvást sziva
rozik. Ismételve sürgeti az orvosokat,hogy ha amputatio 
szükséges, tüstént eszközöljék a z t: az orvosok megnyug
ta tó ig  nyilatkoznak sebéről.

A tábornok ekkor táborkara fejének parancsot 
ad, hogy a támadó csapatok parancsnokát hívja ide : a 
küldött 20 perez múlva Pallavicino ezredessel tér vissza. 
Garibaldi alkudozni kíván, miután az olasz hadsereggel 
harczolni nem akar.

Pallavicino, szintén régi ismerős, mindenekelőtt 
kijelenti, hogy határozott parancsa volt támadni. Azt 
kérdi, hogy elismerik-e a királyt? Azt feleltük, hogy e
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tekintetben nincs szükség nyilatkozatra, s Garibaldi ca- 
taniai proclamatiőja megfelel reá.

Pallavicino ezredes megadásról beszél. Mi azt te
leljük, hogy erről szó sem lehet, miután a támadottak a 
támadók tiizét nem viszonozván csata sem történt: a 
rendes csapatok közt előfordult sebesülések tévedés foly
tán származtak.

Pallavicino ezredes a tábornokhoz vezettetvén, 
födetlen fővel és tiszteletteljes hangon beszélt Garibal
dival. Eltávozik. A garibaldista tisztek közöl többen a 
hadoszlop lefegyverzését ajánlják neki. Ez meg is_ tör
tént. Pallavicino kijelenti, hogy meggyőződése szerint 24 
óra múlva mind hazájukba bocsáttatnak.

■ Megyegyezés történt, hogy Garibaldi az általa ki
választott tisztekkel, kiknek kardja meghagy atik, Scyllába 
megy.

Hogy az országúton, a hányszor szükséges lesz, 
Garibaldi sebének gyógyítása végett megállanak.

Hogy Scyllában övéivel együtt egy angol hajó fe
délzetére száll.

Hogy egy zászlóalj bersaglieri, illő távolságban 
kiféri a menetet.

Az angol hajót illetőleg Pallavicino kijelentette, 
hogy személyes .n semmi ellenvetése, azonban erre nézve 
a kormánytól vár utasítást.

Útra kelve, fáradságos menet után Scyllába ér
keztünk.! Azt hittük, hogy a megaslaton találunk házat, 
melybe a tábornokot elhelyezzük : e helyett a tengerpar
ton mutattak egy szobát.

Pallavicino ezredes elébünk jött. Értesültünk, 
hogy a kormánytól igen szigorú utasításokat kapott. A 
tábornoknak nem engedtetett meg, hogy angol hajóra 
szállhasson, s a választott kiséret is eltávolíttatott mellőle. 
Garibaldit ez legkevésbbé sem lepte meg. Csak barátsá
gos hangon ennyit mondott tisztjeihez : „Tehát megcsal
tatok engem.“

Az utasítás igy hangzik : „Garibaldi fiával együtt 
a „Dúca di Genova“ fedélzetére szállittatik: tiz tiszt 
követheti őt.“

A „Stella d’Italia“ olasz gőzös mellett haladtunk 
el. A fedélzeten Cialdini tábornok, Albini admiral s több 
magas tiszt állott: ők nem üdvözöltek, s igy mi is üd
vözlés nélkül haladtunk el. Az elválás megindító volt. 
Mind levevén fevegeinket. „Éljen Garibaldi! Rómába, 
Rómába!“ kiáltások hangzottak. A tábornok kezével üd
vözölt.

Mi a hajóra mentünk, társaink pedig a scyllai 
várba szállíttattak.

Brussezi, Bideschini, Corte, Catabene, Cai- 
roli, Guastalla, Mangi, Ripari, Albanese, 

Malato, Basile, Figyelmessy, Basso.

Ugyanerre vonatkozólag Garibaldi  
következd levelet intézett a „Moniteur“

szerkesztőségéhez.
A „Dúca di Genova“ födölzetén sept. 1-én 1862.
„Ők vért szomjaztak, de én kímélni akartam azt. 

Nem a szegény katonát értem itt, a ki engedelmeskedik, 
hanem a „Consortoria“ embereit, kik a forradalomnak 
nem bocsáthatják meg, hogy forradalom, (emésztésüket 
zavarja) és az olasz nemzet újjászületésére közreműkö
dik. — Igen ők vért szomjaztak, én pedig mindent elkö
vettem, hogy megtámadóim vérét kíméljem. Én a csata
vonal előtt futottam fel és alá, és megtiltottam a tüzelést, 
és a meddig az én és segédeim vezényszava elhallatszott, 
nemis történt egyetlen egy lövés sem. Nem én voltam te
hát a támadó. A csapatok ellenben gyilkos tüzelést nyi
tottak ellenünk, s a bersaglierik különösen reám tüzel
tek, és megsebesitének két golyóval, egyikkel könnyen, 
a másikkal veszélyesen. így állottak a dolgok a támadás 
kezdetén, s én sebesülten az erdőszélre vitetvén, többé 
mitsem láthattam, s annál inkább, mivel a seb bekötése 
alkalmával kimondhatatlan fájdalmakat szenvedtem. — 
Azonban meg vagyok győződve, hogy azon vonalból, 
mely az én és segédeim parancsnoksága alatt állott, 
egyetlen lövés sem történt. A kir. csapatok tehát kényel
mesen közeledhettek felénk, s vegyülhettek össze a 
mieinkkel. Midőn nekem hirftl hozták, hogy bennünket 
lefegyverezni szándékoznak, azt feleltem : „fegyverezzé
tek le ti őket.“ — De társaim annyira nem tápláltak el
lenséges indulatot, hogy csak kevés tisztet és katonát 
fegyvereztek le a rendes csapatokból.

Jobb szárnyunkon tehát nem volt süker. Azonban 
a piccionik a bal szárnyon hevesen viszonozták a tüzelést, 
és igy fejlődött ki, a trombita jelek daczára a liarcz, 
mely egyébiránt egy negyedóránál tovább nem tartott. 
Sebesülésem, csapataimban némi zavart okozott. Midőn 
az enyimek engem nem láttak, az erdőkbe kezdtek me
nekülni, s csakhamar egy sűrű csapat alakult körültem. 
Ez időben történt, hogy táborkarom és Pallavicino ezre
des, következő pontok felett alkudoztak : 1) én táborka
rommal együtt szabadon mehessek, hova tetszik. 2) Tár
saim a tengerpartra érve szabadon bocsáttassanak.

Pallavicino ezredes minden eljárásában vitéz és 
udvarias katonához illőleg viselte magát. Sajnálta, hogy 
olasz vért ontani kényszerült: azonban határozott pa
rancsa volt, s engedelmeskednie kellett. Én kizárólag vé
delmi rendeléseket tettem, s ha a csapatok kevésbbé 
vérszomjas parancsot kapnak, az összeütközés ki lett 
volna kerülve. Ha én elején a csatának már meg nem se
besültem volna, sembereimnek határozott parancsuk nincs, 
hogy a rendes csapatokat meg ne támadják, e testvér- 
harcz iszonyúvá fajulhatott volna.

De jól van igy. Bármi legyen sebesülésem ered
ménye, bármily sorsot készitsen is elő számomra a kor
mány, én a teljesitett kötelesség öntudatával bírok, és

életem csekély áldozat volna, ha azáltal polgártársaimét 
menthetném meg. Én azon merész vállalat érdekében, 
melybe én és barátaim fogtunk, a Ratazzi-féle cabinettől 
semmi jót sem vártam. De kevesebb szigort kelle várnom 
a királytól, miután a régi programmon semmit sem változ
tattam, s nem is változtattam volna. Ez fáj nekem leg
jobban — e szerencsétlen bizalmatlanság, mely a nem
zet egyesülését leginkább gátolja.

Bár mint alakuljanak is a viszonyok, én emelt fő
vel léphetek Olaszország elé, mert kötelességemet telje- 
sitém. Ezúttal is életemet, és mi ennél drágább, sok de
rék ifjú életét ajánlottuk áldozatul a legszentebb ügy 
érdekében, — és pedig, büszkén mondhatjuk el, minden 
önzés nélkül.“

GARIBALDI JÓZSEF.

A pompéji növények.
Miután a múlt számunkban közöltük Pompéjinak 

Kr. u. 79-ben a Vezúv által tör! ént elhorittatását, bir 
talán némi érdekkel a régi pompéjiak által ismert nö
vények leírása is. Ezt két főforrásból lehet egybeállitani, 
először a Pompéjiben s a más két városban levő festmé
nyekről, a melyen növények vannak lerajzolva, másodszor 
a található növény-maradványokról. Természetesen sok 
növényrajzról nem lehet az illető növényt meghatározni, 
de ha a növény fölismerhető, nem következik abból még, 
hogy Pompejiban tenyészett, mert a képen más vidéki 
flóra is lehet utánozva. így például gyakran le van véve 
a Nil viránya, mocsáros táj a lotoszszal, az aegyptomi 
liliommal, (NelumbiumJ vízilóval, gyil, csúsznia (ichacu- 
mon), kácsák s a parton a datolya pálma, igy azon Jhires 
mozaikon is, amely egy reggelit ábrázol, s melyről azt 
hiszik, hogy azon Dárius s Nagy Sándor ábrázoltatnak. 
De továbbá igen gyakoriak a festvényeken a képzeleti 
növények is, például borostyán datolya tövön, a mi nö
vény élettani lehetetlenség. Tenor szerint ez a régieknek 
azon különös szokására mutat, miszerint ők a növénye
ket oly sűrűn ültették egymás mellé, hogy azok úgy tet
szettek, mintha egy tőröl valók lennének.

Azon fák között, a melyek most jellemzik az olasz 
tájakat, ott van a f e n y ő  s a  k ü p r e s z .  Hogy mind a 
kettőt birták a régiek, azt az Írók úgy, mint a rajzok 
bizonyítják ; s különösen gyakran van utánozva a fenyő
toboz, sőt Herculanumban szenesült fenyőmagvakat is 
leltek. Azon tájképeken, melyek a szobákat ékesitik,igen 
gyakori a küpresz, néha együtt a fenyővel. A középten
ger melléki viránynak egy harmadik sajátságos tűlevelű 
fája,’az a l e p  p ó i  f e n y ő  szinte Pompejiban is felta
láltatott.

A t o r o k  r o j t  (Oleander), mely most a patak
partokat díszíti, s a' repkény, mely a falakra s a fákra 
fut, le vannak Pompejiban is rajzolva. .

A régi időben azonban Olaszhonban nem nőtt 
ezen két növény, mely most a táj növényzetnél nevezetes 
szerepet játszik, nem nőtt ugyanis az a 1 o e (Agave), a 
melyet nagy húsos leveleivel, magas, gyertyatartó alakú 
kocsányaival a tájfesztök annyira kedvelnek, s amely 
most a középtenger mellékén mívelve úgy mint vadon 
tenyészik. Ez Amerikából ered, tehát a pompéjiek nem 
ismerhették. Az in d  f  i g e, a kaktusz csoportból szinte 
Amerikából ered, feltűnővé teszi ezt sajátságos alakzata, 
különösen laposra nyomott levélhez hasonló ága, most 
szintoly közönséges mint az aloe, s vadon is találtatilc; 
Pompéjiban sem ennek sem amannak legkisebb nyomára 
sem lelni.

D a t o l y a  p á lm a  most van Olaszországban 
itt-ott, noha már a gyiilmöcse meg nem érik, de nagyon 
kétséges, hogy az ókorban volt-e ? Le van ugyan Pom
pejiban rajzolva, közönségesen azonban egyptomi tár
gyakkal vagy képi égi jelentéssel. A t ö r p e  p á lm a  
kétségkívül oly szerepet játszott, mint most, hogy igen 
közönséges volt Siciliában, azt Theophrast bizonyítja; 
ott most is az. de a nápolyi öböl körül ritka.

Vessünk egy pillanatot a mivelés alatti növé
nyekre. Legtöbb utas, a ki Pompejit megnézi, legelőször 
a g y a p o t  miveléssel ismerkedik meg. Mindjárt a 
pompéji romoknak a tövében vannak a gyapotföldek, s 
itt van ezen termelésnek Olaszhonban a legéjszakibb 
határa. Ezen fontos növénynek a régi emlékeken nyomát 
sem látni, más forrásokból tudjuk, hogy a régi korban 
csak mint hindu, későbbi Íróknál mint egyptomi növény 
volt ismerős, s csak az arabok terjesztők el a közép ten
ger partjain.

Más növény, mely közvetve szintén igen fontos 
ruházati növény Olaszhonban, a f e h é r  e p e r ,  mint a 
selymér tápszere. Ezt sem ismerték a pompéjiek. Azon 
korban a selyem, mint fényüzési czikk, igen drága vala. 
Csak a hatodik században jött a selyem- és eper-terme
lés Európába.

A gabnák közül a régi rómaiaknál a túlnyomó a 
b ú z a  volt, találtatott elég á r p a is, hiányoztak az 
éjszaki gabona fajok a r o z s és a z a b. Pompéjiban 
szenesült búzát és árpát találtak. Egy falon szép rajzban 
látható az árpakalászból magvakat szedő fürj. Párja 
ezen rajznak egy másik fürj, a mely k ö l e s  kalászt csip
ked, tehát ezt is ismerték.

Nincs a festvényeken sehol k u k o r i c z a, me
lyet, mint köztudomású dolog, Amerikának köszönünk. 
Most termesztik Pompéji egész környékén.

Nem veszünk észre r i z s t ,  minthogy ez akkor 
csak Hindosztánra szorítkozott. Most sem tenyésztik 
Pompéji körül, de máshol Olaszhonban nagyban. Ismer
ték-e a régiek a c z i r ó kot, vagy ezt csak az arabok 
hozták Európába, kétséges. Ezt a pompéji rajzok fel 
nem világosítják.

A hüvelyesek közül van d i s z n ó  b a b  szene
sülve, mely a mostaninak tökéletes mása.

Konyhai növényeket tárgyazó rajzokon van egy 
csomó s p á r g a ,  alighanem vad, az úgynevezett nyul- 
árnyék, mert a régiek a mivelés alattit nem ismerték. 
Más rajzokon van h a  gy ma, r e t e k ,  r é p a  s a  tö k -  
nek egy faja. Az Amerikából származó paradicsom alma 
a régiek előtt szinte ismeretlen volt.

Az o la jfa  mint látszik, akkor is ugyanazon sze
repet játszotta, ezt tanúsítják az irók is. Olajfa gyakran 
van lerajzolva, sőt Pompéjiban üvegbe becsinált olaj 
magvakat is leltek, melyek tökéletesen olyanok voltak» 
mint a maiak, s a kiásáskor meg volt még izök is.

Azon gyümölcsfajok, amelyek ma leginkább ter- 
mesztetnek, a s z ő l ő  és fü g e ,  a gyümölcsrajzok kö
zött is ezek a leggyakoriabbak. A szőlő igen fontos nö
vény volt s minthogy Bachusnak vala szentelve, ezen is
tenség mellett igen gyakran lehet látni.

Sokszor látni még a gyümölcsrajzoknál: k örtét, 
a lm á t ,  c s e r e s n y é t ,  m a n d o lá t ,  s á r g a -  és 
ő s z i b a r a c z k o t ,  g r á n á t a l m á t ,  l a s p o n y  át.

Néhányan azt vélték, hogy A n a n á s z t  is ta
láltak, de minthogy ez amerikai növény, az eset igen fel
tűnő lenne. Az ananásznak tartott tárgy, Tenor szeriht 
nem egyébb, mint egy törpe pálmának a csúcsa, amelyet 
Szicziliában még most étszerül használnak.

Sokkal fontosabb az aranyalmákhoz tartozó nö
vényeknek, a narancs és czitrom fajoknak hiánya. Hogy 
Plinius korában ezek közül egyik sem volt ott honos, az 
ma már kétségen kívüli', mért Plinius maga mondja, 
hogy hiába fáradozott a médalmát Európába átültetni. 
Ennek a termesztése Olaszhonban csak a harmadik szá
zadban kezdődött, s a közönséges czitrom és narancsfa
jok még utóbb jöttek Európába, valószínűleg az arabok 
által; legkésőbb jött az éd savanyu faj, (Citrus aur. Si
nensis) mely Chinából ered s a portugallok által hoza
tott ide.

Látjuk tehát, hogy különösen a mivelés alatti 
növényekben Pompéji virágzása óta sok változás tör
tént, s ezekből kitűnik, hogy noha a pompéjiak különö
sen műélv tekintetben a jelen kornál előbbre valának, 
mindazonáltal ők nélkülöztek több oly fontos növényeket, 
amelyeket a tágult földrajzi ismeret, a tágult kereske
delmi közlekedés az utódaiknak megszerzett. Legna
gyobb fontosságúak az uj termények közűi: a rizs, a ku- 
koricza, a gyapot, a fehér eper s a narancs. Olaszhon 
tehát még ekkor nem v o lt:

................. a hon, hol czitrom virul,
Setét lombok között narancs pirul.“

S c h o u w  után 
—ó —s.

Az emlékező tehetségről.
(V  é g e.)

Az emlékező tehetségnek az érdektől való függé
séből megmagyarázható még továbbá, miért van egyik
nek erre, a másiknak pedig arra a tárgyra nézve jó em
lékező tehetsége. A mit az egyik könnyen megtart és 
elméjébe visszaidéz, az a másiknak gyakran nagy nehéz
ségeket okoz, mig azt megtartani és visszaidézni képes. 
A nőknek egész más dolgokra nézve van jó emlékező 
tehetségük, mint a férfiaknak; a tudósoknak másra, mint 
a katonák és iparosoknak stb. Minthogy pedig meg 
szokott történni, hogy ha valaki valami által szelleme és 
jelleméhez képest érdé keltetik, ahhoz határozott tehet
séggel és ösztönnel bir, s igy azt elméjében legkönnyeb
ben és legbiztosabban megtartani és visszaidézni képes. 
Éltek vezérek, kik nagy hadseregükben minden katoná
juk nevét, és tudósok, kik gazdag könyvtárakban min
den könyv cimét kívül tudták. Themistocles minden pol-
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gártársának nevét kívül tudta. Újabb időben Macaulay, 
a híres angol történész oly kitűnő emlékező tehetséggel 
bírt a történeti nevek megjegyzésében, hogy a pá
páknak neveit, a mint sorban következtek, elmondani 
tudta. Az aggoknál az emlékező tehetség csökken ugyan, 
de azért ezeknél is oly tárgyakra nézve, melye' őket 
közelebbről érdeklik, nem gyöngül meg.

„Még soha sem hallottam — mondja Cicero az 
„aggastyánokból cimü munkájában — hogy valamely agg 
ember ama helyet, hova kincseit elrejtette volt, elfelej
tette volna.“ Az aggok mindig csak arra bírnak emlé
kezni, a mire gondot fordítanak; hogy példáúl mely idő
ben kell nekik mint kezeseknek a törvényszék elébe 
menniük, vagy kik adósaik vagy hitelezőik,' azt nagyon 
jól tudják.

Ha az álomban föltűnök annyira érdekelnének 
minket, mint az ébren tapasztaltak, akkor amazokat 
épen oly könnyen tartanók meg emlékben, mint ezeket.

Oly álmokat, melyeknek előjelei teljesültek, egy 
könnyen el nem feledünk. Ila az örültek multjok elfele
dik, és magukat rögeszméjükben egészen másoknak tart
ják, mint a kik valóban, ha magukat példáúl fejedelmek
nek, megváltóknak vagy isteneknek tartják, ezen en- 
személyülcről való megfeledkezésük onnan ered, hogy 
szenvedélyes büszkeségók, mértéktelen hírvágy és gőgük
ben csekély személyüket érdekükkel oly nagyon ellen
kezőknek találják, hogy magasabb személyiségbe helye
zik át magukat. Tulcsigázott érdekük megfosztá őket 
multjokra való emlékező tehetségüktől.

Az állatoknál is az érdeknek nagy befolyása van 
az emlékező tehetségre. A méh régi gyűjtő helyeit, a 
fát, a virágot, melyből mézet szítt, ismét fölleli és a sok 
bokor között a magáéra ráismer. A fecskék és gólyák, 
midőn tavaszszal visszatérnek, ismét régi fészkükben 
telepednek meg. A madarak, melyeket télen át etetni 
szoktak, a hűvös idő beálltával volt gazdájukhoz ism ét' 
visszatérnek. Pintyek, melyeket nyáron át valamely 
ablak előtt etettek, azt minden évben felkeresik. Galam
bok, macskák, kutyák és lovak gyakran nagy távolságból 
is visszatalálnak régi tartózkodó helyükre. A kecskék, 
juhok, sertések az utat óljukhoz megtalálják, és száz 
kád közül is megismeri a ló a magáét, még évek után 
ráismer párjára, gazdájára, arra, ki rajta nyargalni szo
kott, de még a korcsmára is, hol jól tartatott; hosszabb 
idő után is megemlékszik arra, ki bánt vele jól, és ki 
roszúl,és megismeri az állatorvost, ki valaha műtétet vitt 
végbe rajta, mert ha ez hozzá közeleg, rugdalni kezd; 
valamint a kutya is ráismer arra, ki szőrét egyszer le
nyírta, mert ha ezt közeledni látja, elrejtőzni igyekszik.

Hogy- a gyermekkorban elfogadott benyomások 
oly mélyen vésik be magukat az emlékező tehetségbe, 
részből azon élénk érdekből ered, melylyel gyermekko
runkban minden iránt viseltetünk, és azon megfeszitett 
figyelemből, melyet mindenre fordítunk; de részben on
nan is, — mint Schoppenhauer helyesen megjegyzi, — 
hogy gyermekkorunkban csak kevés és leginkább szem
lélhető képzelmeiuk vannak, és ezeket, hogy magunkat 
elfoglalhassuk, szüntelen ismételjük. Ez azon emberek
nél, kik öneszmélkedésre kevés tehetséggel bimak, egész 
életükön keresztül igy van, miért is ezek gyakran jó em
lékező tehetséggel bírnak. Ellenben a lángeszüek nem 
bírnak mindig kitűnő emlékező tehetséggel, mintezt Rous
seau önmagáról állítja. Ezt Schoppenhauer szerint 
onnan magyarázhatni meg, hogy a lángész mindig uj és 
uj gondolatainak és combinatióinak sokasága a gyakori 
ismétlésre időt nem enged, habár lángész rósz emlékező 
tehetséggel összekötve nem igen fordul elő, mivel a láng
észnél a szellemnek nagyobb erélye és gyorsasága agya
kon ismétlést helyettesíti. Igen érdekes megjegyzése to
vábbá Schoppenhauernak az, miszerint azon emberek, 
kik szünet nélkül regényeket olvasnak, ez által emlékező 
tehetségüket gyöngítik, mivel náluk is, valamint a láng
észnél, a képzelmek és jelenetek sokaságának gyors át
menete sem időt, sem türelmet az ismétlés és gyakorlásra 
nem enged. A szorgalmas olvasók, kikakölcsönkönyvtár 
könyveit éjjel nappal olvassák, ezt némileg saját tapasz
talatukból is bizonyíthatják. Minden uj regény olvasásá
val a régibbet már elfeledték.

Hogy a lángeszüek a mindennapi életnek kisebb 
ügyeit és eseményeit elfeledik, a korlátolt eszüek pedig 
ilyesekre nézve igen jó emlékező tehetséggel bírnak: on
nan van, hogy azok érdeküket nagyobb dolgokra fordít

ják, mig ezeknek érdekük pedig csak a kicsiny és pará
nyi dolgokhoz tapad. A lángész ellenben a rá nézve fon
tos dolgokat gyakran csodálatos könnyűséggel tartja meg 
elméjében.

Tanulók, kik könnyen tanulnak és könnyű felfo- 
gásuak, a megtanultakat gyorsan feledik el, mig ellenben 
azok, kik nehezen és erőmegfeszitéssel tanulnak, a meg
tanultakat rendesen jobban megtartják. Ez könnyen 
megmagyarázható következőleg, t. i. hogy az, ki könnyen 
és gyorsan tanul, azon rövid idő alatt a figyelemnek csak 
kisebb fokát fordíthatja a tárgyra, mig ellenben, ki ne
hezen tanul, hosszabb és feszültebb figyelmet fordíthat 
arra. És igy az emlékező tehetségre is áll azon közmon
dás : Könnyen szerzett szerzemény könnyen szokott el
veszni.

A kereskedelem jelentősége
általában, és az angol kereskedelmi ha

talom kifejlődése.
Valamely ország kereskedelmére bizonynyára be

hatással vannak törvényei, az éghajlat, földrajzi fekvés, 
a leül- és belösszeköttetések, mert a meglevő készlet, a 
szerzés-, adás- és vevésre befolyással bírnak, ezek képe
zik pedig a kereskedelem lényegét.

Világos tehát, hogy csak akkor halad valamely 
nemzet a kereskedelemben, ha saját gyártmányaiból 
többet állít elő, mint mennyit saját szükséglete igényel, 
s ha azonfölül idegen gyárak anyagait is felhasználhatja. 
Ha mindezt kissé figyelembe vesszük, át kell látnunk, 
hogy egy nemzet valódi kereskedelme csak ott kezdődik, 
hol a közfigyelem a kézi munkáról már a gyáriiparra 
irányult, s ezzel öszhangzásban a polgárosodott haladás 
uj szükségeket, igényeket teremtett, melyeket idegen 
külsegély nélkül már ki nem elégíthet.

A mai kereskedelem már épen úgy túlhaladja az 
előbbi időbelieket, mint felülmúlják a jelenlegi igények 
és termények az ókoréit. Most azonban ez igények sza
porodása a tömegre nézve sokkal több bajjal fenyegetőd- 
zik, mint azelőtt, s a physikai jólét az általános boldog 
állapottal nem igen tart lépést. Mindez csak arra mutat, 
hogy a kereskedelem folytonos terjedésre van hivatva, 
s hogy azon probléma, mint lehetne egy nemzet jólétét 
minden osztálya közt lielyes'en szétosztani, még éppen 
nincs megoldva.

Nagyon felületes vita az, váljon a fóldmivelés 
fontosabb-e a kereskedelemnél ? Mind a kettő egyforma 
jelentőséggel bir, s egyiknek és másiknak haladása vagy 
csökkenése okvetlen jó vagy rósz befolyással van a má
sikra. Azon óhajtás, hogy a fóldmivelés a gyárak költsé
gén emeltessék, vagy azon önzőktől eredt, kik daczára a 
viszonyok változásának, birtokaik jövedelmét a consutaá- 
lók rovására emelni szeretnék, vagy a kereskedelem és 
fóldmivelés körüli tájékozatlanságnak tulajdonítható. 
Ha valamely ország népessége kicsiny, ha gyárai, bányái 
s más forrásai még nincsenek kizsákmányolva, a munka 
olcsó, a föld a szükségesnél többet terem, Tnem előnyös-e 
a fölösleget nagyobbak, gazdagabbak vásárain eladni, s 
azután azok terményeiből hozni be ? Ellenben ha a 
szükséglet nagyobb a termésnél, a munkás osztály ter
jedtebb. mintsem földjéhez'utaltathassék, már nem állhat 
elő kivitel, hanem beszállítás; de erre nézve kétféle 
akadály támad. Először: Mit adjunk cserébe a kívülről 
hozott terményekért ? Másodszor: A túláradt népet mivel 
foglalkodtassuk ? Közbe lép a kereskedés s mind két 
kérdésre megfelel.

Egy gyár épületében, mely csak nehány négy
szög, annyi embernek adhat munkát, s annyit állíthat 
elő, mennyit más tartományokban ezer hold ad, tehát 
mesterségesen megnagyobbitja földje területét; s miután 
a tudománynak, találmányoknak, gyártmányoknak nincs 
határa, egy jól szervezett ország nem félhet a népesség 
túlságától. Látni való tehát, hogy a kereskedelmet méltán 
vehetjük a polgáriasodás kifejlődésének természetes 
eredményeként, s ennélfogva már egy bizonyos polezra 
jutott nemzetnél a valódi existentiához tartozik. Mihelyt 
valamely nemzet kereskedelmileg nagygyá lön, több rá a 
figyelem, s az ellenségeskedés, fondorkodástól is jobban 
tarthat 1 Verseny támad. Kilátás nagyobb nyereményekre

uj találmányokat szerez, s ezek valóban rendesen rövid 
idő alatt megszolgálnak a gyárosnak.

A mi közönségét illeti a kereskedelemnek, ki 
kell emelnünk a középosztályt, középrend nélkül kísér
let, felfedezés nem mer lábra kapni, a növekvő népesség 
nem talál elég foglalkozást, ez kivándorlásokra ad al
kalmat, növeli a tétlenséget és igy a szegénységet.

A gazdagok rendesen sokkal inkább igénybe 
vannak véve mulatságaik által, mintsem a nép szüksé
geire is vigyázhatnának, azután nem is igen értik ez t; 
nem lesz érdektelen, ha erre vonatkozólag az angol ke
reskedelem kifejlődésének történetét adjuk.

Hogy Angolország évek hosszú során át, minden 
kereskedelmet űző nemzet közt az első helyet foglalja 
el kétséget nem szenved; az is bizonyos, hogy Anglia a 
jólét azon pontján áll jelenleg, melyet még eddig soha 
sem ért el. Kereskedelme hatalmát sok körülménynek 
tulajdoníthatja, melyekre nézve olykor messze messze 
vissza kellene pilantanunk a történelembe. Minden idő
ben volt valamely nemzet, vagy város kereskedelmileg 
fontos, — csakhogy nem tartósan, — erre tengerpart, 
éghajlat, külön népjellem szükségeltetik. Anglia minde
zekkel birt. Fekvése, éghajlatja, népe hajlamai, minden 
hozzájárult, hogy kereskedelmi állammá emelje.

Midőn az angol főrend oly hatalmassá lön, hogy 
királyokat emelhetett, s ismét letehetett a trónról, bi
zonyosan érdekükben állott az infansoknak az aristok- 
ratia ellen ellenpártot alapítani. Ezért igyekezett úgy 
Il-ik Eduard s a Tudor-ház minden herczege támaszt 
keresni a középrendben, élesztették a kereskedelmi ösz- 
szekőttetéseket, s bizonyos tekintetben maguk is része
sei valának; és igy midőn Amerika felfedezésének örök 
epochája beállott, uj ut nyilott Angolország hajózási 
előnyeinek, elhatalmasodott a vizen, s találékonyságával, 
gyáriparával minden más nemzetet háttérbe szorított.

Mig más népek ámittatva kincsásástól, pénzszer
zéstől Amerikába el kivándoroltak, az angol otthon 
maradt s más nemzetek kereskedelmét igyekezett a ma
gáétól függővé tenni, egybekapcsolni. Hanem azért nem 
vádolhatjuk önzéssel e nemzetet, mert akárhányszor 
volt az elnyomottaknak nála menhelye. Midőn az utolsó 
században a francziák forradalmaskodtak, Anglia béké
sen munkált és gazdagodott, mások háborúja nekik 
közvetítőül szolgált hadiszerek stb. újabb felfedezésére, 
találmányait senki sem követelte tőle hogy megossza, 
de gyártmányait mindenki kénytelen volt jól megfizetni, 
úgy, hogy mikor mások kimerültek, neki pénze és igy 
ereje volt a háborút folytathatni, vagy magától egészen 
távol tartani, és igy háborúk, visszavonások, lázadások 
által elősegittetve Anglia már 1815-ben a legmagasabban 
állott kereskedelmi tekintetben, s hogy még kevesebb 
dolog fenyegesse állását, 1819-ben Sir Robert Peel 
rendszerével a pénzforgalmat rendezte el és intézte be 
az azelőttihez képest sokkal czélszerübben.

' (Merchants Magazine.)

Iíún László meggyilkolása.
(Műlapunkhoz).

IV. László egyike volt azon fejedelmeknek, kik
ről nem sok jót jegyzett fel a történelem. „Ezen király 
idejében — iija egyik krónikásunk — kezdett Magyar- 
ország nagyságos dicsőségéből lehanyatlani; belháboruk 
támadtak, városok elpusztultak, falvak elhamvasztattak, 
béke és egyetértés lábbal tapostattak, a dúsgazdagok el
szegényedtek, a nemesek pórokká váltak nyomorúságból. 
Az igavonó barom is egészen kiveszett a szegényesedő, 
országból, úgy hogy a két kerekű taligákat, melyeket em
berekkel kellett vonatni „László király kocsijának“ ne
vezte el a nép.

Épen a keresztesek miatti visszavonások okoztak 
volt bajt, midőn a királyakikeresztelkedettszaraczénMi- 
zére bízva a kormányzást, Kúh és tatár híveivel az or
szág délkeleti részén bolyongott, s a korosszegi erősség 
mellett sátrat ütvén, ugyanott 1390. évben júliusban is
meretlen okból 3 k ú n  Á r b o c z ,  T ö r t e i  és K e- 
m e n c s e  á l t a l  s á t r á b a n  á lm á b a n  o r o z v a  
m e g ö l e t e t t .  A gyilkosokat Mize űzőbe vétetvén 
elfogta, s nemzetségükkel együtt szörnyű kínok közt ki
végeztette.
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(Spanyol románca.) — B y r o n  után.

Ott Elvira kapujánál,
Hol a város egymagán áll,
Vivarambla erődéig 
Száguld a mór főnök végig.

Jaj nekem A lham a!

Megjött a nagy hir fülébe,
Hogy Alhama már bevéve,
A levelet dobta tüzbe,
A követet számkiüzte.

Jaj nekem Alhama !

Az öszvérről hopp ! a földre.
Lóra pattan és üvöltve 
Zacatinon végig száguld,
Mert ott vezet az országút.

Jaj nekem Alham a!

A mint elért Alhambráig,
Parancsait osztja váltig -.
„Beszéljen a dob s a pálcza.
S a kürt ajka tulkiáltsa.“

Jaj nekem Alhama!

És a dobszó zajt idézve 
Tova zug a messzeségbe.
Hogy a sikon és a várban 
Fegyvert ragad a mór bátran.

Jaj nekem Alhama!

Mórok jönnek a csatába,
Lovaiknak gyors a lába;
Nagy-sietve állnak sorba,
Hogy ne légyen a rend csorba.

Jaj nekem Alhama!

Ekkor kilép egy aggott mór 
Beszélve a csatasorból:
„Én királyom, mondd csak, jösz te : 
Harczosid mért hivtad össze !?“

Jaj nekem Alhama !

„Oh barátom, hogy ha látnád 
Szivünk sebét, kinzó átk át! 
Keresztények bősz csapatja,
Alhamat. jaj ! kézbe kapta.“

Jaj nekem Alhama!

Szól erre euy pap kiáltván,
Fehér szakái rezg az álián:
„ügy hát király, gonosz tetted 
Megérdemelt diját vetted.“

Jaj nekem Alhama!

„Te ki, csak hogy teljék kedved. 
Benczeragok fejét vetted,
S Cordovából a ki jött-m ent: 
Fölfogadtad az idegent.“

Jaj nekem Alimmá!

„ügy hát király, bár ha késett,
Most kikaptad büntetésed ;
Koronád és birodalmad 
Odavesznek, odahalnak.“

Jaj nekem Alhama!

„Törvényinket összetörvén,
Halálod mégis a törvény;
Granada is azért vész el,
Szemben azért állsz a vészszel.“

Jaj nekem Alhatna!

Az agg bátran ránéz s hogy ha 
A királyt a düh elfogja;
Mert szólni mert, lakói érte,
S mert a törvényt megdicsérte.

Jaj nekem Alham a!

„Hah áruló halj meg ! Lám na,
Melyik törvény ment ki már ma ?
A bősz király vak dühében 
ítéletet mond eképen.

Jaj nekem Alhama .'

Oh szegény ősz, az mit sem ér,
Hogy szakáll ad hosszú, fehér ; I
Király leküld a fogságba, i
Szép éltedet ketté vágja.

Jaj nekem Alhama!

Alhambrauak mit izensz még,
Mielőtt ősz fejed vennék,
Melyet, hogy a bátor féljen.
Kitűznek a város-szélen..“

Jaj nekem Alhama !

„Hej lovagok, hősok amott ,
Halljátok meg végszavamét! - 
Hogy szólni jött imént kedvem.
Én azzal még nem vétkeztem.“

Jaj nekem Alhama !

„Albumának átka sujtol,
Hova legyek a nagy bútól V 
Király veszti csak országát,
Nép veszíti boldogságát.“

Jaj nekem Alhama !

„Annyi özvegy férje Hol vau V 
Hősök serge lenn a porban ;
A mi csak volt drága nekünk,
Elcsábítva dicsőségünk,“

Jaj nekem Albuma !

„Egy leányom elraboltak,
Minőt nem szült még ez ország;
Oh száz dublont adnék érte,
Ha csak vissza hoznák végre.

Jaj nekem Alhama!

S a mint a mór ezt elmondta.
Ősz feje lehullott nyomba ;
És a király parancsára 
Kitűzték az Alhambrára.

Jaj nekem Alhama !

A  gyermekek, a férfiak 
Keservesen sírnak, ríuak ;
Asszony, leány, akárhány van,
Mind feljajdnl Granadában.

Jaj nekem Albuma !

A kőfalon, ablakokban,
És mindenütt a gyász ott van;
Mint az asszony a király sir,
És az ország egy kopár sir.

•Táj nekem Alhama!

FARKAS ABLERT.

Regény

B A L Á Z S  S Á N D O R T Ó L .

( F o l y t a t á s ) .

NEGYEDIK FEJEZET.

A« ©k©s apa.

Semmi a világon élénkebbiil meg nem lep
hette és kegvetlenebbiil föl nem riaszthatta volna 
az öreg urat ártatlan jóhiszeműségéből mint liának 
közleménye. De ura maradt magának s lázas felin
dulását homlokán egyetlen redő. s arczán pillanat
nyi ború sem árulta el. Nyugodt és hideg maradt 
az mint ama vén, büszke képek ott a falakon, me
lyeket tekintetével egyenként fölkeresett, mintha 
csak elakarta volna nekik panaszolni azon megren
dítő nagy csapást, mi atyai szivét találta. Így me
rengett darab ideig, szó nélkül, mozdulat nélkül

Gyula, kit atyja hallgatása a legzajosabb és 
ingerülttebb kitörésnél jobban elrémitett. csak lopva 
és félve mert atyjára felpillantani, s legrosszabb 
jelként vette észre, hogy mi eddig emberi emléke
zet óta az öreg úrral meg nem történt: a pipa kia
ludt szájában, s hogy azt az öreg ur asztalra tette, 
a nélkül hogy csak észre is vette volna azt.

Csóka, minta vihart megelőző csendben a 
puszták rosszat sejtő lakói még lélegzelni is alig 
merészlett, s engedelmet kérő tekintetét oly bűn
bánó arczczal hordozta körül az izmos és jól kihi— 
zott arczképeken, mintha csak a felől akarta volna a 
Hétudvaryak megbántott szellemeit felvilágosítani, 
hogy ő valósággal egészen ártatlan s telyességgel 
nem barátja az egész házasságnak. De minthogy 
ezek úgy látszik nem igen adlak hitelt fogadkozá
sának vagy legalább mélyen eltitkolták , mi más ut 
maradt volna fen a tisztes férfiú számára, mint az a 
melyet, választott, t. i. egy pohár hétudvari, melyet 
azomban — ennek kijelentésével tartozunk a tör 
téneti hűségnek —- viz képében költött el. s e té
vedését valóban csak akkor vette észre, midőn már 
azt helyre hozni igazán lehetetlen volt.

Hosszú szünet, épen liz percznyi után. amint 
azt Csókának a vele szemben levő óra akaratja el
lenére is értésére adta, az öreg urnák indulatjait 
féken tartó éréivé lankadni kezdett, s torzomborz 
bajuszának és szemöldökének öszbangzó nyugtalan- 
kodásai Csókának, ki az ilyes jeleket még nagysá
gos elnök uránál baljóslatuaknak tanulta ismerni, 
azonnal tudtára adák, hogy a rég rettegett vihar 
kitörőben van.

És a jelek nem csaltak, a vihar csakugyan 
kitört, csakhogy sokkal enyhébb mérvben. mint a 
dolgok állásában várni lehetett volna, s azon kü- 
lömbséggel, hogy első villámai nem a mindenre 
kész Csókái vagy Gyulát, hanem a mit sem sejtő s 
épen e miatt érzékenyen bántott Györgyöt, a Hét- 
udvary-ház e legvénebb cselédjét érték, ki mit sem 
sejtve, oly ártatlan arczczal s oly fenséges lélek 
nyugalommal szedegette az asztalról a tányérokat, 
a mit csak a hűn tel.vesitett kötelesség öntudata ad 
a léleknek.

— Hát te mit lábatlankodol it t9 kérdé az 
öreg ur nála csak ritkán tapasztalt mély basszus- 
szal, s oly erőtelyes hangon, hogy az ebédlő abla
kai csak azért nem reszkettek meg rámájukban, 
mert az üveges épen a műit héten tapasztotta őket 
meg örök időkre szóló vastagságban.

— Én-e ? kérdé György a legőszintébb > 
egyszersmid legfájdalmasabb meglepetéssel.

— Igen is kend. hordja el magát!
György elhordta magát, de nem előbb, mig 

egy méla szemrehányó tekintetet nem vetett elő
ször az égre, azután Csókára, ki teljesen megér
tette és méltányolta az öreg jogos felháborodását.

E kitörés után uj szünet következeit, mely
nek csendjét Csóka még egyetlen sóhajtással sem 
merte megtörni, pedig csak az ég, meg elbeszélő 
tudja, mennyire irigyelte a boldog György sorsát, 
a ki már szerencsésen túl volt a vihar láthatárán.

— Tehát csakugyan nem rósz tréfa, hanem 
komoly valóság mind az, a mit te nekem beszéltél 
édes fiam ? kérdé idővártatva az öreg ur hangjá
ban már több szomorúság mint ingerültséggel.

— Valóság! rebegte Gyula még mélyebben 
sütve le szemeit tányérára, melynek fényes tükre 
azomban csak atyja szomorú, szemrehányó tekinte
tét mutatta neki.

— És megfontoltad-e jól könnyelmű lépésed 
minden következményét, mielőtt azt oly hebe-hur- 
gyán végrehajtottad volna ?

— Meg, mondá a fiatal ember erélyt és ha
tározottságot hazudva hangjába.

— Alig hiszem fiam, mert akkor eszedbe 
'kellett volna jutni, hogy még él valaki e világon.
ki talán jogosan remélhette és megvárhatta volna 
tőled, hogy mielőtt ily egész életedre döntő befo
lyt81 gyakorló lépést tennél, megkérdezd tapasz- 

. taltságát s kikérd tanácsát.

i Az öreg ur e szavakat mély elérzékenyedés-
> sel ejtette ki, s bár úgy szinlé, mintha kendőjével 

csak homloka verítékét törölgetné, a Csóka éles 
figyelmét nem futotta el, s Gyula remegő sejtelme 
is megérezte, hogy abból egy szöglet szemeinek 
is jutott.
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— Kedves atyám.. . !  sóhajtá a fiatal ember 
szintén mély megindulással.

— De hagyjuk ezt, ez szemrehányásnak 
látszhatnék, én pedig azt tenni nem akarok, Szán
dékom nyugodttan 
és józanon megvi
tatni e kérdést. 
melytől egész jö
vendőbeli boldog
ságod, s igy -  ta
lán szavamra elhi
szed — az enyém 
is függ.

— Igazad van jó 
atyám , mindenek 
előtt téged kelle 
vala tanácsodért és 
engedé lyedértmeg- 
kérdeznem, mondá 
Gyula atyja kezét 
megcsókolva és 
szét morzsolva sze
meiben néhány már 
többé vissza nem 
tartható könyüt.

— Én mondtam 
azt — mondá Csó
ka szerencsére oly 
halkkan, hogy azt 
rajta kívül senki nem 
hallotta.

— Azt állítod, 
hogy kellőleg meg
fontoltad lépésed 
következményét! —
Lássuk tehát! Min
denek előtt gondol
kodtál-e kissé rajta, 
hogy minő követ
kezményei vannak 
a ferde házassá
goknak?

Istenem atyám!
— Bocsáss meg 

fiam, szerelmedet 
sérteni épen nem 
szándékozom , én 
Tercsikét igen sze
líd. kedves és min
denek felett jó le
ánynak tartom, de 
mindamellett kény
telen vagyok meg
maradni állításom 
mellett. Igen. én ferde házasságnak nevezek 
minden oly összeköttetést, melyben a felek nem 
hasonló társasági állást, műveltséget és lehetőleg 
vagyont is visznek a frigyhez, mely sorsukat alkot
ja. Megaláztatás, meghasonlás, fájdalmas kiábrán
dulás és hamis helyzet várnak a felekre, hol mind 
ez, vagy ezek közül bár melyik hiányzik. Nagy bá
torság, talán több • nagy önzés kell hozzá, hogy 
azt, kit szeretünk, mind e kellemetlenségeknek ki
tegyük. Alkalmazzuk ez igazságokat, mert hidd ta- 
pasztaltságomnak fiam, hogy bár mily keserűnek és 
igaztalannak is látszék előtted, az mit mondók, nem 
egyéb a tiszta, való igazságnál.

— De kedves atyám feledni méltóztatik . . .  
kisérlé meg Gyula atyját félbenszakitani.

— Mit sem feledek fiam; tudom hogy fiatal 
s mi több: szerelmes vagy, s hogy azon üveg, me
lyen át most a világot nézed, az ábránd és érzelmek 
szemüvege, ezek pedig soha sem a valót mutatják. 
Azért kérlek hallgas ki lehetőleg nyugodttan, mert 
kell hogy megismerd nézeteimet, kell hogy valódi 
világításban lásd a következmények hosszú sorát, 
melyek elhatározásodat követni fognák. Jól tudod, 
családi gőg nem bűnöm, a születés esetlegét sen
kire nézve sem megalázónak sem kevélységre jo- 
gositónak nem tartom, hanem egyszerűen elfogadom 
mint tényt, mely létezik, s melynek horderejét sem
minemű rombolás — rontaná halomra bár perczekre 
az egész társaságot — megsemmisitni nem képes. 
Oly hatalom ez, mely emberi gyöngeségeinkben táp
lálja gyökereit, s épen azért állandó és örök. Az 
esetleg úgy akará, hogy oly családban szülessél, 
mely társasági állásánál, történeti múltjánál és va

gyoni állásánál fogva hazájának szolgálatokkal adós, 
miket lefizetnie kell. s miket elődeid, önérzettel el
mondhatom, a harezmezőn úgy, mint a törvényho
zás termeiben lerovás nélkül soha sem hagytak.

A Kétfatudijfak csata ctfájo.

Nem az én hibám tiam, hogy ádáz sorsunk atyádnak 
e szent tartozás lei-ovását csak oly csekély mérték
ben engedte meg. De legalább képességünket kell 
megőriznünk, hogy midőn a hivó óra üt, helyünket 
elfoglalhassuk. Óhajtásom, hogy tiam, a Hétudva- 
ryak utolsó sarja soha oly helyzetbe ne sülvedjen, 
mely őt tartozásának lefizetésében akadályozhatná. 
Mert ha bár maga a puszta születés senkii fel nem 
emel, de az elmulasztott be nem töltött kötelesség 
mindenkit megaláz!

Az öreg urat a szénoki hév, mely, hogy e ne
vezetes családnak mindig kiváló tulajdona volt, or
szággyűlési naplóink bőven bizonyítják, annyira el
ragadta, hogy nem maradhatott többé nyugodtan 
székében, hanem felugrott és sebes izgatott lépé
sekkel járkálni kezdett a szobában alá s fel meg 
meg állapodva perczekre a szoba büszkesége a 
terjedelmes családfa előtt, melynek lombjai e fen- 
röptü szavak harmatától mintegy kiújulni és felvi
dulni látszottak.

Csóka, ki bár az öreg urnák értelmisége fe
lől mindig igen magas véleménynyel volt, de kinek 
az öreg ur szónoki képességét még eddig nem volt 
alkalma megismernie, áhitatos tisztelettel követé 
védnöke minden mozdulatát, s annyira uralma alá 
került az öreg ur logikájának, hogy határozottan 
pártjára ált s oly szemrehányó tekinteteket vetett 
az indulatjaiban hol sáppadó hol kipiruló Gyulára, 
hogy midőn szemeit azután ismét az ősök képeire 
emelé, igazán úgy tetszett neki, mintha e jó búsban 
levő arezok igazán elégültséggel és felbátoritólag 
mosolyognának le rá, a mi aztán a jámbor férfiút 
csakugyan is egy uj pohár hétudvari kiürítésére 
bátorította.

— És én azt állítom fiam — kezdé újból az 
öregur élénk taglejtésekkel kisérve szavait, s oly 
folyvást növekvő, tűzzel, mintha egy láthatatlan és 
hallhatatlan szellemnek mondana ellent — hogy

e ferde házasság 
téged minden jö
vendő kilátásaidban 
akadályozni fogna 
s kötelességeid te
jesítésére nézve 
lehetetlenné tenne. 
Hogy az ember bi
zonyos állást elfog
lalhasson a társa
ságban, összekötte
tésekre . barátsá
gokra s bizonyos 
befolyásos szövet
kezésekre van szük
sége, s nőd ezek
nek gyakorlatát le
hetetlenné tenné.— 
Vagy az ő kevélysé
gük laszitna vissza, 
vagy saját büszke
séged és sértett 
önérzeted fordulna 
el tőlük. És nőd ? 
Mily sors várna a 
szegény nőre, mi
dőn gyöngédséged 
bár mennyire óva
kodnék a szemre
hányásoknak meg 
csak árnyától is, 
sivár vigasztalansá
godból és elégület- 
lenségedből, miket 
tejesen eltitkolni 
lehetetlenség, észre 
venné, hogy annak 
életében, kit oly for
rón és mindenek fe
lett szeret, nem 
egyéb röghöz húzó 
nehezéknél, mely- 
leikének magasra 
törését lehetetlenné 
teszi, nem egyéb oly 
botránykőnél, me
lyen minden szebb, 
nemesebb ösztönöd 
törést szenvedne ? 
Hol lenne itt a bol

dogság, hol az elégültség? — Miután Gyula a fele
lettel egy Ideig késedelmezett, s miután Csóka véd
nökének egy hozzá intézett néma kérdésére egy 
mindent mondó köhögéssel válaszolt, az öreg ur 
ismét felvette a szót.

— És ha végre mindennek daczára daczos 
erélyed és küzdelmekre kész tettvágyod önerő
dön is kivívná a tevékenységi kört. ha kötelessé
ged erős öntudata és hazafiui buzgalmad lerombolva 
a gátló sorompókat, idegen segély nélkül is utat 
törne munkássági ösztönödnek, ha mint polgár ál
lást .foglalhatnál is a társadalomban: váljon kielégí
tené e ez az embert? váljon a házi tűzhely, a csa
ládi élet boldogsága nem tünnék-e örökre tova, 
midőn tapasztalnod kellene hogy nőd. gyermekeid 
anyja folyvásti lenézés mellőzés és bántalmazásnak 
van kitéve ? Midőn eltaszitva, vagy elvonulva látnád 
azon jóságos angyalt, kinek szemed előtt megköze- 
Iithetlen értékét és becsét rajtad kívül senki elis
merni nem fogná. Azt hiszed nem zuzná-e össze 
mindez nőd gyönge szivét ? A hazug mosolyok ár
nyában nem ismerné-e fel éles szemed a könyek 
nvomait.-s az elfojtott sóhajok, miket előtted hasz
talan igyekeznék titkolni, nem lidércz nyomásként 
nehézkednének-e a hasztalan küzdelmekben kifá
radt és megtört lelkedre. Váljon oly könnyű len*- 
ne-e lerázni magadról az önvád kígyóit? Avagy 
azt hiszed, nőd eltitkolt bánatán vagy vértanúi meg
adásán nem lázadnának-e fel szived jobb ösztönei ? 
Oh fiam. nagy felelősség az. — nem ismered még 
súlyát! — valakinek sorsá: kezünkbe venni; kivált 
ha e valakit mindenek felett szeretjük. És gyerme
keid ? Minő joggal mérgeznéd meg ez ártatlanok 
legszebb éveit ? Minő joggal zárhatnád ki őket a



304

Hétfaludyakat megillető viszonyok közül ? Avagy a 
ferde házasság árnya nem elborítja—e az egész csa
ládot? Azt hiszed megbocsátnák-e gyermekeidnek 
azt. mit neked nem bocsátanak meg? S hol itt az
tán a vigasz, a felelősséget enyhítő bölcselem ?

Az öreg ur e szavak után ismét elhallgatott, 
részint hogy mindinkább hevesebbé válé indulatjait 
kissé lecsillapítsa, részint pedig hogy hallgatása 
által fiát ellenvetésekre hívja fel, miket e pillanat
ban oly könnyen megczáfolhatóknak, összetörhe- 
tőknek tartott, de Gyula még e perczben nem volt 
oly állapotban, hogy atyjának felelhessen. A mi pe
dig Csókát illeti, ez helyeslő pillantásoknál és fej- 
bollingatásoknál, mikkel védnöke szavait kisérte, 
egyébre e pillanatban képtelen volt. Úgy tekintette 
Gyulát mint elveszett áldozatot, s ügyét végkép 
elesettnek tartotta.

Kis idei csend után ismét az öreg ur folytatta.
— Áttérek végre az ügy legkényesebb ré

szére. Választottad miveltsége ellen nincs kifogá
som, Tercsiké jól nevelt gyermek, ki bizonyára 
megértené szivedet s méltányolná nemes ösztönei
det. De vájjon épen mert megérteni, felfogni ké
pes, nem érzené-e magát örökre szerencsétlennek, 
midőn szive azon kinos fölfedezést tenné, hogy min
dannak a mire törsz; az állásnak, mely megillet; a 
czéloknak miket kitűztél, legfőbb , legerősebb aka
dálya ő, egyedül és mindig csak ő . . .  Nem akarom 
még élénkebb színekkel ecsetelni e szomorú képet, 
ügy hiszem megértettél, s ha véred kissé csilla
podni fog. szived igazságot fog szolgáltatni nekem. 
— Nagy az áldozat mit tőled kérek fiam, az ifju 
szív első érzését kéri atyád, mely jól tudom meny
nyire drága és szenj eszép korban, de hidd nekem 
fiam, hogy nem eszteloelőitélet vagy csökönyös 
dacz, hanem csupán a te érdeked a • te boldogságod 
az, mi szivemet, e magatartásra ösztönzi. Fiam 
Gyula nyújtsd kezedet.

A fiatal ember könvezve borult atyja keblére, 
s atya és fin nehány pillanatig együtt zokogtak, és 
a szeretet melege csakhamar felolvasztotta a hideg 
kérget, mi a fiatal szivet a rideg és szigorú sza
vakra elzárta, a kitörő künyek megkönnyítették s 
feloldozták szivét azon lázas elfogultság súlya alól, 
mely őt atyja hosszú beszéde alatt leigézve tartotta.

— Nem akarom, de tán nem is tudnám né
zeteidet megczáfolni atyám, csupán csak annyit tu
dok. hogy e szerelem, mely, gyermekéveimtől fogva 
velem együtt növekedve, szivemhez forrt, s hogy 
én arról lemondani képtelen vagyok. Annyit tenne 
ez, mint lemondani a boldogságnak még csak re
ményéről is, lemondani a becsvágyról, kiirtani szi
vemből a tevékenység, sőt az élet ösztönének 
utolsó szikráját is, Ha a társaság oly kegyetlen 
atyám, minőnek fested, miért nem futni és meg
vetni azt ? miért törődni gáncsaival ? s érték nélküli 
tapsainak miért áldozni fel csak egy érzést vagy 
hajlamot is ? Fiatal bár, de nem vagyok oly köny- 
nyelmü, minőnek tartasz atyám, s egyedüli téve
désem, hogy korábban meg nem kérdeztem taná
csodat, hogy előbb ki nem kértem megegyezésedet. 
De az elhatározó lépés már megtörtént, én nőül 
kértem Tercsikét, s e lépés többé nem tekinthető 
meg nem történtnek. A lemondásra nem vagyok 
elég hős, a visszalépésre igen becsületes. De jó 
fiú is akarok maradni, ismerem kötelességeimet, 
sokkal jobban szeretlek és tisztellek, hogysem aka 
ratoddal daczolva, kényszerítői akarnálak, oly vala
kit fogadni leányodul, tűrni házadban magad kö
rül. kit rám és családomra nézve szerencsétlenség 
forrásául tekintve, szeretni soha sem tudnál. E ha
mis helyzet mind hozzám, mind hozzád méltatlan 
lenne; azért arra kérlek csupán, hogy engedj en
gem szabadon sorsomra, hadd próbálkozzam és 
küzdjem meg az élettel saját erőmön, én lemondok 
születésem minden előjogáról, de kötelességeiről 
nem, arra kérlek csupán, vedd le lábaimról e szü
letés bilincseit, engedj szabad emberré lennem, 
hogy saját erőmön küzdh^ssem ki boldogságomat. 
Hogy mit fogok tenni, mely útra lépek ? még nem 
tudom, de gondolkodni fogok és szerelmem fák

lyája úgy hiszem kijelölendi az utat, mert ismétlem 
atyám, hogy én e szerelemről lemondani nem tudok.

— Ez nagy szerencsétlenség fiam! mondá az 
öreg ur fájdalmas mély sóhajtással, de én is gon
dolkodni akarok, hagyj nekem is időt — isten talán 
az én elmémet is felvilágositandja, mert hiszen tu
dod mennyire szeretlek.

Több nap telt el, több szomorú nap mialatt 
atya és liu e tárgyban szót sem váltottak egymás
sal s többnyire csak asztalnál látták egymást.

A jámbor Csóka igyekezett ilyenkor a szo
morú hallgatagságot társalgással enyhíteni s kifogy
hatatlan leleményességével hol a hosszas száraz
ságról. hol az idei szőlőbetegségről, hol végre a 
nem sokára megtartandó Kifuttatásokról igen nagy 
érdekű értekezéseket kezdett; miket azonban maga 
volt kénytelen folytatni és bevégezpi; mert asztal
társai nem igen voltak beszédes hangulatban. Nem 
egyszer állott szándékában Gyulánál is megkísér
teni ismert rábeszélő tehetségét, hogy atyja néze
teinek elfogadására bírja őt, -  mert a derék férfiú 
tökéletesen az öreg ur pártjára állott, — de a fiatal 
ember komolysága sőt mogorvasága mindannyiszor 
visszariasztolta öt.

Mintegy két héttel ama nevezetes családi ér
tekezlet után, egy reggeli alkalmával Gyula érté
sére adá atyjánac, hogy már határozott, s csupán 
beleegyezését kéri.

— Nos fiam ? — kérdé az öreg ur, ki e két hét 
alatt liz évvel öregedett - halljuk mire szántad 
magad.

— Katona leszek atyám !

Az öreg ur oly ijedt, és rémült tekintetet öl
tött e szóra, arczát úgy elfutotta a vér, hogy a 
megriadt Csóka, a legrosszabbtól tartva, vizes 
palaczkot ragadott kezébe, hogy a netaláni vesze
delem esetében, rögtöni segélyt alkalmazhasson.

De az öreg ur csakhamar leküzdte felindu
lását s hosszas kinos hallgatás után megszólalt:

— Jól hallottam-e fiam. te katona akarsz 
lenni — ily körülmények közt?

— Marad-e más választás fen számomra, — 
mondá Gyula szomorúan.

— Tehát csakugyan nem tudsz elélni Ter- 
csikéd nélkül ?

— Nem atyám, legalább közelében nem.

— Legyen tehát, hadd hozzam meg legna 
gyobb apai áldozatomat, beleegyezem nősülésedbe, 
de meg kell győződnöm, hogy nem fiatal csapongó 
láng, nem mulékony szeszély csupán, hanem igazi 
valódi szerelem az miért meggyőződéseimet irán— 
iadi szeretetemnek áldozatul hozom. Akarom hogy 
egy évig távol légy hazádtól, úgy is fiatal vagy még, 
s utaznod kell mielőtt megtelepülnél, arra kérlek 
csupán, hogy ez év alatt sem levelezés sem semmi 
nemű más összeköttetésben ne légy a leánynyal. 
Legyen ez szivetekre nézve a próbaév, ha eltelte 
után is igy fogtok gondolkozni, megáldom frigyete
két. ígéred fiam ?

— ígérem  atyám, — mondáGyula atyja kezét 
megragadva.

Csóka nem ujongott ugyan, de most már 
(először életében), szándékosan és öntudatosan le
itta magát.

(Folytatása következik).

A sakkjáték.
Többek felszólítására elhatároztuk: a sakknak, e 

nemes játéknak, állandó rovatot nyitni lapunkban; nem 
csak azért, mert minden játék közt legszebb s legneme
sebb, hanem mert mulattatás mellett szellemi haszonnal 
is van összekapcsolva. Megszerzi az osztatlan figyelmet,

erősiti a számitó észt, s mig minden más játék izgatott
ságba hoz, ez az embert uyugodtnak lenni megtanítja.

Továbbá tapasztalás bizonyítja, hogy ahol e kirá
lyi játék egyszer lábra kap, onnan a zsebüritő kártya 
örökre száműzve van. S mig a „rouge et nőire“ az ura
csok, faerbli az iparlovagok filkó a parasztok kedvencz 
játéka: addig sakkmellettcsakmivelt gondolkozni szerető 
ember kereshet s talál magához illő szórakozást.

Ez egyetlen játéknak, melyben a szerencsétől 
semmi, de minden a játszók számításától függ, eredetét 
igy mondja el a rege:

Az ős hajdankorban, Hindostan rózsaligetes tar
tományain uralgott egy ifju király, Shachram; külsőre deli, 
de lélekben vásott, rósz udvaronczai tanácsára kegyet
len, s országának réme. Már a jámbor braminok is el
hallgattak jó tanácsaikkal; csak egy, az őszSissa ben Da- 
hir szánta el magát lelkére beszélni a romlott ifju ki
rálynak, s ha kell, elveszni áldozatul. Tudva azonban, 
hogy különben ki sem hallgattatik, elhatározta, játszva 
adni az oktatást, s összeállított egy csatajátékot. Négy- 
szögű tábla volt az, 64 koczkára osztva, s rajta 32 alak 
két egyenlő csapatban. A bölcs bramin belépett a király
hoz, s játékát magyarázni kezdte. „Ez egyik itt Fölséged 
tábora. Középen a király, mellette a vezér; jobb és bal
szárnyon nyúlik el a futárok, lovasok és elefántok 
csapata, mig előttök hosszú sorban áll a gyalogság. A két 
tábor egymás ellen tör. A seregnek kötelessége a királyt 
védeni, de viszont a király csak embereit megbecsülve 
nyerhet győzedelmet, mert ha azokat oktalanul elpusz
títja, vagy azok elhagyják, reá készen vár a bizonyos 
halál, (math).“ Shachram megértette a magyarázatot s a 
játékból, melyet megkedvelt, látta,hogy a bölcs braminnak 
igaza van. E percztől vad indulat helyett, emberszeretet 
ütött keblében tanyát; Sissa ben Dahirt barátjává fo
gadta, s reá bizta bármily királyi jutalom választását. 
Ez az első koczkára egy buzaszemet kért, a másodikra 
kettőt, a harmadikra négyet, a negyedikre tizenhatot, s 
igy minden következő koczkára az előbbinek szorzatát. 
Shachram elbámult e csekély kívánságon, s kiadta a 
rendeletet annak teljesítésére; de még jobban megütkö
zött, midőn megtudta, hogy India minden gabonája kevés 
azt kielégíteni, sőt az egész föld felülete, bérezek, siva
tagok s tengerek nélkül 76 év alatt teremhetne oly 
temérdek búzát, s ha ezt négy ökrös szekerekre raknák, 
s egymás után indítanák, ezeknek sora a földgömböt az 
egyenlítőnél 231,668-szor érné körül.

Az indusoktól igy vették át később a perzsák, 
ezektől az arabok. Európába a mórok Spanyolhon el
foglalásakor hozták magokkal; nagyobb elterjedést azon
ban a keresztes hadak alkalma val nyert. Meg van Írva, 
hogy Harun al Rasliid kalifa Nagy Károlynak egy érté
kes sakkjátékot küldött ajándokul, melynek egyes alak
jait a párisi múzeumban most is ereklyeként őrzik.

A sakk ujjáteremtője, kora legnagyobb sakk
játszója P h i 1 i d o r volt, a múlt század \ égén.

Öt évvel ez előtt az amerikai sakk óriás, az ifju 
Morphy járta be győzelemmel Európát, s miután az eu
rópai legerősebb matadorokat tönkre verte, a föld első 
legerősebb játékosának tartható, s jelenleg hazájába 
visszatérve, az éjszakamerikaiak hadseregében küzd a 
rabszolgaság ellen.

A müveit európai nemzetek egész külön irodalmat 
szenteltek a sakknak. Angolországban 32 lap nyitotta 
meg számára hasábjait, s a sakk könyvek és albumok 
száma halomra megy. Továbbá Augol-, Német- s Fran- 
cziaországban alig van jóravaló város, melyben rendezett 
sakk-klubbok ne léteznének. 20 év előtt Pesten is volt 
egy, mely dicsőséggel futotta meg rövid pályáját, a meny
nyiben a párisi első sakktársulatot két partiéban leverte, 
S z é n  és Löwenthal vezetésealatt, kik a magyar névnek 
a külföld előtt e téren nem kis dicsőséget szereztek. 
Magyarország jeles játszókban most sem szűkölködik, 
de kár, hogy egyesülve nincsenek.

Azon reményben, hogy nemsokára egy magyar 
sakk-klubb létrejöttéről örvendetes tudósítást hozhatunk, 
egyelőre a sakkbarátok figyelmébe ajánljuk feladványun
kat, mely egyik jelesebb feladvány-szerzőnktől eredt, 
s melynek megoldásával a helyesen megfejtők neveit 
együtt hozandjuk.
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Tiz nap története.
Septcmber 15-én.

Fölösleges volna részletesen festegetnüuk az ő s z i  
m a j á l i s t ,  melyet Pest városa népünnep nevezet 
alatt sept. 8-kán, kisasszony napján, tarlott a városli
getben ; messze vezetne leírnunk a sárguló gesztenye 
fákra sűrűn kitűzött nemzeti lobogókat, a rögtönzött 
czifra pyramisokat, diadalkapukat, melyek azon eszmét 
képviselték, hogy a természetnek s kivált a városligeti 
eziezomára van szüksége, hogy bájai a tökély magasb fo
kát érjék el. A k e n d ő z é s különben is régi szokás : 
a lakodalmas nép máig is zsebkend őket akgat a csengó's 
lovak fülére. A látványosságot emeli egy s z c r e c s e n  
kengyel futó, ki hallomás szerint nem más volt, mint egy 
pesti születésű hölgy illetőleg leány. Feketére festette 
fehér képét, vörösre piros ajakát, futásbeli virtuozitásá
hoz nem kellett adni semmit — az a méltó tetszésben 
részesült. Nem szólunk a szamárversenyről sem, a négy 
tevéről, mely ünnepélyesen czammogott el előttünk, sem a 
Toldi János vezette birkózásról, — végül azt sem kísért
jük leírni mily szép volt estenden a tűzijáték s különb
féle trans parenselc, melyek végig nézése után a nép 
haza oszlott.

Nem hiányzott ugyan a szem élveihez a fül gyö
nyörködtetése sem. A mozsárágyuk mindegyre dörgöttek 
a tó partján, a katonai és czigány zenekarok és verklik 
stratégiai tapintattal úgy valónak felosztva, hogy az em
ber sehol sem találta magát csendben, sőt gyakran na
gyon ki volt véve a hangbatteriák kereszttüzének — de 
habár mindezekre fület nem dugánk és szemet nem 
hunytunk is, csak azt akarjuk megjegyezni, hogy nem 
volt ez valódi népvigalom. A népet a fenebb elősoroltak 
szórakoztatták ugyan, de kissé blazirtnak látszott mind
ezekre. Mulattatták őt, de maga jó szántából nem igen 
mulatott. Nagy volt a lárma de nem a nép ütötte.

Mindemellett nem volt élvezet nélkül e nap. A 
látványoklegérdekesbbike volt,mi minden idevalóra szo
katlan benyomást tett a roppant néptömeg, mely e leg
gyönyörűbb enyhe és portalan napon itt összesereglett. 
Pesten régóta nem láttuk ily számban a népet. Egy
szerre harmiiicz—negyvenezer ember voltláthatódélután 
3 és 6 óra között, s az utak mindenütt lepve díszes hin- 
tókkal, bérkocsikkal, kasos városi szekerekkel, melyeken 
egy-egy család, egy-egy kis társaság ült. Mintha Buda
pesten egy ló és egy kocsi sem maradt volna lion. A vá
ros népének minden osztálya kicsődült ki gyalog, ki ko
csin ez átaláuos rendez-vousra. A látni valók tulajdon
kép magok a látni kigyült kiváncsiak voltak, a mint lenni 
szokott többnyire ily alkalommal.

E tömeg s maga a liget egészen ünnepinek volt 
nevezhető azon hő vasárnapihoz képest, midőn szintén 
elözönli Pest népe a ligetet; de embermagasságnyira több 
az ember, s nyárfa magasságnyira több a por a levegőnél. 
Ezúttal egy jótékony eső vasárnap éjjel leverte a port, 
úgy hogy ez alkalmatlan elemnek hire sem volt. Aztán 
más volt maga a nép is. Azon része maradt ki, mely va
sárnaponként rendes látogató, sazon része tódult ki, mely 
vasárnaponkint nem talál örömet se az ottani légben se 
az ottani társaságban, — ha csak kocsiban vagy lóháton 
nem akar inkább láttatni, (a mennyiben az önmaga által 
fölvert por engedi), mintsem látni.

Ámbár a nevezett népünnepen nem uralkodott, 
mint mondám, zajos öröm, a mulatságot méltó lesz jöven
dőben ismételni, s kár, hogy régen, kivált tavaly és tavaly 
előttnem támadt s nem lett testé egy ily eszme.

Nemcsak az egyszeri mulatság érdekében em
lítjük. — Ha több évekkel ezelőtt voltak volna létesíthe
tők ily népünnepek, ezóta a városliget mindenütt elég 
sűrű ligetekkel volna beültetve, ezóta a liget tavának 
nemcsak medre, hanem t a v a  is biztosítva; volna mert 
vizteszi a tavakat, s viz az, a mi nincs a város tavában. A 
közelebbi népünnepuek tiszta jövedelméből, úgy halljuk, 
a hatóság épen elegendő fris vizet akar szerezni a tó 
számára, hogy a több rendbeli láucz-, kő- és faludnak 
értelme legyen, s a csolnak flottilla,- a hattyú család és 
búvár kacsa, eléggé nedves helyen legyen tartható. Most 
a miniatűr lánczhid egy paradoxont képvisel. Midőn szá
raz, sőt poros lábbal járhatunk az egykori tó fenekén, 
miért kerüljünk fel a légi útra ? Mi is azt mondjuk a 
városnak, a mit a spanyol miniszter mondott a Manzana- 
res hídjára a spanyol királynak : „vagy e hidat adja cl 
felséged valakinek, vagy vásároljon alája vizet.“ (A 
Manzanares egy úgy nevezett folyó Madrid mellett, 
melyre nagyszerű hidat építettek volt, de a folyó nya
ranta kiszáradt teljesen, úgy hogy a nép a mederben

sétált nem kis por közepett). Épen abban járt 8-ilcán a 
városi hatóság, hogy tava ne legyen holt betű — s ipar
kodása sikerül. A tiszta jövedelem a 30 krajezáros mu
latságból mintegy 7—8 ezer forint! Ennyi áron lehet 
vizet szerezni, ha a Dunából vagy a Rákóspatakból nem 
is, a meder mélyebbre vájásából. Eddig is forrás táp
lálta e tavat, s csak áradás idején a Rákosból vezetett 
vékony csatorna. Mélyebben ásva, remélik, gazdag for
rások fakadnak fel.

Pestnek ezen egy, nem maga a természet, hanem 
mesterség által fenálló külső mulató ligete van. Ezelőtt 
csak 80 évvel is a mostani liget helye s egész környéke 
homokbuezka volt s egy része szintoly kietlen mocsár. 
Hogy ennyire ment is, egyes nagylelkű adakozóknak 
lehet köszönni: a város maga keveset tőn érette. Ha 
nem volnának a budai hegyek a természet jó voltából, 
nincs nyáron lakhatatlanabb város Európában Pestnél.
Az egy városliget, melynek egész terjedelme mintegy 
háromszáz hold, s melynek körülbelül csak harmada va
lóban mulató hely, igen csekély arra, hogy egy százezer
nél több lakosú város sétahelyének legyen nevezheti, s 
fái nagyon kicsiny elszigetelt csaportot képeznek azon 
homok óceánban, mely Pestet minden oldalról körülve
szi, s melyet egy-egy valamire való szél azonnal egészen 
fölkavar, hogy özönét a város nyakába borítsa. A várost 
minél tömegesebben fával kellene körül venni. Ez volna a 
föladat, Pest ekkor nemcsak elegendő mulató helylyel, 
hanem a pythiai oractüum mondásaként, fakőfallal volna 
védve legirlózatosabb ellensége, a porzivatar ellen; s 
felette száraz lege hasonlithatlanul egészségesebbé vál
nék. A városnak roppant kiterjedésű földjei vannak a 
„tábori kórház“ melletti Dunaparttól Kőbányáig s innen 
a mostani vaspálya főig. Egy két berket kivéve, melyek 
a kerepesi és üllői-ut közt feküsznek, a többi kaszálók 
és szántóföldek homokbuezkás kietlene. Még azon neve
zett berkek is, úgy szólván használatlanul állanak egye- 
düliségökben ritkán fordul meg ott emberi lélek ; mert 
se a közlekedés nincs megkönnyítve odáig, se nem találni 
ott egyéb kényelmet az árnyéknál.

Mit kalandozzunk azonban oly messze, mikor a 
városligetben is a tó szárazon mutatja ki fenekét, — a 
kis terület egy részébe is faiiltvény helyett krumplit, za
bot, kukoriczát élveznek a legelni vitt szemek, s ezenkí
vül olyan port, melyet e hely oly ritka természeti tüne
ményének magasztalhatnánk, mint a debreczcni sarat, 
ha oly alkalmatlan nem volna. Csak épen a kivezető 
utat szokták locsolni, s maga a mulató hely minden útja 
nem a város ingatlan, hanem felettébb ingó birtokai közé 
tartozik. Oh ! átalános locsolás ! jőjön el a te országod, 
valamint oda által Budán úgy ide által Pesten i s !

Tervezték ugyan, hogy a zugligetbe vezető finom 
mész port, a romlandó szemek és tüdők érdekében meg- 
öntözgessék. Ez eszmében oly kevés az e l s ő b b s é g i  
é r d e m ,  hogy a bolond is tudta régen; — az „egyedüli 
érdem az eszme kivitelében volna, s e kivitel még min
dig emberére vár.

Nagyobbszerü, s mindezeknél üdvösebb egész 
Pestnek egy nagy vizvezetéssel megajándékozása. A rósz 
kutakban gazdag város minden zege zugát a legkönnyebb 
szerrel öntözhetővé tenni, minden házat, elkezdve alján, 
a felső emeletig, sőt padlásig fris iható, Dunavizzel el
látni, — nagyszerű, habár nem példátlan vállalat, — s 
megérdemlene igen nagy áldozatokat a városiak részéről. 
Nem tulzunk, ha azt mondjuk, hogy ennek létesülése 
száz percenttel emelné a város szépségét is, ide sem szá
mítva kényelmét. Az adakozások már régóta folyamat
ban vannak; nekünk úgy tetszik, nem lesz kielégitő az 
eredmény, ha ily lassan és szűkén folynak. A kereskedő 
az iparos, s háztulájdonos osztály, mely pedig a város 

. gazdag osztályát képezi, személyenként 25 ftjával ada
kozik, — s egy héten már csak 4—5 ily adakozót jelen
tenek a lapok. Ezzel nem sokra megy a vízvezetési 
Azonban reméljük, hogy nemsokára épen az eredmény 
csekély volta által a pestiek sértve fogják érezni bűszke- 
ségöket s csak akkor fog való di lendületet nyerni ezen 
ügy, mely sokkal kevésbé látszhatik csupa áldozatoka1 
kívánni, mint sok más, hanem a legkézzel-fogliatóbb ön
érdek követeli előmozdítását.

Sokat foglalkozunk itt a főváros ügyével — s ez 
nem épen önzés. A főváros gyarapodása látszólag leg- 
helyiebb viszonyaiban is nevezetes országos ügy, s egy 
kis kényelemmel több vagy kevesebb, gazdagon kamatoz- 
hatik vagy árthat közérdekeinknek s még a szellemiek
nek is. Nagyon sokban hátravagyunk még. Fővárosunk
nak nincsenek a régi korból fenmaradt nagyszerű épité- 
szeti remekei, templomai, — egészen új, modern város,

melyet a kereskedelem tehet gazdaggá s a csín és tiszta
ság kellemessé.

Az sem csoda azonban, hogy hátravagyunk mind
ezekben. A kik szemünkre vetnék ezt, csak arra kell 
emlékeztetnünk, hogy P e s t  a l e g ú j a b b  f ő v á r o s  
E u r ó p á b a n ,  Sz. Pétervárt is alig véve ki. Abból, a 
mi korábbi századokban volt, alig van ma nehány átala- 
kitott fal, s tán nincs egy helybeli család is, melynek ősei 
Mátyás korában pestiek lettek volna. A száznegyven 
éves török uralkodás alatt rommá lett a város, s csak 
1700 előtt nehány évvel kezd az lenni, a mi jelenleg. S a 
mit azóta építettek is, nagyszerű áradások rontották össze 
több Ízben, — melyeket ha nem számítunk is, Pest annyira 
új város, mint az éjszakamerikai Boston Philadelphia stb.
És mire ment volna, ha a viszonyok nálunk ép oly ked
vezőtlenek nem voltak volna, mint a mily kedvezők ott 
valának!

Bármily fényes legyen az orosz czárok mostani fő
városa a mienkhez képest, egy előnyünk van. Pestet nem 
egy roppant birodalom minden kincseivel rendelkező 
uralkodó parancsa állitá föl mesterségesen s látta el min
den lehető kedvezménynyel, hanem egészen a nép ipara 
alapitotta és teremté újra. Rendkívüli kedvezmények 
nélkül s pusztító árvizek és egyebek daezára állott lábra 
és gyarapodik folyvást. Fényes jövendőjének jóslata 
van, foglaltatik azon körülményben, hogy bár magára ha
gyott növényként, eddig is ennyire tudott felnőni.

De hagyjuk napról napra emelkedő büszkesé
günket, a tővárost tovább is gyarapodni: virágzik az 
magától is, sőt némely viszonyok daczára. Térjünk át 
egy ugrással a budai népszínházra, mely bezzeg nem vi
rágzik magától, sőt nem virágzik, fájdalom adakozások 
mellett sem ! — Midőn e sorokat írjuk, épen közből ál
lunk e színház megnyitási év fordulatának két ünnepélye 
között. Tegnap, 14-én folyt le teljes teli ház előtt az 
első ünnepély, ma lesz a második, s reméljük, ép oly szá
mosán fog átmenni a pesti közönség ma is, mint tegnap.
E színház két napra nyújtja ki ünnepét, hogy annál sá
torosabb legyen, s vezető bizottmányának számát tízre 
emelte — hogy igy tán annál szilárdabb alapon fog 
megállhatni. Mi jobbnak tartanánk kevesebb szertartást, 
kevesebb, hozzáértő vezetőket, de annyival jobb reper- 
toiret, annyival több jó színészt és jobb előadást. Akkor 
aztán sokkal buzgóbban látogatná a közönség is, mely
nek részvétlensége a tulajdonképeni baj nemcsak a bu
dai nép, — hanem a pesti nemzeti szinháznális. E  részvét 
fölkeltése, igaz, nem áll egészen a színház hatalmában, 
de sok függ tőle. A pesti nemzeti színháznál is igen sok 
yan minden a játékrendben, mind a színészi személyzet 
szervezetében, a mi sokkal jobb rendben lehetne; de 
nézetünk szeriut a budai népszínháznál még nagyobbak 
a bajok és hiányok. Igen örvendetes lenne ugyan, hogy 
mindkét színház fönnálljon és virágozzék, de óhajtásunk 
természetesen az, hogy mindenekelőtt a nemzeti színház 
legyen teljesen biztosítva, ez legyen először oda emelve, 
hogy drámákban és színészekben méltó legyen művelt
ségünk és irodalmunk azon magas fokához, melyet ezek 
több más utón elértek.

Irodalmunkban a közelebbi tiz nap alatt valami 
jelentékeny bevégzett tény elő nem adta magát. Röpirat 
jelent meg ugyan, de névtelenül. A többi nevezetesség az 
irodalomban a jövő évre szóló naptárak, az octóberben 
vagy uj évre megjelenendő lapok és folyóiratok nem 
csekély száma, melyeket már hirdetnek. Megemlítjük, 
hogy Genfben is adnak ki magyar lapot, mely csak ka
tonai szaklap, s czime „Katonai heti lap“, szerkesztője 
Kápolnay István. September elején indult meg.

Legérdekesebb lesz azonban kivált hölgyeinkre 
nézve azon Album, melyet az irói segélyegylet ad ki 
jövő újévre. Minden jelesb költőnknek lesz benne mun
kálatba, s kétségkívül lesz olyan, ha különb nem, mint a 
régi „Aurorák“ és „ Almanach“-ok, melyek bármily nagy 
sensatiót csináltak a magok idejében, az irói segélyegy
let Albuma jóval számosabb olvasóra talál. Szerkesztése, 
úgy tudjuk, a kitüuő Ízlésű Gyulai Pálra, mint a segély
egylet ideiglenes titkárára van bízva.

E segélycgylet csaknem várakozást meghaladó 
pártolásra talál mindenfelől. Nagy mennyiségben és ne
mes vetélylyel küldözik be a honleányok a kisorsolandó 
tárgyakat, s a sorsjegyek (darabja 50 kr.) rendkívül ka- 
póssak, úgy, hogy némely vidékre alig győznek elég 
mennyiséget küldeni. Társas köreinkben úgy látszik ez 
egylet a nap jelszava, s valóban az ily közakarattal felka
rolt ügyek haladására csak úgy lehetünk büszkék, ha a 
sikerben van valami nagyszerűség, s a tetten megismer- 
szik a készséges buzgalom. X .
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V eg y es  ro v a to  k:.
Iskola és egyház.

— A pesti magyar királyi egyetemen — az elő
adások október hó 1-én kezdetnekmeg. A beiratások sept. 
28-tól bezárólag október hó 8-áig tartanak.

— A lőcsei ág hitv. felgymnaziumban a beiratások 
és felvételek sept. hó 25-én történnek.

Egyleti tudósítások.
— A magyar f ö l d h i t e l  i n t é z e t  hivatal

nok személyzet választó gyűlése nov. 20-án leend. Az 
alapszabályokra nézve 12-kén tartanak gyűlést.

— Rapos József ur a „kisdedovó intézetek Ma
gyarországban terjesztő egyesületének“ igazgatója, fel
szólítja ügybarátait, pályatársait — hogy az első fontos 
horderejű értekezletre az egyesület épületében (Valero 
utcza 1-ső sz.), szept. 28-án délutáni 8 órákkor jelenje
nek meg. A gyűlés tárgyát értekezletek képezendik egy- 
egy intézetről, hiányairól — hasonló intézet szükségesé
géről, vagy valamely lielyeni felállithatásáról stb. stb.

/  Irodalom és művészeti mozgalmak.
— Az „Ország1* czirnü nagy politikai lap programija 

melyre már bizonynyal várt az olvasó közönség, szét
küldetett. lm itt közöljük olvasóinkkal a programúi 
sorait:

A lapnak, melyet jövő hó 1-jén indítunk meg, 
csak neve új.

Hatásköre és összes iránya tekintetében ugyan
azon lap lesz az, melyet a közönség lS61-diki január 
óta f„évi junius végéig „Magyarország“ neve alatt is
mert, s részvételével mind kedvező, mind kedvezőtlenebb 
viszonyok közt egyaránt kitüntetett'; ugyanazon lap lesz, 
mert ugyanazon szerkesztőség tagjai és ugyanazon mun
kás elvrokonok fogják azt müködésökkel gyámolitani, 
kik másfél évig a „Magyarországában működtek.

E körülmény fölöslegessé teszi, hogy most uj 
programmal álljunk elő.

Régi lapunk első száma kimondta jelszavunkat, 
kifejezte irányunkat, másfclévi működésünk pedig iga
zolni törekedett e jelszót, mely a törvényesség, s az 
irányt, mely a szabadelvű haladás.

Valamint tavalyi orzzággyülésünk egyhangú nyi
latkozásai csak megerősíthették bennünk a meggyőző
dést, hogy az egyetlen ingatlan alap, hol lábunkat biz
tosan megvethetjük, a törvény : úgy az országgyűlés el
oszlatása óta bekövetkezett események sem voltak ké
pesek meggyöngíteni hitünket a szabadelvű haladásban ; 
igy tehát most is programmuukhoz tartozik mind az or
szág visszahelyezése törvényes jogaiba, mind a vallás
felekezetek és nemzetiségek egyenlő szabadsága a politi
kai egység határai közt, mind a magyar kérdés meg
oldásának reménye.

A kiegyenlítést, a jog alapján, óhajtjuk, de magá
val a ioggal nem alkuszunk, és ellenzőnk minden oly 
kísérletet, mely — bizonytalan Ígéretekkel kecsegtetve, 
nem peuig határozott biztosítékokkal megnyugtatva — 
igazán egyik félt sem elégítheti ki s csak látszólagos és 
pillanatnyi nyereséget nyújthat. A pillanatnyi nyereség
nél jobban szeretjük a pillanatnyi veszteséget, mert 
ragaszkodunk jó ügyünkhöz, bár ez ideiglen Cato victa 
causája lenne is.

A királyhágóntúli országrész visszonyaira ezentúl 
is kiváló gondot fordítunk; Horvátországgal való viszo
nyainkat, az országgyűlési felirat szellemében ezentúl is 
az egyenjogúság és testvériség szempontjából tárgyaljuk.

Szóval, mi régi lapunkat akarjuk folytatni. A 
rendes állandó rovatok is ugyanazok maradnak, melyek
kel olvasónk az előbbeni „Magyarország‘-bán talál
kozott; s a főkülönbség régi meg uj lapunk közt csak 
az lesz, bog}- az „Ország“ a legnagyobb magyar politikai 
lapokkal egyenlő nagyságú lévén, benne mind a köz
ügyeknek és politikai kérdéseknek, mind pedig az iro
dalom, tudomány és művészet mozgalmainak sokkal 
több helyet szentelhetünk.

A hírek gyors közlésében valamint az előtt nem 
engedtük, úgy ezentúl sem engedjük magunkat egy lap 
által is megelőztetni; s a nevezetesb eseményekről, mint

a régi „Magyarországában, úgy az „Országiban is 
külön mellékletek által sietünk a közönséget értesítem.

E mellett az ország minden termesztő vidékének 
gazdasági viszonyai s a főbb bel-é külföldi gabonapia- 
ezolc árairól naponkénti tudósítást lünk.

A mi munkatársainkat ille- ezek — mint ír 
mondottuk — szintén a régiek. Ne 1 nem kérkedüi. 
előre, s röviden csak azt említjük, hogy a régi „Magyar- 
ország“ külső munkatársai újólag megígérték közre- 
munkálásukat, s ezekhez még újabb, jolestollú társak is 
csatlakoztak. Neveikkel — munkáikkal együtt — az ol
vasó bőven fog találkozni az „Ország“ hasábjain.

Legyen szabad ezúttal csak a belső munkatár
sakat elősorolnunk, mint a kiknek nevei rendszerint úgy
sem szoktak cziklceik alatt kitéve lenni. Ezen munka
társaink : B e r e c z  K á r o l y  (újdonságok és szinliáz)> 
C s e n g e r y  A n t a l  (akadémiai tudósítások), Dr 
F á i k  M i k s a  (vezérczikkek), Dr. F e r e n c  (szláv 
lapok szemléje), K e l e t i  K á r o l y ,  M a s z á k  H u g ó  
(külföldi rovat), S á n d o r  J á n o s és J ó z s e f  (er
délyi ügyek), S z é k e l y  J ó z s e f  (külföldi szemle).

Ügybarátinkat és elvrokonainkat bizodalommal 
kérjük törekvéseink előmozdítására. Pesten, sept. 12-kén 
18G2. P o m p é r y  J á n o s ,  tulajdonos és főmunkatárs. 
G r e g u s s  Á g o s t ,  felelős szerkesztő. Megjelen c lap 
Engel és Mandello jó nevű nyomdai intézetében díszes 
nagy alakban október I-sejétől kezdve ünnep és vasár
napokat követő napok kivételével mindennap. Előfizetés 
dij : Egy évre : 21 frt. Félévre 10 frt 50 kr. Negyedévre 
5 frt 35 kr. A pénzek Engel és Mandello kiadó tulaj
donosokhoz (Egyetem-utcza 2-ik sz. takarékpénztár épü
let) utasitandók. Nyolcz előfizető után tisztelet példány 
jár. A t. közönség kéretik a megrendelést mielőbb meg
tenni , hogy a szétküldés pontosan eszközöltethessék.

— A nemzeti színháznál egy uj alakú színműre 
készülnek — a népszínmű és vaudevillehez hasonlít de 
még is más magyar szabású genre — Szigligetink műve, 
zenéj ét Bognár J. irta. A darab czime „A fogadott leány.“

— A „Gombostű“ ismert szépirodalmi és divat
lapot, az uj negyedben már maga a szerkesztő fogja ki
adni, irányán, tartalmán semmi változás sem lesz, s 
mint a felhívásban közlőit nevekből látjuk, jóerők fognak 
mellette közreműködni, mi bizonyára ajánlatossá teszi 
a közönség előtt; hoz ezentúl is míímellékleteket s mi
vel hetilappá alakult — ára is olcsóbb leend, és pedig: 
egész évre 10 frt, félévre 5 frt, évnegyedre 3 frt. A pén
zek a szerkesztőhöz (ujvilág-utcza 9-ik sz.) küldendők. 
A szerkesztő lapja, mellett eddig is szorgalmat és buzgal
mat fejtett ki, melyet, ha továbbra is megtart, a jót min
dig pártoló magyar olvasó közönség részvéte ellen bizo
nyára nem leend oka panaszkodni.

— Megjelent az „Erdőszeti lapok“ IX. füzete, e 
szakmában bizonyára jeles tartalommal; továbbá bekül
detett a jól szerkesztett „Sárospataki füzetek“ VH-ike. 
Érdekes közlemény benne többi közt a „sárospataki fő
iskola“ berendezésének, törvényeinek, szokásainak stb. 
leírása. Ha valaki a hírneves, enyedi collegiumról írna 
hasonló közleményt, átvennők.

Személyi hírek.
— Arany János, mindnyájunk örömére, jó egész

ségben visszaérkezett a Szliacsi fürdőről.
— Dr. G y ő r i  Albert, jeles fiatal orvos ha

zánkfia, a bécsi polgármestertől köszönő Íratott kapott, 
az ottani lipótvárosi fiókkórházban mint rendelő orvos 
tanúsított jeles működéséért és buzgolkodásaért.

— C s e r n o v i t s  Péterre, Biharban orozva rá
lőttek, azonban csak kisebb sérülést kapott.

Megjelent uj köny vek.
„ P o e  E d g á r  érdekesebb novellái“ fordította 

Hang Ferencz. Pest, 1862. Laufer és Stolp. A díszes ki
állítású füzet tartalmát, több'érdekes novella képezi.

„A j o g  v e s z t é s  e l m é l e t e  é s  a z  á l 
l a  m j o g “ Irta C s e m e g i  Károly, kiadja P o m- 
pé r y .  Pest, 1862.Teljes füzete az 1862-iki május és 
júniusi „Magyarországban“ megjelent czikksorozatnak.

- „ G a r a b o n c i á s  d i á k  n a p t á r a “ 1863 
ra kiadja Emich G. ára: 80 kr. Mulatságos olvasmány

nyal bö.en ellátott naptár — mint a czinilapon olvassuk: 
számos alkalmi és alkalmatlan képpel.

„Az O r s z á g  T ü k r e  n a p t á r  é vkönyve “ 
1863-ra szintén megjelent, s 1 frt 20 krért kapható a ki
adó Engel és Mandellonál — s a könyvkereskedésekben.

Nemzeti színház.
— Most az egyszer nem adtak uj darabot az el

múlt napok alatt, de a helyett szellőztették kissé a szín
házi könyvtárt s elővették a regényes iskola egyik regé
nyes termékét. Dumas „Paul Jones“ czirnü drámáját. E 
darabnakfőtulajdonalévén az érdekes mese,frappáns je
lenetek, a közönség épen nem unatkozott, miben kü
lönben Feleki, Tóth, J. Komáromi, Jókainé, Felekiné — 
jeles játékuknak is nem kis érdeme van.

Budai népszínház.
— Sept. 14-én ülte meg a népszínház nagy és vá

logatott közönség előtt, egy évi fenállúsa első ünnepnap
ját. A zászlók, csoportozatolc, tableauk és egyéb látvá
nyosságok sikerültek — de a szini előadásról jobb lesz 
nem szólani, sajnáltuk a tehetséges fiatal zeneszerzőt Ál
laga Geizát, kinek különben Bényei népszínházi tag által 
irt igen gyarló 'szövegű — de zenei tekintetben figye
lemre méltó operettjét úgy elkinozták — jobb tagokat, 
különösen pedig énekeseket a népszínházhoz — mely
nek különben is, Molière él ete, Sullivan, Don Caesar 
s több afféle drámák helyett inkább hivatása és czéljá- 
benállanaénekes színműveket, vaudevilleket adni. A má
sodik ünnep nap vablóban élvezetes volt — a nemzeti 
színház tagjai léptek föl, a „Szigethvúri \ értanuk“ 1-ső 
felvonásában és Szigligeti „Nőuralom“ czirnü jeles víg- 
játékában. Közbe és előadás előtt Bognár Vilma énekelt.

Sakk feladványok .
1-ső szám.

B á ró  M e s z é n a  Is tv á n V V ,

(Nagyváradon).

Sutét.

Világa

Világos indul s 3-ik lépésre matot mond.
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iW * Mai számunkhoz mellékelve van : A „Gombostű" Előfizetési felhívása.




