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Mifefég.

S z e r e l m e y  M i k l ó s  
győri születésű kizárólag 
technikai tanulmányokkal 
foglalkozván, kutató szelle
mének sikerült olyan vala
mit fedezni fel, — mi nevé
nek maradandóságot biztosit, 
és ez a zopissa-vegyiték, me
lyet im itt leirunk — s mely 
már hat év óta foglalkod- 
tatja a külföldi sajtókat, és 
felfedezőjét ép oly, vagy tán 
még inkább híressé tévé — 
mintha művész, iró, vagy 
akármi más lett volna is.
„Mintegy hat éve már, hogy 
egy m a g y a r n a k  találmá
nya egyre növekedő figyel
met gerjeszt az idegen sajtó
ban, meg az angol kormány
nál (Írja egy külföldi lap)
A kérdéses találmány annál 
inkább megérdemli, hogy 
különösen kiemeljük, minél 
bizonyosabbak lehetünk ben
ne, hogy az nem sokára más 
nemzeteknél, sőt nálunk is, 
jelentékeny szerepet fog ját
szani. — Minket magyarokat 
a dolog még közelebbről ér
dekelhet, mivel a z o p i ssa- 
v e g y i t é k  feltalálója S z e 
r e l m e y  honfitársunk. A zo- 
pissa nevezetű vegyületet 
(igy folytatjaazértesitő) elő
ször is a londoni kiállítás an
gol karzatain találtam. Itt 
láttam ugyanis mindenféle 
vastagságú c s ö v e k e t  és 
l e m e z e k e t ,  melyek zo- 
pissa-anyaggal keményített vagy telizett papírból vajá
nak nyomva. De a papír is, melyből azok készültek, a 
legutolsó, legsilányabb osztályú, mely jelenleg szinte 
szalmából termeltetik. Az abból gyártott csövek 50%-val 
olcsóbban állíthatók ki,mint a vasból valók, és röppen

t yű-  meg k a r t á c s h ű v e l y e k n e k  különös előny
nyel használhatók : mint g á z - é s v i z v e z e t ő  csövek
nek is, mivel anyaguk tömöttségénól fogva, azt, a mit 
takarnak, minden kártékony külbefolyástól, p. nedves
ségtől, s mint rósz melegvezetők, a rögtön változó lég

mérséklet ártalmától is meg
óvják, s mindamellett a leg
keményebb fagy idején sem 
pattanhatnak vagy hasadhat
nak meg. E zopissa-lemeze- 
ket mindenféle vastagság és 
bosszúságban lehet készíteni 
— SObüvelyknyiig terjedhető 
szélesség mellett; és a kiál
lított mutatványok között 
vannak olyanok is, melyek 
négyszeg hüvelyenkint 250 
fontot bírnak e l ; oly nyo
mást tehát, mely alatt ugyan
azon vastagságú vas lemezek 
azonnal szétpattannak. Ilyen 
lemezekkel csináltat épen 
most az angol hadügyi mi • 
niszterium p á n c z é l o s  
h a j ó k a t ,  minthogy ezen 
lemezek a legnagyobb biztos
ságot Ígérik. — A zopissa- 
anyag m á s o d i k  haszná
lata a polgármérnökség — 
civil-enginneering - osztályá
nál látható. Itt ugyan is k ö- 
v e k e t ,  f á k a t ,  v a s  al 
k a t r é s z e k e t  találunk, 
melyek ezen anyaggal töltve, 
vagy itatva, kovattá (silicate) 
lőnek, mely minden légmér- 
sékleti, s más maró, evődő, 
s bontó befolyásoknak töké
letesen ellentáll. Ezen eljá
rás páratlan hasznos voltát 
maga az angol parliament is 
elismerte már, s kísérletek 
által tapasztalta, megbízván 
Szerelmey urataparliament- 
ház kijavításáv al, holott ezen 

épületnek kő- és vasanyagai sokat szenvedtek volt a kül- 
befolyásoktól, Szerelmeynek két évi munkája által pedig 
tökéletesen meg vannak óva és mentve. A szent Pál 
templomának összes díszítményei, nem különben más 
szentegyházak és épületek romlékonyabb részei, csak
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c csoda aiyag szerével óvattak meg a légmérséklet 
rontó hatása ellen. De legszembeötlőleg bizonyltja e ko- 
vany hatalmas voltát egy kiállított k r é t a k o c z k a ,  
mely annyira roegtömörödött, miszerint sehogysem voltam 
képes róla késemmel csak egy máknyit is lecrőszakolni. 
Szép, meglepő kísérleteket szemlélhetni egy vasúti 
Slipperen is, (kapocsvas) mely 12 évig a földben léte
zett, s most keresztül fűrészeltetve, még folyvást ép és 
fris, azután egy f a c z ö l ö p ö n ,  mely négy éven át a 
tengervízben állott, meg v a s r á c s o k o n  s. t. cf. — 
Továbbá a zopissának gyakorlati, áldásos következmé
nye abban is mutatkozik, hogy téglákat lehet bele nyomni 
csupa közönséges homokból, minden egyéb anyag hozzá
tétele nélkül. E téglák belsőleg a homokkőhöz hasonlí
tanak, csakhogy ennek keménységét s tömöítségét felül
haladják. Egy angol társulat c modor szerint már 20,000 
darab téglát gyártat naponta. — H a r m a d i k  nagy 
fontosságú használata a zopissa-anyaguak az, hogy cali- 
coval, vászon, alpacca s más ilyenekkel egyesítve s ve
gyítve, tetszés szerinti szilárdságú s erősségű terméket 
eredményez, mely a b ő r minden előnyével bir, sőt azt 
némely tekintetben felül is múlja, mint ezt már öt évi 
kísérletek oly világosan bizonyították be, miszerint Lon
donban már is társulat alakult, 60,000 fut sngnyi tőké
vel, mely a kérdéses zopissát b ő r l á b b e l i  le s más 
b ő r á r u k  gyás tusára fordítja; sőt, a mi több, Fran- 
cziaország, Belgium, és' Oroszhon is alkudozásban van
nak a találmány tulajdonosával, kizáró szabadalmának — 
pátensének — megvétele iránt. Csizmát s más lábbelie
ket, butorb oritékok, könyvkötőmunkák, köpenyegek, 
szíjféléket stb, ezen úgynevezett p a n n o n i  abőrből a 
legjobbakat lehet készíteni, minthogy az tökéletesen viz- 
meutes és sokkal tovább tartó mint a bőr, azután köny- 
nyebb, és kiállítása csak félannyiba kerül. Hány milliót 
takaríthatnának meg a kormányok, ha csak azt csináltat
nák zopissa-anyagból, mi a katonaságnak a bőr és szij- 
félékből szükséges ?

Szerelmey egyébiránt reményű, hogy félév múlva 
t a l p b ő r t  isleend képes felmutatni titkos vegyüle- 
téből, és egy kormánybizottmány előtt épen most fénye

sen bizonyította he, hogy a t á v i r a t i  k ö t e l e k r e ,  
adudén külső burok nélkül, a zopissa anyag a legczél- 
szerűebben fordittatható ; s tettleg azon dolgozik : hogy 
találmányát tűzmentes h á z f e d e l e k  létesítésére te
gye alkalmassá. Átaljában véve Szerelmey hazánkfia ta
lálmányának szerfelett áldásos, és dicsteljes, de most 
még minden előre való számítást kizáró jövője vagyon. 
Ö pedig maga Szerelmey ismét bizonyítéka annak, hogy 
a magyarhou fiaiban van leleményes, sőt van lángész is. 
Csak a forradalom óta is már egypár magyarember vi- 
lághiríívé lett. Az egyik Amerikában mint természet bú
vár, a másik Afrikában mint utazó; a harmadik Európá
ban mint a Classicus és középkor építészet — arányainak 
fölfedezője ,a negyedik mint a világ első hegedűse s. a. t. 
s nincs kétség benne, hogy a magyar a népgazdászat, a 
politika, meg a tudomány mezején is mutathatná s érvé
nyesíthetné eredetiségét.

Rabszolgaság.
(Történelmi rajz).

Néhány csillag fénylik még a sötét vérfoltoktól 
megszaggatott égboltozatról alá ; mindinkább megtörik, 
elhal világa; végre a vezető cs kergető Luczifer is vég- 
lmcsut vesz láthatárunktól ; mert a melege és világözö- 
nével mindent átkaroló nap hóditó erejének ellent nem 
állhat. — Ámde a nap lovai kifáradnak, megdelelnek, és 
az örök ifjunapot ismét a nyugtalanul váróOceankeblébe 
ragadják, hogy nyomain Luczifer haladjon.

A szellem tiszta egét inülárd phantom borította 
el; a józan ész villámaival űzi szét a millárdokat, mig 
ismét visszatérnek régi birtokukba, elvonulandólc megint 
egykoron.

Az alkotó dicső képmása tisztán emelkedett ki 
az egyetemes tömkelegből: majd elhomályosult öntudata, 
mig átesvén a szenvedélyek viharán, ismét szűzies tisz
taságban engedő csodáitatni magát, de csak azért, hogy 
majd a himlőbely borította képnél könnyen idézzük visz- 
sza a szeplőtlent.

Tiszta kebellel bámulta ősapánk a remek min- 
denséget: de csak hamar erőt vett rajta árút önzés, 
melynek rabjává tenni mindent, misem riasztotta vissza. 
De hogyan értenök a szépészeti becset a magasz t os  
fogalmat, La a bölcs alkotó ujjal nem mutatja föl az is
mét megtisztult alakot, mely majd rtitulni fog, ugyan de 
nyereményül hátra hagyandja a r u t  n e m t e l e n  
eszméket. Örökös szabadság karjain nevelkedve, kiis

merni a rabságot ? a rabság bilincsei közt születve nem 
éldelhetnők az isteni szabadságot.

A váltakozó sors teheti kivánatossá ez vagy amaz 
állapotot

És még is ! a mindent befutó szellem Isten zsá
molyáig nem talál korlátokat; hát művei alkotásához 
rendelkezésére álló erőknek mi szabhat határt.

Föregnek féreg nyakára hág; Isten képmása tár
sainak bilincseket verhet tagjaira.

Még találunk a szakadatlan történet újabb lap
jain feljegyezve nemzeteket, melyek kebelében nem vert 
mélyebb gyökereket az emberi jogok tisztelete a nyomora 
önzésnél: ez az emberiséggel született, s örökké keresi 
véres áldozatát.

Ott kellene tehát arabszolgaságot fölvenni, hol 
az első ember merül föl az élet színpadán, s úgy idő s 
fokonkinti emelkedését vagy csökkenését összefüggő 
lánczolatban fejtegetni, mint az emberiség történetét. De 
lii érezne magában elég testi s lelki erőt oly mérhetlen 
téren ezredévek óta heverő anyag egybehordására, s 
rendezésére ; avagy csak töredékes rajzát adni a végte
len szenvedéseknek, mely tolinak állna hatalmában : a 
mi azonkívül, liogy néhány ivén megjelenő időszaki lap 
keretébe beilleszthető nem volna, á kívánt eredményt sem 
szülhetné. Nem fogok tehát oly épület összeállításához, 
mely kövei sokfélesége s lakrészeinek különböző terv 
szerinti készülhetése miatt oly hosszas bámulatra ra
gadja a kevésbbé tapasztaltat, hogy észre sem veszi mi
dőn az est homálya reá borait, s nem találja a Labyrint- 
ből kivezető ösvényt.

Nem említem az emberiséggel fejlődött rabszol
gaságot öszéletében, csak azt szándékom rövid vonások
ban fölmutatni, mely közelebb eső koránál fogva eleve
nebb színekkel ecsetelhető; melynek szülője az előbb 
ismeretlen földrészek fölfedezése mely tőlünk csak színre 
különböző faj millióra bilincseket vert és ver mai na- 
piglan.

Vagy is : mellőzve annak ecsetelését különböző 
időkben, különféle nemzeteknél mily sorsban részesült 
azon osztály, melyre a „ r a b s z o l g a “ szót kiterjeszt
jük, azon legocsmányabb nemét érintjük a rabszolgaság
nak, melynél fogva a legpolgáriasultabb népek egy más 
világrészbe lopóznak, az ottani más szinű lakosokat 
mint vadakat elfogják, vagy a kötélre fűzőiteket mint 
áruezikket olcsón megveszik, hogy az ujvilágrészbe szál
lítsák drágán eladaudók jövő kínzóiknak, kiket, amazok 
vérizzasztotta kincsekkel árkolnak körül.

Ez tárgya igénytelen czikkünknek, vágj' is: „mi
kor és kik által vette kezdetét az Afrika nyugati partja
iról Amerikába irányzott embervásár ; hogyan fejlődött 
fokonkint, mi volt oka terjedésének, hol s mennj’ire sza
porodtak e fekete rabszolgák,s egy nj hajnalpirmosolyg- 
e a kiszenvedett párák feló ?

Az ó világ komor épületei a keresztény szellem 
fenntarthatlan ostroma alatt romba dőltek, eltemetve jót 
és roszat, mit annyi időkén át hűen ápoltak. Egyenlőség 
rejlett a kereszténység mellében. — De a lényünkkel 
egybefond rút önzés áttört a vallás pánezélán, a haszon 
és hírvágy kiásta a romok alól, mi ínyének kedvezett. 
— Nyugatindia és Brazília vagy közönséges szó szerint 
Amerika fölfedezését tekintik a rabszolgaság kezdetéül. 
Igaz a gyors elterjedésre ez szolgáltatott alkalmat, de 
valósággal néhány évtizeddel előbb, eltörülhetlen nyo
maira akadunk a portugállok által Űzött rabszolga
ságnak.

Szomorú sors jutott osztálj-részül a fekete fajnak, 
mely bármiféle néppel jött érintkezésbe, mindeuik szol
gájául használta ; és daczára annak hogy sokkal számo
sabb másik két testvérénél, (kik vele együtt Noáhnak 
Ileim fiától származtak) önállóságra alig vergődhetett 
maga erejéből. Legrégibb századokban három ősuépcsa- 
lád lakta Afrika szárazföldjét. Első és legkintinőbb a 
történetben annyira ismeretes e g y  p t ö m i  törzs, a 
másik a görög és római Íróknál szinte gyakran emlitett 
1 y b i a i faj ; a harmadik végre az annyiszor előforduló 
e t h i o p i néptörzs. Ezen név jelöli valamennyi sötét 
szinü népét Ázsia és Afrikának.

Az e t h i o p i faj afrikai ágának fölakhelyei vol
tak a felső Nilus mentiben, valamint azon országokban 
melyek ma Nubia és Abyssinia neve alatt ismeretesek; 
de különben ezentúl korlátlanul volt elterjedve ezen faj 
a száraz földnek mind azon közép és déli részein, me
lyeket a régiek műveiben említve találunk. Kétségen kí
vül ezen családoktól származnak a mai afrikaiak vagy 
is négerek.

Herodot és más regi történetíróktól az etbiopi 
törzs szokásai és physicai jelleméről hátrahagyott ira
tokból kitűnik, hogy az épen nem lényegesen különbözik

a mai afrikai nemzetségtől, mely jelenleg az afrikai szá
raz földnek két harmadát lakja, és sokkal számosabb 
mint múltjának bár mely korszakában.

Mikor hatoltak Afrika nyugati részéig — hon
nan elhurczoltattalc, — nem bizonyos, annyi mégis tudva 
van, hogy a karthágóbelick által tett tengeri utazások 
alkalmával már jelenlegi helyükön tartózkodtak, és liogy 
már akkor nemcsak mai természeti ismerjcleik, hanem 
sok maiglan élő szokásaik és sajátságaik feltűntek, me
lyek hogy időnkig sem változtak : régi és újabb népismei 
iratok tanúskodnak. Mily forradalmak hatalma rázhatta 
meg erkölcsi, társadalmi és polgári viszonyaik épületét 
Azon hoszu időköz alatt, mely a kartliágói látogatás és 
portugál fölfedezés közt fekszik: ki volna képes kifür
készni. Maguk a feketék történeti értesítéseket nem bír
nak ; hagyományaik alig vezetnek tovább pár század
nál vissza az események ellatba'lan mezején ; és a fenn
lévők annyi mesével vannak cgybeszőve, hogy azokat 
tetemes levonás nélkül való szintieknek is alig lehet e l
fogadni. De hogy ezen nép oly nagy ideig, folyvást nö
vekvő számban, és daczára a kedvezőtlen befolyásoknak 
fenmaradt, mig nemzetiségük életére nézve sokkal ked
vezőbb körülményeknek örvendett más népek a fóldszi- 
néről immár eltűntek, vagy uj ivadék silány csoportjává 
olvadtak össze: egyike a gondviselés azon titokteljes 
határozatainak, melyekhez az emberi észnek nincs kul
csa, hanem rendületlenül hinnie k e ll: liogy a néger faj 
számára még fontos, nagy jövő van fentartva a végzetek 
titkos könyvében.

A 15-ik század negyedik tizedéig, mig t. i. a por- 
tugallok felfedezési utjokat meg nem kezdték, édes any* 
jók forró kebelén táplálkoztak Nyugatafrika feketéi. Is
meretes dolog, hogy a 15-ik és 16-ik századbeli tengeri 
hajózások, melyek Amerika fölfedezését, és a J ó r c -  
m e n y  foka körül Kelet-Indiába vezető útnak megtalá
lását eredményezték, Portugalliából indultak ki. Már a 
14-ik század egyesitett többféle viszonyokat, melyek 
Európa népei közt alkalmasak voltak ösztönt ébresz
teni a kereskedelmi váriatokra, és a tetterőt hihetlenül 
fokozni.

A genuai és velenczei kereskedők szerencsés üz
letei, a k a n á r i  szigetek felfedezése a spanyolok által, 
és mindenek fölött az i r á n y t ű  megismerése : hatal
mas emeltyűi lettek a változó hajlamnak. De sajátságos 
marad mind örökké, hogy az akkoron leggyöngébb és 
legjelentéktelenebb népe Európának^, a p o r t u g á l ,  
mintegy kiszemelve volt hogy vezetőül szolgáljon a leg
fényesebb eredményű fölfedezésekre.

A Nyugatafrikában történt, fölfedezéseknek két- 
ségkivüli indítója volt I-ső János portugál királynak har
madszülött fia Henrik.

1415. táján haladta meg az első portugál kis 
hajó a M a r o c c o partján fekvő N o n  fokot néhány 
mérföldnyire. Ezután mindig tovább nyomult pályáján a 
kutató szellem.

már körül. Majd rövid időn Ilaldeza Gonzales megha
ladta ama fokot, és vissza térve igen becses terhet ho
zott még kisded hajóján, t. i. t e n g e r i  b o r j u b 6 r t, 
melyet Henrik herezegnek ajándékozott.

Ez volt az első becses zsákmány, melyet valaha 
hoztak Afrika nyugati partjairól Európába. 1442-ben 
másodszori utjából tért vissza Gonzales, és ez alkalom
mal már 10 rabszolgát és némi aranyport is hozott ma
gával. Ez volt az első arany, e z e k  a z  e l s ő  r a b 
s z o l g á k ,  kiket Afrika nyugati partjairól elkísért a 
haszonleső európai keresztény; és igy ezen eseményt 
úgy kell tekintenünk, mint kezdetét a több mint négyszáz 
éven át kisebb vagy minden megszakasztás nélkül foly
tatott embertelen kereskedésnek. Nem találjuk ugyan 
mcgcmlitvc : mily utonmódou szerez tők ezen rabszolgá
kat, de hihetőleg lopással; mert ezen igazságtalan ke
reskedést folytatók csaknem kivétel nélkül mindannyian 
ezen eszközhöz folyamodtak. Henrik királyi hcrczeg az 
ajándékba kapott rabszolgákat V. Márton pápának aján
dékozta, a ki viszont minden a B a j a d o r fok és Kelet- 
India közt fölfedezendő földek fölötti birtokot és íelségi 
jogot Portugalliának adományozta.

Következő évben másik portugál tengerész, N u- 
n c z  T r i s t á n  fölfedezvén A r g u i n szigetet — va- 
lószinülcg a Kartliágóbeliek „C e r n e“-jöt — szomszéd
ságában zsákmányul ejtett néhány belföldi hajót, a rajta 
talált 14 tagból álló hajós népet rabszolgákul Portugal- 
liába liurczolta.

tatott vállalatokat követte, ujabb ösztönt kölcsönzött 
kereskedő szellemnek; egy külön társaság jött létre 
rabszolgákkal és aranyporral való kereskedést üzem



Portugália és Afrika közt. L a n z a r o t i , Gilianer és 
más barátai Henrik herczeguek, igazgató és vezetői vol
tak ezen társaságnak ; kétséget nem szenved, hogy a her- 
czegnek teljes része volt az üzletben.

Ezen társaság által kiküldött vállalat hat kis ha- 
jónyi csapatból állott, mely rövid távoliét után 200 fog- 
dosott rabszolgával tért vissza Portugalliába. Emlitik, 
bogy Henrik herczeg bár részes a rabszolgakereskedés
ben, földiéinek jogtalan eljárását komolyan ellenezte, 
és minden ilynemű emberrablás ellen szigorú törvénye
ket bocsátott ki.

Igaz, nemcsak kibocsátotta ezen törvényeket, ha
nem egy elismert emberbarátot Cadamostó nevűt kettős 
megbízással el is küldött az afrikai partokra: hogy az ő 
számára rabszolga és aranypor takarmányt hozzon, és a 
földiéinek igazságtalan eljárása ellen kibocsátott törvé
nyeket életbe léptesse.

Tehát felette téves azon vélemény, hogy az afri
kai rabszolgaságnak eredete összeköttetésben van Ame
rika fölfedezésével. Már az Amerika fölfedezése előtti 
időben, midőn a rabszolgakereskedés kizárólag a portu
gálok kezében volt, az évenkint Portugáliába hozott rab
szolgák száma megütötte a hét-, nyolczszázat. Való 
ugyan, hogy Európa nem szolgálván jelentékeny vásá
rul, eleinte hiányzott az alkalom és ok, e tekintetbe na
gyobb válalatokba ereszkedni 5 de Amerikának fölfede
zése a líi-ik század vége fe lé , valamint Brasiliának 
megszerzése a portugál korona részére : roppant fért 
nyitottak a kereskedő szellemnek ; és a portugálok nem 
mulaszták el fölhasználni az alkalmat, annál inkább, 
mert senki sem gördített akadályt utjokba. — Ők voltak 
az elsők Európa összes népei közt, kik az embertelen 
kereskedést megkezdték, és — mint az egész világ tudja 
— az utolsók, kik azzal fölhagytak.

Nyugatindia fölfedezése maga után vonván az 
őslakosok elpusztulását, hogy a termékeny földek kia- 
padhatlan vagyon forrásaivá váljanak, a kincsszomjas 
uj birtokosoknak erőteljes munkabíró népről kelle gon- 
doskodniok. Ennél fogva azon nézet jutott érvényre, 
hogy Afrikának erőteljesb bennszülöttjei legjobban old
ják meg azon feladatot. Rövid idő alatt szélestől1 nyílt a 
feketékkeli kereskedésre ; és a portugálok nem késtek 
ezen nézet előnyeit hasznukra fordítani. Már 1503-ban 
néhány afrikai rabszolga vitetett Sz. Domingo szigetére 
a portugálok által; néhány évvel később, mint tudva 
van, valóságos jogérvéuyű engedehnet adott Ferdiuand 
spanyol király a rabszolgák bevitelére. 1517-ben V. Ká
roly egy németalföldi kereskedőnek engedte meg 4000 
afrikai rabszolgát Sz. Domingo, Porto-Kico, Guba és 
Jamaikára szállítani, hogy némileg pótolják a spanyolok 
vadkegyetlensége által 15 év alatt másfél millión felül 
kiirtott őslakosok pusztán maradt helyeit. Pápai bulla 
erejénél fogva Lissabon rabszolgavásárokat nyitott; és 
már 1537-ben 10—12 ezernél nem kevesebb rabszolga 
hozatott e helyre, innen pedig Nyugatindiába szálittatott. 
Ezt csak „ s z á l l í t ó  k e r e s k e d ő  s-nek hitták a 
portugálok és spanyolok, s alig szükség megjegyeznem, 
hogy első kezdetétől napjainkig különös figyelem tárgya 
volt a portugál népnél; de más részről azt sem hagyhat
juk emlitetlenül, hogy ugyanazon időtől kell datálnunk a 
portugál népnek anyagi és erkölcsi mélyebb sülyedését 
is. Különben midőn a portugálok válalkozását emlitjük, 
oda kell értenünk a spanyolok részvétét i s ; mert a többi 
európai nép később mártotta bűnös kezét az anyaföldről 
elhurczolt feketék ártatlan vérébe.

Angolok 1481-ben készültek először Afrika part
jaira evezni John Tintám és William Fábián parancsno
kok alatt; de II. János portugál király ellenmondása 
kénytette őket felhagyni szándékuk kivitelével. A 16-ik 
század közepe táján érintette az eiső angol jármű Afrika 
partjait Wyudham Tamás vezérlete alatt, mely egyedül 
aranyfövénynyel tért vissza; ugyanez másodszori injá
ból nuir nagyobb kincset hozott honába. Majd 1553-ban 
londoni kereskedőkből alakult társaság két hajót szerelt 
föl, és azt Wyudham kapitányra s az otthon kegyvesz
tett portugál születésű Piuteadóra bízta; mely válalatot 
azonban nagy szerencsétlenség érte, mert betegség ütvén 
ki a hajókon, mind a parancsnokok, mind pedig a le
génység két harmada áldozatul esett; a fennmaradtak 
aranyport s elefántcsontot rakva egyik hajójokra, azon 
vissza tértek. Eddig még távol tartóztaták magukat a 
rabszolgák fogdosásától egész H a w k i n s  koráig. Ez 
értesülvén, hogy a négerek uj Spanyolhonban igen ke
resett áruezikket képeznek, s hogy Guineában könnyű 
reájuk szert tenni, három hajóból álló expeditiót szerelt 
föl 1563-ban, hogy a rabszolgakereskedésben részt ve
gyen. — Első útjában mindjárt 300 rabszolgát ejtvén

martalékul, azokat Hispaniolába szállította, s a vételár
ral visszatért Angliába.

Figyelmet érdemlő némely angol Írónak ezen cx- 
peditióra vonatkozó észrevétele.

Mig egy részről tudva levő dolog, hogy az angol 
nemesség H a w k i n s  eljárását, ki a rabszolgakereske
dést Nyugatindiában megtelepitette, a szabad Albion 
iránt tett nagy szolgálatnak tekinti, s azért meglőn neki 
engedve czimerében egy „ m e g k ö t ö z ö t t “ négert 
hordani: addig Wilson és mások igy nyilatkoznak: 
„Honfiai szemében vállalata tengeri rablásul tiint föl. 
Erzsébet királyné eljárásáért a legkomolyabb szavak
kal dorgálta meg, annyira hogy H a w k i n s  a történte
ket töredelmes szívvel megbánván, azon ünnepélyes ígé
retet tette, hogy hasonlót többé nem fog elkövetni.“ — 
A megbánás nem igen lehetett őszinte, s Ígéretét csak 
hamar elfeledte; mert 1564-ben másodszor, 156S-ban 
harmadszor hajózott Afrika partjaira, mely hajózása 
szomorúan végződött.

Mindazáltal ez kivételes eset volt még az angolok 
részéről a tizenhetedik század elejéig ; mert ez ideig ki
zárólag a portugálokra szorítkozott a rabszolgakereske
dés. Angolok, francziák, németalföldiek még nem voltak 
közvetlenül érdekelve rabszolga tartás által.

Azonban mind ezen nemzetek idővel gyarmatbir
tokra tesznek szert Amerikában, és nem sokára azon 
meggyőződésre jönuik, hogy az afrikai rabszolgák be
hozatalával megtalálták a portugálok és spanyolok a 
leghelyesebb eszközt nyugatiudiai ültetvényeiket érté
kessé és használhatóvá tenni. Nem találták nagy fel
adatnak a felháborodott nép lelkiismeretét lecsillapítani, 
minthogy az igazságtalan ügynek az emberiség csillámát 
igyekezték kölcsönözni. „Afrika benszülöttjei — mon
dák — a legsötétebb pogányságban élnek, igy tehát 
csak humanitás sugallata, ha őket más földre átültetik, 
a hol az evangélium jótéteményeiben részesülhetnek.“ 
Mihelyt ily színben föltüntetni sikerült a leggyülöletesb 
ügyet, azonnal kifejlődött a három nemzet szétágazó te
vékenysége egyszerre, és mint a partokon áttörő folya
mok, iszonyú nyomorral árasztották el Afrikát és csak
nem néptelenné tették.

Majdnem ugyanazon időben Hollandia,' Anglia, 
Francziaország szabadalmat adott társaságoknak rab- 
szolgakcreskedésre. A kormányoktól osztott jogok és 
szabadságok legkorlátlauabb természetűek voltak, az 
egyik társaságé összeegyezhetlen a másikéval, a minek 
következménye lett a sok czivakodás és versengés, mely
nek színhelye a négerek szerencsétlenségére Afrika 
partországai voltak.

(Folytatása következik).
MARKOS MIHÁLY.

Az iskola orvos-növeléstani 
szempontból.

(Vége).

Hogy a tanulási foglalkozásnál az ülés hibátlan 
legyen, e czél elérésére külső készülékek is szüksége
sek, — mert a legszorosabb felügyelet mellett sem lehet 
a gyermeket folytonos helyes ülésre szorítani, már csak 
azért sem, hogy a gyermektől, végképen nem lehet kí
vánni, miszerint figyelmét a teendő munkára összpon
tosítván egyszersmind test tartására is ügyeljen. A helyes 
ülést szabályozó ily külkészülék a mivolt külföldön 
mindegyre sűrűbb alkalmazási tért foglal el, s neve 
t e s t s z a b á l y z ó  (németül Geradehalter:)

A testszabályzó gép vasból van készítve s köny- 
nyen alkalmazható. Áll egy függőleges rúdból, melynek 
felső végén egy kereszt rudacska van alkalmazva. E 
testszabályzó gép egy rajta létező sróf segélyével az 
ülés magasságának szükségéhez képest tetszés szerint 
csatoltatik az asztalhoz. E géphez már a gyermek úgy 
ültettetik, hogy a felső vízszintes fekvésű keresztru
dacska a gyermek vállárai egy vonalba, a függőleges 
hosszabb rúd alsó vége pedig a gyermek lábai közé essék, 
minek az a jó haszna van, hogy a gyermek lábait nem rak
hatja keresztbe egymásra. E testszabályzó gép nem en
gedi a felső testet alakban előre hajlani, s a láttávlatot 
kellő távolságra helyezi. E testszabályzó a ferde ülést 
lehetlenué teszi, — ha pedig a gép rúdjára támaszkodik 
a növendék, e helyzetet a kemény test kényelmetlen s 
fájdalmat eszközlő keménysége miatt abban hagyni kény
telen. Azonban e testszabályzót nem szükséges évek 
hosszú során használni, ennek fél, leg-feljebb egy évi al
kalmazása telj esen elegendő arra, hogy a gyermek az 
ülő foglalkozásoknál mindenkorra szabályszerű testtar
táshoz szokjék, azontúl e mesterséges készülék egészen

nélkülözhető leend. Ilyen testszabályzókat Pesten Fi- 
scher Péter gépész is készit.

A láterő ápolása a gyermekeknél felette fontos. 
Igaz ugyan hogy azon főszabályoknak melyek bennün
ket a szemnek, ezen érzékeink legjelentékenyebb és leg
nemesebb szervének épentartására tanítanak, — eléggé 
ismereteseknek kellene lenni; de fájdalom a minden
napi szomorú tapasztalás az ellenkezőt bizonyítja, s azért 
igen is szükségesnek találjuk e helyt azon érintett fősza
bályokat, az iskolaképes gyermekvilág szokásos viszo
nyaihoz alkalmazva rövideden összefoglalni.

G y e n g í t i k  k i m e r í t i k  a s z e m e k  
l á t e r e j é t  e következő s a lehetségig kerülendő be
hatások :

s z e m s z ú r ó ,  v a k í t ó  v i l á g o s s á g ,  te
hát a napba-, tüzbe-, lángbanézés. vakító hótérsé
gek, fényes tárgyak szemlélete, sötétből világosra való 
hirtelen átmenet vagy megfordítva ;

a m u n k a t á r g y t ó I i  k e l l ő  l á t t á v l a t  
h i á n y a :  Írás-, olvasás-, rajzolás,- kötés-, varrásnál a 
szabályszerű láttávlat átalában véve 12—18 hüvelyk- 
nyi térség, — mire különös figyelemmel kell lennünk, ha 
szemeink vagy a gyermek szemeinek erejét épségben 
akarjuk megtartani ;

a m u n k a t á r g y  r e z e g ő  m o z g á s a ,  — 
e mellett a szemnek, láterőt hamar kimeritő módon kell 
erőködnie hogy a látpontot világosan kivegye. Ez eset 
áll elő a járás, kocsizás vagy vasutakon utazás közben 
szokásba vett olvasásnál.

A tesli és lelki életerő fejlődésére nézve, 
valamint a tanitó és növendékek közötti bensőség elő- 
raozditására, igen üdvös volna azon intézkedés, ha a ta
nítók vezetése alatt az iskolák társasági kirándulásokat 
rendeznének, még pedig nem egyszer-kétszer a tanév 
alatt, mint eddig szokásban van, hanem minden évszak
ban, sőt minden héten egyszer.

Az ily sétakirándulások mind a két nembeli gyer
mekekre nézve felette hasznosak lennének már annyiban 
is, a mennyiben semmi alkalom sem oly kedvező az élet- 
frisseség felélesztésére, mint ez.

Ezenkívül a nemesitő természet szemlélése al
kalmat nyújt még az érzékek élesítésére, a szemlélési 
tehetség kifejlésére, a látott tárgyak helyes megítélésé
nek, s a távolságok szem és fül általi megmérésének 
gyakorlatára, a megkülönböztetési tehetség élesítésére, 
a bátorság s egyébb erkölcsi behatások fejlesztésére, az 
akaraterő és jellem képzésére.

Az ilyen kirándulásokkal össze lehetne kötni 
kellő változatossággal a különböző mesterségek műhe
lyeinek, különféle gyáraknak stb. megtekintését, hogy 
ily módon az ifjúság gyakorlati ismereteinek köre köz
vetlenül táguljon, s a már netán megszerzett elméleti is
meretek a gyakorlati tapasztalattal helyes összhangzatba 
Hozassanak. — Csakhogy nagyon természetes, hogy az 
államnak, községnek, szülőknek azutáu örömest kellene 
a tanítóknak e kirándulásokra sétákra fordított idejüket 
anyagilag is bőven megjutalmazni, annyival inkább, 
mert azon testi és szellemi előny, melyet a gyermekek 
ilymódon nyernek, sokkal többet érő, mint az ugyanazon 
idő alatt történendő legalaposabb és legbuzgóbb közön
séges elméleti oktatás.

Az iskolai szünidők főczélja kétségtelenül nem 
lehet más, minthogy a mindennapi egyformaságot lélek- 
frisitő elevenítő változatosság- cserélje fel, még pedig 
azért, hogy a szokásos és folytonos iskolai tevékenység 
által megtámadott egészségnek alkalom nyujtassék 
ismét felüdülni. E tekintetben azon kérdés nyomul elő
térbe, hogy miként éretik el e czél legjobban; gyérebben 
adott, de hosszabb ideig tartó, vagy gyakoribb, de rövi- 
debb időre nyújtott s egyenlőbben felosztott szünetek 
által-e ?

Orvosi álláspontból megítélve a dolgot határozot
tan kimondhatjuk, miszerint a szül etek üdvös czéljok- 
nak csak úgy felelhetnek meg, ha sűrűbben, de rövidebb 
időre szabva s egyenlően felosztva következnek egy
másra. Ez intézkedés a szerves életfolyam menetére 
nézve természetszerűbb, s az egészségi hiányok kiegyen
lítésére biztosabb, miut az elleukező eljárás. E tekintet
ben legkevésbbé utánozaudók Angol- és Francziaország 
némely tanodái, melyekben a szünidő 2 —3 hónapig tart 
egymásután, a szorgalom 9—10 havig terjedő ideje alatt 
pedig épen semmi, vagy igen csekély szünidő engedte
tik a tanulónak, mi által a gyermekek egészsége annyi
val inkább szenved, hogy e mód a testi erőt megtámadó 
hibák kiegyenlítését sehogy sem eszközölheti.

Ha az évi szünidő összegét nyolez hétre tesszük, 
ez esetben annak beosztása orvosi szempontból úgy le
end legtanácsosabb, ha az év négy melegebb havának
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mindegyike után egy heti a többi hidegebb hónapok után 
pedig fél heti szünidő alapittatik meg. A szünidő ily 
módoni beosztásának még azon előnye volna, hogy a ta
nuló rövidebb szünidő alatt kevesebbet felejtene, s igy a 
betegség vagy más okból keletkezett hiányokat is köny- 
nyebben kitölthetné, mint a hosszú szünidő alatt, s a  
munkától, rendes foglalkozástól sem szoknának el any- 
nyira a gyermekek, mint különben, — mert átalánosan 
elismert dolog, hogy a munkától való elidegenedés nem 
annyira rövidebb ideig tartó nyugalomnapok, mint in
kább több hétre terjedő semmitevésnek következ
ménye.

Azonban ha azt akarjuk elérni, hogy a test kellő 
s örvendetes kifejlést nyerjen, a tanoda mellől a testgya
korló intézet semmikép el nem maradhat. A testgyakor
lásnak minden iskolában minden növendékre nézve nemi 
különbség nélkül, (csakhogy leánygyermekeknél módosí
tott alkalmazással) kötelezett tantárgynak kell lennie. A 
feljebb említett házi gyógy testgyakorlatokon kívül, me
lyek a tanórák közötti egy-két percznyi szünetek között 
ugyancsak feljebb kifejtett okoknál fogva alkalmazan
dók, hetenként legalább három, de külön napokon adan
dó rendes testgjakorlati óra kívántatik arra, hogy a 
gyermek egyoldalú szellemi kifejlését, a testi erők gya
rapodása ellensúlyozza.

Az itt elősorolt jóakaratú tanácsok és rendszabá
lyok, ha az iskolák, szülők s nevelők által kellő tekin
tetbe vétetnének, a gyermek szellemi előhaladására s fej
lődésére igenis jótékony hatásuaknak bizonyulnának be. 
Örök igazság marad : hogy csak az érett s testileg ép 
gyermek képezhető s fejleszthető szellemileg is szeren
csésen.

Dr. BATIZFALVI SAMU.

Természettudományi eszmék.
VII.

Folytatnom kellene az any történelmét, melynek 
fonalát ott ejtettem el, hol az any már földünkké fejlő
dött, és azon pontig tökéletesbült, a melyen szerves éle
tet előhozni képes. Egész a szerves világ felléptéig az 
any úgy gazdálkodott miszerint tágabb, terjesb voltát, 
mind szükebbre, kisebbre szoritá sürité s égigólyokká 
kerekitette, kívülről terelvén magához anyagot s úgy 
öregbítve tömegét: de a szerves világ teremtésénél 
egészen megforditá az eljárását. Ott apróból indul ki, 
ennek belsejébe szíja az anyagokat, s úgy belülről aztán 
tágasbitja a parányi alakot, s szervezi nagyobbra a szer
ves ősparányt, akként hogy belőle vagy növényt vagy ál
latot létesít. A  teremtés ezen titokteljes munkájába, s 
ennek magyarázatába kellene ereszkednem. Azonban 
akadályok gördültek elő, melyek nem eugedik, hogy ezen 
alkalommal tegyem kötelességemet, az az folytassam 
félbeszakasztott történelmét az ősanynak a mi földün
kön ; kénytelen lévén előbb ama akadályokat, ha lehet, 
elhárítani, vagy legalább valótlanságukat felderíteni 
s igy hatásukat is csökkenteni, melyet különben az olva
sóra gyakorolhatnának, s ezáltal tovább haladásunkat 
az any fejlődésnek utjain, nehezebbé s homályosabbá te
hetnék.

Találkoztak t. i. gondolkozók és tanult emberek, 
kiknek az én elméletem némely pontja nem tetszik. S 
ennek következtében barátságosan figyelmeztettek téve
déseimre. Én intésök s észrevételeiket méltánylom, de 
mivel véleményem ellen mást nem hoztak fel, mint az 
eddigi tudomány, s némely tekintély véleményét, azért 
ki kell jelentenem, hogy az ő szives figyelmeztetésök 
csak úgy nem birta megváltoztatni nézeteimet, mint 
ama divatos tudomány és imponáló tekintélyek vélemé
nye sem.

Itt türelmet kérek a t. olvasótól ha a tudomány 
szárazára követni akar.

Egy valaki azt vette igen rósz néven s majdnem 
tudományi botránynak, hogy én a bolygót üstökösfajta 
állapotból bontakoztatom k i; mert hogy igy, úgy mond, 
m inden üstökös levő bolygó volna, ez pedig merőben ha
mis állítás, holott az üstökösök örökké csak azok marad
nak, mint égi testek külön fajtája amint ezt a híres csil
lagász Müdler is kimutatja. Erre rövid válaszom csak az: 
hogy az illető tudomány a mi földünkről is kétségtelen
nek bizonyítja be, hogy az eredetileg gőzgomoly volt, 
melyben összevissza vala keverve mind az, mi jelenleg 
földünk szilárd testét, vizét és légkörét teszi. Ezen álla
potát és alakját a földnek én iistökö3neműuek nevezem ; 
s azt tartom, ez nem oly botráukoztató nézet, vagy téve
dés. Én azt tudom, hogy ez a geognosták átalános néze
te ,s földünk testének természete s mivolta is azt nem 
csak sejteti, de el is hiteti velünk. Egyébiránt, hogy a

mostani üstökösök lesznek e valaha bolygokká ? azután 
nem igen kérdezősködöm, de hogy sűrűbbek tömötteb- 
bekké lehetnek, s igy más fajta égitestekké változhatnak; 
ki merné kereken tagadni, miután a létező bolygók azt 
valószínűvé teszik ? s földünk képződése (amint az 
,Term. tud. eszmék“ utolsó számában ecsetelve van) 

tüzetesen s tényekkel bizonyítja be, a mennyiben itt té
nyek és bizonyítások lehetségesek. — Itt a tekintélyek 
nem döntenek, hanem a tárgyak természete és lényege. 
Csak ehez kell ragaszkodnunk, ebbe kell mélyesztenünk 
gondolatunkat, ezt kell mindig kérdeznünk hogy kicsoda 
s micsoda ? Miért nem gondolkozhatnánk mi is magunk 
esze után, mint talán azok is teszik, kiket tekintélyek 
gyanánt követni szeretünk ?

Másik, ki figyelmeztetni szíveskedett, Mentovich 
Ferencz tanár, ki f é n y e l m é l e t e m  ellen nyilat
kozott Aknász Péterhez irt nyílt le veiében az „0. T.“ 
20-ik számában. A fény igen fontos tárgya a természet- 
tudománynak áltáljában. Nehéz annak megvitatásába 
bocsátkozni, minthogy az A e t h e r , melyre a termé
szettudósok a fényelméletet visszavezették, nem annyira 
a tapasztalati tudománynak, mint inkább a bölcsészei
nek tárgyasa melyre az ész inkább a következtetés utján 
jut el, mint kísérletek gépek s kezelhető eszközök sege
delmével. Én az Aethert annak tartom, a minek az óvi
lág bölcsészei, a görögök tartották, t. i. ősanynak, mely 
maga a teliség, folytonos, nem parányokból álló hanem 
ezeket termő s általok változó s alakuló. Az én eszem 
az aethert azon ősanynak képes csak felfogni, mely nem 
a tapasztalás tárgya, érzékeink alá nem kerül, hanem 
azokon túl van, úgyhogy eredetiében közvetlen soha sem 
észlelhetjük, hanem csupán alakulatai változatai s faju- 
lataiban, az az eredményei s terményeiben, mint Moses 
Jehovát csak hátul láthatta nem elől ; az ősany is maga 
eredeti valóságában csak azt mondhatná magáról mit Je- 
hova Mosesnek felelt: Én vagyok a ki vagyok az a z ; 
én én, vagy: én való vagyok. — Hogy tehát az Aether 
parányai az égi vagy izzó testek paranyai által rezgésbe, 
hullámzásba hozathatnának s mint ilyenek a fényt okoz
nák, s ezen alakban az aether a mi látérzékünkre köz
vetlenül hatna: azt én részemről mesének tartom, ha 
mindjárt száz tekintély állítja is.

Mindenelőtt az ősany, vagy Aether mint mond
tam, nincs összetéve parányokból, mivel az ősvaló diai
jában nem összetett m i; tehát a paránymozgatás és 
odább folytatott lökdősés benne képzelhetetten , és ha a 
természettanárok azt mondogatják róla, hogy ő a hul
lámzó fény, ő az a sugárzó a világitó: az mind csupa 
ráfogás, jóllehet miattam hiheti mindenki, a kit e véle
mény kielégít.

Abból hogy a napfény az interferenciát és pola- 
risatiót eredményezi, csak az következik, hogy e z a já
rása, mozgása és modora annak a valaminek mit fény
nek nevezünk, de hogy m e l y i k  ez a valami: az úgy
nevezett Aether-e vagy az égő anyagok kitágult lényé
nek árámlása: az nyilt kérdés. Hát ha az égő napfénye 
hozzánk áramlanék, az nem hozhatná elő azt az inter- 
ferentiát és polarisatiót, hát ez csak a hullámzó aether- 
nek előjoga ? De miből és mily ismertető jelekből tudják 
azt, hogy ama tünemények épen az aethemek tünemé
nyei ? és ismét honnét tudják, hogy azok n em  a fény
árasztó testek eredményei ? Én legalább semmi aethert 
nem vagyok kénytelen keresni, vagy kisegítő gyanánt 
odaképzelni e tüneményeknél. Ha mások tehetik és te
szik: tessék.

De vegyük elő az aetheristák fényelméletét. En
nek menete ez : Minden meleg mozgásban á ll; minél 
nagyobb a meleg, annál nagyobb a mozgás. A melegnek 
számtalan a foka, s egybizonyos fokán már oly roppant 
a mozgás, miszerint világitássá fokozódik : t. i. a vilá
gitó test atomjai vagy részecskéi, parányai oly sebes
séggel lövődnek ki vagy mozognak, hogy a környezőAe- 
t h e r részecskéit is mozgásba hozzák, mely mozgás az 
aether tömegében tovább és tovább közöltetik és terjed 
végetlenig, s azon aetherhullámzást okozzák, melyet 
szemeink fénykép látnak. Ezen élmélet szerint tehát az 
égő vagy izzóan világitó test csak úgy hagyatik, a mint 
volt abban a térben a melyben létezett az égés előtt; 
a láng és a lángon túlterjedő meleg áramlása neki semmi, 
ö nem kérdezősködik, hogy hát hová tiint, terjedt-e szét- 
folyt-e vagy szét villant-e tovább az egész által végkép 
felbontódott test paráuysokasága. Ö kereken csak azt 
állítja, hogy ezen kivillanó paránysokaság, meglökdösi 
s megtaszigálja az aetherkörüllévő parányait, s ezek az
tán elvégzik a többi játékot végtelenig folytatván e lök- 
dősést, és megteremtvén ez által azt, mit mi fénynek ne
vezünk. Ezt én, őszintén mondva furcsa gondolkozásnak 
tartom. Hát miért nem mondjuk inkább azt: hogy az

égés által szétbomlasztott s szétrobbantott paránysoka
ság bele özönlik villamfolyamként az ősany (Aether) 
tengerébe s rajta száll el mindenfelé, mindinkább tágul
ván végtelenig, s végtelen sebességei futván tova, mint a 
villanyszikra vagy villanysugár, mely valami villany üteg
ből vagy villánysüritőből elszabadul, s a légen át elgon- 
dolatlan pontokig röppen ?

Égés által a test parányai a végső elválásra kény- 
szerittetnek; ezen elválás, egymástóli elszabadulás és 
ellöködés villámsebességgel történik, s minél bensőbb a 
parányok elválása, az az minél apróbb parányokig bomlik 
szét a test, annál világitóbb a fény, is mint annál sebe
sebb a széjjel rohanó parányok menete is ; de egyszers
mind annál nagyobb afénytadó testnek kitágultsága is.

Azonban ez a szétáramló kitágulás, ez a bökkenő 
ezt nehéz megengedni vagy elismerni. De lássuk köze
lebbről. A pézsma évekig árasztja anyaglényegét, az az 
kitágul, s szétözönlik, és nincs ember, ki kiszámithatná, 
hány milliószor nagyobb tért foglal el a darabka pézsma 
„ i l l a t f o r m á b a n “ mint tömör alakjában ? Ilyen a 
világany kitágulhatása! És ezt nem tagadjuk. A kutya
30—50—100 lépésnyire megérzi a vad szagát. Ezen szag 
a vad kigőzölgése, mely a léget mindenfelé megtölti ily 
nagy messzeségre. Ismét a világany kitágulhatás példája. 
De menjünk közelebb az égéshez. A füst csakugyan a 
tulmeleg testnek kitágulása, p. o. a füstölő fának kitá
gult lényege. A fában egymástól elvált faparányok soka
sága füstformában gomolyog szét a mindenségbe. Ugy-e 
ez a füst kiáramlás az égő, vagy égni készülő testből, 
fából vagy kőszénből ? És mi ezt hisszük, de hányezer- 
szer vagy milliószor tágabb tért foglal el ugyan az a fa, 
füst alakban, mint faformában, ki tudja megmondani ? 
Itt pedig még megjegyzendő, hogy a füst igen goromba 
parányokban való felbontódása a fatestnek, vagy kőszén
nek stb. Vegyük még továbbá a gyertya-szagot, miután 
a lángját eloltottuk. A szoba perez alatt megtelik vele, 
sőt orrunkat boszantja. íme egy perez alatt árasztotta 
tele a szoba téréit, s mennyi anyag kellett hozzá az elol
tott gyertyából ? annyi mint semmi, s mégis tele tőle a 
szoba! Mily kitágulása ez a gyertyába tömörődött vi
láganyagnak ? Ha a ként égetjük, ott a fény a szaggal 
majdnem ugyan az és mondhatni, hogy orrunk is szemünk 
is egyaránt ad bizonyságot arról, hogy nem csak a szag, 
hanem a fény és ezen esetben, az égő s égve széjjel folyó 
szénanyagáramlása és tágulása. Vagy ez a szagos áram
lat is csak az aether hullámzása ?

Most vizsgáljuk meg még a lángot. Ez, felfogá
som szerint, az égő test alkatrészei s parányainak azon 
végső harcza, és liarcztere, a melyből azok aztán fény- 
nyé finomulván szét áramlanak. A láng is tehát az égő 
test kitágulása, és pedig csudálatos. Az égő gyertya pél
dául 6 óráig égvén, ugyan annyi ideig öntötte magából 
lángját, vagy is 6 óra hosszát lánggá tágult és finomult. 
Vegyük már most ezen lángot számokban, ezen lángot, 
mely folytonos, s egyre özönlő ; és tegyük hogy minden 
másodperezben például e z e r s z e r  buggyan ki a gyer
tyából; mely feltevésre minket a láng folytonossága, 
azt tartom, feljogosít. Tehát egy másod perezben ezer 
láng! egy perez alatt hatvanezer, egy óra alatt három- 
milliohatszázezer, 6 óra alatt 21,600,000 lángbuggyanat! 
és lángtömeg, azon egy gyertyatömegből. Mekkora kitá
gulás kiterjedés e z ! Ha a goromba, s orral szagolható 
gyertyafolyam képes a szobát példáid minden másod
perezben teleárasztani, hogy ne liigyjem én aztán a finom 
f é n y r ő l ,  hogy az akkora kiterjedése— expansiója— 
a gyertyaanyagnak, mely minden másodperezben ezer
szer uj, azaz minden buggyanatkor ugyanazt a szobatért 
beárasztani, vagyis bevilágítani képes ?

Ezen fény- vagy l á n g - b u g g y a n a t o k  vég- 
hetetlen sűrűén érik s űzik egymást a világitó testből, 
minthogy folytonossá is teszik a világítást, de egyszers- 
mint felfoghatóvá azt a h u l l á m z á s t  és áramlást, 
melyet az aetheristák az aetherre ráfognak. De m i is 
hullámoztathatuá azt az aethert? Azok a parányok? 
melyek az égő s izzó testben mozoguak, vagy belőle ki
villannak? Hát honnét tudjuk, hogy ezen parányok az 
aether parányaival (ha az aether parányokból állana, 
mi nem hihető) annyira rokonnemüek, hogy azokat moz
gásba hozhatnák, és pedig épen oly fokú mozgásba vagy 
hullámzásba, mint a milyenben ők magok vannak ? Ez 
igen kérdéses dolog, és én legalább annyit mondok, 
hogy ezt halandó nem állíthatja, holott se az égő test 
se az állítólag hullámzó aether parányáiról nincs se ta
pasztalata, se fogalma. Ellenben, hogy az égő test már 
füstjében, lángjában, szagában stb. t e r j e d ,  az tény, 
s ennek folytán, hogy a fényformában végtelen módon 
tágul, ez észszerű következtetés, — ' és valóságos tény, 
ha a szemünknek úgy hiszünk, mint ormuknak. Szóval
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ha a szagló érzékünkre ható illat vagy bűz bizonyos tes
tek kitágultsága s kifolyása, miért nem lehetne a látó 
érzékünkre ható fény a világitó, vagy égő testanyagának 
finom expansiója s áramlása, pedig villanysebességü 
áramlása ?

Lássuk most ezt az áramlást, és az állítólagos 
aetherhullámzást. A fény, mint tudjuk halad; mert a 
képeket is messzire és sebesen szállítja. De az aether 
hullámzása nem olyan haladás, hogy valamit magával 
tova szállíthatna. A hullámzás ugyan is ez aetherben 
csak olyan mint a tó vize hullámzása. Az egyik parány 
meg löki a másikat, ez a harmadikat s úgy tovább ezere- 
dikig, végtelenig, de akkép, hogy az adott lökés után 
mindegyik parány maga helyire szökken vissza, s csak 
akkor mozdul ismét, mikor a szomszédja megtaszitja. 
Ez ugy-e nem haladás ? Már pedig, ha úgy van, mondja 
meg nekem az aetherista, hogyan haladhat valamely 
alakzat képe csak egy ölnyi távolságról is az én sze
membe , vagy a fényképész cameraobscurájába; ha a 
képet érintő aetherparányok csak ott maradnak az alak 
mellett, s csupán meglökik a mellette lévőket ? és úgy 
sorba egész szem emig, vagy a cameraobscuráig ? egy- 
pár millió paránytársuk sorozatán keresztül ? Talán az 
egyik parány terület bele nyomja a képet a másik pa- 
rányterületbe; és úgy tovább ? Ez nem járja, mert a 
szóba forgó aetherelmélet szerint, a fény nem haladó, 
hullámzólag özönlő, hanem csak hullámzólag rezegő ál
lapota az aethernek, holott ellenben a buggyanó áramlás 
elmélete folytán, a fény villámsebes tova özönlés, mely 
ha alakzatokra, képekre, testekre akad, azok szinét s 
lenyomását magával ragadja le róluk s oda villantja azt 
szemünkbe s cameraobscurába is, és v e g y s z e r ü l e g  
oda süti, oda forrasztja és teremti érzékeny látereze- 
tünkre és a fogékony fényképészeti lapra. A hullámzá
sában is csak veszteglő aether sehogy sem eszközölheti 
ezen ábraszállitást, még kevésbbé a kép ily remek ponto
zott leábrázolását , mely egy veszteglőleg hullámzó 
aether által lehetetlen is, elképzelhetlen is, minthogy az 
ilyetén mozgásánál fogva elkeverné s elmosná inkább a 
képet, mintsem létesítené.

Mentovich Ferencz t. barátom furcsának találta 
azon állításomat, hogy 1000 mázsa elégett olaj ugyan
annyi mázsa fényt ad. Én pedig ezt természetesnek tar
tom ; mert szemem csakugyan azt tanúsítja, hogy az 
olaj enyészett és eltűnt, belőle pedig fény áradozott széj
jel, és az én látérzékemre is hatott, llát miért ne mond
hatnám, hogy fénnyé változott, s a mindenségbe szerte- 
özönlött, azután meg hogy ugyan azt az anymeunyiséget 
teszi, mit olajalakjában tett. Hát egy mázsa viz, nem 
egy mázsa gőzöt ad ? pedig a gőz 800-szor tágabb tért 
teszi hátha ezen gőz légekké válnék ? ezen légek any- 
mennyisége nem szinte 1 mázsa, ámbátor azok ismét 
sokkal nagyobb térben léteznének mint ama gőz, és ama 
viz ; hát ha tesszük hogy ezen l é g e k ,  melyből ama 
gőz és viz testégés által f é n y n y é olvadnak, ezen fény- 
any mennyisége nem leend szinte 1 mázsa ? Már miért 
nem ? azért mert szétvillan a mindenségbe ? vagy azért, 
hogy akkor az aethertheoria meg nem állana? vagy azért 
hogy ezen fény nem marad fénynek, hanem a mindenség 
anyagaiba vegyült el ? Ez mind hiú kifogás, az égett tö
megből egy parány sem veszett el, a tettlen világitó fény
ben is, az elaludt fényből lett anyagokban is egyaránt 
mind s hiánytalanul van meg.

És ha én ezek nyomán így okoskodom, hogy : a 
hol gyertyafény vagy olajfény van, ott égő gyertya és olaj 
is van : hát ha napfényünk van, égő napnak is kell 
lennie : ez, azt tartom, nem igen alaptalan és ténytelen 
gondolkozás: s ismét ha mondom tovább, hogy amint a 
gyertya- és olajból anyagmennyiség áramlik ki, és abból 
mindenféle alakulhat földünk körében: úgy az égő nap
ból is anyagmennyiségek özönlenek ki, s azokból min
denféle alakulhat s teremhet a nap körében, vagy biro
dalmában : ez oly nagyon következetlen vagy a tényeket 
mellőző okoskodás? Hát okosabb, alaposabb, a tényeket 
méltánylóbb az aetherről és parányáiról való költészet ?

A természettan beérheti talán az aetherelmélet- 
tel, de a természet bölesészete nem elégedhetik meg 
vele ; először mert ráfogásnak találja, másodszor mert 
akkor a számtalan roppant világtest égésének semmi 
okát és semmi eredményét nem látja, s harmadszor mert 
ezen elmélet az életet, fejlődést, szervezetet, rendszert 
a mindenségben gondolhatatlanná s lehetlenné teszi stb.

F ö l d i .

A hindu nők.
( V é g  e.)

A sutti egész Bengáliában s elő Indiában divatos. 
Ha már a nő erre elhatározza magát, akkor fájdalma

magasztos jellemet ölt, nem hullat többé könnyeket, nem 
jön ajkára többé panasz hang; leteszi fátyolét s nem 
rejti el az arczát a férfiak tekintete előtt. Azon gondolat 
adja nekik a hihetetlen erőt e martyr halálra, hogy igy 
ők megkönnyitik s elkészítik férjeiknek az utat a túl 
világ boldog virányaira. Egy pár példáját közlöm az ily 
suttiknak. Amidőn Kundgit Sing taliorei fejedelem meg
halt, a máglyát palotája kapujával szemközt álliták fel s 
a szertartás az országnagyok s az egybegyűjtött hadse
reg jelenlétében történt. A fejedelemmel négy hátra ha
gyott özvegye és hét rabszolganője égettetett meg. Az 
áldozatok ágyudörgés és harsogó zene közt kisértettek a 
máglyához, amelyen a magasra felhalmozott fa forgácsok 
között a fejedelem holtteste feküdt. Mihelyt a lángok 
telyes erőre kaptak, a nők halálra készültek. Kettejök 
csak még 16 éves s bájoló szépség vala s oly boldogok
nak látszottak, hogy bájaikat a tömeg láthatta. Lerakták 
drága ékszereiket s hozzá tartozóiknak, barátaiknak 
ajándékozták, aztán tükröt adattak magoknak s lassú 
lépéssel mentek a parázsnak hol a tükörbe, hol a néptö
megre nézvén s aggodalmasan kérdezték : nem sáppad- 
nak-e ? Egy pillanat alatt elkapták s megemésztették 
őket a lángok. A többiek nem voltak ily elszántak. Egy 
angol, a Id hosszabb ideig lakott kelet Indiában, több 
ily jeleneteknek vala szemtanúja s a többi közt a követ
kezőt beszéli:

Egy fő embernek a neje már férjének végső nap
jaiban kinyilatkoztatta, hogy ha férje meg fog halni, ak
kor ő azzal együtt elégetteti magát. Minden kísérletek, 
hogy szándékáról lebeszéljék szilárd akaratán megtör
tek. Amint a férje meghalt, elhagyta palotáját s imák 
között halálra készült. Másnap reggelre elkészült a 
máglya. Hosszú bambus nádból volt rakva, alapja kört 
képezett, a kévék fent csúcsban összeértek, a tetejére 
száraz fü, ág-bog rakatott. Hasonló volt a mi méh ka
sainkhoz vagy nádkupezainkhoz. Elöl bejárásnak szűk 
kis nyílást hagytak. Midőn az özvegy elhatározása köz
tudomásra jött, a nép ünnepi ruhákban gyülekezni kez
dett s a máglya körül sereglett. Csakhamar megjelent'az 
özvegy a bramánoknak s rokonainak kíséretében s a 
holt test is elhozatott. A nézők megkoszorúzták^ özve
gyet s fenhangon magasztalták, a nők hozzá nyomultak 
s megilleték annak ruháját a melynek csoda erőt tulajdo- 
nitának.

Az özvegy, egy szép 30 éves nő, fényesen vala öl
tözve, közönyei nézte az előkészületeket közel halá
lára. Több jelenlevő angol tisztek védelmüket ajánlot
tak lel azon esetre, ha a nő csak legkevésbé is lcénytetve 
lenne ezen áldozatra, — a szép özvegy rendületlenül 
megmaradt határozatánál s legcsekéebb félelmet sem 
mutatott. Megkezdődött a szertartás. A szolgálat tevő 
bramánolctól környezve, először hétszer megkerülte a 
máglyát, a mialatt a szokásos imákat moudá s rizt és 
kauri kagylót szórt a földre s kezeivel a körül állókra 
vizet locsolt. Azután ékszereit letette s rokonai
nak adta, pár szót szólt hozzájuk gyengéden, mosolya 
reményt fejezett ki. Ekkor átnyujták neki a braináuok 
az égő fáklyát s azt kezébe vevén bement a máglya bel
sejébe s ott leült. Most a férje holt testét hordozták 
szinte hétszer a máglya körül, azután keresztben a nő 
térdeire fektették, a bejárást fával,fűvel s szalmával be
zárták. Köröskörül halotti csend uralkodott, míg nem 
gyenge kék füst kanyargóit ki a kúp csúcsán s villám
gyorsasággal fényes láng nyelv csapott fel a magasba. 
Belőlről egy hangot sem lehetett hallani. A néptömeg a 
láng láttára öröm ujjongatásban tört ki, felhangzottak a 
tam-tamok s ezernyi kéz csattogott össze. Három óra 
hosszáig égett a máglya, az égés után alig maradt nyoma. 
Oda a hol állott az elégettnelc fia vagy legközelebbi ro
kona egynéhány pohárnyi rizst tett áldozatul az iste
neknek.

A hinduk azt hiszik, hogy ha az áldozat előtt a 
megégetendő nő rizst és tejet összefőz s a főzés közben 
bizonyos bűv hatású imákat mond, azután ezen tejes rizs
ben megmosdik, testét a lángok ellen megedzi s a lélek 
amint a máglyát lángra lobbantja, felszáll Indra egébe 
Sokat iparkodtak az angolok hogy ezen iszonyú szokást 
megszüntessék, de igyekezeteiket eddig még kevés siker 
koszoruzta. A nők messze tájakra elköltöznek, hogy a 
szabad (nem angol) földön végezhessék a suttit. Feláldoz
zák magukat a nők a távol karezokon elhalt férjekért is, 
sőt oly példa sem ritka, a midőn aggcselédek uraik vagy 
úrnőik után elégettetik magokat.

Manu törvényei által mentek a n é p k ö l t é 
s z e t b e ,  különösen szépek a hindu közmondások, me
sék s a szerelmi költészet. Hoefer Albert egy gyűjte
ményi adott ki a hindu költők munkáiból, ezen gyűjte
ményből a következő rövid darab közlése talán nem lesz

felesleges. Tárgya a szerelem hatalma. „A vezeklő 
Kandu oly szent életet élt, hogy már aggódtak az iste
nek, miszerint ezáltal a szent túlságos hatalomra fog 
jutni. Ezen vezeklés elé tehát akadályt kellett vetni s 
Indra istenség elküldi a Premlotsa nevű nymphát, mellé 
adta kisérölcül a tavaszt s a szerelem isten-asszonyát, 
hogy mennének a szent berekbe ahol Kandu vezeklik. — 
Miután Kandu száz évig élt volna a szerelemnek a 
nympha el akarta hagyni, de a vezeklő maradásra kérte 
s ott maradt tehát habár Kandut gyakrabban kérte is 
az elbocsáttatásért még hosszabb ideig. Végre egy alko
nyaikor Kandu a szent berekbe akart sietni, hogy az éjji 
áldozatot rendezze; gondolta, hogy ez ezen est csak 
azon napuak az estvéje, a melyen a nympha hozzá jött. 
Pramlotsa elnevette magát s tudtára adta, hogy 900 
évig, 6 holnapig egy nap s egy éjeiig vala nála. Kandu 
elsőben igen elcsodálkozott s azután igen megharagu- 
vék, hogy vezeklései igy meglőnek hiúsítva s a nymphát 
elbocsátá . . .

Troyer, a hindu nőknek alapos ismerője úgy 
festi őket, mint csendes, türelmes, jövőről nem aggódó
kat, a kik élénk érzelmekkel bírnak ugyan, de ezeket 
fékezni is tudják, nagy czélt ritkán tűznek magok elé s 
azon jellem erő, a mely szilárdul elveket követ hiányzik 
nálok. Középszerű erkölcsi magasságra emelkednek 
erényeik csak olyanok, a melyek önként sarjadzanak fel 
kebleikben, vagy olyanok,'melyeket a szükség követel.

K ü l s ő l e g  a hindu nők igen kedvesek, terme
tük középszerű nagyságú, arezuk tojásdad, orruk szabá
lyos hosszú és finom, hajuk hosszú fekete, ajkaik telye- 
sek s szépeu hajlottak, szemeik hosszú szempillákkal fe- 
detnelc, növésük sugár tagjaik arányosak. A bőr színe 
az éghajlat szerint különböző, Kasmírban és a hegyi vi
dékeken vakító fehér, a déli tartományokban pirosabb 
mely átmegy bronz, olajszin s az alsó osztályoknál egé- 
szén a setét barnába. Az arczkifejezés oly változatos 
mint az európai nőknél.

A hindu nők viselete az európaitól egészen elüt 
Ing, harisnya, keztyü, főkötö s más ilyes tárgyak a me
lyekkel Európában még a legszegényebb nő is bir, In
diában ismeretlenek. Tarka selyemből készült othonkát 
viselnek a mely oly rövid ujju, hogy a felkart sem ta
karja. Derekakon nagy kelmét viselnek, a mely leér tal
pig s egyik szeglete a vállon keresztül van vetve. Ez is 
tarka szinü, hímzett s a legnagyobb finomsággal bir. 
A mahoraedán hölgyek és tánczosuők finom fehér s ve
res tarka selyem bugyogót viselnek s hosszú, bő kaftá
nokat. A kaftánok a legfinomabb anyagokból készíttet
nek s különös módon szedetnek ránezba. ügy tekerik 
ugyanis összve,mint nálunk a mosonék a vizes ruhát ak
kor a midőn kifacsarják belőle a vizet, igy össze tekerve 
rakják a szekrénybe s különös szépnek tartatik ha a 
ruha keresztbe számos ránezokat vet.

A hindu nők különös kedvelői az ékszereknek, 
gyöngyök, arany, ezüst és drága köveknek; a szegények 
vas, ólom s üveg ékszereket használnak. Kifúrják nem 
csak füleiket hanem orraikat is, a melybe szinte drága 
követ és ékes gyűrűt fűznek, sőt még a fül felső részeire 
is ‘aggatnak gyűrűket, gyöngy-füzést, a mely gyakran a 
vállukig ér. A fő felső része különösen mindenféle ék
szer központját teszi. Először is hajukat körtve alakú 
kontyba tekerik, s aztán gyöngyfüzér s aranynyal mint
egy behállózzúk, a mely egészen nyakig ér. Anyák szinte 
mindenféle arany, gyöngy stb. lánczokkal van megrakva, 
a mely lánczokról aztán szinte nagy mennyiségű ékszer 
csüng le egész a mellig. Karjaikon számos széles karpe - 
reczeket hordanak, az ujjak is mind gyűrűsök, nem csak 
a kézen hanem a lábakon is.

Különösnek tetszik az európainak a hindu nők
nek fekete fényes fogsora. A hinduk nem kevesbbé cso
dálkoztak a portugizok fehér fogain s a kutyák és maj
mokéhoz hasonlították azokat. (Portugizok voltak az 
első európaiak a kik Indiában a malabari partokon kikö
töttek 1498). Az előkelő hölgyek fátyolt viselnek, a mely 
aranynyal van beszegve s a fejhez erősítve.

Mielőtt elhagynánk a hindu nők öltözékeinek le- 
irását, vessünk egy pillanatot az Európában annyira el- 
hiresült és drága kasmir shawlokra.

K a s m í r  városában 16,000 szövőszék van; egy- 
egy műhelyben több, sHügel báró, a ki ezen helyet meg
látogatta, azt mondja, hogy a munkások igen szorosan 
vannak egymás mellett; két széken dolgozott tizenhat 
ember, a kik fejeiket ütem szerint mozgatták s kezeik
kel csodás zerü sebességgel dolgoztak. Egy nagy shawlon 
egy műhely eldolgozik egész éven által, mig csekélyebbet 
ugyanazon idő alatt hat s nyolcz darabot is készitnek. 
A legtarkább s legjobb shawlon három ember egy nap 
alatt nem készít egy négyszeg hüvelyknyit. Mindéi shaw
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készítésére különös felügyelő vigyáz, a ki a munkások
nak utasítást ad, a mintákat papírra rajzolja s a színe
ket, fonalakat s alakokat kiosztja. A munkánál az alsó 
goromba fele van felyül a szövetnek. Télen a munkások 
fütetlen szobákban dolgoznak, hogy a füst és por a szö
veten kárt ne tegyen.

A shawl szövés nagy nehézségekkel s különös fá
radsággal jár. Mielőtt szövésre kerül, igy szól egy szem
tanú, több kézen megy által. Ezen kézművel foglalkozók
nak a legfelsőbbjei azok a kik a munkát szellemileg ve
zetik t. i. a shawl terv készítők. Ily ember kevés van 
Kasmírban s ehhez különös tehetség kell. Ezen embe
reknek az üzlete a shawl-terv tervrajzának, s mintájának 
a divathoz illő elkészítése. Az általok vetett terv a minta 
rajzolók kezébe kerül, a kik mindazon számtalan apró 
virágokat, leveleket, kanyarulatokat s vonalakat fekete 
tussal kifestik. Azután a minta más festők kezébe jut, a 
kik szinezik. Ezután átadatik a terv a számolónak, a ki 
kiszámolja a fonalak összes és szin szerinti számát: ne
héz feladat, a melyhez az idő szerint csak két férfiú ért. 
Ezektől jut a munkásokhoz.

A Kasmír shawlok általában tartósak mind szin, 
mind anyag tekintetében. Néhány évi viselés által, nem 
csak nem veszítenek, hanem fény és simulékonyság te
kintetében nyernek. Ezen körülmény azonban befolyás
sal nincs az árra nézve, mert azért az uj shawl mindig 
drágább. Dús hinduk csak mosatlanujshawlokat hordoz
nak, az Európába jövő s kereskedésbe bocsátottak mind 
már használtak és mosottak.

A ruhákon és ékszereken kívül még a hindu nők 
telyes piperéjéhez tartoznak a legyezők és napernyők.
A legegyszerűbb legyezők a taliput-pálma leveleiből ál
lanak 10—12 hüvely átmérővel. Férfiak, nők egyiránt 
használják ezen legyezőket, azonban vannak már leve- 
ekből készült, szalmából fonott, festett, selyemmel hím

zett s tarka rojtokkal szegett legyezők is, továbbá a páva ' 
toliakból készültek sem ritkák s gyakran drága nyélbe 
vannak erősítve s néha oly nagyok mint egész pávafark.
A napernyők fonott művek o olyanok mint a nálunk szo
kásban levők, s gyakran oly nagyságúak mint a mi eser
nyőink. — Az illatokat s kenőcsöket a hindu nők igen 
kedvelik. Beszokták arczukat, kezeiket, lábaikat festeni 
sáfránnal. Pézsma és szántál fa a legkedveltebb illat
szereik.

Noha a törvény által nagyon korlátozva vaunak, 
mindazonáltal nincsenek elzárva s a tereken a nyilvános 
helyeken lehet őket látni mint févjeilcnek segédjeit. Pél
dául a vizhordók tej és sóárulók, teherhordárok mind 
nejeikkel együtt járnak s kelnek. Azon vezeklők s kegyes 
vándorokkal is, a kik a Gangesz szent vizéhez járnak 
búcsúra velük vannak nejeik.

Az e l ő k e l ő  h ö l g y e k  igen elzárt életet él
nek s palotáiknak pompás csarnokaiban vagy kertjeikben 
az idő legnagyobb részét játékkal s cziczomával töltik el.

Különösen nagyhirüek valának a mahomedán 
uralkodóknak a nagy moguloknak a palotái, s ezekben 
azon teremeknek fényes pompája, a melyekben számos 
nejeik laktak. A delhi császári palotában egy külön 
Mahal-nak nevezett lakosztály volt felszerelve ezen 
czélra. Valódi paradicsom vala ez egykoron. A lakházok 
között tiszta patakok folytak, a kertek árnyas helyekkel 
virág halmokkal, szökőkutak, vízesések, barlangok és 
szép emelt helyekkel valának ékesítve. A folyam part
ján aranynyal fedett torony állott; a belseje arany és 
azúr szinben állott, tükrök és festvényekkel volt telyes. 
Ezen háremben Jehangir császár idejében kétezer nő élt 
hat osztályra osztályozva. Az első osztályt a királynők 
vagy a törvényesnők képezték, a második a törvényte
len nők, a harmadik a herczegnők s ez itt lakó fiatal 
herczegek, a negyediket a komornák s felügyelőnők, az 
ötödiket az udvari ének s zenekar, a hatodikat a rab
szolganők s ennuckok.

A két első osztályú nők egyféle ruhát hordtak, 
hajfürteik közé gyöngyök vaiának fűzve, homlokukon 
igen drága ék-kő csillogott. Többen turbánokat hordoz
tak, melyek kócsagtollakkal s ékszerekkel valának dí
szítve. Ruháik a legfinomabb selyemből voltak s egyet 
csak egy napig viseltek. Nyakék, őv, függő s karpcrecz 
gyémántok és gyöngyökből állott. Megkülömbőztető jel
legük vala egy két hüvely széles arany őv, mely éksze
rekkel vala kirakva s melyről gyémántok és gyöngyök 
függtek alá. Mindegyik nő birt 6—8 ily övvel.

A felügyelőnők által történtek a házban a cselszö- 
vények, ezek a legnagyobb befolyást gyakorolták az ál
lamügyekbe, háborúban és békében. Ök töltötték be az 
első államhivatalokat mint pl. a helytartóságokat. Álta
lában ügyes, belátás telyes nők valának s az ennuckok 
által folyvást összeköttetésben valának a hivatalnokok

kal. A mi a császári kihalgatásoknál csak futólag érin
tetett, azt ezen nők aztán jobban megbeszélték, s igy ők 
képezték a valóságos belső titkos tanácsot.

A nő udvari zenekar több osztályra oszlott. Mind
egyiknek az élén külön tanitónő állott, a ki a kellő gya
korlatokat vezette. Mindenik császárnő s herczegnő kü
lön tánczosnőkkel s zenésznőkkel birt, a kik közül meg
hittjeit választotta. Bizonyos ünnepnapokon egyesültek a 
zenekarok, hogy az istenség vagy a császár tiszteletére 
hymnuszt játszanak. Feladatuk a császár s császárnők 
mulattatásában állott s megtörtént, hogy egy ily művésznő 
befolyás telyes állásra sőt császárnői méltóságra is emel
kedett.

A rabszolganők 10—12-enként külön felügyelők 
alatt voltak, a császárt csak nők szolgálták, s a legbelső 
testőrsereget tatárnők képezték Ívvel, nyilakkal, tőrrel 
s karddal felfegyverkezve. Ezen őrség száz főnyi vala ; 
parancsnokuk egy emir-nelc rángj ával s fizetésével birt.

Végre még a Mahal lakosságát az eunuckok tet
ték, a kik mint kapusok, inasok szolgáltak s küldöztet- 
tek szerteszéjjel, hogy minden újdonságot rögtön a pa
lotába hírül vigyenek. Főnökük a birodalmi kincstárnok 
vala. Ez ügyelt a császár ékszereire, fizette a hölgyeket, 
gondoskodott ruháról, asztalról, illatszerekről, s arról 
a mi szükséges vala. Az eunuckok valának a hölgyek 
kísérői ha ezek az előkelőknél reggeli látogatást tettek.
A hölgyek ilyenkor pompásan hímzett palankinokban 
ültek, s mindig tiz vagy több rabszolganő által kisér- ' 
tettek.

A nők általában n a g y  b e f o l y á s s a l  bírtak 
Indiának fejedelmeire, reájuk vala bízva az első nevelés 
s ezen egykor hatalmas birodalomnak a történelmében 
több nők emlittetnek a kik az államsorsára nagy befo
lyással valának. A midőn a benszülött hindu fejedelmek 
erélyesen ellentálltak Akbar nagy mogul hódításainak, 
a sorangpuri szép fejedelemnő R u p M a t h i  seregének 
élén a mogul tartományaira tört, s azokat elpusztította. 
Egy véres csatán bajnokai nagy része elhullván, fogságba 
jutott, mérget vett be s meghalt. Nem kevésbé hőslelktt 
volt S a n d B i b i  herczegasszony a ki Amadnagar vá
rába zárkózva hosszú ostromot állott ki. De midőn a 
mongolod a várat 6 holnap múlva megvijták mérget vett 
szinte be, s csak holt teste került a győztesek hatalmába. 
Akkor fiának Jehangirnak uralkodása alatt jelentékeny 
szerepet vittek a nők. Trónra lépte után több főnökök 
fellázadtak ellene s a beugáli alkirály meggyilkoltatott. 
Az árva család Agrába vitetett. Moher Meja a fiatal öz
vegy aunyira megtetszett Jehangirnak, hogy a császár 
öt nőül vette. Az uj császárnő Nuíjchan Begum nevet 
kapott. Nurjehan folytonosan nagy befolyást gyakorlott 
az ország ügyeire, férjét követte a hadjáratokon. Midőn 
Jehangir 1627-ben meghalt s Nurjehan első férjétőli 
leányának férjét akarta trónra helyezni, fogságba vitetett. 
Schah Jehan felett neje Taje Mahal uralgott, a ki őt 
mindig a portigirok ellen ingerelte, a kik két leányától 
keresztényekké tevén őket, megfosztották. Ezen császár 
még a főhivatalnokoknak is elszedte a nejeit s a delhi 
Mahalban tartotta, a melyet úgy felékesitett, hogy az 
akkori utazók, a kik látták, mind a legnagyobb csodálko
zással teltek el. Tizenkét gyermeke között négy volt a 
fiú s kettő a leány, a kik érett korra jutottak. A fiuk tá
voli helytartóságokat nyertek. Az idősb leány Jehan ara 
szép és szellemdus lévén, különös kegyencze volt az aty
jának. Voltak azonban minden szigorú felügyelet mellett 
is szerelmi kalandjai. Egykor az apja léányának a lced- 
vesét-egy igen szép de alacson származású fiút-a leánya 
szobájában találván ott, helyben a leány szeme láttára 
megégettette. A herczegnőnek egy másik kedvese, a házi 
nevelő, nemes vérből eredett persa, meg mérgeztetek. 
A másik leány Roysan Ray nem volt ugyan sem oly szép, 
sem oly szellemdús, de azért ennek is voltak kalandjai. 
Midőn az egyik fitestvér Aurengzeb az atya ellen fellá
zadt s atyját elfogta s testvéreit kivégeztette, heves nyug
talanságok törtek ki a Mahalban. — Aurengzeb halálá
val a nagy mogul birodalmának régi fénye kialudt. A 
persa Nadir Schah adta az első lökést, aztán az angolok 
támadásai következtek, kik a birodalomnak szétfoszlá- 
sát apró darabokra elősegítvén, ezeket lassan-lassan egy
másután elfoglalták.

A mongol korból több pompás épület maradt fenn, 
a melyek azon czélból emeltettek, hogy az érdemdús 
császárnők és herczegnők emlékét örökítsék. Legneve
zetesebb ezek között a Jamna folyó partján Ágra mellett 
épült „Tos Mahal“ nevű halott csarnok, a melyet Jehan
gir nejének Mumtaznak emeltetett. Nyolcz szegletü épít
mény hatalmas dúsan ékesített kupolával, számos mina- 
rettek s előcsarnokoktól környezve. A Kupola alatt pi
hennek Jehangirnak és Mumtaznak tetemei márvány ko

porsókban. Idősebb leánya is Jehan Ara, a ki az atyjá 
vigasztalta s ezzel fogságát megosztá, itt nyugszik. Ra
vatala fehér márvány s fejénél a következő persa nyel
ven fekete hetükkel írott sirirat van: „Senki se szórjon 
síromra mást csak földet és zöld lombot, mert ez illik 
legjobban egy oly halandónak a sírjára, a kinek szive 
alázatossággal volt teljes.“ Az oldalán: „A múlandó 
fakirnő Jehanara Begum, Schah Jehan leánya, a szent 
Csiszti tanítványa a Hedsra 1094-ik évében.“ (1716).

Lássuk végre mily szerepet játszik a nőiség a 
hinduk v a l l á s á b a n .  A bramani isteni lények élén 
Trimurti áll vagy is a három fő istenségnek (Brama, 
Shiva és Yisnu) egyesülete, képleg úgy ábrázoltatik, 
hogy egy törzsön három fő van. Ezen fő istenségek kö
zül mindeniknek meg van a maga neje. Ezek felett áll 
még Brama anyja, s neje a létadó, a kinek számos mel
lékneve van; (az erő, a legfelsőbb, az asszony), s a ki a 
nőiség elvét képviseli a természetben. Rendkivüli tisz
teletben részesül. Számos templomok, és a fejős tehenek 
vannak neki szentelve. Brama ezen kívül más nővel is 
bir, a kinek egyébb nevei: az őszhang, a történet isten
nője, a helyes beszédű stb. — Yisnunak, a fentartónak, 
a tengernek kettő a neje, Sri a boldogság s Padma a ló
tusz virág, a ki a szépség istennőjének tekintetik. Ezek 
mellett még nagy számú isteneik vannak, a kik a Meru 
hegyen laknak, nőkkel, palotákkal, cselédséggel bírnak 
s végtelen mennyiségű al istenségektől, szellemektől kör
nyezteinek. Ezeknek királya Indra, ura a fényes napnak, 
a világosságnak s az aethernek. — A szerelem istenének 
a neje, az élv adó férjével együtt, a kinek a kezében vi
rágokkal ékesített iv van, papagályon ülve rajzoltatik. 
Mind a nap, mind a hold hol him, hol nő neműeknek vé
tetnek. Csandra, a hold istenség egykor kedves nejével 
llohinival a gouri erdőbe ment, mely erdőt Shiva átok 
alá vetett, mely átoknak következtében minden ezen er
dőbe lépő férfi nővé változott által. Csandra is rögtön 
nővé lett s szégyéntelve elbújt a déli hegyek mögé, mig 
végre Shiva felszabadította.

A hindu istenségek mondáiban a nők épen azon 
alárendelt szerepet viszik, a melyre őket Manu törvénye 
utalta. A nő maga nem is áldozhat és saját érdeme foly
tán nem juthat a mennyekbe, s ‘csak úgy, ha magát a 
férjével feláldozza. — A templomokban a nő csak ezen 
értelemben jelenik meg s úgy, hogy táncz által az isten 
tisztelet pompáját emelje.

Azon leányok, a kiket tánezosnőknek szánnak 
már kora ifjúságuk óta a szülőik által erre képeztetnek 
Ezek mindenkor az alsó néposztályokból valók , s a szü
lők tiszteletnek veszik, ha leányuk méltónak találtatik 
arra, hogy a templomban a bálváuy előtt s a járdalatok
nál tánczoljon. Egész életükben a templomnál marad
hatnak, hacsak önként ki nem lépnek, hogy magán há
zakban fizetésért a vendégeket mulattassák. A templom 
szolganők mind hinduk, a templom tartja s ruházza 
őket s csak a templomnak élnek. Epikai költeményeket 
adnak elő, a melyeket dob és fuvola kiséret mellett iga
zán plasztikailag visznek ki s a melynél a pontosságot 
az előirt mozdulatok egy idejű, egyszerrei megtételének 
nem lehet eléggé csodálni.

Ezen táncz az egyetlen művészeti tér, a melyre a 
hiudu nők szorittatnak. A templomi tánezosnökön kívül 
még egész Indiában elvannak terjedve azon világi tán- 
ezosnők a kiket az európaiak a portugalloktól kölcsön
zött névvel B a j a d é r e k n e k  neveznek. Ezen leá
nyok, a kik között sok mahomedán nő is van, már kora 
ifjúságokban átadatnak rendeltetésüknek. Sok szinte 
tánezosnőnek a leánya, vagy rabolt, vagy vásárolt. Ok
tatásban részesülnek legtöbbnyire hazájuktól távol eső 
helyen.

Azon személy, a ki a tánczosuöket tartja, gondos
kodik ezeknek ruházatáról s élelméről, a mely néha még 
a fejedelmi udvarokban is meglehetős sovány. Szép tán- 
ezosnők gyakran vagyont is szereznek s vannak a kik 
jelentékeny ékszereket viselnek. Ruházatuk igen gaz- 
dag ; fej, nyak, fülek, orr, kar, kéz és láb gyűrűkkel s 
ékszerekkel vau megrakva, hosszú fényes fekete hajuk 
szabadon foly vállaikra alá. Nyak és mell a legfinomabb 
szövetű shawlal van körítve, a mely a tánezfolytán sok- 
felekép helyeztetik. A legszebb bajadérek a beuaresiek; 
ezek pgész Indiát bevándorolják. Életük pipere, játszás és 
tánezban folyik le addig mig virító a szépségük. A nép 
nagyon szereti s a papság védelmezi őket.

A  delhi bajadérek fehér othonkát hordanak, a 
mely a mellen nyitott; hő veres bokáig érő bugyogót, 
testükön piros szoknyát, mely ezüst s bojtos zsinórral 
van derekokhoz erősitve, fejükön bíbor vagy zöld arany
nyal vagy ezüstéi dúsan hímzett fátyolt, a mely csaknem
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földig ér. Ez a fátyol nagy szerepet játszik nálunk táncz 
közben.

Ezen tánczosnők egy helyről a másikra vándo- 
ro'nak, bemennek a magán lakokba s a több vagy keve
sebb számú társaság, táncz, mimjáték (Pantomim) sőt 
kis drámával is fellép. Mindenesetre igen gyakran meg
sértetik az európai nézőknek illem érzetét.

A bajadérek sorsa az aggkorban gyakran keserű

szegénység, ha idejekorán,még virág korukban valamely 
fejedelmi mahalban menedéket nem kaphatnak.

—6 —s.

Drégely vára.
lm adjuk sikerült rajzát, Drégely várának, mely 

ép úgy mint hős védője S z o n d i  történetileg ismere
tes a magyar olvasó előtt. Arany „Szondi két apródja“ 
cziraü balladájában gyönyörűen megénekelte.

Széna aratás.
(Műlapunkhoz).

Ismét egy sikerült eleven genre-kép, a jeles Lotz 
műve után, a t.. közönség a történeti képek mellett szí
vesen veendi, ezen poétikus népéletünkből vett rajzot, 
mely a magyar előtt nem szorul magyarázatra. Ép ugyan 
az egész, mint az egyes alakok jó ismerősök.

D rég e ly  vápái

Crébillon Zsófia.
F r a n c z i á b ó l .

n.
(Vég e).

Már a St. Sulpice tornyán keltőt ütött az óra 
és még irt Crébillon; hanem végre az álom és fá
radtságnak megadta magát, gondosan elzárta kézi
ratait és szokása szerint Zsófi hálószobájának 
kinyitotta félig ajtaját. Csendes álomba látszott 
ez pihenni, egyik karja festőileg homlokán feküdt, 
szépsége varázsló volt. Föléje hajolt és neki úgy 
tetszet, mintha ezen ifjú hölgynek balzamos lélek— 
zete minden gondolatját megtisztítaná, melyekkel az 
előbb foglalkozék. Ez alkalommal azonban nem 
merte leánya homlokát megcsókolni. Eltávozott az
ért lepihenni és, elalvék azon vigasztaló eszmével, 
hogy munkájának bére a Zsófi nászajándéka leend, 
mert Zsóli volt jövendője, élete, büszkesége. De 
Zsófia nem aludt! Egy makacs eszmék raja me
lyet sem elijeszteni, sem legyőzni nem lehet, már 
több órától fogva ébren tartotta. Atyja beléptekor 
irigyelte, hogy alszik — és ez volt az ő első ha
missága, melyet első hibája követett, valami gonosz, 
megjobbithatian hiba!

Crébillon valami egy óráig alhaték, midőn 
Zsófia felkelt. Félig felöltözködve ment be atyjának

irószobájába, és reszketve elővette a esiszta kul
csot. hová amaz írásait elzárta volt. Mily nagy volt 
az öröme, midőn ezen kulcs által a legdrágább le
leményt , kezében tarthalá! Erre most minden 
nyughatatlansága elenyészett, mert mit is akart ő ? 
Tudni és ismerni a művet, mely által atyja dicső
ségét, szerencséjét eléri; tényleg akarta azt meg
kísérteni, ha váljon megértheti-e ? Mekkora büsz
keség neki, ha atyjával az oly gondosan' elzárt 
munkáról beszélhet, ha neki mondhatja ; Atyám, 
olvastam könyvedet, nem vagyok tudatlan, mert azt 
megértettem! — Keményen vert a szive, midőn a 
szobácskábán egyedül, melyet atyja minden kör
nyezetével hagyott volt oda. a titokteljes szekrényt 
fölnyitá, a drága irományt meglelé, s annak olvasá
sát egy lámpa gyenge világánál megkezdő.

Itt a régi időnek azon festészét lehetett volna 
utánozni, ki az Agamemnon arczát fátyollal lödé el 
mialatt Iphigcniának áldozata tartott. Fátyol!- kellene 
arczodra borítani, ártatlan és tiszta leány, midőn te 
ismerni akarod atyád dicsőségének okait, midőn te 
egyedül éjnek idején, szinte meztelenül s a félelem 
és kívánságtól egyaránt izgatott kebellel, csaknem 
öntudatlan és mintegy természet fölötti hatalomból 
vonszoltatva ama tisztátalan iveket olvasod, melyek 
„Sopha" czimet viselnek. — Ezerszer akart elsza
ladni. de valami legyőzhetetlen hatalom visszatar- 
tóztatla. Már világosodni kezdett, midőn összezúzott

szívvel, égő fővel a szétszórt leveleket összerakta 
most felnyílt az ajló, — atyja volt!

Milyen vala, midőn „Sopha" kéziratát leánva 
kezei közt megpillants ? Megsemmisültnek látszott 
„Szerencsétlen, mit csinálsz ?" kiálta reá, midőn a 
leveleket, közéből kitépő. „Atyám! atyám! — szó- 
loLt, lábaihoz omolva — ne haragudjál, én nem ol
vastam," és elszaladt.

Ezen perczlől fogva az atya nem merte leá
nyát meg nézni, a leány nem mert atyjára tekinteni.

Hí.
Crébillon Kolozsnak volt még egy reménye, 

hogy tudnillik szobájába akkor lépett, még mielőtt 
Zsófia irományába belepillanthatott volna és hogy 
valóban nem is olvasta. Ezen kételyről meg akart 
győződni, mert még most egyedül ezen reménye 
vala és végre el is határozta az iránt leányával be
szélnie, azt mély aggodalommal megkérdezni, ha 
váljon olvasta-c azt. Emez esküdte, hogy nem , és 
ez kevés nyugalmat öntött leikébe. Hanem az ifjú 
leány feje, érzéke ilyenhez hasonló rázkódást nem 
tudott kiáltani. Alig múlt el két boldogtalan nap mi
dőn valami heves láz rohanta meg. Kolozs legki • 
sebb perczet sem vesztegetett el; a szeren
csétlen atya a leggyöngédebb gondosságot ta
núsította iránta, de valami heves félbe nem szakadó 
téboly Iegkissebb reményt sem engedet fölüdülése 
iránt.



340

Egy estve az orvos .a beteget igen szomorú 
sejtelemmel hagyta el. Semmit sem tudott kitalálni, 
hogy a szegény atyát vigasztalja, azon némely kö
zönséges kifejezésnél, mely a reményre* alig nyújt 
legkissebb indokot. Az ifjú leány ágyánál még csak 
a két Crébillon álla, mert az öreg költő eljött volt, 
hogy fiának bánatát vigasztaló szavakkal oszlassa. 
Zsófia ámbár halvány és haldokló volt, bájoló szép
ségét még sem vesztette el. Ajakát a felzajdult őr
jöngés miatt időről időre mozgatá. Most hirtelen 
alakja élénk szint váltott, arcza lángolt, fölemelke
dett, és tétovázva körülnézvén szóla; „Atyám nincs 
itt, olvassunk 1" és azonnal elmondta a szegény 
haldokló a könyvnek mindazon helyét, mely őt 
leginkább fölizgatta, s egyszersmind égő nyil gya
nánt emlékezetében megmaradt.

A vén Crébillon az iszony és bámulattól meg
kövülve hallgatta. A fiú az ágy párkányára hanyat
lott, megfogta leánya hidegülő kezét, és zokogások 
között csókokkal boritá. „Hah ! mit beszél itt?'1 ki
áltott végre az öreg költő. „Felelj nekem Kolozs! 
Az szégyen a mit ez itt beszél. Ez tőled van ugy-e?“ 
Most távozott és fiát megátkozta. A szerencsétlen 
Kolozs az ágy lábánál maradt, oda állítva atyjának 
átkai és leánya közé, ki őtet, annélkül, hogy tudná, 
haldokolva nem kevésbé kárhoztatta mint amaz. — 
Ekkor leánya eszméletre jött, és atyját könyezni 
látja. Szelíden megszoritá kezét és szóla : „Atyám! 
Oh atyám ne könyez, én nem olvastam!"

Ezek voltak végső szavai. A következő napo
kon a St. Sulpice egyházba egy szüzet temettek el, 
és Crébillon Kolozs kétségbe esve ismétlé atyjá
nak ama szavait : „Ah nekem nincsen jogom egy 
leányhoz!“

WIRÁG ÁDÁM.
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B A L Á Z S  S Á N D O R T Ó L .

( F o l y t a t á s ) .

ÖTÖDIK FEJEZET.

N agy teeve lL

E tanulmányozás s álalában a nemzetség-tan 
rejtélyes mélységeibe való beereszkedés csodála
tos hatást gyakorolt Szabó Jakabné asszonyság kü
lönben is izgékony kedélyére, s oly hajlamok és 
titkos vágyak szövétnekét gyujtá lángra szivében, 
mi őt saját magával, családi viszonyaival és egész 
eddigi életével tökéletes és teljes meghasonlásba 
hozta: A derék asszonyság fejében ugyan is azon 
meggyőződés szikrája kapott lángra, hogy ő sok 
ok miatt, de már csak külsejénél és emelkedett gon
dolkozás módjánál fogva is egészen más, sokkal 
jobb sorsra érdemes, mint a minőre őt a véletlen 
értelmetlen szeszélye kárhoztató. Mikép, mily mó
don villant meg először száz bodrú fejkötője alatt e 
békételen gondolat, azt csak inkább sejteni lehet 
mint tudni, s ha az ember nem is hajlandó egészen 
igazat adni Szabó Ferencz uramnak, ki konokul azt 
állitá, hogy az egész dolog Bájvölgyinének a tár
salkodónknak hóbortos agyából került ki, annyi 
tény, miként a nevezett asszonyság, nemcsak hogy 
csilapitani és engesztelni nem törekedett pártfo- 
gónéja elégületlenségét. hanem egész erélyével 
mindent elkövetett arra nézve, hogy a lázas és fel
forgató eszmék hová tovább mind nagyobb hatalmat 
nyerjenek felelte, s ez — igazat kell szolgáltat
nunk ügyességének — sokkal rövidebb idő alatt s 
sokkal teljesebben sikerült is mint az ember Szabó 
Jakabné asszonyom minden együgyüsége mellett is 
várhatta volna.

A boldogtalan asszony ugyan is csakhamar 
fejébe vette, hogy ő nem főszer és vegyes keres- 
kedőnének, haneín valóságos és telivér földbirto- 
kosnénak született, s oly mértékben kezdé szégye
neim a világ s ön maga előtt polgári állását, hogy 
már utoljára nem csakhogy soha a piacz felé sem 
ment többé a házi szükségek bevásárlása végett, miről 
pedig ez ideig még ellenségei előtt is hires volt, ha
nem mindent még az Isten házát is kerülni kezdé, s 
általában oly visszavonult és zárkozott életet kez
dett. hogy házát többé pillanatra sem hagyta el, s

itt is többnyire szobájába vonult vissza egyedüli 
megbízottja: Bájvölgyiné társaságában.

Szabó Jakab a többször érintett férj, sok ideig 
mit sem sejtett az egész kitörőben levő átalakítási 
forradalom felől, mert előtte a két asszonyság gon
dosan rejtegette tervét, s mindössze is csupán azon 
szokatlan csöndességet találta megdöbbentőnek, mi 
egy idő óta nemcsak öt magát tartotta folyvásti go
nosz sejtelmek között, hanem még Antalt, a nyugodt 
és higgadt Antalt is szórakozoltá és gondolkodóvá 
tévé.

Szabó Jakab uram gonosz sejtelme fájdalom! 
nem volt egészen alaptalan és üres képzelődés. Va
lóban felhők, komor felhők közeledtek a kedves 
békés tanya felé.

A mindinkább híguló velejü Szabó Jakabné 
tejénsasszony ugyanis nem törte kevesebben fejét, 
minthogy egész eddigi sorsukat átalakítsa, s férjét 
arra bírja, hogy kereskedését, házát. Kecskeváron 
leghíresebb szőlőjét eladja, s árából falusi jószá— • 
got vásároljon, hol aztán egy ipsilont (y) ragasztva 
nevök után, mint valódi tős-gyökeres úri família él
jenek. Hogy Bájvölgyiné asszonynak e tervben mily 
és mennyi része volt, az a dolgok későbbi folyamá
ból bizonyosan ki fog ugyan tűnni, de most még 
nem merünk határozottan nyilatkozni, Szabó Fe
rencz uram különben, mint már az olvasó tudja, 
határozottan azon véleményben élt: hogy az egész 
bolondos história csupán az ő machinatiójából eredt; 
na de Szabó Ferencz ellensége a tisztes asz- 
szonyságnak, s ha tőle függne csupán, bizony a de
rék delnő gyalog vagy gyors paraszton, de már rég 
túl volna a tágos kecskevári határon.

Csupán csak Tercsiké, a kedves, kis epedő 
galamb nem sejtett semmit a közeledő komor fel
hőkről, s sokkal jobban el volt foglalva önmagával 
és szerelmével, hogy sem a világon bármi egyéb 
másra képes lett volna gondolni. Ott búslakodott 
egész nap kis szobájában, vagy padlásuk tornáczán 
galambjaival, melyek közül a legszebbiket Gyulának 
nevezték, vagy a kertben a vele együtt búslakodó 
fák között, s órákig szomorúan és mélán nézegette 
hulló leveleiket.

De miként is ne lett volna méla és szomorú a 
kedves gyermek, mikor Gyula, a rósz Gyula mitsem 
hallatott magáról elutazása óta, s egyetlen árva le
vélkével sem igyekezett vigasztalni búslakodó szi- 
vecskéjét. Hát még ha sejtette volna a valót, ha 
tudná hogy álló esztendeig nem fog hirt venni 
felőle ! . . ,

Na hiszen Istenem, majd lesz itten sirás, ri- 
vás és kétségbeesés. Az embernek már előre fáj a 
szive bele! Na de tőlem nem is fogja meghallani. 
Tudja meg mástól; én részemről soha sem tudnék 
oly kegyetlen lenni, hogy egy ily ártatlan gyerme
ket annyira elbusitsak.

Ilyeténképen állottak a dolgok, midőn egy 
hideg rideg napon (még az ég is legkomorabb és 
haragosabb köpenyegét öltötte magára) a mint 
Szabó Jakab uram délutáni kávéjának utolsó csöpp- 
jét kihörpintve, rendes szokása szerint boltjába 
készült volna vonulni egy pár pipa jó kecskevári 
dohányra, (mióta Bájvölgyiné a házhoz került, a 
jámbor férfiú már nem is mer az asztalnál rágyúj
tani) hát hirtelen Szabó Jakabné asszonyság által 
ily módon tartoztatott vissza.

— Kedves Jakom (ritka kegyes pillanatok
ban ez volt a kényettete megszólítás) maradj még 
kissé, gyújts rá itt, mint máskor is szobiad azelőtt a 
jó időkben, fontos beszélni valóm van veled.

A jámbor embert annyira meglepte, sőt meg
ijesztette felesége' szokatlan szelídsége és jósága, 
hogy hirtelen nem is értette, vagy legalább nem 
merte megérteni a hallott szavak értelmét, s csak 
akkor győződött meg, hogy a mit tapasztal nem 
álom, midőn felesége sajátkezűig nyújtotta át pi
páját, s ritka szép tányérú dohányos" zacskóját.

Tudta, hogy nem álom, de egyszersmind azt 
is megsejtette azonnal, hogy nem is valami nagyon 
kellemes valóság lesz az, a minek most nyomára 
jön.Hej mert nagy ok nélkül bizony nem igen szokta 
őtet dédelgetni s kényesgetni az ő kedves hites 
társa,

Nem igen jó kedvel foglalta el tehát helyéi 
ismét az asztal mellett, s igyekezett szivét védelmi 
állapotba helyezni, mert nagyon jól érezte, hogy 
ugyan csak veszedelmes rohamokat kell kiállania. 
Persze, hogy csak olyanforma védelmi állás volt ez, 
mint midőn a nyúl valamely bonorban húzza meg 
magát a vadász ellenében,

— Kedves édes Jakom — kezdé Szabó Ja
kabné asszonyság tőle kitelhetőleg édeskés hangon 
a mint Bájvölgyiné asszony a mint látszott nehéz 
szívvel kilépett a szobából — igen, igen fontos 
ügyben akarok veled értekezni.

Szabó Jakab csak egy sóhajtással válaszolt a 
bevezetésre, de ez oly nagy volt, hogy minthogy 
épen pipázott, hát a fél szobát teletöltötte vele.

Na hiszen adott volna neki ezért máskor a 
felesége! Lett volna Ejnye! a milyen, a molyán . .  
mostazonban szépen mosolyogni igyekezett,oda lépétt 
hozzá, megsimogatla redős homlokát, s azt kérdezte 
tőle, hogy ugyan mondja csak meg tiszta lelkére, 
volt-e valaha azalatt a 26 esztendő alatt, mit immá
ron együtt leéltek csak legkisebb kifogása az ő 
szerelme és jósága ellen.

Szabó Jakab csak annyit felelt, hogy már 
ugyan hogy gondolsz ilyesmit kedvbs sztvem ? És 
azután megtörülte homlokát, melyen a veríték 
gyöngyözni kezdett.

— Na ha nem, — mondá a tejénsasszony, 
ki kezdett már belefáradni a jóságosság meg nem 
szokott szerepébe, akkor hál itt az ideje, hogy hiv- 
séges szeretetem és gondosságom jutalmául te is 
olyasmi valamit cselekedjél, a mivel nekem nagy 
örömet szerzesz, s némileg megjutalmazod irántad 
viseltetett hivséges indulataimat és neked szentelt 
ifjúságomat.

— Na szivem? — mondá Szabó Jakab, ki 
az igazat megvallva, maga is kezdett már kissé 
érzékenyedni .,

Szabó Jakabné felhasználta ez érzékeny pil
lanatot, s egy úgy látszik előre jól kigondolt é s . 
meghányt vetett beszédben eléadta szive kívánsá
gát, úgy mindazonáltal, mintha az egész dolgot nem 
más, mint az ő legdrágább egyetlenegy férjéért 
Kívánná, a ki bizony már vele együtt eleget lótott, 
futott ebben a rongy világi életben. Bizony már 
mindketten bőven megérdemelnének egy kis csön
des nyugodalmat. Aztán már hála legyen a nagy 
Istennek! a leány is nem sokára férjhez megy. 
Ugyan már mért kínlódnának tovább vénségükre ! 
A világ is kaczagná őket; és bizony meg is ér- 
demlenék 1

A jámbor vegyes kereskedő eleinte nagy 
megbotránkozással hallgatta felesége ilyetén beszé
dét. később azonban szörnyen meghökkent, mert 
arra a szomorú gondolatra jött. hogy szegény hi
testársa a mi kis józan esze volt még, azt is el
vesztette, s ettől fogva aztán harag és megbotrán
kozás helyett, nagy részvét és szánalommal hall
gatta a szegény megháborodott félrebeszédeit. s 
ha bárcsak nagy gyöngédséggel észrevétlenül tévé 
is, hátrálni kezdett székével az asztal megöl, hogy 
a kés meg villa, meg más öldöklő szerek ne esse
nek annyira felesége kéz ügyében

De bár mennyire is igyekezett titkolni ijedt 
aggodalmát, Szabó Jakabné tejénsasszony nem az 
az asszony volt, ki az ilyesmit észre ne vette volna, 
s ha észre vette, szó nélkül hagyhatta volna.

— Mit huzodól tőlem, mint valami 
dottól? kiáltó rá nagy mérgesen.

tébolyo-

-  Én-e kérdé Szabó Jakab 
lantásokkal az ajtó felé.

aggodalmas p|l—

— Igen, igen te. Nézze meg az ember! Tán 
biz azt hiszed, hogy elment az eszem ? Hé ?!

Szerencséjére a jámbor vegyes kereskedő
nek a konyhából e pillanatban irtózatos zaj, csö
römpölés és sikoltás tört a szobába. A boldogtalan 
Sári épen egy tuczett tányért ejtett a padlózatra.

Szabó Jakabné asszonyom a konyhába rohant. 
Szabó Jakab uram pedig boltjába menekült.

(Folytatása következik).
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Tiz nap története.
— October 16-án. —

Javában foly az utczák őszi b a n g v e r s e n y e.- 
Majd minden ház előtt vágják, fűrészelik a téli fát, s 
ennek durva hangjait halljuk szüuetleu, ha járunk, ke
lünk, gondolkozunk, írunk vagy ábrándozunk. Ne rös- 
teljíik bevallani, hogy — keleti faj lévén — napi foglal
kozásaink közt mindig jut egy kis idő az ábrándoknak 
is ; hisz nem hiába mondta egy híres utazó : nyugaton 
gondolkoznak, keleten ábrándoznak.

S az őszi napok, a levelek hullása, a nap sápadó 
fénye, az alaktalan homály, mely gyakrau ellep eget és 
földet, mind nagyon alkalmasak arra, hogy szivünkben 
ábrándokat költsenek.

Ilyenkor a költőnek sem kell Honiér fénydus 
ege ; — Ossiáu ködös, homályos énekeihez fordul.

Borongó, bús napok ! Az ősfci. napfény, mely ed
dig meg — megho. ta „boldogabb napoknak, a tavasznak 
emlékezetét“ felhők fátyoléba búvik, s egész napokon 
át elrejti magát, mintha fájna neki nézni a mezők, virá
gok hcrvadását, ligetek és erdők vesztett ékeit. Szürke 
az ég, szürke a levegő, s a járdák megbámulnák a köd
től, mely néha-néha oda tapad ablakunkhoz és kedé
lyünkhöz.

Ily napon az iró egykedvűen hámul a papírla
pokra, melyek üresen maradnak előtte.

Ily napon a festész nehéznek érzi kezét, s ecset
jét leteszi.

Ily napon a fiatal lányka egykedvű arczczal ül 
varróasztalkája mellett, s ha ablakán kinéz, elfeledi a 
mosolyt.

Ily napon az agglegény kétszerié ridegebbnek 
látja szobája hallgatag falait, és sóhajtva gondol rá : 
mennyire máskép futná a pályát, ha még egyszer el
kezdhetné.

Ily napon a magyar ember annyira belemélyed 
busongó gondolatainak tömkelegébe, hogy végre egész 
csüggedten kiált egy -  A r i a d n e-fonál után.

Ily napon nehéz — t á r c z á t  Írni .
Van most valami a levegőben, mely még nyomasz

tóbb, mint a köd. A hírek, melyek eddig szellők módjára 
susogtak körül, most nehézkesen, barna szárnyakkal 
röpdösnek mellettünk, mint a denevérek .

Hallod, hogy az emberek minden felé veszteni 
kezdik részvétüket, a legszebb ügyek iránt is . . .  Hal
lod, hogy nagykereskedők, jóhirhen álló vállalkozók egy
másután ingadoznak, és elbuknak, magokkal rántva sok 
család örömét, nyugalmát és elégedettségét . . . Hallod, 
hogy egész vidékek folyvást remegésben élnek még ki nem 
pusztított rablók és utonállók miatt . . . Hallod, hogy 
reményteljes fiatal emberek — életunalora és felfokozott 
érzések miatt — pisztolyt szögeznek önszivöknek . . . 
Hallod, hogy művelt családok tagjai hitvány szerencse • 
vadászatokra és bűnökre adják magokat, mig lépre nem 
kerülnek . . . Hallod, hogy egy művelt város lakóssága 
üldözi, tiporja, fosztogatja azon szerencsétlen felekeze- 
tet, melynek megbocsátliatlau bünül rójják föl, hogy 
megvetettségébeu minden áron gazdagodni kívánt, mint
ha egy — történetíró kifejezése szerint — az aranyon  
kívül más egyébbel is lehetett volna magát védnie a 
v a s  ellen . . . Annyi sötét liir mindenfelől, hogy fél
nünk kell az időtől, melyben egy uj Horácz fölkiáltand • 

Bűnünk miatt a boszus Isten 
Nem teheti le menykövit.

Vannak szomorú idők, midőn mindenki érzi, mit 
Cicero irt barátja Atticushoz : ,.j ó l t e v ő m n e k  tar
tanám azt, ki jóízűen megnevettetne.“'

Egy frauezia közmondás azt tartja: „on ne rit 
bien, qu’ en compaguie“ *).

Menjünk hát a színházba, hol az elmés ötleteken 
és vidor alakokon rendesen társaság nevet. Nagy társa
ság azonban csak kivételes eset; a kis társaság pedig 
megint csak elszomorít.

Nem lehet tagadni, hogy e művészeti intézet, me
lyet évtizedeken át a „nemzet szemeféuyének“ n öveztek, 
mleyuek érdekében a lapok annyi tintát ontottak, s a 
hazafiak annyi áldozatot hoztak, megint zátonyon van, 
minta rosszul kormányzott hajó.

Mindene volt, mivel az ég megáldhatá. Voltak 
időukint jeles mü\észei és művésznői, írtak számára jó 
színmüveket és operákat; hazafiasság és lelkesedés 
ölelték körül . . .  és megint csak a régi dal múló di
csőségről !

Hiába! Minden tag szenved, ha a f ő b e n  
hiba van.

Államok és közintézetek sorsa az i g a z g a t á s 
t ó l  függ.

S milyen volt nálunk a nemzeti színház igaz
gatása ?

Másutt e polez körűi azt nézik, ha van e rá vala
kinek szakértelme, képessége és szilárd erélye. Nálunk 
azt nézték mindig : elég graud seigneur e ? van-e rangja, 
páholya, vagy érdemjele ? tagja-e a főúri köröknek ?

Egy normann, történetíró állítja: hogy minden 
normán, mint született szónok lépett ki bölcsejéből. Ná
lunk a nagyurakról hitték, hogy valamennyien született 
színigazgatók, s ezeket rakták a kormányzás élére, s a 
mindenható bizottmány székeibe.

Mi lett a következés ? — most láthatjuk.
Minden időben volt baj . . . .  visszaélések, mél

tatlanságok ; fukarság ott, a hol nem kellett volna, s 
pazarlás ott, a hol nem volt rá szükség ; zene és szaval- 
lat súrlódása, s végre egy csomó — v e s z t e s é g .

Most még valamivel több baj is van.
Nincs elég erős hadsereg, melylyel a vesztett tért 

vissza lehetne hódítani.
Miért titkolnók, mit minden színházlátogató tud, 

hogy 1838 óta a színi személyzet sohasem állott gyön
gébb lábon, mint éppen most. Egy-két je les , a régi jók
ból, nehány vígjátéki kitünőbb tehetség, pár genreké-, 
pező alak, s egy-két fiatal operette-énekesnő : ennyi az 
egész. Zene és énekkar nemcsak raegfogyva, de meg is 
törve; az opera a képzelhető legcsonkábban ; a tragoe- 
dia évek hosszú során át egyetlen valódi erővel sem 
gyarapodva.

S a ki azt látja, (és mindenki ^minden este lát
hatja), annak ugyan elmegy a kedve nevetni a legjobb 
vígjátékok legjobb előadásain is.

Azonban suum cuiquae! Adjuk u eg mindenki- 
neh a magáét. A mostani igazgató, ki a lehető legrosz- 
szabb körülmények közt vette át az igazgatást, mindent 
el akar követni, hogy a romokból valamit építsen. Ter
mészetesen ez nagyon nehéz. — Gondolom Machiavell 
mondja: hogy egy szobrásznak könnyebb egy darab 
nyers márványból jó szobrot faragnia, mint olyanból, 
melyet már más valaki nagyjából kifaragott és elrontott. 
A múltnak mennyi tévedését kellene - itt, helyre hozni; 
megrögzött hibákat kiirtani, s tekintélyre vergődött lé
haságokat megtörni!

Első dolog azonban, hogy a személyzet hiányos
sága ki legyen pótolva. Ennélfogva a művészet minden 
barátja örömmel fogja hallani, a hirt, hogy két kitűnő 
művésznőt maholnap visszanyerünk.

Egyik H o l l ó s y -L.  K o r n é l i a ,  ki valószí
nűleg még e télen vendégszerepelni, s ha a közönség 
óhaját figyelembe veszi, még legalább is pár évre szer
ződni fog.

Második : B u l y o v s z k y  L i l l a ,  kit előle- 
gesen tizenkét vendégszerepre szólítottak föl, s kit az 
igazgatóság állandó tagul óhajt megnyerni.

Nem vagyok azok közül való, kik a hazafiasság 
kötelességeit könnyedén vennék. Azt sem szeretném, 
ha a feneketlen világpolgársági tanok köztünk elterjed
nének. Azért sohasem fogok közönynyel gondolni azon 
sajnos esetre, hogy egy kitűnő művésznő akkor hagyott 
el bennünket, midőn fölöttünk rósz csillagok jártak.

De a becsvágy tévedéseit megtudom bocsátni ak
kor, midőn látóm, hogy a nagy tömeg a politikai vétke
ket is tapsolva bocsátja meg azoknak, a kik feléje köze
litnek.

Sokszor emlegetjük, de jóval kevesebbet követ
jük „a legnagyobb magyar“ tanait, ki többi közt monda: 
oly kevesen vagyunk, hogy a legnagyobb bűnösöknek is 
meg kell bocsátanunk. Hát m eg. azoknak, kik semmi 
vétket, banem csupán egy becsvágy szülte ballépést kö
vettek el ?

Nézzünk a múzsák választottjaira! Azok valóban 
oly fájdal nat ébresztő kevesen vannak, hogy csaknem 
üdvözölnünk kell egy jeles tehetséget, ki tőlünk egykor 
eltávozott, do körünkbe ismét visszatérni készül, mind
azon koszorúval, melyet idegen népek közt (bizonyára 
nem gyalázatunkra) aratott.

Színi ügyekről beszélve, lebetlen, hogy a n é p- 
s z í n h á z  szomorú állapota elénk ne kerüljön, sors ül
dözött kísértet gyanánt, mely mint a „szegény Tóm“ — 
fázik.

Gyakran halljuk most, midőn ez elhagyatott inté
zet örökké örvények és sziklák közt hányódik, hogy a 
közönség mily kevés részvétet tanusit. Kétségkívül töb
bet tanúsíthatna . . .  de azért egyoldalú elfogultságlenno 
a népszínház hanyatlását csupán a közönségnek tulaj
donítani.

A főbaj az,hogy a n é p s z í n h á z  sohasem tö

rekedett nevének és föladatának megfelelni. Nem lehet 
ráfogni, hógy ezúttal a hírlapírók „post festám“ zenge- 
deznek : s nagy példákat idézve élcelődni rajta, hogy 
csata után akár melyik altiszt is megtudná mondani, 
hogy a lángeszű hős mért vesztett Waterloo-nál.

Előre megmondták sokan , hogy a népszínház 
csak ttgy állhat fenn, ha valódi népszínház leend, és nem 
támad becsvágya a nemzeti színházzal versenyezni.

Ámde e jó tanács elhangzott.
Iríttunk nagy tragoediákat fényesen kiállítva, és 

rosszul előadva ; láttu k minden válfaj felé való költsé
ges és hálátlan törekedést, a helyett hogy pénzt és erőt 
csupán egy genre fölvirágoztatására forditottak volna 
láttuk azon korai s lehetlen erőlködést hogy a népszín
ház magának oly saját szinmü Írói kört teremtsen, mely 
e színpadnak sajátos érdeket adna ; szóval láttuk a leg
komolyabb amhitíót összeházasitva iránytalan és gyönge 
kapkodásokkal.

Legkevésbhé sem akarom a kitartásban erős igaz
gató érdemét kisebbíteni, sőt magam is elszomorodom, 
látva, hogy fáradozása ily rosszul van jutalmazva. Azért 
beszélek csupán, mert szeretném, ha a bajt addig orvo
solnák, mig nem késő.

Természetesnek találom ugyan, hogy egy drámai 
színész, akármelyik színpadon is nélkülüzhetlennek 
tartja a komoly drámát, de egy év elég tanulságot adott 
arra nézve, hogy a kőzönségjíönnyen nélkülözi.

Azt hiszem, a népszínház homlokzatára (ha va
laha kiépül,) sok lenne két j e l k é p e s  á l a r c z ,  
egyik a síró, másik a nevető ;) elég lenne csak e g y ,  
mely mindig nevet.

A nagy költséggel járó drámai tagok helyett, nép
dalénekesek, tánezosok ; sok eredeti rósz újdonság he
lyett ügyes fordítások ; látvány, bohózat, vidorság : ezek 
azon elemek, melyek a népszínháznak'éltető tápot nyújt
hatnának.

X ines szükség rá, hogy mindig tekintélyes ránezba 
szedjük homlokunkat, s kicsinyeljünk mindent; mi a tö
megnek kedves. Yan színház mely akkor is igen hasz
nosan tölti be hivatását, ha jól, mulattat ; s minden
esetre nagy baj, ha minden színész „apostol“ kíván lenni 
holott jobb lenne, ba a közönség földerítésén munkál
kodnék s szórakozást szerezne esténkül t azoknak kik 
egész napon át dolgoznak fáradnak és kimerülnek.

Közelebb egy pár est teljesen igazolta fentebbi 
nézeteimet.

Előadták Molière „L1 Avare“-ját, s aztán a „Zöld 
ördög“ czimü tánezbohózatot. Ebben nagyon sokan vol
tak abban nagyon kevesen. Nem vonakodom bevallani 
hogy magam is inkább megnéztem a minden becs nélküli 
„Zöld ördögöt,“ megmondom, miért :

Ha egy este újra alkalmam nyílnék látni a „thé
âtre francaisban“-ban T a l b o t  „Harpagonját.“ akkor 
tánczolbatnának tőlem a világ valamennyi Livry Emmái, 
Mariéi, s zenghetnének a dalmű csalogányai, pacsirtái: 
én csak Talbot játékában gyönyörködném, a mint Mo
lière e nagy alakját ábrázolja. De-épen mert szeretem és 
nagyrabecsülöm a kitűnő színműveket : mindig bosszan
kodom, midőn azokat elrontják. Ennél fogva óhajtom 
hogy egy színház azon (bár kisebb) színpadi ágra for
dítsa erejét, melyben kitünhetik, s ne kapkodjon maga
sabb fák elérhetlen gyümölcsei után.

Bizonyos vagyok benne, hogy engem a budai 
színházban a klassikns „L’avare“ untatni vagy bosszan
tani fog ; mig a „zöld ördög“ hiábavalóságait megmo- 
Solygom, midőn Partényi benne elég ügyesen forog.

Úgy látszik, hogy az igazgató maga is ébredni 
kezd álmaiból, s átlátja hogy más az, a mit nemes tö
rekvéseink közt óhajtanunk kell, s más az, a mit — vi
szonyaink közt — elérhetünk. Most már nem a népszín
ház tekintélye, hanem fentartása forog kérdésben, s én 
azt hiszem, hogy ha az igazgató ismét szélsőségekre nem 
ragadtatik, megfogja találni a középutat, melyen ez in
tézet jobban boldogulhat.

Múlt napokban e színház homlokzatának kiépíté
sére tánczvigalmat tartottak a lövöldében. De úgy látszik 
az embereknek nincs kedvök, sem tánczolni, sem vi
gadni. Még a nők is, kik mindig örömest tánczolnak, ott
hon maradtak, s az egész nem volt más, mint egy férfi
gyülekezet, — hogy nyájasan fejezzem ki magamat : 
kert, virágok nélkül.

Legszebb oldala volt az egésznek, hogy a jóté
kony czélra száz forintot jövedelmezett. — Hová men
jünk hát szórakozni, ha már egy tánczvigalom se nytyt 
mulatságot ?

A műtárlatban legfölebb is arról győződünk meg, 
hogy a hazai képíróink pihennek, s fényképészeti ábrán
dokban lebegnek ; az idegen festők pedig nagyobbára oly*) Az ember csak társaságban nevet jóizün.
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müveket küldenek be, mez ekkel csupán nálunk remél
nek diadalt. Van azonban egy örvendetes hir,. melyet a 
műegyletről el kell mondauom, mivel valamennyi rész
vényest egyaránt érdekel. -  A jövő évi nüílap M ad a - 
r á s z Viktor „Zrinyi I l o n  á j a“ lesz, melynek ere- 
deli festyényét ezer ötszáz forinton vették meg. Nem is
merem e müvet, de ismerem Madarász .művészi szelle
mét ; s örülök rajta, hogy benne c szellemet a müegy- 
let is buzditui törekszik.

Egyike ő ama keveseknek, kik aprólékos tárgyak, 
tájfestés és szűkkörü arczképezés helyett magasra tö- 
rekesznek Az ő fölfogásában költészet, az ő vásznán 
mindig élet és szenvedély van. Paris — hol most él — 
elismeré nagy tehetségét; de épen mivel nagy tehetség, 
nem kell e gondolnunk arra, hogy e kitűnő művész Pá- 
risé marad, mint Zichy Mihály Sz. Péterváré.

Csüggesztő reánk nézve, hogy majd minden kitű
nőid) művészünk más hatalmasabb nemzetek fényét sza
porítja. Kupetzky nem nekünk festett, Liszt nem nekünk 
zongorázott, Fodor-Mainvelle nem nekünk énekelt.

Nagy művészet csak gazdag és hatalmas nemze
tek fényűzésé lehet . . s mielőtt a nagy koronáin fa vi
rágairól álmodoznánk, el kell ültetnünk a fát, s termé- 
keuyuyé tenni a földet, melybe ültetjük.

Évtizedek óta hangzik a bölcs szava : anyagi erő
södés mindennek az alapja; ha az meg van, a többi ma
gától jö.

Ezért tisztelet mindazoknak, kik e téren munká
sok; még a jó „magyar gazdasszonyoknak“ is, kik 
magok „házi kiállítás“ előkészületeivel foglalkoznak.

A múzeumban is készülnek a nagy kert-gazdasági 
és terménykiállitáshoz, s a mindenfelől érkező ajánlatok 
remélni engedik hogy megfogja lepni a közönséget.

De mig készen lesz, ne bolyongjunk az utczákon, 
keresve a csüggesztő híreket; ne szomoritsuk magun
kat tovább is művészeti ügyeink bajaival — menjünk- 
haza.

J ó  b a r á t o k  várnak ott 1

Az öreg kandalló, melyet a verőfényes napokban 
elfeledtél, nem neheztel hűtlenségedért, hanem nyájasan 
tárja föl keblét, meleget ád, és szeszélyes lángjait táncra 
kelti, hogy elmiilatlason.

Várnak könyveid, melyek nem oly szeszélyesek, 
nem oly ingatagok, mint felebarátaid. Lám Dickens soha 
sem komorit cl, Thackerey sohasem ámít, Petőfi nem 
sziueskedik és Arany nem ejt kétségbe. — Ők nem 
változtak meg soha, s mindig hiveid.

Újdonságokat keressz ? Itt van J ó k a i  új regénye 
a „Politikai divatok“ Igaz, csak az első füzet, melynek 
végén bős zankodni kezdessz, hogy mért nincs tovább ? 
mért olvastad oly sebesen ? s e költő mért tud oly szé
pen Írni, hogy haragudnunk kell rá, valahányszor csak 
elhallgat.

De itt van egy másnemű uj füzet is, mely szintén 
gyönyörködtetni fog, nem csak azért mert egy szellemes 
költő irta, hanem főkép azért, mert e r ő s  s z ó  v i t a ;  
s nem azért születtél embernek kedves olvasóm! hogy 
örömedet ne találd beune midőn két felebarátod — szó
val vagy karral — erős bírókra kel.

Egy kedves költő, ki elvonulva családi ürömének 
él falusi magányában, gazdálkodik, vadász és vidor da
lokat énekel, szintén belekeveredett azon forgó szélbe 
mely minden irodalomban gyakran átrohan, s noha sok 
port kavar föl — a levegőt még is tisztítja. Neve „p o- 
1 e m i a.u

S z e m e r e  M i k l ó s  tartalmas „választ“ irt 
B r a s s a i  azon állítására, hogy a költő és a költő 
műve egy. ’„A mú nem mindig egy írója egyéniségével“ , 
ez tehát azon tárgy', melyet most Szemere, érdekes idé
zetekkel s elmés fejtegetéssel bizonyít.

Sajátságos! A komoly tudós szemüvege sokkal 
rózsaszínűbb, mint a vidor költőé, s én nagyon szeret
ném, ha a tudósnak lenne igaza. Azonban leverő rám 
nézve, hogy a mit ezúttal szeretnék, abban teljességgel 
nem hiszek.

Egy nagy példa áll előttem — a kisebbek cso
portjában, — B a c.o n , ki maga irá: „vannak embe
rek, tudományra nézve, mint szárnyas angyalok;, kí
vánságaikra nézve kígyók, melyek a porban csúsznak, s 
melyre M a c a u l a y  teljes igazsággal jegyzi m eg: 
„Ilyen volt Bacon is. A fenszárnyaló angyal és a porban 
csúszó kigyó küjelképe az i g a z s á g o t  k e r e s ő  é s  
a p e c s é t ő r s é g e t  k e r e s ő  Bacon közti k ü - 
l ö n b s é g n e k .

De bár a költő pártján vagyok, teljes tisztelettel 
nézem az ősz tudóst, ki elragadtatva (s néha nagyon is 
erős kifejezésekre ragadtatva) harczol kedves költői 
és irói mellett, kiknek annyi tanulságot és gyönyört 
köszön.

Nemes szivek tulajdona: hogy nem könnyen hisz
nek el valamely meggyalázó tényt, rósz jellemvonást oly 
egyénekről, kiknek műveit vagy alkotásait örömmel bá
multák, — s ha felhozzák, küzdenek azok ellen, a mint 
lehet.

Az ősz tudóst sokszor láttuk lándzsát, törni e ne
mes küzdtéren.

Ő védelmezte Poe Edgárt, ki a felséges „Holló“-t 
irá, s nyomorú sülyedtségben veszett el. Ő kelt föl a 
megtámadt í r ó n ő k  oltalmára, hatalmas tollal, mely 
sújt, mint Astolfo fegyvere. Ő szégyenitett meg valame- 
nyünket, (a „giovioe Ungeriat,) midőn a légin'ívészibb 
énékesuőt — Gardát — „romnak“ neveztük. — Ő küzd 
most is az egésziróvilág mellett.

Mindennek sok gyönyört és tanulságot köszönhe
tünk még akkor is, ha esetlegesen e l l e n f é l  vagyunk. 
Ennek köszönhetjük azt is, hogy S z e m e r e  M i k l ó s  
most a polémiái irodalmat egy igen értékes és kellemes 
olvasmánynyal gyarapította.

Én azonban H u g ó  V i k t o r  egyik legendá
jában is jobb szeretném, ha küzdő hősei mindig a kard
nál — e nemes fegyvernél — maradván sohasem dobál
tak volna egymásra — köveket.

VADNAI KÁROLY.

V e gy os ro v a to  k.
Irodalom és művészeti mozgalmak.

— Az udvari színház egyik kitűnő tagja B o g - ,  
n á r  H e n r i e t t é  kisasszony, ki hazánk leánya — a 
soproni „tisztek leányait segélyző nemes nők egylete“ 
által tisztességi okmánnyal tiszteltetett meg.

— Beküldetett hozzánk a lévai kaszinó-egylet ál
tal a budai népszínház javára rendezett műkedvelői elő
adás (A falusiak) progrannnja — csak dicsérőleg említ
hetjük még a buzgalmat; vajha többi városaink, egyle
teink is hozzácsatlakoznának, hogy végre valahára a 
népszínház helyzetén segitve legyen.

— V a h o t I ni r e „ N a p k e l e t “ czimü lapját 
megszüntetvén, előfizetőit a magasabb áru „Gombostű“ 
czimü szépirodalmi és divatlap példányaival kárpótolja.

Személyi hírek.
— P e r c z e 1 Mór menekült hazánkfia Jersey 

szigetéről családostól együtt B r ü s s e l b e  költözik.
— Ág. hitv. superindendens ft. S z é k á c s  Jó

zsef ur 21-én ülendi meg pesi lelkészségének negyedszá
zados ünnepét.

Halálozások.
— B. P o n g r á c z  Zsigmond Reczkón f. hó 10- 

én élte 78-ik évében elhalálozott.
— Gr. Z i c h y  Ferdinand az 1848-iki korszak

ban Yelenczc parancsnoka él: e 80 évében Velenczében 
meghalt.

Megjelent uj köny vek.
— „ V á l a s z  B r a s s a i  i s m e r e t i  y ü j  é r  e“ 

irta S z e n é r e  M i k l ó s .  Sárospatak, 1862. Eles 
tollal irt válasz Brassainak egy a „ S z é p i r o d a l m i  
f i g y e l ő b e n “ megjelent czkiksorozatára.

— „ S z e m l é l t e t ő “ irta F e l  In c  r László 
főelemi tauitó. Szerző sajátja. Szülőknek1 nevelőknek 
hasznos kézikönyv. Érthetően világosan tárgyal min
den egyes tárgyat, melyről a gyermeknek fogalmat kell 
adnunk. 1 ft. 60 kV.

Hemzeti színház.
— A shakespearei darabokban nem volt e héten 

nagy szükölködésüuk, „Romeo és Júlia“ „Coriolan“ 
„Hamlet“ egymásután következtek, — az előadások 
részletezését jobb ha elhagyjuk.Ujabb mű gyanánt, (noha 
nem uj, de már régen nem adatott) Auber „Az ördög 
része“ czimü daljátékát említhetjük meg, az ilyen köny-

nyebb dolgok nálunk jól mennek — s így élvezetes elő
adást láttunk. A szinre kerőlcndő újabb termékek közt 
legtöbb érdekkel hi r. figydöu „Fekete tfgpngv“ czimft 
vigjátéka, melyről annak idejében bővebben.

Budai népszínház.
— Az előadásokban most már még is találunk 

némi változatosságot. Nagyon jó tapintat volta látványos 
és mulattató néma játékokat szinre hozni, a „népszín
ház“ közönsége ezeket mindenesetre jobban szereti mint 
a világ akármiféle nagy tragődiáját — legalább mindig 
nagy számmal jelen meg az előadásokra. Újabban egy 
igen jóra való férfi színész T a k á c s  Á d á ír. ur 
lön az intézethez szerződtetve; csak pártolás, közönség, 
a hosszupanaszkodásnak majd csak vége lesz.

A sakkjátékban előforduló alakok elnevezé
sénél jónak látjuk mi is azon műszavakat fogadni

Ú j s á g ‘nál a közvitatkozás és közmegegyezés 
megállapított. Azért következő műszavakat s követ
kező jelzést használunk.

K == Király (Künig)
V =  Vezér (Danié) 
ft =  Bástya (Tiiurni) 

i H =  Huszár (Springer)
F =  Fulár (Laufer)
A gyalogot (Bauer) nem jelezzük.

Sakk-rovat.
4-dik szám.

Wclsz J . A. tanártól (Budán.) 
Sutét.

Világos.
Világos indul s 3-ik lépésre matot mond.

+ =  sakk a királynak,
f f  =  kettős sakk.

: - ül.
: t  =  üt és sakk.

G-0 =  elsánczolás (Rocliade).
0 -0 -0  =  elsánczolás a Vezér-szárnyra.

Az I. sz. f, megfejtése.
(Báró ál o s z é n a I s t v á n t ó l ) .

Világos Sötét
1) He2-d4 c5-d4 : A)
2) Vh4-h6 d4-e3:
3) Vb6-f6 inat.

Világos A ) Sötét.
1) . . . . H67-d8
2) Vh4-el t Vg2-e2
3) Hd4-f3 mát.

A szerkesztő postája.
w r L apunk múlt számának nehány példánya 

\ l illető kezelő tévedése folytán, egészen más pa
pirosra nyomatott. Azon t. előfizetőinktől a kik neta
lán ezekbül kaptak volna példányokat, szives elné
zést kérünk. Intézkedtünk hogy ez többet ne tör
ténhessék.
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